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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Досвід розвитку міжнародних відносин останніх 

десятиліть у регіоні Центрально-Східної Європи актуалізував стару істину 

про тісний і невідворотний зв’язок зовнішньої політики держави з 

розгортанням внутрішньополітичних процесів, насамперед в соціально-

економічній та інформаційній площинах. Ця теза підтверджена, зокрема, 

характером становлення й розвитку сучасної української державності, яка 

стверджувалася в умовах як перманентних глобальних трансформацій, так 

і регіональних викликів. Станом на сьогодні в українських громадян 

з’явилося досить чітке усвідомлення: функціонування та зміцнення 

державних інститутів, які зобов’язані діяти виключно в інтересах 

суспільства, залежатиме насамперед від внутрішнього чинника.  

Перманентне багаторічне небажання українського державного 

керівництва прислухатися до думки українських громадян, відсутність 

комплексної державної інформаційної політки, неоднозначність 

геополітичних пріоритетів України, апогеєм чого стало корисливе 

маневрування української офіційної влади між Сходом і Заходом 

напередодні Вільнюського саміту, призвели до глибокої суспільно-

політичної кризи, яка завершилася Революцією Гідності. Після неї, 

сподіваємось, український соціум, переосмислюючи застарілі зовнішні 

стереотипи, подолав «геополітичний дуалізм» безперспективного 

балансування між путінською Росією та Європейським Союзом. 

У цьому контексті актуалізується проблематика проведення 

комплексного порівняльного аналізу процесів формування громадської 

думки в Україні та в РФ у кризових ситуаціях, а найголовніше – в умовах 

розгорнутої проти нашої країни неоголошеної «гібридної війни». Виходячи 

з цього, постає необхідність дослідити інформаційний контекст російсько-

українського протистояння, одним із ключових елементів якого є вкрай 
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суперечливий, а останнім часом антагоністичний характер громадської думки 

сучасної України та РФ.  

Поряд із цим, не менш дискусійним, навіть проблемним, власне, таким, 

що потребує комплексної аналітико-прогностичної розробки в експертному 

середовищі, у якісних засобах масової комунікації, було й залишається 

питання Криму. Варто підкреслити, що в сучасних геополітичних реаліях 

Крим і Кавказ є двоєдиним геополітичним вузлом (вкрай важливим для 

всього Чорноморського регіону), ключову роль у якому відіграє саме 

Кримський півострів. Тому підкреслимо, що відверта боротьба в розрізі 

кримського питання як в українсько-російському контексті, так і 

в глобальному вимірі, з часом лише посилюватиметься. Зрозуміло, що 

вирішення кримського питання у середньостроковій перспективі є 

неможливим без позитивного та дієвого налаштування й відповідної 

консолідації української та європейської громадської думки.  

Отже, комплекс окреслених вище проблем, їх висвітлення й пошук 

шляхів вирішення в науковій і практичній площинах, а також відображення 

цих проблем у національних ЗМК і громадській думці зацікавлених країн 

потребує вироблення адекватних і виважених управлінських рішень з боку 

офіційного Києва та розробки однозначної інформаційної політики, втіленої 

на глобальному, регіональному й національному рівнях. 

Відтак наукова проблема дослідження полягає в спробі комплексного 

осмислення сучасних процесів формування української громадської думки та 

антагоністичної щодо неї російської у контексті євроінтеграційного поступу 

України, що сприймається Кремлем як загроза національним інтересам РФ 

у регіоні Центрально-Східної Європи (ЦСЄ).  

Особливо наголосимо на складнощах експертного аналізу 

дослідницької літератури й інформаційно-документальних матеріалів з 

проблем комунікації та дискомунікації в контексті розвитку двосторонніх 

міждержавних відносин, оскільки комплексно така проблематика у 

вітчизняній політичній науці досліджується вперше.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах комплексної науково-дослідницької теми 

кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича – «Проблеми розвитку міжнародних інформаційних 

систем: європейський досвід і суспільно-політичні практики» (державний 

реєстраційний номер – 0111U004596). 

Мета і завдання дослідження. Виходячи з наукової актуальності 

обраної проблематики, мета дисертаційної роботи полягає в комплексному 

дослідженні процесів формування громадської думки в Україні та 

в Російській Федерації у контексті сучасних двосторонніх відносин. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 

завдання: 

- проаналізувати концептуальні підходи до проблем формування 

громадської думки в умовах сучасних зовнішніх викликів; 

- визначити пріоритети зовнішньої політики України на початку 

ХХІ століття; 

- охарактеризувати напрями зовнішньої політики РФ у Європі 

в умовах нестабільності й геополітичних трансформацій; 

- окреслити особливості формування громадської думки в Україні 

у контексті зовнішньополітичного вибору між євроінтеграційним та 

євразійським напрямом;  

- з’ясувати проблеми й складнощі в процесі інформування 

громадськості у контексті європейського вибору напередодні Вільнюського 

саміту; 

- дослідити формування громадської думки щодо зовнішніх 

пріоритетів України в умовах розгортання неоголошеної російсько-

української війни; 

- охарактеризувати проблеми дискомунікації між РФ та Україною 

в умовах «гібридної війни».  
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Об’єктом дослідження є зовнішня політика України та Російської 

Федерації у Європі на початку ХХІ століття. 

Предмет дослідження – формування громадської думки України та РФ 

у контексті сучасного євроінтеграційного курсу України.  

Методи дослідження. Дисертаційна робота написана у 

міждисциплінарному ключі, що зумовлює, зокрема, використання різних 

наукових методів. Досліджуючи особливості розвитку міжнародних відносин 

на сучасному етапі, використано системний, функціональний, порівняльний 

методологічні підходи.  

Важливим концептуальним підходом у цьому дослідженні була 

конструктивістська пояснювальна парадигма (її видатні представники – 

Александр Вендт, Джон Раггі, Фрідріх Кратохвіл), згідно з якою відносини 

між акторами на світовій арені визначаються не стільки інституціями та 

структурними змінами, а іноді досить несподіваним поєднанням норм і 

конвенцій, поведінкою правлячих еліт, налаштуванням груп соціуму. 

Унаслідок цього відносини між державами перебувають у процесі постійних 

трансформацій, які стимулюються кризами й навіть воєнно-політичними 

конфліктами, котрі час від часу завершуються конвенційними угодами й 

більш тривалими міжнародними домовленостями. Держава, зі свого боку, 

будучи нестабільною й такою, що втрачає риси суб’єктності, постає в 

сучасній міжнародній системі в якості «експериментального майданчика». 

До прикладу, як написав Ф. Кратохвіл у праці «Статус права у міжнародному 

співтоваристві», дійсно існує певна конвенція чи набір угод, посилаючись на 

які, ми всі думаємо, зокрема, про Францію як про державу з певними 

характеристиками, котрі, однак, є вкрай нестабільними та плинними в умовах 

коливання і власної поведінки, і поведінки інших міжнародних акторів.  

Отже, за нових умов у середньостроковій перспективі Україна має 

продовжувати експериментальну суспільно-політичну роботу з формування 

сучасної європейської ідентичності, корелюючи при цьому власну 
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міжнародну поведінку таким чином, щоб вона задовольняла не тільки 

інтернаціональне співтовариство, а й очікування власного соціуму.  

Застосування у зв’язку з цим системного підходу дозволило 

проаналізувати базові характеристики зовнішньої політики досліджуваних 

міжнародних акторів у більш широкому контексті регіональної (на рівні 

ЦСЄ) та європейської взаємодії. 

Функціональний підхід застосовувався при дослідженні інформаційної 

складової розвитку російсько-українських відносин до і після Вільнюського 

саміту (28–29 листопада 2013 року) і політичних подій Євромайдану 

(листопад 2013 – лютий 2014 року), які знайшли відображення в експертних і 

прогностичних оцінках на сторінках провідних загальнополітичних журналів 

і в щоденній пресі. 

Використання порівняльного методу, спрямованого на виявлення 

спільного й відмінного в процесі формування громадської думки, дозволило 

зіставити й прослідкувати еволюцію зовнішньополітичних пріоритетів 

України та РФ у контексті розгортання неоголошеної «гібридної війни» 

останньої проти Української держави. 

Оскільки в якості замовника сучасних наукових розвідок виступає саме 

суспільство, яке прагне пізнати істинні механізми функціонування 

політичного світу, вирішення поставлених завдань дисертаційного 

дослідження здійснювалося за допомогою емпіричних методів збирання 

інформації, котрі застосовувалися провідними аналітичними центрами 

України та Росії під час аналізу процесів формування громадської думки в 

кризових політичних ситуаціях і в умовах розгорнутої інформаційної війни. 

Зокрема, досліджено матеріали експертних інтерв’ю, соцопитувань, 

анкетувань, а також моніторингові огляди, що були опубліковані у 

спеціальних аналітичних звітах та у ЗМК для ознайомлення широкої 

громадськості.  

Метод контент-аналізу використано при комплексному аналізі 

експертних та аналітичних текстів вітчизняних ЗМК і прогностичних 
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досліджень тих центрів, які фокусують свою увагу на проблемах 

міжнародних відносин і зовнішньої політики.  

Наукова новизна. Дисертаційна робота є фактично одним із перших у 

вітчизняній політичній науці комплексним науковим дослідженням 

проблематики формування громадської думки в Україні та в Російській 

Федерації в умовах нестабільності, зовнішньополітичних криз і прямого 

воєнно-політичного протиборства. У процесі роботи над зазначеною 

проблематикою: 

Вперше: 

- у порівняльному аспекті розглядаються особливості кризового 

політичного менеджменту в Україні й у РФ в умовах сучасної «гібридної 

війни», ураховуючи її інформаційні виміри;  

- охарактеризовано сутність і роль дискомунікації у сфері медіа та її 

вплив на стереотипізацію мислення й громадську думку в цілому в умовах 

«гібридної війни»; 

Уточнено: 

- вимоги щодо аналітико-прогностичної діяльності інформаційно-

аналітичних центрів у кризових міжнародних ситуаціях і в контексті 

розгортання «гібридної війни»; 

- необхідні механізми формування адекватної та дієвої громадської 

думки в Україні та у Європі щодо справедливого вирішення кримського 

питання; 

- базові поняття дослідження, такі як «гібридна війна» та «кібервійна»; 

Набуло подальшого розвитку:  

- дослідження механізмів ведення психологічної війни в умовах 

кризових міжнародно-політичних ситуацій;  

- класифікація інформаційно-психологічних операцій в умовах 

ведення сучасних «гібридних воєн»; 
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- методика контент-аналізу дезінформаційних і дифамаційних 

повідомлень російських ЗМК в межах розгорнутої інформаційної війни проти 

України. 

Хронологічні рамки дослідження. Нижньою часовою межею 

запропонованого дослідження є початок ХХІ століття, який було взято за 

основу для проведення ретроспективного аналізу тенденцій і концептуальних 

засад зовнішньої політики України та Російської Федерації. Верхньою межею 

дослідження виступає 2015 рік. Ключова увага була спрямована на політичні 

події 2013–2014 років і подальший кризовий розвиток російсько-українських 

відносин у зв’язку з неоголошеною війною РФ проти України, що призвів 

кінець кінцем до якісної переорієнтації вітчизняної громадської думки в 

європейському напрямі. 

Практичне значення одержаних результатів визначається науковою 

новизною та полягає в можливості їх застосування в науково-дослідних, 

навчальних і прикладних цілях.  

У сучасних складних міжнародних умовах, коли для України на повний 

зріст постало питання проведення адекватної політики в царині безпеки та 

системного захисту національних інтересів на світовій арені, перед органами 

державної влади (фактично всіх рівнів) постає засадниче завдання, 

спрямоване на формування добре обґрунтованої та забезпеченої ресурсами 

інформаційної політики. Вважаємо, що базові положення і висновки 

дисертації можуть використовуватися в аналітико-прогностичній роботі 

Міністерства закордонних справ, Міністерства інформаційної політики та 

Міністерства культури України, особливо в процесі протидії інформаційно-

психологічному тиску з боку РФ, а також при розробці сучасних іміджевих 

стратегій на національному та європейському рівнях.  

Результати дисертації можуть використовуватись у подальших 

наукових роботах із зазначеної проблематики з урахуванням чинника 

зміцнення національної безпеки України в умовах передбачуваних / 

несподіваних зовнішньополітичних викликів.  
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Вони можуть бути використані також у навчальному процесі при 

викладанні базових дисциплін і спецкурсів для студентів, які спеціалізуються 

у сфері міжнародних відносин, зокрема за спеціальностями «Міжнародні 

відносини», «Міжнародна інформація», а також «Політологія» і «Державне 

управління». Важливими для практичного застосування результатів 

дослідження є й окремі сфери національної та регіональної безпеки, сучасної 

міжнародної прогностики та журналістики.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 

дисертаційного дослідження були оприлюднені на таких науково-практичних 

конференціях: «Сучасні тенденції розвитку суспільних наук» (Київ: 

«Київська наукова суспільнознавча організація», 20–21 грудня 2013 року); 

«Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності» (Одеса: 

Національний університет «Одеська юридична академія», 22–23 травня 

2014 року); «Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи 

досліджень» (Львів: «Львівська фундація суспільних наук», 18–19 липня 

2014 року); «Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових 

досліджень» (Одеса: «Причорноморський центр досліджень проблем 

суспільства», 10–11 жовтня 2014 року); «Історичні, соціологічні, 

політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень» 

(Херсон: Херсонський державний університет, 17–18 жовтня 2014 року); 

«Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних 

наук» (Київ: «Київська наукова суспільнознавча організація», 6–7 лютого 

2015 року); «Комунікація і дискомункація в умовах розвитку сучасного 

інформаційного суспільства» (Чернівці: Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича, 24 квітня 2015 року); «Актуальні 

проблеми зовнішньої політики України» (Чернівці: Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича, 20 листопада 2015 року). 

Публікації. Основні теоретичні та практичні положення, висновки, 

сформульовані в дисертаційній роботі, знайшли відображення у 

5 публікаціях автора, включаючи 4 статті, опубліковані у вітчизняних 
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фахових виданнях, та 1 статтю – в іноземному науковому періодичному 

виданні, та у 8 тезах доповідей на науково-практичних конференціях.  

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, поділених на підрозділи, висновків та списку використаних джерел 

і літератури (239 найменувань). Загальний обсяг дисертації становить 

215 сторінок, у тому числі обсяг основного тексту – 185 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ  

ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

1.1. Концептуальні підходи до проблем формування громадської 

думки в умовах суспільно-політичної кризи і сучасних зовнішніх 

викликів 

 

Виходячи із тих завдань, які детермінують у цій роботі сформульовані 

вище об’єкт і предмет дослідження, варто особливо підкреслити, що 

в контексті аналізу кризового стану сучасних двосторонніх російсько-

українських відносин та його відображення в дзеркалі громадської думки 

дуже важливого методологічного значення набуває проблема політичної 

ідентичності в обох державах, що має і певні зовнішньополітичні виміри. 

У цьому контексті, зокрема, виникає питання – як сьогодні 

позиціонують себе українці як на внутрішньодержавному українському рівні, 

так і на ширшому – у міжнародному масштабі. Власне, варто підкреслити, що 

саме після подій Євромайдану наша молода нація (з точки зору існування 

сучасної української державності) на теренах регіону, виходячи з її 

географічного, геополітичного й політичного концепту, отримала стимул для 

значно усвідомленішого політичного й культурного єднання та ідентифікації 

себе із європейською спільнотою, що зумовило цілеспрямований і більш 

однозначний рух України до об’єднаної Європи. Як вважає відомий 

львівський політолог і громадський діяч Тарас Возняк, Майдан переміг тому, 

що, як і польська «Солідарність», як і литовський «Саюдіс», влучив 

у світовий тренд. На Майдані в 2013–2014 роках зіштовхнулися два світи – 

«світ, для якого pacta sunt servanda має сенс, і світ реваншу та насильства», де 

мета, як у старі часи, виправдовує засоби. При цьому Майдан став не лише 
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«горнилом кристалізації новітньої української політичної нації, але й 

пробним каменем для всього світу» [21, с. 88].  

У контексті подальшої хаотизації міжнародних відносин, період якої 

затягується, утвердження ідентичності потребує певних зусиль, а саме: 

індивідуального й колективного ментального вибору. На думку вітчизняних 

дослідників Алли Киридон і Сергія Трояна, сьогодні маркери такої 

ідентичності, зазвичай, рухливі: на них впливають географія культурних 

ареалів, історичні кордони соціополітичних утворень, маргіналізація або 

націоналізація суспільства, трансформації в будь-якому елементі 

соціокультурної системи [66, с. 21]. 

Зрозуміло, що в такій непередбачуваній ситуації все-таки потрібно 

виходити не лише з просторового, геополітичного виміру трансформацій 

у Європі на початку ХХІ століття, у центрі яких опинилася Україна, але із 

базових засад і особливостей етнокультурного розвитку нашої країни на 

важливому етапі формування єдиної політичної нації. Саме тому особливу 

увагу в роботі приділено періоду змін, який призвів до історичного вибору 

українського суспільства, що постав у 2013–2014 роках. У такому аспекті 

дослідник перетворюється на центрального спостерігача революційних змін 

у межах новітнього політичного часу, критично осмислюючи їх. Адже, як 

слушно зауважив видатний німецький учений Райнгард Козеллек, дослідника 

майже завжди більше цікавить не простір, а час – «новації, зміни і зрушення» 

у суспільстві, тобто він «ставить питання, тож як трапилося так, що людина 

сьогодні перебуває в контрасті до того, що було раніше» [68, с. 102].  

У зв’язку із цим варто провести короткий ретроспективний екскурс, 

тобто висвітлити те, як дійсно «було раніше», зокрема окреслити процеси, 

що мали місце по завершенню Другої світової війни. Проблема 

позиціонування України між двома світами (тоді ще не так відрито й 

однозначно) постала в період, коли вона була республікою СРСР, юридично 

залежною від Москви. Поряд із цим, саме з початком «холодної війни» почав 

виокремлюватися євроатлантичний – західний простір, а гасло «Атлантичної 
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Європи» стало провідним об’єднуючим мотивом для дедалі більшого числа 

західноєвропейських та американських політиків. Одночасно скоординовану 

відбудову ослабленої після війни європейської економіки мав забезпечити 

відомий план Маршалла. 

У комуністичному світі також робилися спроби наслідувати процеси, 

характерні для тогочасної Західної Європи, шляхом створення комуністичної 

«Євразії» для протистояння капіталістичній «Атлантичній Європі». Зокрема, 

відповіддю Сходу на інтеграційні проекти Заходу стало створення Ради 

економічної взаємодопомоги (РЕВ), яка була утворена в 1949 році для 

«посилення торговельно-економічної інтеграції у рамках центрально-

планової, соціалістичної системи» [26, с. 328].  

Варто зазначити, що в Україні мав місце соціалістичний експеримент, 

результатом якого виявилася жахлива криза й винищення мільйонів 

українських громадян у добу сталінізму, що не може виправдовуватися 

«перемогою соціалістичного індустріалізму» в історичному, культурно-

маральному, етичному аспектах. Тому, зважаючи на історичне минуле 

Української держави, у іншій політичній реальності сьогодення потрібна 

докорінна зміна ціннісних орієнтирів. Тут не зайве нагадати й думку 

відомого польського соціолога Даріуша Вояковського, який, говорячи про 

соціокультурні трансформації посткомуністичної Польщі, зауважив, що в 

цьому випадку можна вести мову про візію принаймні трьох культур: 

традиційної, посткомуністичної та сучасної, «співіснуючих і 

співконфронтуючих у теперішніх спільнотах Центрально-Східної Європи» 

[22, с. 153]. Тому, на наш погляд, саме події Майдану ознаменували 

остаточну зміну в Україні матриці цінностей, орієнтирів і смислів, адже 

відбувся цілковитий відхід від радянської доби й посткомуністичної 

ідентифікації та перехід до самоусвідомлення й проникнення у глиб 

європейського ціннісного світу.  

Історик Ярослав Грицак вважає навіть, що «зміна ціннісного клімату» в 

Україні набагато важливіша, аніж пошуки політичної ідентичності. Адже 
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набір цінностей чи на заході, чи на сході країни стає, на його думку, на заваді 

радикальних політичних та економічних реформ. Цінності «закритого» 

суспільства поки що переважають, а це – панування почуття страху та 

недовіри. Гірка іронія ситуації полягає в тому, що Європа – в особі 

бюрократів Європейської Унії та багатьох аналітиків – цього «ціннісного 

виміру української революції, здається, не помічає» [32, с. 93, 96]. 

У ціннісному вимірі (що важливо відзначити з точки зору 

концептуального позиціонування представників політичного класу в Україні) 

відбувся помітний відхід від політики відвертого маневрування між Заходом 

і Сходом часів президенства Віктора Януковича і пов’язаної із цим 

політичної мімікрії. Зокрема, однією з цілей такої політичної поведінки було 

прагнення режиму В. Януковича набути собі прихильників на заході України, 

електоральна прихильність яких завжди схилялася в бік Європи, а також 

привернення західного інвестора, позиціонуючи себе як партію, орієнтовану 

на євроінтеграцію. Такі подвійні стандарти геополітичної гри В. Януковича 

зрештою призвели громадян України до недовіри, деконсолідації та 

глибокого політичного розчарування, що логічно спричинило розгортання 

протестів на Майдані. Суть подібних практик, як зазначає вітчизняний 

соціолог Алла Лобанова, полягає в тому, що «політики часто вдаються до 

маскування своїх справжніх намірів, і в результаті цього вони змушені 

реалізувати такі їх форми, смисловий зміст яких знаходиться на пограниччі 

між правдою і брехнею, між істиною і обманом», тобто вони мають і 

напівправдивий, і одночасно напівхибний характер [229, с. 65]. 

Отже, у сучасній Україні, яка визначилась у середньостроковій 

перспективі стосовно подальшого руху суспільства і політичної поведінки 

еліт за європейськими стандартами, виникає важливе запитання до 

правлячого політичного істеблішменту – чи зможуть вони позиціонувати 

себе (хоча б із плином часу) як повноцінних партнерів західних політиків, 

відчуваючи себе рівними серед рівних.  
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Таким чином, варто ще раз акцентувати на концептуальній різниці двох 

моделей суспільно-політичного розвитку в сучасному європейському 

контексті: у Росії домінує неоімперський підхід, який спирається на 

багатовікову традицію, тоді як в Україні, яка намагається інтегруватися в 

об’єднану європейську спільноту, що розвивається в умовах демократії, нині 

спостерігається своєрідний симбіоз ліберальних і традиційних підходів. 

Зупинимось на такому політичному феномені сучасних міжнародних 

відносин, як відродження геополітичного бачення світу з боку провідних і 

регіональних міжнародних гравців. Розуміння цієї особливості має серйозне 

методологічне значення в рамках досліджуваної проблематики. Сьогодні, як 

це не прикро, у міжнародних відносинах домінує не стільки верховенство 

права (англ. rule of law), а насамперед, у середньостроковій перспективі, 

світовий тренд буде іншим – геополітика потребує «управління силою». 

Росія, у свою чергу, була і є сусідом Європи, тому принцип modus 

vivendi у відносинах є дуже важливим. Адже, як зауважив німецький політик 

Йошка Фішер у статті «Повернення геополітиків у Європу», геополітичні 

амбіції Росії роблять її постійною загрозою для безпеки ЄС. З цієї причини 

підтримка стійких трансатлантичних відносин залишається незмінним 

постулатом для Європи, як, до речі, і відродження «потенціалу стримування» 

[219]. Проте в цьому випадку не варто ігнорувати й особистісний чинник, 

власне, погляди політиків авторитарного блоку країн, таких як 

Володимир Путін чи Реджеп Ердоган. Як підкреслює політичний оглядач 

компанії Bloomberg («Блумберг») Леонід Бершідський (засновник російської 

версії журналу «Форбс» і сайту ліберального спрямування Slon.ru), війни та 

політичні конфлікти народжуються від світогляду лідерів. Якщо 

високопоставлені політики розглядають інтереси своїх країн крізь призму 

експансії та контролю над територіями, а також «впливу за допомогою 

військової сили, що є хлібом і маслом геополітики», то вони будуть 

вдаватися до традиційних засобів захисту й просування цих інтересів, 

зокрема і до військових [213]. Рендал Коллінз слушно зауважив, що саме в 
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цьому авторитарні лідери вбачають інструменти зміцнення власної 

внутрішньої легітимності. Остання ж може розглядатися в якості змінної, що 

визначається «геополітичним престижем могутності». Спираючись на 

сучасні соціологічні опитування й історичні аналізи більш ранніх періодів, 

він зокрема переконував, що на популярність політичних лідерів найбільшою 

мірою «впливають періоди воєнних конфліктів». Є переконливі дані, 

підкреслює вчений, про беззаперечний зв’язок між «престижем військової 

могутності держави та легітимністю її правителів» [71, с. 97–98]. 

Однак, на противагу такому суто геополітичному (ієрархізованому) 

підходу існує інший, що значно більше відповідає мирним устремлінням 

країн і народів, які бачать Землю своїм спільним домом, де б не було 

кривавих воєн і конфліктів. «Стара Європа», незважаючи на всі складнощі й 

небезпеки, була і залишається вже понад 60 років важливим оплотом 

політичного курсу без геополітики, твердою прихильницею переговорного й 

економічного, а не мілітаристського мислення. Поряд із цим, Європа не є 

застарілим баластом, котрий можна скинути, а вона є, власне, іншою версією 

більш безпечного та стабільного майбутнього, яке «повинні плекати й 

захищати європейці і всі відповідальні політики, де б вони не жили» [213]. 

Тут варто зробити кілька концептуальних зауважень щодо важливого 

конструктивістського підходу, використаного в роботі. Наприкінці 1960-х 

років у багатьох фахівців з міжнародних відносин бракувало адекватних 

концепцій для описання складних явищ, які постали в міжнародних 

відносинах доби протистояння двох наддержав на міжнародній арені, якщо 

брати ширше – доби «холодної війни». Саме тоді виникає новий теоретичний 

підхід (на противагу неореалізму та інституціоналізму), який асоціюється із 

конструктивізмом. Поступово низкою теоретиків була вироблена 

конструктивістська пояснювальна парадигма (її сучасні представники – 

А. Вендт, Дж. Раггі, Ф. Кратохвіл), згідно з якою відносини між акторами на 

світовій арені визначаються не стільки інституціями та структурними 
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змінами, а здебільшого досить несподіваним поєднанням норм і конвенцій, 

поведінкою правлячих еліт, налаштуванням груп соціуму.  

З конструктивістської точки зору важливе значення відведене концепту 

ідентичності. Насамперед це ідентифікація себе самого як частки певної 

соціальної групи, а також сприйняття «ми», як зазначає А. Вендт, у якості 

колективної ідентичності, що, зокрема, спричиняє зацікавленість 

міжнародних акторів у збереженні їхньої культури. У більш вузькому сенсі 

поняття «колективні інтереси» означає, що міжнародні актори врешті 

ідентифікують «добробут групи» зі своїм власним. При цьому дуже 

важливою є тенденція, коли культура певної групи знаходиться під загрозою, 

добре соціалізовані актори, як правило, виступають її інтенсивними 

захисниками. Вони, зазвичай мислячи раціонально, намагаються виходити з 

консолідованих позицій, вираховуючи корисність і доцільність своїх дій, 

передусім як певної групи. При цьому, як пише А. Вендт у своїй знаменитій 

книзі «Соціальна теорія міжнародної політики», говорячи про формування 

колективної ідентичності, ми не повинні закривати очі на те, що «егоїстичні 

тотожності» (egoistic identities) у певних випадках матимуть значення. Тут 

виникає картина «концентричних кіл» ідентичностей, у яких природа й 

ефекти колективної ідентичності, поєднуючись із егоїстичними намірами, 

«варіюються від випадку до випадку». Отже, рух суспільства поступово 

призводить до того, що старі структури, можливо, навіть інституціалізовані 

та закріплені договірними зобов’язаннями, зазнають змін і самі стають 

спроможними впливати на зміни колективної ідентичності. Це і є один зі 

шляхів «розпаду старих ідентичностей і народження нових» (англ. the 

breakdown of an old identity and the emergence of a new) [239, с. 337–338]. 

У цьому контесті постають питання: чи не спостерігалося відповідне 

народження нової державницької ідентичності в Україні після 1991 року, або 

чи не сталася заміна «застарілої» радянської ідентичності на модерну 

європейську під час подій Євромайдану? 
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Якщо розглядати більш широку європейську проблематику, то варто у 

цьому контесті навести кілька прикладів із досліджень А. Вендта і Дж. Раггі. 

Так, вони обидва відзначали важливий чинник, який впливає на розвиток 

міжнародних відносин сучасної доби. Ідеться про поведінкові наслідки у 

випадку зміни колективної ідентичності, що, у свою чергу, спричиняє й зміну 

засадничих, геополітичних цілей і позиціонування міжнародних акторів.  

Наприклад, самоідентифікація США на міжнародній арені як ядерної 

супердержави на початку 60-х років ХХ століття, хоча й зумовлювалася 

технологічно, на психологічному рівні зазнала помітного зниження, коли 

стало зрозуміло, що з боку СРСР зокрема можливий ядерний удар у 

відповідь – «масована відплата» (англ. massive retaliation). Тобто в добу 

«холодної війни» обидві ядерні наддержави змушені були вдаватися до 

системної тактики «екзистенціального залякування» [232, с. 12]. Таким 

чином, саме точний емпіричний аналіз конкретних ситуацій у міжнародних 

відносинах давав можливість конструктивістам концептуально наближатися 

до більш адекватного пояснення складних питань міжнародних відносин.  

Іншими яскравими прикладами, на думку Дж. Раггі, є Німеччина та 

Японія, які, змінивши власну загальнонаціональну політичну ідентичність, 

сьогодні значно відрізняються від своїх попередників часів Другої світової 

війни. Саме антимілітаризм став невід’ємною складовою їх спільного 

відчуття себе як нації, що, зокрема, набуло логічного втілення в прийнятих 

ними повоєнних нормах та інститутах. З іншого боку, говорячи про НАТО, 

можна спостерігати, що саме почуття колективної ідентичності в рамках 

трансатлантичної спільноти демократій визначає належні поведінкові норми 

для всіх її членів [232, с. 14–15]. 

Важливим концептуальним аспектом дисертаційного дослідження 

виступає регіональний контекст російсько-українських відносин – воєнно-

політичний конфлікт на Сході України та розв’язана Росією неоголошена 

«гібридна війна». Зробимо кілька важливих, на нашу думку, методологічних 

зауважень у цьому контексті. 
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І методологічно, і з точки зору практичної політики, як зазначає 

російський дослідник Олександр Нікітін, дуже непросто провести межу між 

«втручанням у конфлікти зовнішніх сил (держав, коаліцій, міжнародних 

об’єднань) заради реалізації власних інтересів у якості нових сторін 

конфлікту, з одного боку, і відносно неупередженим втручанням заради 

міжнародної стабільності та миру». Це стало особливо очевидним після 

початку в березні 2014 року неоголошеної війни Російської Федерації проти 

України [113, с. 100]. 

Росія у сучасних умовах, зрозуміло, не може претендувати на роль 

посередника чи суб’єкта миротворчої операції, тому що це передбачає зовсім 

іншу роль, ніж ту, яку вона відіграє в рамках російсько-українського 

збройного конфлікту на Сході України. Це насамперед роль «третьої сили», 

нейтрального, «безпосередньо незацікавленого в перемозі однієї зі сторін 

конфлікту актора» [113, с. 105]. 

Типовою в умовах розгортання регіональних конфліктів є ситуація 

хронічного відставання їх політичного врегулювання від військової фази 

операції. Прикладами цього є домовленості Мінськ-1 і Мінськ-2.  

Втім світове співтовариство втручається далеко не в усі конфлікти, а 

робить це вибірково. За таких умов геополітичні, економічні й інші інтереси 

провідних держав і міждержавних об’єднань здебільшого реалізуються через 

миротворчу діяльність та, переплітаючись із гуманітарними мотивами, 

впливають на характер і масштаби МТО. Як і самі війни, подібні операції є 

лише продовженням міжнародної політики, але засоби в них – різні. 

Іншими словами, арсенал миротворчої діяльності як провідних 

геополітичних акторів, так і власне ООН, зазвичай не має на меті «виявлення 

та узгодження глибинних (економічних, політичних) інтересів» сторін 

конфлікту. Здебільшого він дозволяє провести тільки «симптоматичне 

лікування», тобто поступово усунути зовнішні прояви й симптоми кризи –

кровопролиття і збройне насильство [113, с. 121]. Схожа тактика 

«симптоматичного лікування» в умовах розгортання неоголошеної війни 
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притаманна представникам Заходу, членам «норманської четвірки» – Франції 

та Німеччині. Однак виникає риторичне запитання: чи спроможне подібне 

«лікування» допомогти в умовах широкомасштабної «гібридної війни» РФ 

проти України? Цікаво, до прикладу, що сьогодні США у своїй риториці 

дедалі частіше уникають використання слова «війна», замінюючи його 

такими термінами, як «конфлікт», «протиборство», «протистояння». 

Фактично на початку ХХІ століття в різних кризових регіонах світу виникає 

нова феноменальна ситуація, яку можна кваліфікувати як «миро-війна». 

Отже, надамо кілька детальніших концептуальних пояснень про те, що 

сучасна політична думка розуміє під поняттям «гібридна війна». Сьогодні 

існує чимало дефініцій «гібридної війни», оскільки різні дослідники та 

експерти трактують це поняття по-своєму. Так, зокрема, під час подібних 

воєн, як правило, відбувається стирання кордонів між миром і війною; війни 

в основному вже не оголошуються офіційно і більше не слідують 

встановленим правилам. Російський дослідник Олександр Неклесса вказує, 

що «гібридна війна» представляє собою суму «силових, форсованих дій 

разом із різноманітними засобами, що розширюють можливості 

конвенціональної політики і застосовуються з метою деконструкції 

небажаних обставин, підпорядкування, або деструкції супротивника» [111]. 

Отже, мета «гібридної війни» – це не знищення супротивника, а силовий 

перерозподіл рольових функцій суб’єктів соціуму (наприклад, держав) на 

користь сильного, здатного сформувати власну модель післявоєнного 

управління соціумом, а також повномасштабно користуватися стратегічними 

ефектами своєї перемоги. Головний трофей війни – не ресурси, не територія і 

не влада на ній, а новий «змінений національний менталітет переможеної 

нації, завжди комплементарний до переможця, що й забезпечує перемогу 

його сенсу, а значить, і виграш ним майбутнього» [20]. 

За визначенням співзасновника Українського кризового медіацентру 

Василя Мірошниченка, «гібридна війна» – це асиметрична війна, коли для 

досягнення певної мети як єдине ціле «використовуються військові сили, 
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політичні та економічні чинники, медіа та дезінформація» [211]. Складовою 

«гібридної війни» на початку ХХІ століття є війна інформаційна. 

Інформаційним війнам присвячено дослідження відомого американського 

експерта у сфері медіа Мартіна Лібікі. Однією із форм інформаційної війни 

вчений називає психологічну. Завдання інформаційної війни, на його 

погляд, – це знищення не фізичної сили, а соціуму [93]. Сьогодні багато хто 

з експертів почав вести мову про «поведінкові війни», метою яких є 

цілеспрямований вплив на політичні еліти держав і поведінку великих груп 

населення. Ці війни представляють загрозу національним інтересам окремих 

країн зокрема та міжнародній стабільності загалом. 

Цікаво також відзначити, що характерні риси таких психологічних 

війн, спрямованих насамперед на зміну поведінки противника, проявлялися 

як у ході двох світових війн, так і в більш пізній період. Тут можна пригадати 

війну у В’єтнамі. Саме в цей період в американській армії були створені нові 

формування з проведення психологічних операцій – групи психологічних 

операцій. Група складалась із чотирьох батальйонів «психологічної війни», 

до складу яких входили штаб зі штабною ротою, роти радіомовлення, роти 

друкованої пропаганди, крім того, діяв спеціальний підрозділ для роботи 

серед населення окупованих районів противника або залежної країни. 

Загальна чисельність такого батальйону «становила 50 офіцерів і 

300 сержантів, солдатів і цивільних спеціалістів» [196]. Також варто додати, 

що саме в той час почав активно застосовуватися прийом впливу на 

свідомість людини шляхом використання евфемізмів, метою яких було 

маскування істинного значення термінів, що використовувалися в 

інформаційному повідомленні. Зокрема, були створені спеціальні словники 

(тезауруси), які використовувалися для пояснення тих чи інших подій війни. 

Деякі дослідники наголошували та тому, що було створено своєрідну штучну 

мову, яку вони назвали «в’єтлійською» (англ. Vietlish від Vietnam English – 

в’єтнамська англійська). Таким чином, із мови тогочасних американських 

ЗМІ були виключені слова, які породжують негативні асоціації, як-от: 
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«війна», «зброя», «напад». Замість них були використані слова нейтрального 

чи навіть позитивного змісту: «миротворча операція», «мирна програма», 

«конфлікт», «мир». 

Також варто підкреслити, що проблема «жорстких» інформаційних 

воєн, пов’язана передусім зі знищенням інформаційної інфраструктури 

суперника. Цікавою з цього приводу є думка російського дослідника 

Григорія Тульчинського, який зазначив, що ситуація інформаційної війни є 

очевидною у випадку «активних дій зі знищення інформаційної 

інфраструктури», яке передбачає, зокрема, руйнування інформаційних 

центрів, центрів прийняття рішень, а також хакерські та спамові атаки [178, 

с. 252]. Подібна оцінка інформаційної війни корелює з визначенням 

характеру сучасних кібервійн, яке подає згадуваний вище М. Лібікі. Зокрема, 

дослідник пише про вид «стратегічних кібервійн» (англ. strategic cyberwars), 

розпочатий противником проти будь-якої держави та її суспільства з метою 

змінити «поведінкові цілі цієї держави» [227]. 

У таких інформаційних війнах нового типу і пропаганда стає більш 

різноспрямованою й витонченою. Пропаганда, як відзначають американські 

соціальні психологи Еліот Аронсон та Ентоні Пратканіс, не тільки 

одновимірне розповсюдження упереджених ідей і думок. Вона включає 

майстерне використання образів, гасел і символів, при цьому враховуються 

людські забобони й емоції. Це поширення певної точки зору таким чином і з 

такою кінцевою метою, щоб той, кому вона адресована, був переконаний у 

«добровільному» прийнятті цієї позиції, ніби своєї власної [7]. 

У більш конкретних часових межах сторонами в умовах розгортання 

«гібридних воєн» проводяться «інформаційно-психологічні операції», що 

становлять сукупність узгоджених і взаємопов’язаних за метою, завданнями, 

об’єктами впливу та часом інформаційних акцій, атак і заходів, котрі 

проводяться одночасно або послідовно за єдиними замислом і планом для 

вирішення завдань інформаційно-психологічного впливу на цільову 

аудиторію [172]. Причому, як вважають вітчизняні дослідники, поряд із 
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традиційними методами інформаційного протиборства, такими як 

тенденційне викладення фактів або «чорне» дезінформування, дедалі частіше 

в сучасних інформаційних війнах застосовуються такі методики 

маніпулювання свідомістю людини, як-от «сіре» дезінформування, що 

передбачає використання синтезу правдивої інформації з дезінформацією, а 

також термінологічне «мінування», яке полягає у викривленні первинної 

правильної суті принципово важливих, базових термінів і тлумачень 

загальносвітоглядного й оперативно-прикладного характеру [29].  

У рамках ведення «гібридної війни» супротивники також вдаються до 

спеціальних інформаційних операцій. За допомогою СІО здійснюється 

спланований вплив на свідомість і поведінку ворожої, дружньої або 

нейтральної аудиторії шляхом використання певним чином організованої 

інформації та інформаційних технологій для досягнення певної мети.  

У межах ІВ спостерігаються «акти зовнішньої інформаційної агресії», 

тобто легальні або протиправні акції, реалізація яких може мати негативний 

вплив на безпеку інформаційного простору держави. Усі вони можуть 

проводитися спецслужбами, насамперед іноземних держав, у формі таємних 

операцій та акцій «негативного, нерідко деструктивного ідеологічного, 

ідейно-політичного та соціального впливу на особу, групу осіб або ж 

суспільство … з метою їх переорієнтації на інші цінності та ідеали» [145, 

с. 6–7]. Ще на одну важливу рису «особливих» війн початку ХХІ століття 

вказав вітчизняний медіа-експерт Євген Магда: «Обман і маніпуляції – 

важливі складові «гібридної війни», що формують її методологічну основу 

вагоміше, ніж бойові статути окремих родів військ» [99, с. 15]. 

У цій роботі, спираючись переважно на аудіовізуальні, новинні ЗМІ, 

здійснено спробу проаналізувати шляхи, які сприяють стереотипізації 

свідомості громадянина, зокрема і в умовах ведення «гібридної війни». У 

цьому контексті, наведемо думку Волтера Ліппмана, що має дуже важливе 

значення для проведеного дослідження. Він, зокрема, писав, що ми не 

можемо повною мірою зрозуміти вчинки інших людей, поки не знаємо, що 
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вони думають, що вони знають. Таким чином, для того щоб більш адекватно 

зрозуміти їхні позиції, вчинки та поведінку, ми повинні аналізувати не тільки 

інформацію, яка була в їхньому розпорядженні, але стан і спрямування умів, 

через які «вона фільтрується». Тобто це є дуже важливо для розуміння 

«адаптованих типів сприйняття, поточних моделей, стандартних версій», за 

допомогою яких «інформація впливає на свідомість» [228, с. 57].  

Говорячи про психологічні аспекти впливу на свідомість людини, не 

потрібно забувати й про суто воєнно-технічний вимір воєнних дій сучасного 

етапу історичного розвитку, які набули також нових якісних характеристик. 

Для прикладу розглянемо одну із них. «Мережево-центрична» війна, як 

вважає військово-політичний оглядач сучасного часопису «Євроатлантика» 

Олександр Саєнко, може вестися на всіх рівнях бойових дій – тактичному, 

оперативному, стратегічному. Принципи її ведення не залежать від 

геополітичного регіону, завдань, складу й структури сил, які застосовуються. 

При чому вважається, що в умовах такої війни (в ідеалі) «окремо взятий 

солдат матиме дані всіх видів розвідки (у тому числі космічної) у реальному 

масштабі часу» [159, с. 33–35]. Однак сьогодні вищесказане здебільшого не 

співпадає з драматичними й непередбачуваними реаліями АТО на Сході 

України. Хоча, звісно, є інші приклади адекватності й оперативності під час 

прийняття життєво важдивих рішень в умовах бойових дій. Не випадково й 

те, що серед актуальних загроз національній безпеці України в «Стратегії 

національної безпеки України» від 26 травня 2015 року як першорядні 

названі такі: «інформаційно-психологічна війна, приниження української 

мови і культури, фальшування української історії, формування російськими 

засобами масової комунікації альтернативної до дійсності викривленої 

інформаційної картини світу» [144]. 

Також, на наш погляд, варто зупинитися докладніше на розгляді 

«політтехнологічного виміру» інформаційно-психологічної війни, оскільки 

нині своєрідним трендом у політичній науці та дуже затребуваним діючими 

політиками є концепт «політтехнології», що активно застосовуються у 
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внутрішньополітичній боротьбі, особливо під час виборів. Наголосимо, що 

використання політтехнологій, а також побічних засобів, як-то «соціальні 

технології», «соціальна інженерія», – уже реалії сучасного політичного 

розвитку [73, с. 161–162]. Саме крізь цю призму варто розглядати 

інструменти «гібридної війни» – інформаційно-психологічний тиск, 

інформаційно-пропагандистську операцію, що водночас також є 

невід’ємними елементами сучасної інформаційної війни. Під час ведення 

стратегічних інформаційних воєн застосовується специфічна зброя, котра не 

завдає фізичної шкоди, але може призвести до розгортання «традиційних» 

воєнних дій. Також варто підкреслити, що інформаційні війни «точаться не 

лише між країнами, а й охоплюють міжнародну аудиторію» [75]. 

Звернемо увагу ще на одну особливість інформаційної війни. У межах 

неоголошеної війни, яка точиться на Сході України, проявляється вкрай 

нетолерантна, безкомпромісна тактика «ведення політичних справ», 

притаманна сучасній російській правлячій політичній еліті, що відповідно 

корелює із сучасною російської громадською думкою. Як влучно 

підкреслюється в одній праці з питань комунікативної поведінки росіян, 

компроміси російська свідомість вважає негідною справою, виявом 

безпринципності. Так, приміром, Збігнєв Бжезинський на конференції 

«Захід–Схід» в Естонії ще у 1991 році висловив таку думку: «Є різниця в 

психології західного і східного мислення. Для Заходу компроміс – це 

природний стан, це позитивна риса політичного діяча. Для східного 

сприйняття компроміс межує з безпринципністю. Стояти до кінця, не 

поступатися принципами вважається доблестю і геройством». Взагалі-то 

будь-яка російська дискусія дуже часто набуває некооперативного характеру: 

той, хто говорить, думає переважно про власні інтереси, а не про інтереси 

обох або всіх учасників спілкування [146, с. 117]. 

Варто зазначити, що російсько-українські взаємини ще напередодні 

2014 року розвивалися досить напружено, а в умовах розгортання подальшої 

«гібридної війни» виникла ситуація «дискомунікації» у двосторонніх 
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відносинах, що відображається й в інформаційній сфері. Тому Україні, як 

сьогодні, так і в середньо- та довгостроковій перспективі, необхідно 

вдосконалювати механізми міжкультурної комунікації між різними 

етнічними групами, які повинні сформувати цілісну політичну націю.  

У цьому контексті варто проаналізувати, чим є міжкультурна 

комунікація, особливо в кризових ситуаціях. Насамперед міжкультурна 

комунікація є діалектичним процесом, у якому діють різноманітні вектори 

соціокультурної взаємодії: інтеграція – диференціація; універсалізація – 

партикуляризація; конфлікти – співпраця. Міжкультурна комунікація 

породжує таку проблему, як культурний шок. Для його подолання 

розкриваються наступні напрями акультурації: 1) асиміляція (людина 

повністю приймає норми й цінності чужої культури); 2) сепарація (інтеграція 

чужої культури при збереженні ідентифікації тільки зі своєю культурою); 

3) маргіналізація (втрата ідентичності з власною культурою і відсутність 

ідентифікації з культурою більшості); 4) інтеграція (ідентифікація як із 

власною, так і з новою культурою). Вони породжують конфлікт на рівні 

індивідуальної свідомості, що зумовлює культурну дистанцію [5]. 

Варто окремо зосередити увагу на феномені громадської думки, 

становлення якого безпосередньо випливає із концепції «голосу народу», що 

розвивалася паралельно з утвердженням демократії та появою «відкритої 

громадської сфери». Таким чином, громадська думка демократично 

трансформованого соціуму в ідеалі повинна бути спрямованою на здійснення 

ефективного суспільного контролю за діями влади. Поряд із цим, як зазначав 

апологет сучасного вчення про громадську думку В. Ліппман, існує великий 

сумнів, що громадськість у демократичних країнах є насправді 

поінформованою, раціонально мислячою та свідомою. На думку вченого, 

реальність, яку пересічна людина сприймає, є надмірно спрощеною, 

медіатизованою та символічною. На базі такого спрощеного розуміння 

дійсності формується єдина, подекуди примітивна, проте консолідована 

громадська думка. Тому американський дослідник наголосив на 
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маніпулятивній небезпечній ролі ЗМІ, які часто перебувають на службі в 

політичних лідерів, перетворюючи громадськість на аморфний та 

безініціативний натовп [228]. Тут варто підкреслити подібність процесів, що 

мають місце в сучасній Росії, у тому числі щодо специфіки ставлення 

російської громадськості до російсько-українського конфлікту та процесів, 

що відбуваються на Сході України. Поряд із цим на порядку денному для 

українських громадян постало складне життєво важливе завдання. Ось як про 

це пише політичний оглядач Ігор Лосєв: «…Нині треба думати над 

вирішенням феноменально складного завдання: як змінити цю владу, що є 

елементом кланово-олігархічної з усіма її вадами, й недоруйнувати країну, 

котра 2014 р. вже втратила Крим, частину Донбасу. Тут без потужного 

“мозкового тресту” ані кроку не зробиш» [95, с. 27]. Як слушно зауважив 

історик і публіцист Я. Грицак, «демократія – це не те, що дають. 

Демократія – це те, що беруть. Magna Carta постала рівно 800 років тому не з 

доброї волі, а зі збройної боротьби». Отже, конфлікти в Україні неминучі, і 

небезпека полягає в тому, що їх «заганяють всередину» [31, с. 33].  

Тобто проблематика подібних до українського конфліктів повинна 

системно та об’єктивно висвітлюватись у пресі, на телебаченні та в інших 

ЗМК, де представники громади та НУО, мають шукати оптимальні шляхи 

вирішення таких проблем, забезпечуючи при цьому відкрите інформування 

громадськості, і як результат – відповідне налаштування громадської думки. 

На жаль, і раніше, і сьогодні свою найважливішу функцію – формувати й 

бути виразником громадської думки – українські ЗМІ не виконують 

належним чином. Чимало українських мас-медіа не ставлять перед собою 

завдання бути виразниками широких верств населення країни, відстоювати 

державні інтереси, «не прагнуть чи не можуть розкривати всю складність 

розвитку суспільного процесу в Україні» [117]. 

Зупинимось на ще одній важливій особливості методологічного 

підходу, що використовувався під час контент-аналізу досліджуваних текстів 

у рамках дисертаційного дослідження. Для того щоб простежити відмінності 
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в підходах до впливу на аудиторію з боку російських і вітчизняних ЗМІ, у 

процесі роботи перевага віддавалася аналізу й оцінці аксіологічних 

(ціннісних) характеристик змісту повідомлень. Зрозуміло, що важливими при 

здійснені контент-аналізу, як слушно зазначає харківська дослідниця 

Оксана Даниленко, є одиниці підрахунку, що фіксують кількість елементів 

тексту, який досліджується. Але Гарольд Лассуелл брав у якості 

вимірювання символ ідеологічний і політичний, оскільки саме він фіксує 

цінності відносин тих, хто їх застосовує, на відміну від знаків, які є словами, 

що вказують на об’єкти, зовнішні відносно того, хто ними користується [37, 

с. 94]. Якщо ж вести мову про ціннісні орієнтири в ширшому сенсі, то нині в 

громадській свідомості в Україні потрібно віднайти певний суспільний 

оптимум співвідношення ліберальних і консервативних цінностей. 

Ліберальний образ майбутнього починає переважати, якщо суспільству та 

державі необхідні реформи, коли варто ліквідувати відсталі інститути, що 

стискають життя, а консервативна практика повертається тоді, коли «зміни 

можуть зруйнувати устрій та цілісність суспільства» [194, с. 194–195]. 

Проте в Україні процес «лібералізації» інформаційного простору, у 

свою чергу, поглиблюється та набуває нових вимірів. Завдяки новітнім 

інформаційним технологіям, Інтернету в нашій країні істотно зростає ступінь 

особистої свободи індивіда. Дедалі ширша інтернетизація сучасної України 

позбавляє політичних лідерів монополії на інформацію, яка завжди була 

одним із основних ресурсів влади. А з розвитком Всесвітньої мережі 

розширюється «сфера суспільного» і, зокрема, сфера доступної уваги 

громадськості до аналізу політичних подій. Тобто в сучасних умовах 

втілюється те, про що говорив Джеймс Фішкін – саме в епоху 

постіндустріалізації виникає справжня консолідована громадська думка, яка 

формується під впливом суспільних обговорень, ініційованих ЗМІ. Водночас, 

він підкреслив, що громадська думка виникає тільки в разі повного 

інформування суспільства. Дійсно, Всесвітня мережа надає практично 

необмежений і позбавлений від втручання посередників доступ людини до 
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різних джерел інформації, і тієї, що стосується політичних процесів. 

Багатократно зростають можливості розширення й зміцнення системи 

горизонтальних громадських зв’язків [167]. Проте така комунікація несе 

певну небезпеку, яку можна кваліфікувати як «профанацію новинних ЗМІ».  

Так, зокрема, німецький науковець, голова дослідницького 

департаменту Гамбурзької медіа-школи Міхаель Галлер у своїй статті «Криза 

надійності європейських медіа», говорячи про тенденції в сучасній медіа-

індустрії, пише: «Погляньмо на онлайн-медіа. Вони видають свій 

журналістський контент безкоштовно. Відповідно, мусять генерувати більше 

доходів з реклами. Працюють на кількість кліків, переглядів сторінки й 

унікальність контенту». Отже, ми створюємо нове покоління людей, які 

вірять, що «журналістика – ніщо більше, ніж генерування розваги». При 

цьому розрив між маргінальними групами та самовпевненими 

мейнстримними медіа став надзвичайно глибоким, оскільки останні майже 

«не обговорюють їхніх (людських. – О. Ш.) потреб, жалів і страхів» [24]. 

Отже, дослідивши концептуальні й теоретичні підходи до аналізу 

сучасного політичного та інформаційного кризового менеджменту за умов 

виникнення й розгортання гібридної війни, можна констатувати, що ця 

проблематика є актуальною з наукової і практичної точок зору. Причому 

вона потребує подальшої теоретичної розробки й осмислення.  

 

1.2. Джерельна база дослідження 

 

Узагальнюючи наукову літературу, яка послідовно відображена в 

розділах дисертаційного дослідження, відзначимо те, що вона стосується як 

загальної проблематики міжнародних відносин, так і нового позиціонування 

України в Європі, і зокрема питань політичної ідентичності, а також 

висвітлення більш вузьких тем, а саме: характеру й суті сучасних 

інформаційних війн, зокрема українсько-російського протиборства в умовах 

«гібридної війни» на Сході України. 
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Отже, першу групу важливих монографічних досліджень становлять ті, 

у яких висвітлюються загальні питання розвитку міжнародних відносин, 

піднімаються проблеми геополітичного позиціонування держав у просторі 

Європи. Це роботи Майкла Геффернена [26] та Рендала Коллінза [71]. 

У ґрунтовній праці Едварда Лукаса міститься важливий для дисертаційного 

дослідження аналіз нових вимірів «холодної війни» початку 

ХХІ століття [96]. Цікаві оцінки регіонального геополітичного 

позиціонування України в сучасній Європі знаходимо в аналітичній праці 

Вероніки Мовчан та Рікардо Гуччі [230], а також у статті політичного 

експерта Богдана Олексюка, опублікованій у часописі «Ї» [115, с. 133–135]. 

Методологічно цікавою в цьому контексті є наукова стаття російського 

вченого Олександра Нікітіна, у якій ідеться про можливі шляхи вирішення 

регіональних конфліктів [113, с. 99–128]. 

Разом з тим, варто відзначити й праці відомих політичних діячів та 

експертів, у яких надається аналіз сучасної геополітичної ситуації на 

субрегіональному та глобальному рівнях. Зокрема, це роботи відомих 

американських політиків Збігнєва Бжезінського [215; 216] та Генрі 

Кісінджера [226]. Є сенс згадати важливу статтю російського дослідника-

міжнародника Олександра Неклесса, в якій проаналізовано особливості руху 

до нестаціонарної системи світових зв’язків після відомих подій 11 вересня 

2001 року [112, с. 4–27].  

Необхідно також згадати праці представників конструктивістського 

напряму в дослідженні міжнародних відносин Джона Раггі й Александра 

Вендта [232; 239]. Тривалий час у сучасній науці про міжнародні відносини 

не вистачало альтернативних відповідей на складні питання порядку денного. 

Тому, починаючи з кінця 1960-х років, прихильники конструктивістських 

підходів розпочали розробку концепцій, які американський дослідник 

Кліфорд Гірц у 1973 році назвав «солідним описом», що дозволяє рухатися в 

напрямку пошуку необхідних пояснень [232, с. 2]. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKt9qKsOPMAhXFK5oKHUEoDVgQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BB%25D1%2596%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B4_%25D2%2590%25D1%2596%25D1%2580%25D1%2586&usg=AFQjCNHBYBxqPf9m1Ig1_XLXPbSJ6gItSA&bvm=bv.122129774,d.bGs


33 
 

Важливу другу групу джерел складають ті, в яких містяться оцінки та 

характеристики трагічних політичних подій Євромайдану, що стали 

початком нового етапу протистояння між РФ та Україною, яке набуло не 

тільки економічного виміру, а завершилося широкомасштабною агресією 

путінського режиму проти України. Серед таких праць, використаних у 

дисертації, можемо назвати насамперед аналітичні розвідки львівських 

дослідників Тараса Возняка і Ярослава Грицака, в яких учені подають власне 

бачення перебігу подій кінця 2013 –  початку 2014 років і надають оцінку їх 

впливу на внутрішньо- і зовнішньополітичну ситуацію в Україні [21; 32]. 

Важливими в процесі дослідження були й експертні оцінки щодо впливу 

подій Євромайдану на формування громадянського суспільства в нашій 

країні [140; 176]. До цієї ж групи можна, на наш погляд, долучити 

дослідження проблем політичної ідентичності, які є цінними з точки зору 

нового позиціонування України в сучасній Європі. Серед них насамперед 

відзначимо ґрунтовне дослідження відомого польського вченого Даріуша 

Вояковського, та розлогі наукові коментарі до нього українських дослідників 

Алли Киридон і Сергія Трояна [22; 66]. Окремим аспектам набуття 

громадянами України європейської ідентичності присвячена стаття 

вітчизняного автора Марії Золкіної [58].  

Оскільки в центрі проведеного дослідження знаходиться проблематика 

інформаційних війн, то під час написання відповідних підрозділів стали в 

пригоді наукові статті вітчизняних дослідників Олександра Саєнка [159] та 

Ірини Цапліної [194], де розкриті ідеологічні й пропагандистські особливості 

ведення воєн ХХІ століття. Цій проблематиці присвячена третя група 

джерел. Загальні ж проблеми пропагандистського впливу новітньої доби 

детально проаналізовані в цікавій книзі американських дослідників Еліота 

Аронсона й Ентоні Пратканіса [7]. Окремі питання розгортання та специфіки 

ведення інформаційної війни проти України в сучасних геополітичних 

умовах розглянуті в роботах низки вітчизняних учених та експертів [29]. 

Важливі загальні аспекти ефективної протидії інформаційним війнам 
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відображені також у спеціалізованому покажчику літератури й у коментарях 

до нього [145].  

Деякі аспекти функціонування ЗМІ в умовах демократичних 

трансформацій суспільства та їх впливу на зарубіжну й національну 

громадську думку розглядалися в наукових працях вітчизняних учених 

Соломії Онуфрів [117] та Олени Симоненко [166]. Причому важливі питання 

довіри до сучасних європейських медіа в умовах глибокої політичної кризи 

були проаналізовані німецьким журналістом Міхаелем Галлером [24]. 

Дійсно, саме ця тематика сьогодні дуже актуальна в контексті формування 

демократичного дискурсу національних ЗМК в Україні. 

Повертаючись до проблематики «інформаційних воєн нового 

тисячоліття», зауважимо, що при написанні цієї роботи використовувалися 

праці одного з найбільш відомих експертів у царині інформаційного 

протиборства і ведення кібервійни – американського вченого Мартіна 

Лібікі [93]. Окремі аспекти сучасних інформаційних війн як конфлікту 

інтерпретацій, а також проведення інформаційно-психологічних операцій у 

війнах і збройних конфліктах другої половини ХХ – початку ХХІ століття 

проаналізовані в статтях дослідників Григорія Тульчинського [178] і Петра 

Черника [196].  

Інформаційно-психологічні аспекти сучасної «гібридної війни», 

передусім між РФ та Україною, досліджував український політолог Євген 

Магда [99]. У роботі використовувалася також доповідь російського генерала 

Олександра Владімірова, де він висвітлив питання розробки в сучасній Росії 

тактики «гібридної війни» у контексті загальної теорії ведення воєн [20]. 

Центральним аспектом роботи є непростий і багато в чому 

непередбачуваний розвиток українсько-російських відносин, які останніми 

роками розвивалися в умовах подальшої «європеїзації» української 

зовнішньої політики. Саме тому в роботі проаналізовані джерела, котрі 

склали четверту групу, що присвячені розгляду окремих вимірів відносин 

України з ЄС як у недавній ретроспективі [87, 153; 168], так і в контексті 
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політичної кризи 2013–2014 років [131; 142; 186]. Причому серед останніх 

матеріалів важливими є експертні оцінки поточної ситуації в соціально-

економічній сфері та в геополітичній площині. Особливо цінним у цьому 

контексті вважаємо один із засадничих документів –  «Звіт про виконання 

Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (вересень 

2014 року – січень 2015 року)», підготовлений Урядовим офісом з питань 

європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України [53]. 

У монографії київських учених «Донбас і Крим: ціна повернення» (за 

редакцією В.П. Горбуліна), яка побачила світ у 2015 році, обґрунтовується 

позиція України та висвітлюються підходи ЄС і Росії щодо врегулювання 

ситуації на Донбасі в Мінському процесі. У зазначеній роботі визначені 

умови реінтеграції та пріоритети відновлення Донбасу й окреслені шляхи 

подолання соціальних наслідків збройної агресії Росії проти України. Крім 

того, авторами розроблені прогнози розвитку подій на Донбасі та довкола 

Криму, а також сценарії майбутнього України в глобалізованому світі [28]. 

Не менш важливими в контексті проведеного дослідження виявилися й 

відносини з сусідніми державами у регіоні ЦСЄ, адже, адаптуючи їх досвід, 

Україна може прискорити трансформаційний процес на шляху європейської 

інтеграції. Отже, окремі джерела, використані в дисертації, присвячені саме 

цій тематиці [44; 100]. Відомий литовський політик Андрюс Кубілюс, 

оцінюючи перспективи подолання труднощів на шляху України до Європи, 

зазначив, що найважливіші виклики для нашої країни полягають у тому, 

щоби «закласти справді міцні й стабільні політичні підвалини, щоб Україна 

ніколи не відхилялася від європейського курсу реформ» [89]. 

Наступну, п’яту групу джерел, складають монографічні дослідження й 

експертні матеріали, які є важливими для розуміння зовнішньої політики 

путінської Росії на обширах Євразії, а також на «українському напрямі». 

Насамперед відзначимо цікаву ґрунтовну роботу вітчизняного вченого Ігора 

Мельничука, в якій глибоко проаналізовано мотиви політичної поведінки 

офіційної Москви на пострадянському просторі, а також запропоновані 
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можливі сценарії подальшого розвитку геополітичної ситуації [103]. Важливі 

аспекти неоімперської політичної поведінки В. Путіна розкриті в статті 

експертів «Українського тижня» Олександра Крамара й Андрія Дуди [83]. 

У багатьох аспектах сучасна позиція Кремля в умовах розгортання 

неоголошеної війни проти України співпадає з риторикою та позицією 

одіозного лідера ЛДПР В. Жириновського [225]. 

Достатньо об’єктивний аналіз зовнішньої політики путінської Росії на 

пострадянському просторі здійснений в аналітичних розробках російських 

науковців Дмитра Треніна та Лілії Шевцової, які плідно співпрацювали з 

Московським центром Карнегі [177; 200]. 

Важливим напрямом російської зовнішньої політики у відносинах із 

Україною було стратегічне задання – утримати нашу країну у сфері власного 

геополітичного контролю, залучивши її до участі в різних євразійських 

організаціях і структурах, як-от МС РБК. З огляду на це в роботі використано 

низку аналітичних матеріалів та експертних оцінок, які в різні періоди 

свідчили про серйозність намірів Кремля втягнути Київ у свою геополітичну 

орбіту [12, 64, 101, 183].  

Дуже корисними в процесі роботи над темою дисертації виявилися 

оцінки й характеристики російської політики у Центрально-Східній Європі та 

стосовно України, які містяться в аналітичних матеріалах західних 

аналітичних центрів. Відзначимо тут цікаву доповідь Королівського 

інституту міжнародних відносин «Чатем Хауз», де різкій критиці було 

піддано політику російського президента В. Путіна щодо сусідніх держав та 

у Європі в цілому [237]. При цьому використані також оцінки позиції Заходу 

в умовах зовнішньополітичної кризи, висловлені російськими експертами та 

політиками [41; 62; 184]. 

Окремі аспекти сучасної кризової ситуації в російсько-українських 

відносинах розкриті в книжці сучасного французького публіциста Антуана 

Аржаковського [1]. Заслуговують на увагу проаналізовані редактором 

«Независимой газеты» Константином Ремчуковим [151] оцінки еволюції 



37 
 

позиціонування В. Путіна як Президента РФ в очах громадськості в умовах 

розгортання російсько-українського протистояння. 

До дуже важливої –  шостої групи джерел – можна віднести експертні 

аналітичні оцінки розвитку сучасних подій у російсько-українських 

взаєминах, а також матеріали соціологічних опитувань стосовно 

налаштованості громадської думки, у яких особлива увага приділялася 

експертизі зовнішньополітичних кроків РФ щодо України в умовах 

політичної кризи [6; 155; 174]. Одне з опитувань при цьому засвідчило, що 

В. Путін сприймається частиною європейців як одна з реальних загроз 

європейській безпеці [148].  

Загрози, які супроводжують євразійський напрям інтеграції для 

України, відображені в матеріалах УЦЕПД імені Олександра Разумкова [25]. 

Взагалі-то згаданий аналітичний центр, а також КМІС і Фонд «Демократичні 

ініціативи» провели низку моніторингових соціальних досліджень, котрі 

засвідчили, що більшість українських громадян поступово віддавали 

перевагу вектору європейської інтеграції на противагу можливому 

приєднанню до Митного союзу [39; 47; 49; 209]. Узагальнення тенденцій 

налаштованості громадської думки щодо євроінтеграції України наведено в 

аналітичній статті Марії Золкіної [57]. Особливості руху до ЄС після 

підписання Договору про асоціацію з ЄС проаналізовані також у підсумкових 

матеріалах УЦЕПД під назвою «Україна-2014: рік тяжких випробувань. 

Прогнози-2015» [187].  

Цікавими для дослідження виявилися також ті матеріали соціологічних 

опитувань, котрі засвідчили різкий зсув суспільної думки українців у «бік 

Європи» та НАТО після трагічних подій Євромайдану [42; 135]. 

Особливу, сьому групу джерел, склали матеріали й аналітичні статті, 

у яких ідеться про необхідність формування позитивного іміджу України в 

умовах суспільно-політичної кризи та протистояння з путінською Росією [65; 

74; 137]. У цьому ж контексті розглядаємо матеріали, розміщені на сайті 

видання «Дзеркало тижня» (ДТ), що засвідчують розгортання 
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пропагандистської кампанії з боку Кремля, метою якої є негативізація іміджу 

України в деяких європейських країнах. Цей проект можна знайти на 

відповідній веб-сторінці ДТ під промовистою назвою «Викрадення Європи» 

[76; 77; 78; 79; 80; 81]. 

Центральною темою дослідження, як уже вказувалося, є проблема 

дискомунікації у відносинах між Росією та Україною напередодні й після 

Вільнюського саміту. Тому в тексті роботи проаналізовано низку наукових 

статей і матеріалів, які безпосередньо стосуються саме цієї проблематики. 

Вони склали восьму групу використаних джерел. Ідеться насамперед про 

причини такої дискомунікації, які, зокрема, у Кремлі вбачали в 

«неправильному» зовнішньополітичному курсі України та втручанні з боку 

Заходу у перебіг подій у Східній Європі [27; 114; 181]. Разом з тим, 

важливими є експертні оцінки аналітиків і політологів, які спростовують такі 

«фальшиві аргументи» московської пропаганди [61; 82; 163]. 

Однією з ключових тем, що невід’ємно пов’язана і є безпосереднім 

наслідком наростання кризових тенденцій російсько-українських відносин, 

зокрема у сфері дискомунікації, була проблема Криму, анексованого Росією 

в березні 2014 року. З метою вивчення воєнно-політичних та інформаційно-

пропагандистських аспектів цієї проблеми в роботі проаналізована низка 

аналітичних матеріалів. Передусім ідеться про результати соціологічних 

опитувань, проведених у РФ та в Україні щодо питання державної 

приналежності півострова [118; 138; 170]. Деякі міжнародно-правові аспекти 

кримського питання досліджував чернівецький політолог Сергій Гакман [23]. 

Ставлення міжнародного співтовариства до анексії РФ Криму аналізували як 

вітчизняні, так і зарубіжні дослідники, наголошуючи на глобальному 

політичному резонансі цих подій [16; 19; 218; 234]. 

Інформаційно-пропагандистські та психологічні аспекти «гібридної 

війни» і їх вплив на розвиток російсько-українського конфлікту на сході в 

умовах розв’язаної Кремлем агресії розглядалися в аналітичних статтях 

і матеріалах вітчизняних авторів Євгена Магди [98], Вадима Омельченка 
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[116], Юрія Горбаня [29], а також в оприлюднених документах Міністерства 

закордонних справ України [72]. Виходячи з необхідності дотримуватись 

об’єктивності у дослідженні фактів і всебічного аналізу доступних 

матеріалів, у роботі також використані офіційні заяви російських політиків, 

які зазвичай у дуже спотвореному вигляді подавали причини і характер 

дискомунікації у двосторонніх міждержавних відносинах [85; 92; 147]. 

Значна частка джерел була присвячена також сучасним методам і 

механізмам маніпулювання, а також протидії ним в умовах розгортання 

«гібридної війни». Наприклад, вітчизняні дослідники Г. Пєвцов та 

О. Бакалинський розкрили моделі впливу та напрями протидії інформаційній 

агресії Москви в Україні [11, 134]. Окремі питання застосування 

дезінформаційних прийомів у медіа в умовах ведення «гібридної війни» з 

боку РФ проаналізував Олександр Ярощук [211]. Помилки українського 

керівництва у процесі інформаційно-пропагандистського протиборства в 

Україні досліджуються у матеріалах «Українського тижня» [208]. 

Питання ефективної протидії інформаційно-психологічному наступу 

Москви на національно-державному рівні були проаналізовані в статтях 

Павла Горського та Володимира Фісанова [30; 191]. Важливі аспекти 

застосування лінгвістичних технологій в умовах сучасної «гібридної війни» 

досліджувалися у наукових роботах О. Саричевої та К. Серажим [160; 162]. 

Таким чином, завершено системний огляд наукової, документальної та 

фактологічної основи дисертаційного дослідження. 

 

Висновки до першого розділу 

 

У цьому розділі дисертаційного дослідження констатовано, що 

формування громадської думки, виходячи із внутрішньополітичних 

трансформацій в Україні та сучасних зовнішньополітичних викликів 

(зокрема, розгортання «гібридної війни» між Росією та Україною), потребує 

нового методологічно-концептуального осмислення.  
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У методологічному аспекті з’ясовано, що метою сучасної «гібридної 

війни» є не знищення противника, а силовий перерозподіл рольових функцій 

суб’єктів соціуму (наприклад, держав). Переможець «гібридної війни», 

у свою чергу, отримує новий, змінений національний менталітет 

переможеної нації, завжди комплементарний до переможця, що й забезпечує 

перемогу його сенсу, а значить, і політичний виграш майбутнього 

залишається за ним. 

Підсумовуючи огляд джерел і літератури, особливо підкреслимо 

складність аналізу дослідницької літератури та інформаційно-

документальних матеріалів з проблем комунікації і дискомунікації у 

контексті розвитку двосторонніх міждержавних відносин, оскільки 

комплексно така проблематика досліджується у вітчизняній політичній науці 

вперше. Варто зазначити й те, що в процесі написання дисертаційного 

дослідження було використано кілька груп джерел, які допомогли у розкритті 

політично актуальної і науково значимої для українського суспільства 

проблематики.  
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РОЗДІЛ 2 

ПРІОРИТЕТИ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО КУРСУ УКРАЇНИ  

ТА РФ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТИНЕНТІ  

НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

 

2.1. Еволюція зовнішньої політики України на початку 

ХХІ століття 

 

У 1991 р Україна вперше у своїй історії здобула державність у 

кордонах, які дісталися їй від колишньої УРСР. Короткі періоди існування 

Української Народної Республіки (УНР), Західноукраїнської Народної 

Республіки (ЗУНР) доби національно-визвольних змагань залишили 

в народній пам’яті свій слід, однак їх ще не можна було називати 

повноцінними самодостатніми державними проектами. Проте 

ретроспективно можна констатувати, що українським народом накопичено 

достатньо державотворчого досвіду й нині, вже у новітню добу української 

державності, завершилося більш ніж двадцятилітнє балансування України 

між Заходом і пострадянською Росією. Поряд із цим, противники України 

на міжнародній арені дуже часто виступають із тезою про штучний характер 

української державності, інтерпретації якої часто лунають у пресі 

й публіцистиці, а такожі в експертному середовищі, зокрема тієї ж Російської 

Федерації. 

Зрозуміло, що на шляху до розуміння «європейського політичного 

майбутнього» України необхідно було здолати чимало перепон і зламати 

велику кількість стереотипних уявлень у самій Європі. Відомий політик і 

дипломат, перший Міністр закордонних справ незалежної України (1991–

1994 роки) Анатолій Зленко писав у мемуарах: «Потрібне було падіння 

Радянського Союзу, щоб європейські політики нарешті здолали ту 

Берлінську стіну, яка все ще залишалася в їхній уяві. Щоправда, наступні 
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роки дали чимало підстав для сумніву в тому, що стіна справді подолана. На 

певному етапі дискусій щодо європейського майбутнього України в мене 

почало формуватися враження, що для багатьох європейців, включаючи 

політиків, стіна не зникла, вона лише пересунулася на кордон з Україною» 

[55, с. 63]. 

Зрозуміло, що перед тим як розпочинати розмови про можливості 

навіть віддаленого європейського майбутнього України, у західних 

європейських столицях (Лондоні, Парижі, Берліні) насамперед думали про 

більш реальні перспективи європеїзації країн ЦСЄ. Перший крок у напрямі 

об’єднаної Європи тут було зроблено, як підкреслює відома дослідниця 

Мілада Вахудова, ще в 1989 році, коли в державах, котрі вона досліджувала 

(Польщі, Угорщині, Чехії, Румунії, Болгарії та Словаччині), «відбулося 

одночасне поховання соціалістичної держави та провідної ролі комуністичної 

партії», однак разом із цим постали демократичні інституції, як-от регулярні 

вибори, що були здебільшого вільними й чесними [17, с. 37]. Проте цього, 

як і в сучасній Україні, виявилося недостатньо. Зазначимо при цьому, 

що М. Вахудова є представником ширшого напряму в порівняльній 

політології, виразники якого досить переконливо доводять, що найважливіші 

і найвпливовіші чинники, які задали «політико-економічну траєкторію 

східноєвропейським державам після комунізму», варто шукати у спадщині 

минулого. Тобто, інакше кажучи, «минуле» в цьому регіоні, як і в Україні, 

має надзвичайно важливе значення. Зрештою, і якість політичного змагання 

у країнах ЦСЄ – це наслідок «багатьох різних і переплетених між собою 

спадщин комуністичного й докомуністичного минулого». Це, зокрема, 

спричинило й те, чому «східноєвропейські держави по-різному реагували 

на перспективу здобуття членства в ЄС» [17, с. 38–39].  

Нижче в рамках дослідження повернемося до цих сюжетів, але 

підкреслимо, що в ментальних підходах західноєвропейців щодо України 

як частини Європи ще на початку 1990-х років були помітні певні подвійні 

стандарти. Варто зазначити в цьому контексті оцінки згадуваного вище 
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А. Зленка, який зауважив: «З одного боку, був так званий пострадянський 

простір, а з другого, були Польща, Угорщина, Чехія та інші держави 

колишнього соціалістичного табору. З одного боку, були ми, яким 

доводилося щоденними діями доводити свою “європейськість”, а з другого – 

наші східноєвропейські сусіди, які отримали перспективу членства в ЄС 

практично відразу, щойно питання розширення на Схід отримало 

принципове політичне благословення в західноєвропейських столицях» 

[55, с. 63–64].  

Відзначаючи багатовимірність й неоднозначність досвіду 

європейськості у прикордонних регіонах Польщі, дослідник Д. Вояковський, 

спираючись на одне з проведених інтерв’ю, подав подібне своєрідне бачення 

респондента, навівши його відповідь на запитання: «Що таке Європа, а що не 

є Європою?» Отже, співрозмовник Д. Вояковського весь час маніпулював 

терміном «Європа» і його відповідь була такою: «Ну, ми в Європі, тобто 

Європа вже наша. Треба ніби… використовувати те, що ми в Європі, тобто, 

що ми в себе. Ми у своїй Європі, не як, скажімо, Білорусь чи там ті 

держави…, що там, там є Європа, а ми тут… Це не наша Європа, це їхня 

Європа (курсив мій. – О. Ш.), а ми вже у себе в Європі» [22, с. 160]. Таким 

чином, України як окремої держави у свідомості європейців (і це констатує 

А. Зленко) не існувало. А її несподіване постання на політичних горизонтах 

серйозно змішало «пасьянс європейських стратегів» [55, с. 63]. 

Однак, повертаючись до праці М. Вахудової, ще раз підкреслимо, що 

досвід країн ЦСЄ (регіону «іншої Європи») також відрізнявся від досвіду 

держав «старої Європи» і більшою мірою був подібний до України й інших 

держав пострадянського простору. Дослідниця, зокрема, так визначає 

«центральну загадку» своєї книги – чому правлячі еліти країн ЦСЄ «по-

різному реагували на стимули до членства у ЄС»? Урешті-решт, зазначає 

Вахудова, усі шість країн ЦСЄ мали достатньо причин відвернутися від 

Москви та домагатися вступу в ЄС. Але для деяких правлячих еліт 

«внутрішні витрати» від виконання правил ЄС були набагато вищими, ніж 
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для інших. Після 1989 року ці «політичні витрати» керівних еліт варіювалися 

залежно від використання ними «обмеженого політичного змагання, 

економічної корупції та етнічного націоналізму для здобуття та утримання 

влади». Правлячі еліти ліберальних демократій майже не покладалися на ці 

стратегії здобуття влади, тоді як «їхні двійники з неліберальних демократій» 

удавалися до всіх трьох стратегій, проте різною мірою. 

Отже, висновок, який зробила М. Вахудова, такий: «Виконання вимог 

ЄС загрожувало внутрішній владі правлячих еліт Румунії, Болгарії та 

Словаччини», обмежуючи можливості гонитви «за рентами для економічних 

друзів та унеможливлюючи використання шельмування етнічних меншин 

як зручного виверту для мобілізації підтримки» [17, с. 94–95]. Чи не нагадує 

це сьогодні стан української державності, коли деякі політики корупційними 

схемами насправді серйозно уповільнюють рух України до об’єднаної 

Європи?  

Зрозуміло, подібні вади інституційного та внутрішнього характеру 

серйозно гальмували європейський поступ нашого суспільства і в 1990-ті 

роки, і на початку ХХІ століття. Саме такі економічні й політичні 

суперечності, поєднані з глибокою соціальною кризою, і послужили 

основною причиною тих подій, які увійшли в історію під назвою 

«Помаранчева революція», або «Перший майдан». Незважаючи на безумовну 

підтримку ззовні, події кінця 2004–2005 років були зумовлені, головним 

чином, внутрішніми чинниками України. Причому соціальний протест у 

поєднанні з вимогами національного розвитку сприймався на той час 

багатьма його учасниками як гарантія вестернізації та подальшої європеїзації 

України, зокрема шляхом підвищення якості влади й управління держави. 

Варто підкреслити, що вже тоді гостро проявилося протистояння Сходу та 

Заходу України, зокрема в оцінках «Першого майдану». Поряд із цим, 

президент В. Ющенко та його найближче оточення в наступні роки багато в 

чому дискредитували себе, зайнявшись не європейським поступом 

українського соціуму, а поринувши в політичні усобиці, поступово 
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втрачаючи політичний кредит довіри як українських виборців, так 

і європейської спільноти. При цьому проблема розбудови європейської 

України була невирішеною і надовго відкладеною перспективою.  

У добу невдалого президентства В. Януковича Київ продовжував 

надалі балансувати між Заходом і Російською Федерацією. Україна, яка 

на той час продовжувала характеризуватися недостатньо відкритою 

економікою, була дуже зацікавлена у сприятливому навколишньому 

середовищі, яке спроможне надати, наскільки це можливо, легкий доступ до 

зовнішніх ринків, забезпечуючи стабільні торговельні потоки. Членство 

у Світовій організації торгівлі значною мірою сприяло досягненню саме цієї 

мети, забезпечуючи певний рівень стабільності й прозорості торговельної 

політики як в Україні, так і в країнах-партнерах. Тим не менш, значно глибша 

регіональна інтеграція забезпечує додаткові можливості для лібералізації 

торгівлі і, таким чином, пришвидшує економічний розвиток. Причому, як 

підкреслили німецькі й українські експерти у здійсненому в 2011 році 

дослідженні щодо геоекономічного позиціонування України у просторі ЦСЄ, 

у той час Україна «опинилася в унікальній ситуації, будучи затиснутою між 

двома союзами» (англ. a unique situations sandwiched between two custom 

unions) – ЄС і Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану, що був 

створений у рамках Євразійського Союзу [230]. 

Політичні уроки доби Януковича ще раз підтвердили важливу тезу про 

те, що Європі не варто відкладати формування якісно нових відносин 

з Україною, зрозуміло, у разі успішних і глибоких структурних реформ. 

І тому, на наш погляд, у взаєминах з українською громадянською 

спільнотою, яка досить часто є більш політично мудрою та виваженою, ніж 

політичний істеблішмент України, Європі не завадило б значно покращити 

ставлення до України. Як вважає французький філософ Марк Крепон, поміж 

двома варіантами розвитку сучасної Європи – закрита фортеця чи відкритий 

проект – необхідно обрати останній [66, с. 18]. 
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Якщо для України досить тривалий час, а саме майже півтора 

десятиліття, Європа не тільки здавалася, а дійсно була «закритою фортецею», 

то на Схід – у напрямку Росії – «двері» інтеграції були відчинені. Однак 

сьогодні гостро проявилися фундаментальні розбіжності з Росією, 

спричинені насамперед різноспрямованими зовнішньополітичними курсами 

двох країн: євразійським курсом Росії та європейським – України. З одного 

боку, було підготовлено Угоду про асоціацію з ЄС, з іншого – РФ активно 

намагалася залучити Україну до системи російських інтеграційних 

об’єднань – Митного та Євразійського економічного союзів. Варто, 

підкреслити, що був момент (2010–2013 роки), коли Україна намагалася 

збалансувати західний вектор за рахунок створення Зони вільної торгівлі 

(ЗВТ) із Співдружністю Незалежних Держав (СНД) та реалізації формули 

«3+1» у відносинах з РФ і країнами Євразійського Союзу, що прискорено 

народжувався [137]. Однак, підкреслимо, що детальніше «європейську 

політику» сучасної Росії та реакцію на неї Заходу буде проаналізовано в 

наступному підрозділі.  

У нинішніх кризових умовах абсолютна більшість російських політиків 

та інтелектуалів не можуть примиритися із втратою України. Вони й досі 

мають тверде переконання, що Україна повинна повернутися до спільної 

екзистенції. Політика Росії щодо України – це поєднання двох чинників: 

примирення й тиску з метою утримати «українську проблему» в певних 

рамках, навіть не припускаючи виходу України з-під російського 

контролю [117].  

Якщо розглянути ситуацію в контексті підтримання та посилення 

воєнно-безпекового статусу України, то становище нашої країни завжди було 

далеким від ідеального. На політичній карті Європи Україна довгий час була 

своєрідною «сірою смугою». Особливо це відчувалось у 1990-ті роки. Наша 

країна, яка не входила в жодну із двох воєнно-політичних організацій у 

Європі – Організацію договору про колективну безпеку (ОДКБ) і НАТО, 

була полем зіткнення основних геополітичних гравців і відчувала досить 
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серйозні недоліки щодо забезпечення власної безпеки. У цій ситуації міністр 

А. Зленко, зокрема, пропонував проводити тоді щодо РФ (доба президентства 

Б. Єльцина) «максимально чутливу і делікатну» зовнішню політику – 

дипломатію «на кінчиках пальців». Справа в тому, що в 1992 році А. Зленко 

ознайомився із конфіденційним меморандумом МЗС Росії, де 

формулювалися ключові моменти її політики стосовно України. Базовою 

тезою документу було твердження, що нова Європа утворюється в «рамках 

чотирикутника Бонн – Париж – Москва – Київ», і тому основним питанням 

для Кремля є проблема, як «спонукати Україну діяти у парі з Росією», 

подібно до того як у Європі спільно діють ФРН і Франція. Однак помилкою 

пануючих на той час настроїв в українському суспільстві дипломат вважав 

те, що багато політиків розглядали Росію як «тимчасовий фактор», який 

нібито втратить значення, як тільки «Захід прийме Київ у розкриті обійми» 

[55, с. 392, 385]. 

У середині 90-х років ХХ століття, на переконання зацікавлених 

експертів, механізм безпеки взагалі був не прописаний. Так, зокрема, 

Будапештським меморандумом фактично не було надано чітких безпекових 

гарантій Україні як країні на сході Європи, котра водночас добровільно 

відмовилася від ядерної зброї. Причому ситуація в безпековому секторі 

України ускладнювалася тим, що на її території була розташована воєнно-

морська база Чорноморського флоту Росії. Звернемося тут до більш давньої 

оцінки (1997 рік) українських експертів щодо питання Севастополя та Криму 

в цілому у контексті українсько-російських взаємин. Цікаво, що тоді 

аналітики Фонду «Українська перспектива» підкреслили причетність 

тодішнього президента Б. Єльцина до тактики, яка призводила до конфліктів 

навколо Чорноморського флоту. В аналітичному виданні «Карта 

Севастополя: тріумф президентів, трагедія України» зокрема відзначалося: 

«Рішення Державної Думи про припинення розподілу ЧФ було ухвалене саме 

завдяки голосам депутатів – членів пропрезидентської фракції “Наш дом – 

Россия”. А до складу Ради Федерації, яка порушує питання російського 
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статусу Севастополя, взагалі входять підлеглі Борису Єльцину глави 

місцевих адміністрацій» [90, с. 6]. 

З кінця 90-х років минулого століття Україна намагалася вибудовувати 

відносини з сусідньою Росією як рівноправні, двосторонні, партнерські, 

спираючись на складний, але разом з тим і продуктивний багаж взаємин 

українців і росіян часів пізнього СРСР. Проте, незважаючи на поміркованість 

Києва у відносинах із Москвою, конфлікти й непорозуміння невпинно 

наростали. Особливо негативний тренд у політиці РФ у Східній Європі, 

і щодо України зокрема, позначився після відомої промови В. Путіна 

в Мюнхені на конференції з проблем політики безпеки (10 лютого 

2007 року). По суті, як писав щодо неї кореспондент газети «The Washington 

Post» Чарльз Краутгамер, «Путін дав сигнал: Росія виходить з тіні. Маючи 

величезні доходи від торгівлі нафтою і газом, зосередивши у своїх руках 

воістину диктаторську владу, Путін виступив із найгучнішою декларацією 

підготовки Росії до повторного виходу на світову арену» [84, с. 237–238]. 

Звісно, за умов консолідації путінського режиму більш демократичні 

держави на сході Європи, насамперед Україна та Грузія, заявили про свої 

наміри щодо вступу до НАТО. Під час переговорів із президентом Грузії 

Міхеїлом Саакашвілі канцлер ФРН Ангела Меркель запропонувала, як пише 

британський дослідник Едвард Лукас, «щось схоже на компроміс» – 

невизначену обіцянку членства в НАТО, проте без ніякої дати й плану 

заходів. Після цього Путін почав також погрожувати розчленуванням 

України, якщо вона «і надалі домагатиметься вступу до НАТО» [96, с. 263]. 

Важливо відзначити, що він навіть висловив можливість того, щоб Польща 

спрямувала війська в Україну. Це була одна з пропозицій, яку Путін озвучив 

прем’єр-міністру Польщі Дональду Туску під час його візиту до Москви. 

Зокрема, про це на прес-конференції заявив екс-голова польського МЗС 

Радослав Сікорський. Насамперед Путін сказав, що Україна – «це штучна 

держава, а Львів – це польське місто, і чому б нам не залагодити це питання». 

На щастя, Туск не відповів. Він знав, що його слова записують. Пізніше 
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польський політик зазначив, що до підготовки силового сценарію щодо 

сусідів, які прагнули в НАТО – Грузії, України та Молдови, Росія 

«приступила після Бухарестського саміту НАТО в квітні 2008 року» [163]. 

Стан неприхованого тиску з боку Москви (щоправда, поки не воєнного) 

продовжувався ще кілька років поспіль. Як зазначає експерт з питань 

«гібридної війни», протягом досить тривалого періоду «саме російська 

інтерпретація і бачення України визначали європейські оцінки ситуації 

в нашій країні» [99, с. 47]. Правильно зауважив український письменник 

Євген Сверстюк після подій Євромайдану: нині всі розуміють, що «системна 

інформаційна, політична й економічна війна Росії проти України не 

припиняється і не припиниться» [161, с. 125]. У цьому контексті виникає 

запитання: яким чином у цій складній ситуації воєнно-політичного 

протистояння України та сучасної Росії позиціонують себе її найближчі 

сусіди? 

Тут є потреба детальніше дослідити, наскільки європейський курс 

України, який чітко визначився на державному рівні навесні 2014 року, 

підтримали її найближчі сусіди по регіону ЦСЄ у контексті розгорнутої 

проти нашої країни «гібридної війни» з боку путінської Росії.  

Варто розпочати цей аналіз із Польщі. Зокрема, колишній глава 

МЗС Польщі Р. Сікорський зазначив: Путін повинен зрозуміти, що Захід 

готовий реагувати на загрози Україні. Захід повинен розмістити 

протитанкову зброю поблизу України, щоб допомогти країні у разі 

подальшого наступу російських сил на її територію. Таку заяву політик 

зробив під час вечірньої дискусії на 12-ій щорічній зустрічі Ялтинської 

Європейської Стратегії (YES) у вересні 2015 року в Києві [164]. 

Зрозуміло, що у Варшаві таким чином захищають власні інтереси. 

Як пише про мотиви польської сторони російський оглядач, тут «вважається, 

що український націоналізм є цілком допустимим шляхом для дерусифікації 

України». Зрештою пам’ять про українсько-польське протистояння 1920–

1930-х років, а також про трагічні сторінки періоду Другої світової війни не 
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настільки сильна в емоційному плані, щоб «перешкодити прагматичній 

політичній логіці» сьогодення [122]. Варшава заявляє також, що не визнає 

анексії Криму й підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. 

Польська дипломатія також відстоює в Брюсселі політику жорстких заходів 

по відношенню до Москви, подекуди навіть і на шкоду інтересам власних 

сільгоспвиробників, що на довгі роки втратили російський ринок. Як заявив 

Кшиштоф Щерський, радник президента Анджея Дуди, «мир в Україні 

є запорукою польської безпеки» [79]. 

Австрія, у свою чергу, будучи країною Центральної Європи, зазвичай 

відома проукраїнськими симпатіями, вагається: на її позицію впливають 

прагматичні та бізнесові інтереси. Так, зокрема, з початку дискусій про 

санкції щодо Росії в Австрії досить часто дотримувалися позиції, що РФ та 

її політиків не потрібно занадто суворо карати за агресію проти України. 

«Відень – це рай, де ніяк не можуть зрозуміти, що у двох годинах льоту 

знаходиться пекло, в якому гинуть люди», – описав свої відчуття один із 

українських дипломатів, побувавши у Відні. Донині антиросійські санкції ЄС 

викликають неоднозначне і часто хворобливе ставлення в австрійського 

політичного істеблішменту, представників опозиції, бізнесу, а також 

суспільства. 

Австрійська дипломатія, наприклад, підтримує необхідність 

збереження санкцій так само, як і консервативна Австрійська народна партія 

та її електорат. Друга за чисельністю в парламенті Соціал-демократична 

партія ставиться до політики санкцій критично, але змушена її підтримувати. 

Натомість ті, хто має інтереси в Росії, тобто бізнес – підприємці та 

фінансисти – займають негативну позицію. До прикладу, коли після 

призупинення ідеї реалізації газопроводу «Південний потік» Відень 

спокушали новим проектом «Турецький потік», глава МЗС Австрії Себастьян 

Курц тоді заявив, що його країна зацікавлена в тому, щоб газ, у тому числі по 

«Турецькому потоку», був транспортований до австрійського міста 

Баумгартен. Це місто, як сказав С. Курц під час свого візиту до Росії 
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нинішньої весни, «єдиний газовий розподільник у Центральній Європі, тому 

він став би ключовим елементом у будь-якому проекті, порівняному з 

“Південним потоком”» [76]. Однак, відзначимо, що й «Турецькому потоку» 

після російсько-турецького загострення не судилося стати реальністю. 

Фактично не підтримує політику санкцій проти Росіїй інша сусідня 

з Україною держава у Центральній Європі – Словаччина. Прем’єр-міністр 

останньої Роберт Фіцо напередодні візиту в Москву (червень 2015 року) 

різко критикував політику санкцій з боку Заходу: «Нам не потрібні ні санкції, 

ані брязкання зброєю, проте необхідний мирний діалог і конкретні 

результати. Якщо Мінські угоди будуть виконуватися, я стану першим, хто 

голосуватиме за подальшу підтримку їх імплементації через послаблення 

санкцій. На мій погляд, це найправильніший підхід. Санкції не дали 

очікуваного ефекту. Вони зашкодили як Європі, так і Росії. Не знаю, кого 

може влаштовувати цей взаємний збиток» [81]. 

Найбільш недружню позицію по відношенню до України зайняв 

представник угорських правих радикалів, який, виступаючи в 

Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), заявив, що «Крим – 

російський, а Закарпаття – мадярське» [78]. 

Поряд із цим, якщо рухатись у південно-східному напрямку, тут, на 

противагу ЦСЄ, спостерігається більш жорстка позиція стосовно Москви 

з боку Болгарії та нашої найближчої сусідки – Румунії. Так, Президент 

Болгарії Росен Плевнелієв одним із перших європейських лідерів засудив 

анексію Криму Росією, відверто заявивши: «Через кризу в Україні Болгарія 

боїться за свою безпеку». За гостротою висловлювань на адресу РФ із 

Р. Плевнелієвим у ЄС може зрівнятися лише литовський президент 

Даля Грібаускайте. Також варто додати, що в жовтні минулого року 

в інтерв’ю німецькій газеті «Frankfurter Allgemeine Zeitung» глава Болгарії 

заявив, що «зараз всім доводиться мати справу з агресивною і 

націоналістичною країною, на чолі якої знаходиться президент, який 

дивиться на Європу, як на супротивника, а не як на партнера». Така держава 
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просто не має права вирішувати долю сусідньої України. Цікаво також, що 

в Софії упродовж 2011–2014 років здійснили низку кроків у напрямі 

припинення економічного співробітництва з Росією. Зокрема, у 2011 році 

Москва отримала повідомлення про відмову Болгарії брати участь 

у будівництві нафтопроводу «Бургас – Александруполіс», а в 2012-му було 

зупинено будівництво АЕС «Белене» і, нарешті, у 2014 році завдяки стійкості 

позиції Софії були поховані російські плани запустити постачання газу до 

Європи в обхід України через «Південний потік». У Москви ж Болгарія 

заслужила звання «колонії Брюсселя і Вашингтона» [77].  

Таку само жорстку позицію щодо анексіоністських планів і дій 

В. Путіна в Україні зайняв офіційний Бухарест. Як зазначається в 

дослідженні проекту «”Викрадення Європи”. Румунія», тут не ховаються за 

дипломатичними формулюваннями, називаючи речі своїми іменами. Так, 

наприклад, після обстрілу Маріуполя на сайті Президента Румунії Клауса 

Вернера Йоханніса 26 січня 2015 року з’явилася наступна заява: 

«Приєднуюся до представників ЄС і США, які вважають обстріли цивільного 

населення Маріуполя злочином. Відповідальність за це несуть не тільки 

українські сепаратисти, але і Російська Федерація, причетна до озброєння 

бойовиків і яка не використовує власний вплив на них… Румунія засуджує 

порушення суверенітету і територіальної цілісності України і буде 

продовжувати сприяти реалізації її європейських та євроатлантичних 

прагнень. У цьому контексті є виправданим збереження санкцій щодо 

Російської Федерації, а в разі її відмови від участі в знаходженні політичного 

рішення для уникнення людських жертв необхідно врахувати і можливість їх 

посилення» [80]. Зауважимо, що спільна загроза зі Сходу зблизила Київ і 

Бухарест в останні роки. Нагадаємо й те, що саме Румунія першою 

ратифікувала Угоду про асоціацію Україна – ЄС. Щодо Росії позиція всіх 

гілок румунської влади одноголосна: агресивна політика Москви в регіоні є 

неприйнятною і загрожує як стабільності Європи в цілому, так і 

безпосередньо Румунії. 
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Нас зближують з Румунією не тільки зовнішні загрози, а й подібні 

завдання у сфері соціально-економічних трансформацій. Як слушно 

стверджує вітчизняна дослідниця Любов Мельничук, східноєвропейські 

країни, зокрема Румунія, проходили (досить подібні до України) періоди 

адаптації до європейських правил і норм. На її думку, саме необхідність 

внутрішньої трансформації ЄС на шляху розширення зумовили появу нової 

стратегії ЄС щодо відносин із державами ЦСЄ. І виявом оновленої стратегії 

стала «поява ідеї про асоціацію і підписання Європейських угод, що 

започаткувало консультативний етап європейської інтеграції». Причому 

причини гальмування переговорного процесу Румунії з Євросоюзом були 

дуже подібні до українських. Зокрема, вказується на економічний чинник – 

значне відставання Румунії від сусідніх держав у регіоні, а також системна 

криза в країні у 1990–1993 роках. Тоді також діяли й політичні чинники – 

повільний розвиток демократичних інституцій та проблеми національних 

меншин [103, с. 9]. 

Загалом, якщо поглянути на історичне минуле, то можна цілком 

погодитись із думкою польського журналіста Адама Кшеминьского, а саме: 

об’єднання Європи – це дуже «звивистий процес, що буяє раптовими 

зупинками і прискореннями». Притому ніякого секретного плану зі 

створення Сполучених Штатів Європи не існує, навіть саме поняття 

«republica europeana» – не нове, воно з’явилось у середині XIX століття 

як відповідь на «в’язницю народів», створену Священним союзом 

консервативних держав після Віденського конгресу [91]. 

У сучасних умовах інтеграційний курс України має чітко виражений 

«економічний вимір», що в українській громадській думці досить часто 

асоціюється із допомогою з боку Заходу. Не випадково відомий фахівець 

з економіки пострадянських країн А. Аслунд пропонує ЄС згадати про «план 

Маршалла для повоєнної Європи» та спрямовувати в Україну кошти, частина 

яких буде надходити на безоплатній основі. Джордж Сорос, зі свого боку, 

запропонував активно фінансувати Україну за рахунок коштів європейських 
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країн. Більше того, колишній прем’єр-міністр Литви А. Кубіліус виступив із 

пропозицією відраховувати Україні 3 % ВВП ЄС протягом шести років 

у формі грантів. Цікаво також і те, що в липні 2014 року в Києві сформована 

робоча група з «Плану Маршалла для України», яку очолив Володимир 

Гройсман, у ті часи – віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України [184]. 

Однак у нинішній ситуації економічна проблематика інтеграційного 

процесу тісно пов’язана з питаннями безпеки. І якщо вести відлік від часу 

Бухарестського форуму (2008 року), коли Україні, за сприяння В. Путіна, 

було відмовлено в тому, щоб зробити перший крок на шляху співробітництва 

з Північноатлантичним альянсом, то ситуація в політичній сфері і, 

відповідно, у громадській думці різко змінилася. Зокрема, варто 

проаналізувати ситуацію 2007 року. Як підкреслив тоді Богдан Олексюк, 

аналітик Інституту відкритої політики, тема євроатлантичної інтеграції була 

однією з «найбільш спекулятивних» в українській політиці та громадській 

думці. Передусім підтримка євроатлантичної інтеграції України коливалась 

у межах 17–25 % – «за» і 45–54 % – «проти». На фоні слабкої інформаційної 

політики держави щодо цього питання великою перепоною було й те, що 

значна частина українських медіа перебувала в приватних руках (як і зараз), 

а це робить їх залежними від бізнес-інтересів власників, які «не занадто 

зацікавлені» в інформаційній і «просвітницькій роботі стосовно НАТО» 

[115, с. 134–135]. Однак після анексії Криму й агресії Росії без «жодних 

особливих пропагандистських зусиль», як стверджують сьогодні зацікавлені 

експерти, показники тих, хто підтримує членство України в НАТО, 

стрибнули вгору. Влітку 2015 року прихильників НАТО було вже 43 %, 

а тепер їхня кількість складає 46 %. Більше того, якщо б референдум щодо 

вступу України в НАТО відбувався зараз, він був би виграний. Помітною 

стає тенденція до збільшення підтримки населенням України вступу країни 

до блоку: згідно із соцопитуванням у липні 2015 року 64 % респондентів на 

референдумі проголосували б за вступ до НАТО, а в листопаді цього ж року 
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їхня кількість складала вже 75 % при очікуваній явці 63 %
1
. Проведене 

опитування, зокрема, демонструє, що українці насправді відчувають 

сьогодні, – це незахищеність і брак безпеки, як національної, так і особистої.  

Під час Круглого столу у Фонді «Демократичні ініціативи імені 

Ілька Кучеріва» з приводу цієї проблематики була, зокрема, окреслена 

мотивація держави та соціуму в питаннях безпеки у контексті сучасної 

кризової ситуації. Так, журналістка Т. Даниленко акцентувала на тому, що в 

умовах війни, національна безпека стала одним із ключових викликів для 

держави. Єдиною гарантією безпеки для України «на сьогодні залишаються 

Мінські угоди, дотримання яких, на жаль, не можуть гарантувати ані НАТО, 

ані Сполучені Штати, ані Російська Федерація» [42]. У свою чергу, дипломат 

Володимир Огризко в ході дискусії зазначив наступне: «У нас досі політична 

еліта не спромоглася сформувати своєї чіткої позиції відносно членства в 

НАТО. У нас політичні проекти коливаються разом з лініями партій, а їхні 

лінії – куди вітер повіє. Вже не одна політична сила змінювала свою думку 

щодо вступу до НАТО залежно від обставин, а це демотивує саме НАТО» 

[42]. Директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики 

Руслан Бортник спрогнозував, що у майбутньому можна очікувати 

активізації противників НАТО: «Природні противники європейської та 

євроатлантичної інтеграції є навіть у Європі, це – праві й ліві. І хоч в Україні 

цей сегмент зараз випав із політичної обойми, але рано чи пізно на цьому 

полі з’явиться політична партія, тому що громадська думка для існування 

таких політичних сил є» [42]. Проте в ході дискусії підкреслювалася така 

думка: нині в інформаційній сфері України вперше не проходить кампанія 

«Анти-НАТО», оскільки жодна політична сила не бере на себе 

відповідальність за відверту антинатівську пропаганду. 

                                                           
1
 Це дослідження проводив Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» спільно з 

соціологічною службою Центру Разумкова в період з 14 по 22 листопада 2015 року в усіх регіонах 

України, за винятком Криму й окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 

2009 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3 %. 
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Варто чітко визначити й те, що вступ до європейської спільноти для 

сучасної України – це двоступеневий процес. Першою є геополітична 

сходинка – це НАТО, а друга – вже геоекономічна і передбачає поступове 

долучення до структур Євросоюзу. Як влучно зауважив гість Літньої школи 

журналістики газети «День» адмірал Ігор Кабаненко, клуб НАТО – це також 

клуб, що діє «на основі суспільних цінностей. Знову постає питання корупції, 

стереотипів, моделі економічного розвитку – не вертикально орієнтованої, а з 

делегуванням повноважень, прозорістю, можливістю розвитку бізнесу, 

будуванням партнерських відносин із західними країнами» [13, с. 5].  

Розглядаючи позицію низки країн ЦСЄ щодо українського питання, ми 

не торкнулися аналізу ставлення до цих проблем іще двох міжнародних 

акторів – членів НАТО, а саме: Франції і Туреччини. Перша відома своїм 

«традиційним русофільством» серед інших держав Європи. Варто зазначити, 

що кремлівські прихильники досить помітні на політичній сцені Франції. 

Зокрема, французькі ЗМІ опублікували серію розслідувань, доводячи досить 

однозначними фактами «московське фінансування» верхівки «Національного 

фронту», очолюваного Марін Ле Пен. Як вважає політик, «за нинішню 

ситуацію в Україні несе відповідальність Брюссель, який запропонував 

партнерство країні, половина населення якої виступає за інтеграцію з РФ». 

Ще один промовистий факт – офіційний Париж, як відомо, до останнього 

зволікав із розірванням контракту з Москвою стосовно «Містралей» (втрати 

складали не менш ніж 200–250 млн євро). І лише загроза з боку Польщі, яка 

пригрозила Франції перервати переговори щодо угоди на купівлю 

50 вертольотів «Каракал» на суму 2,5 млрд євро у разі передачі «Містралей» 

Росії, змусила президента Франсуа Олланда прийняти остаточне рішення 

[165, с. 5]. 

Якщо говорити про нашого південного сусіда – Туреччину, то у 

контексті розвитку міжнародних подій наприкінці 2015 року її позицію 

не можна назвати стабільною та передбачуваною. Дещо повертаючись до 

історії: Анкарі, зрозуміло, не сподобалося, коли в 2008 році Росія вторглася в 



57 
 

Грузію, а 2014 року анексувала Крим. Однак позиція Туреччини залишалась 

обережною: частка російського газу на турецькому ринку становила 55 %. 

Тому турецька влада не була зацікавлена в тому, щоби ризикувати зривом 

поставок енергоресурсів із РФ. На тлі незгод між Росією та Заходом 

щодо «українського питання» Анкара не приєдналася до санкцій, 

позиціонуючи себе в якості перспективного економічного партнера: 

товарообіг РФ і Туреччини мав би досягти в 2023 році 100 млрд доларів. 

Одночасно трагічна ситуація зі збитим у листопаді 2015 року російським 

літаком кардинально змінила політичну ситуацію в двосторонніх турецько-

російських відносинах. Як, зокрема, заявив президент Туреччини Р. Ердоган 

у Стамбулі, «заяви преси про те, що це Росія призупинила “Турецький 

потік” – помилкові. Якраз навпаки, це ми відклали проект. Росія не виконала 

наших вимог» [50]. 

Дехто з аналітиків навіть вважає, що у майбутньому не виключений 

сценарій, за яким Туреччина стане активним гравцем при вирішенні 

кримського питання. Дійсно, у майбутньому доля Криму буде вирішуватися 

на перетині інтересів України та Туреччини. Ось як це коментував 

вітчизняний політолог Ігор Буркут: самі кримчани мають виявити власне 

бажання «повернутися до України». Можливо, нашим дипломатам удасться 

синхронізувати свої дії з Туреччиною і тоді, як видається, Крим «отримає 

статус кондиніуму» – спільного управління Києвом, Анкарою і Москвою, 

якщо Туреччина залишиться в колі провідних гравців [16, с. 24]. Про 

геополітичну значущість Туреччини для України писали ще в 1997 році 

аналітики неурядової організації «Українська перспектива»: Туреччина 

об’єктивно зацікавлена у співпраці з Україною, оскільки «має відмінні від 

Росії інтереси у Чорноморському регіоні. Для нашої держави вона цікава не 

лише як сусід і член НАТО, а й як держава, через територію якої Україна 

може отримувати необхідну кількість близькосхідної нафти» [90, с. 6]. 

Отже, в сучасних умовах політична та культурна єдність Євразії, про 

яку мріє Кремль, неможлива без участі України. Наша країна, однак, тяжіє до 
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«ліберального і секуляризованого» Євросоюзу. Як вказує відомий 

французький філософ і богослов Антуан  Аржаковський, Україна «не єдина 

країна, що остерігається цього проекту Путіна» [1, с. 185]. Справді, як 

підкреслив у своїй книзі-прогнозі засновник неурядової американської 

агенції «Стратфор» (англ. Stratfor) Джордж Фрідмен, у 2000-х роках США 

в боротьбі з «російською мілітаризованою владою» можуть спиратися на 

країни, котрі розташовані на сході Європи – Польщу, Чеську Республіку, 

Угорщину та Румунію, яких не влаштовуватиме «відроджена» міць Росії. 

Лінією протистояння будуть Карпатські гори, подібно до того як це було в 

Німеччині у роки «холодної війни». Причому, польські північні рівнини 

можуть стати «головною лінією конфронтації, але росіяни не будуть 

рухатися, використовуючи війська» [221, с. 119]. 

Таким чином, майбутнє України як держави, яка бажає захистити себе, 

а значить, і своїх громадян, у середньостроковій перспективі має бути 

націлене на вступ до НАТО, щоб не залишитися «сірою зоною» між Заходом 

і РФ. Але для цього, переконаний експерт з питань міжнародної безпеки, 

професор Григорій Перепелиця, громаді треба «примусити владу іти шляхом 

НАТО». На цьому шляху, по-перше, варто позбутися застарілих стереотипів і 

міфів, серед яких найперший – це втеча від війни. Якщо не визнати стану 

війни, то наша система оборони країни так і не запрацює. По-друге, 

відмовитися від фетишу дипломатії як такої. Якщо дипломатія не підкріплена 

силою, вона безсила. По-третє, не підтримувати фетиш про односторонню 

відмову від бойових дій, що «на мові воєнної політики, означає капітуляцію». 

Якщо ми хочемо мати боєздатну армію, «ми маємо змусити противника 

відмовитися від бойових дій саме силовим воєнним шляхом» [42]. Адже 

минулорічна трагедія українських батальйонів під Іловайськом сталась 

і тому, що не було оголошено воєнного стану з метою протидії силам 

агресора. Як зазначив один із коментаторів з театру воєнних дій, оскільки те, 

що відбувається на Сході, як і раніше, називається «АТО», то нею «керує 
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СБУ. На другому місці в ”шкалі цінності” – МВС (саме йому 

підпорядковувалися батальйони), і лише після них – Збройні сили» [69, с. 37].  

Відзначимо, що перші кроки у військовій співпраці з об’єднаною 

Європою Києвом уже зроблені. Як зазначено у Звіті про виконання Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС (вересень 2014 року), з метою розвитку 

співробітництва у сфері безпеки та оборони 14 жовтня 2014 року Урядом 

України надано згоду на проведення переговорів і підписання 

Адміністративної угоди між Міністерством оборони України та 

Європейським оборонним агентством. Тривають консультації з ЄС щодо 

визначення дати проведення переговорів та підготовки до їх проведення. 

19 вересня 2014 року підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України, 

Урядом Литовської Республіки та Урядом Республіки Польща стосовно 

створення спільної військової частини. 4 лютого 2015 року Верховна Рада 

України ратифікувала зазначену Угоду [53]. Сподіваємося, що реалізація цих 

угод сприятиме зміцненню безпеки на регіональному рівні. 

Отже, ще раз варто поглянути на історичні паралелі в російсько-

українському протистоянні, які завжди впливали на долю держав ЦСЄ. 

Проблема аналогій виводить нас сьогодні на цікаві історичні порівняння та 

прогнози щодо розвитку подій. Ось що про це пише російський експерт 

у царині сучасних міжнародних відносин О. Неклесса. Протистояння Росії 

й України нагадує йому давні «перипетії здобуття незалежності Ірландією з 

низкою супутніх обставин. Або траєкторію відносин Хорватії та Сербії. 

Аналогії можна знайти не тільки в Європі і не тільки в минулому столітті, 

придивившись, скажімо, до долі іспанських територій у Латинській Америці 

(не випадково свого часу Семен Петлюра змінив своє ім’я на Симон саме 

заради аналогії з Симоном Боліваром)». Або ж варто пригадати ще більш 

«ранні колізії Великобританії зі спрямованими до незалежності США» [111]. 

Отже, різні ситуації, хоча й із різними історичними маршрутами, викликають 

асоціації та ведуть до варіативних прогнозних оцінок. 
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Повернемось до сучасних подій у зовнішній політиці України. 

Українська криза сьогодні має декілька геополітичних вимірів. Перший 

вимір – це протиріччя у відносинах між Заходом і Росією, викликані 

конкуренцією на пострадянському просторі, а також різними оцінками 

європейської безпеки та шляхів її забезпечення. Другий – російсько-

українські суперечності, у рамках котрих, як і раніше, Росія розглядає 

Україну як сферу життєвих інтересів, важливий елемент власних 

інтеграційних проектів. Україна ж, у свою чергу, прагне сформулювати 

і вибудувати власний державний проект, вбачаючи саме у Росії перешкоду 

для досягнення цієї мети. Третій вимір – збройний конфлікт у Донбасі 

і суперечності всередині українських еліт. Вони, зрозуміло, послаблюють 

Україну зсередини, не сприяючи згладжуванню і без того істотних 

регіональних відмінностей. Нарешті, четвертий вимір – кримське питання, 

що міцно вкорінилося у порядку денному міжнародного співтовариства, 

посилюючи суперечності у Чорноморському безпековому просторі [184]. 

У такій складній ситуації Києву слід прислухатися до порад політиків, 

що постали перед складними викликами на початку ХХІ століття. Одну 

з таких мудрих порад в «ім’я збереження миру» дала свого часу Маргарет 

Тетчер. Остаточним мірилом майстерності управління державою, як 

зазначила політик, є вирішення питання, що «робити перед обличчям війни». 

«Уміння стримати війну і виграти нав’язану війну – дві сторони однієї 

монети». І те, й інше вимагає безперервного вкладення коштів в оборону і 

постійної, незламної рішучості протистояти агресії [180, с. 21]. 

Беручи до уваги економічний вимір, можна цілком погодитися із 

М. Вахудовою про те, що ЄС є унікальним регіональним гегемоном, 

і європейські держави, які перебувають в орбіті «його (здебільшого 

економічної могутності)» і «можуть домагатися приєднання до нього» [17, 

с. 11]. Сьогодні така теза дослідниці звучить дуже актуально насамперед для 

України, яка в середньостроковій перспективі доєднається (будемо 

сподіватися) до спільної родини європейських народів не тільки економічно, 
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а й політично. Підкреслимо у зв’язку з цим, що для України до Євромайдану 

існувало два альтернативні шляхи розвитку, а саме: один – рухатися старою 

траєкторією, очікуючи нових невдач і провалів у соціально-економічній 

сфері, інший – виробити нову, адекватну реаліям початку ХХІ століття 

інформаційно-технологічну модель розвитку і, саме опанувавши такий шлях, 

інтегруватися в об’єднану Європу. Причому, як слушно зауважив екс-

президент України В. Ющенко в інтерв’ю тижневику «Країна», європейська 

інтеграція неможлива, якщо держава «не інтегрована до світу, з закритою 

економікою». Така країна не в змозі дати й високі соціальні стандарти. Це – 

цілий пучок політично пов’язаних речей, і «не можна його роз’єднати. 

Потрібно робити все й одразу» [206, с. 7].  

Таким чином, в умовах сучасного цивілізаційного вибору Україні 

потрібно зробити дуже складну й у часовому вимірі – довготривалу 

«домашню роботу» щодо всебічного реформування суспільства, 

а в зовнішньому аспекті вийти, як пише дослідниця Тетяна Орлова, «зі стану 

лімітрофу». У цьому випадку йдеться про те, що Україна в історичній 

ретроспективі опинилася в «проміжному просторі між суперницькими 

системами або утвореннями імперського типу», на нестійких окраїнах 

імперій або цивілізацій. Нині Україна перебуває в кризовому становищі, яке 

посилюється станом неоголошеної війни з боку РФ. Проте шанс вижити в 

катастрофі все-таки є: це – модернізація всіх сфер життя соціуму, що було і 

залишається сьогодні «головним орієнтиром західної цивілізації» [120, с. 5].  

Власне дискурс залежності нашої країни від імперії тривалий час був 

трендом політичного розвитку України. До прикладу, репрезентація України 

в російській імперській культурі (особливо на початковому етапі) була багато 

в чому подібною до репрезентації «екзотичних» південно-східних околиць 

імперії. Характерними прикметами подібної репрезентації, як відзначає 

Микола Рябчук у монографічному підрозділі «Асиметричні відносини в 

гуманітарній сфері (українсько-російський культурологічний контекст)», 

було «змалювання колонізованих земель як диких чи напівдиких, 
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позбавлених внутрішньої структури, архаїчних і анархічних, заселених 

якимись суто біологічними… спільнотами, законсервованими в позачасі, за 

межами справжньої, тобто імперської історії» [8, с. 129]. 

Отож, у цьому підрозділі було з’ясовано, що в низці випадків у Європі 

існує нерозуміння витоків і характеру «гібридної війни», що ведеться 

сучасною Росією проти України. Це можна пояснити як об’єктивними, так і 

суб’єктивними чинниками. Зокрема, з точки зору українських інтересів, 

проблемними виступають саме ті країни, де присутнє потужне російське 

лобі. Росія, у свою чергу, переважно чинить тиск через ультраправі або ж 

ультраліві політичні сили, використовуючи свої вже «традиційні та основні 

козирі» – бізнес-зв’язки та залежність деяких країн від російських 

енергоносіїв. Саме на ці чинники, вважає політичний оглядач журналу 

«Український тиждень», потрібно звертати увагу українським дипломатам, 

і тоді Угода про асоціацію між Україною та ЄС «успішно пройде свій 

непростий шлях» [152, с. 12–13]. 

З проголошенням незалежності, в Україні виникає ще одна дилема для 

українських засобів масової комунікації зокрема, та для української 

громадськості загалом, а саме: на кого орієнтуватися – Захід / Схід, Європа / 

Росія. Цим окреслюється й поділ українських ЗМІ на «прозахідні» до 

недавнього часу – «проросійські». Варто підкреслити, що сам процес 

«європеїзації» нашої країни повинен сприяти політичний дискурс у ЗМІ 

України, спроможний вплинути на свідомість людей і сформувати 

консолідовану, стійку та об’єктивну громадську думку. Натомість 

позитивний імідж України як держави повинен апелювати до відповідності її 

політичного устрою визнаним демократичним стандартам, оскільки на 

сучасному етапі історичного розвитку існує загальноприйнята парадигма, 

а саме: підпорядкування загального іміджу сучасних держав одній із 

найважливіших цілей – приєднанню до товариства розвинених країн [137]. 

У цьому контексті окреслюється вкрай актуальне завдання – відновлення 

позитивного іміджу України, навіть у Росії після «доби Путіна». 
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Припустимою є думка щодо можливості офіційного Києва у майбутньому 

політично стимулювати відновлення демократичних процесів у самій РФ. 

«Головне, – підкреслює А. Аржаковський, – осмислити устрій української 

та російської держав-націй і дати їм можливість, щойно відбудеться взаємне 

примирення традицій, брати участь у творенні більш широкого політичного 

простору» [1, с. 225]. 

У цілому ж, оцінюючи геополітичні наслідки «гібридної війни», 

британські аналітики із «Чатем-хауз» у спеціальній доповіді підкреслили: 

конфлікт в Україні є визначальним чинником у забезпеченні європейської 

безпеки в майбутньому. Кремль вважає, що Європі не вистачає готовності 

заплатити необхідну ціну для захисту своїх принципів. Однак Москва 

недооцінила «єдність і стійкість України». Для Кремля війна – це 

протистояння не тільки ресурсів, а й волі. Але вирішення конфлікту, 

засноване на умовах, продиктованих Росією, не може бути стабільним. Тому 

зовнішньополітична стратегія Заходу, роблять висновок експерти, має 

ґрунтуватися на загальній трансатлантичній солідарності. Об’єднавчим 

гаслом, з огляду на це, має стати таке: «Згуртованість Заходу – критичний 

чинник кінцевого успіху» [237]. І ця позиція видається цілком вірною перед 

обличчям путінського неоімперського курсу. Так, З. Бжезинський у розмові 

з колумністом «The Washington Post» Девідом Ігнаціусом ще в 2008 році 

зазначав щодо позиції Путіна: він навряд чи сприйняв «сам факт того, що 

стара імперська система не може бути відновлена». Україна і Грузія, на 

думку З. Бжезинського, у цьому контексті стають «геополітично 

критичними». Україна тому, що без її участі неможливий «жоден 

Слов’янський союз», а Росія може мати статус «виключно національної 

держави» [216, с. 166–167].  

Підводячи найважливіші політичні підсумки 2015 року в київському 

щомісячнику «Публічні люди» (грудень 2015 року), український аналітик 

Є. Магда, згадуючи складні 16-годинні переговори в Мінську і підписані 

після цього документи, оцінив їх таким чином: «Домовленості унікальні не 
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тільки тим, що вони дозволили поступово звести нанівець бойові дії на 

Донбасі… Цей документ не підписаний легітимними главами держав, але 

затверджений Генеральною Асамблеєю ООН у якості рамкового для 

врегулювання у Донбасі». Врешті-решт це призвело до того, що РФ 

відмовляється виконувати Мінські домовленості, оскільки не підписувала їх. 

Зі свого боку, Німеччина і Франція намагаються «примусити» Україну 

виконати їх за будь-яку ціну, адже «гаряча точка» на Донбасі «відчувається 

на території всієї Європи». «Гібридна війна, як виявляється, передбачає і 

гібридне перемир’я» [97, с. 11], – робить невтішний висновок Є. Магда. 

І все-таки в підсумку, на наш погляд, можна зробити оптимістичний 

висновок: Україна, незважаючи на десятиліття вагань, зробила свій 

зовнішньополітичний вибір – приєднатися в перспективі до об’єднаної 

демократичної Європи. За підтримки всіх країн, які поділяють цінності 

свободи й міжнародного права, наша країна протистоїть військовій та 

інформаційній агресії з боку путінської Росії, досить успішно долаючи 

труднощі та здійснюючи глибокі системні внутрішньодержавні 

перетворення. Україна, як підкреслив політик Микола Томенко, стала 

реальним геополітичним суб’єктом, який більше не потребує «патронату» 

Росії: вона самостійний гравець, здатний впливати на ситуацію [176, с. 4]. 

Отже, шлях до Європи можна подолати лише тоді, коли йти ним, не 

зважаючи на перешкоди, упевнено і не зупиняючись.  

 

2.2. Європейський напрям зовнішньої політики РФ в умовах 

нестабільності і геополітичних трансформацій 

 

У контексті здійснюваного дослідження варто зрозуміти на 

концептуальному рівні, який вектор розвитку обрав інший міжнародний 

актор – сучасна Росія, тобто куди РФ і з яким політичним багажем рухається 

в системі сучасних міжнародних відносин. Детальному аналізу 
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зовнішньополітичної стратегії і тактики РФ насамперед на європейському 

напрямі й буде присвячено цей підрозділ роботи.  

Для початку необхідно зупинитися на позиціонуванні Росії у світі, 

зокрема в Європі, у ретроспективній проекції. В останні роки існування 

СРСР на Заході (як взагалі й раніше) ставили знак рівності між поняттями 

«Радянський Союз» і «Росія». Причому значна частина політиків та експертів 

не вбачала мету Заходу в розпаді Радянського Союзу. Ось що в той час писав 

з цього приводу британський експерт Девід Бенн, підтримуючи 

реформаторський курс Михайла Горбачова: «Помилково було б, що дехто 

припускає, вести кампанію за розпад Радянського Союзу. Ми маємо 

висловити підтримку самовизначенню неросійських національностей, однак 

слід дати ясно зрозуміти, що ми не зацікавлені в поганих стосунках між 

Росією та колись залежними від неї народами» [212, с. 18]. Дійсно, 

перебудова в Радянському Союзі, як здавалося тоді, відкривала для країн 

Центрально-Східної Європи нові політичні обрії. Як згадував пізніше 

перший некомуністичний прем’єр-міністр Польщі Тадеуш Мазовецький, 

«перетворення в Москві відкривали перед нами нові можливості. 

Відстеження подій в СРСР було тоді для опозиції в Польщі важливим 

заняттям» [100, с. 63]. 

Однак після розпаду Союзу РСР наступив недовгий період певної 

«відлиги» у відносинах між Заходом і Росією доби Б. Єльцина, коли РФ 

сприймали як «нову демократію», намагаючись при цьому налагодити з нею 

в деяких питаннях партнерські взаємини у євроатлантичному просторі. 

З. Бжезинський у своїй статті «План для Європи» (зима 1995 року) писав: 

«Сьогодні ми, визначаючи, що є підвалинами оновленого поняття “Європа” і 

яким має бути “периметр безпеки” (англ. security perimeter) 

Євроатлантичного альянсу, маємо виходити з необхідності збудувати більш 

близькі відносини між Європою та Росією з тим, щоб стимулювати подальшу 

“консолідацію істинно демократичної та незагрозливої” Росії» [215, с. 26].  
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Потепління у відносинах між Заходом і Росією тривало зовсім недовго. 

У серпні 1999 року, коли на Північному Кавказі знов відновилися військові 

дії, президент Б. Єльцин залишався, як зауважує Д. Тренін, практично 

єдиним «гарантом від відновлення ворожості між Росією і Заходом». 

Недарма Єльцин у листопаді 1999 року говорив Білові Клінтону, щоби той 

«ні на хвилину, ні на секунду» не забував про наявність у Росії ядерної зброї. 

Так в обстановці не тільки фінансового, але й політичного дефолту 

завершилося перше десятиліття «нових» відносин між Москвою і Заходом, 

яке починалося в атмосфері фантастичних надій [177, с. 225]. 

Часи дійсно змінилися: настало неспокійне і ще більш непередбачуване 

ХХІ століття. Відбувалася невідворотна еволюція й переосмислення всієї 

традиційної системи міжнародних зв’язків і відносин. Особливо на цьому 

переході до нових параметрів глобалізованого світу позначилися трагічні 

події 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку. Перед провідними світовими 

лідерами постала проблема формування поствестфальської системи 

міжнародних відносин, яка характеризувалася «принциповою 

нестаціонарністю», що окреслила «турбулентний характер ряду процесів і 

перманентне управління хаотичним середовищем». Стабільність при цьому 

розуміється не як «статична, але як динамічна категорія, визначальна 

властивість якої – спроможність до запобігання негативного розвитку подій, 

їх превентивне регулювання», тобто, швидше, кризовий менеджмент (англ. 

crisis management), ніж урегулювання кризи (англ. crisis resolution) [112, 

с. 11]. Росія також за часів В. Путіна стала часткою і суб’єктом цієї системи 

глобальних стосунків. Але, справді, лиш частково, і це підтверджується 

офіційними документами. Так, у затвердженій В. Путіним у травні 2009 року 

«Стратегії національної безпеки Російської Федерації до 2020 року» у п. 21 

«Національні інтереси Російської Федерації на довгострокову перспективу» 

зазначається, що одна із задач у цій сфері полягає «в перетворенні Росії 

у світову державу, діяльність якої спрямована на підтримку стратегічної 
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стабільності і взаємовигідних партнерських відносин в умовах 

багатополярного світу» [171]. 

На Заході також відбувається переосмислення ролі й місця Росії на 

міжнародній арені початку ХХІ століття. «Нова модель розвитку Росії», 

запропонована президентом Путіним, – це незалежна «Велика Держава», 

котра відновлює своє геополітичне становище на власних умовах. Ця модель 

відображає глибоке почуття невпевненості й побоювань за те, що інтереси 

Росії постраждають, якщо вона втратить контроль над сусідніми країнами. 

Подібна модель докорінно розходиться з концепцією міжнародного порядку, 

яку прийняла Європа. Тому перспектива стратегічного партнерства з РФ, до 

якого прагнув не так давно багато хто на Заході, стає все примарнішою через 

несумісність інтересів Росії та Заходу і конфлікт їх базових цінностей [237]. 

Тут варто відзначити найбільш характерну рису політичної верхівки в 

РФ на початку ХХІ століття. Ідеться про тенденцію, яка проявилася ще за 

часів президентства Б. Єльцина, – це поступова «мілітаризація правлячої 

еліти». Зокрема, відомий російський соціолог Ольга Криштановська 

присвятила спеціальну ґрунтовну працю, у якій розкрила характер та 

особливості «рекрутування» до політичної верхівки РФ на початку нового 

століття. Вона пише про те, що з початком правління В. Путіна навколо 

нього «формується коаліція прихильників, яка складається з його попередніх 

співробітників і старих знайомих», які, йдучи за своїм патроном, здійснюють 

«великий стрибок» у владу. Причому основними особливостями путінської 

еліти були: зниження частки «інтелектуалів», зменшення представництва 

жінок, «провінціалізація» еліти та поступове й неухильне збільшення частки 

військових при владі («мілітаризація влади»). Зокрема, автором наведені такі 

дані: упродовж 1988–2002 років частка військових, які обіймали керівні 

посади у владних структурах, зросла майже в 7 разів, а серед вищого 

керівництва країни кількість колишніх військових зросла у 12 разів. Причому 

після 2000 року перехід військових в економіку й політику набуває масового 

характеру [88, с. 268–270].  
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Відомий російський міжнародний аналітик і політичний оглядач Сергій 

Караганов, говорячи про сучасну міжнародну ситуацію та проблему відносин 

Росії із Заходом, зауважив таке: «Російська еліта потребує конфронтації. 

Зовнішній ворог їй потрібен для того, щоб зібратися і почати, нарешті, 

реформи, або ж для того, щоб наявністю цього ворога виправдати небажання 

ці реформи проводити, – що зараз і відбувається. Тому протягом низки років 

у нашому суспільстві нагнітається антиамериканізм» [62]. Глеб Павловський, 

наближений до Кремля аналітик, в одному зі своїх інтерв’ю (травень 

2014 року) розкрив одну з таємниць путінської політики в умовах агресії 

проти України: «Усвідомлювана Кремлем трудність – вакуум опису цілей 

Росії в сучасному світі. І цей вакуум заповнюється своєю ж 

телепропагандою. Тому замовникам пропаганди доводиться в неї частково 

вірити. Це вимушений самообман» [130].  

Таким чином, використовуючи модель, запропоновану знаним 

американським соціологом Р. Коллінзом щодо взаємодії «імперіалістичного 

капіталізму» з ВПК (у даному випадку – у сучасній Росії), сьогодні можна 

констатувати, що «розширення шляхом прямого територіального завоювання 

завжди призводить до підйому капіталістичного імперіалізму», проте тільки 

за особливих умов – до «військової держави» [71, с. 419]. 

Відродження імперіалістичних тенденцій у зовнішній політиці Росії 

передбачив ще напередодні розпаду СРСР і З. Бжезинський. Він, зокрема, ще 

тоді підкреслив, що можливе «відновлення стагнації», після того як перша 

хвиля змін почне спадати, і «централістські традиції, які вкорінені 

у російському минулому, знову затвердять себе» [14, с. 270]. 

Однак ситуація на міжнародній арені, турбулентність якої з часом 

зростає, може в контексті відносин Росія – Захід вийти з-під контролю. 

У російських експертів-міжнародників спостерігається тенденція до 

звинувачення США та європейських політиків у погіршенні взаємин. 

Наприклад, згаданий вище аналітик С. Караганов таким чином оцінив цю 

ситуацію: «Коли СРСР пішов зі світової арени, Захід, що вважався 
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демократичним і неагресивним, почав порушувати всі можливі правила. 

Зараз ми наполягаємо на тому, щоби Захід або повернувся до колишніх 

правил гри, або були спільно вироблені нові. Так що Україна – не причина, 

а симптом. Вольовим рішенням Путіна, Порошенка, Олланда, Меркель 

і Обами можна припинити бойові дії, але, якщо не вирішити системну 

проблему, нової кризи довго чекати не доведеться» [62]. 

У цьому контексті варто проаналізувати причини «розвороту» 

путінської Росії від Заходу. Адже, як ми бачили, були й інші періоди, коли 

Москва намагалася зблизити позиції з окремих питань на міжнародній арені. 

Однак подібні заяви чи пропозиції завжди балансували «між діалогом і 

суперництвом». Не випадковим у даному контексті є й те, що у вже 

згадуваній «Стратегії національної безпеки Російської Федерації до 

2020 року» зазначено, що РФ незадоволена нинішньою конфігурацією 

стосунків із провідними державами Заходу, і тут особливо підкреслена 

«неспроможність існуючої глобальної та регіональної архітектури, 

орієнтованої тільки на Організацію Північноатлантичного договору». Разом 

із тим, було зауважено, що Росія готова до розвитку відносин із НАТО. 

Однак їх глибина та зміст будуть визначатися «готовністю альянсу до 

врахування законних інтересів Росії при здійсненні військово-політичного 

планування» [171]. 

Як відзначає російська дослідниця Л. Шевцова, Росія давно почала 

повертатися до моделі традиційної держави і персоналістської влади. Справа 

передусім у «логіці розвитку державництва як особливої форми існування 

російського авторитаризму». Державництво будується в першу чергу на 

відштовхуванні Росії від Заходу – і як іншої цивілізації, і як сукупності 

міжнародних суб’єктів. Л. Шевцова виокремлює декілька обставин, які стали 

причиною еволюції російського державництва у бік «мілітаристської 

войовничості» офіційної Москви. Серед них зокрема такі: висока ціна на 

нафту, яка повернула російській еліті почуття самовпевненості; консолідація 

суспільства навколо влади. Вказані також міжнародні чинники: ослаблення 
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гегемонізму США; дезорієнтація всередині Європи щодо подальших 

сценаріїв розвитку; відсутність у Заходу єдиної стратегії стосовно Росії. 

Насамкінець, на думку вченої, зіграли роль особисті емоції, якості й 

умонастрої російського лідера та його соратників. Синтез усіх цих обставин 

призвів до того, що російська правляча команда у відносинах із Заходом 

порахувала, що «прийшов час перегорнути шахову дошку і, як нам кажуть 

самі кремлівські експерти, змусити його (Захід. – О. Ш.) повернутися до 

ситуації, що існувала до 1991 року» [200, с. 136]. 

Проте навряд чи варто звинувачувати в загостренні відносин лише 

одну сторону. У взаєминах із Москвою Захід також зробив прорахунки 

і продовжує їх робити. Так, наприклад, відомий економіст і засновник 

російської політичної партії «ЯБЛОКО» Григорій Явлінський розкритикував 

європейських лідерів за їхнє пасивне ставлення до Росії. Свою думку з цього 

приводу політик висловив у промові на міжнародній конференції з 

ліберальних цінностей. Він, зокрема, зазначив, що «сьогодні Росія є 

недемократичним, авторитарним, напівкримінальним, націоналістичним 

утворенням», і що «режим у Росії – це режим незмінюваної влади». Говорячи 

про європейських політиків і їхнє ставлення до Росії, Г. Явлінський назвав їх 

«лунатиками»: «Їм було комфортно – торгівля йшла, доходи отримувалися… 

А що там відбувається в Росії, нікого … із політиків у Західній Європі і на 

Заході загалом не цікавило – бо доходи є, і прекрасно. Ніякого уявлення про 

стратегію, про майбутнє… не було, та й воно здавалося не потрібним» [41]. 

Значно жорсткішу критику Заходу, зокрема європейської еліти, у 

контексті розгортання сучасного російсько-українського протиборства 

висловив С. Караганов: «У нас конфлікт зі значною частиною європейської 

еліти. Європейський проект перебуває у глибокій екзистенціальній кризі. 

Щоб зберегти його, еліти зробили ставку на конфронтацію з Росією. 

Спочатку проект єдиної Європи стояв на двох опорах – бажанні не допустити 

нової війни і протистоянні СРСР. Чистої економіки в цій моделі не було. 

Коли ймовірність конфлікту між, скажімо, Німеччиною та Францією стала 
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чимось із сфери фантастики, а комуністична загроза канула в Лету, ЄС 

втратив орієнтири. Союз почав розповзатися, його зовнішньополітичний 

вплив – зменшуватися. Однак замість того, щоб зосередитися на внутрішніх 

проблемах, еліти почали шукати зовнішнього ворога. Але потрібно розуміти: 

йдучи на жорсткі дії у зв’язку із кризою в Україні, Росія завдала ще один 

важкий удар по Євросоюзу, що і так слабшає. Там робили ставку на 

компроміси, м’який вплив, а Росія відмовилася грати за пропонованими 

правилами, вважаючи, що Захід сам їх не притримується» [62]. 

Тим більше, здається, що в складній і непередбачуваній ситуації, яка 

сьогодні складається, західні політики часом недостатньо враховували 

особистісний чинник у російській політиці – спроможність В. Путіна до 

маневру та його вміння використати прорахунки Заходу. Як відзначає 

російський політичний оглядач О. Морозов, ідея Путіна звернутися до 

«народів Європи», оминаючи національні уряди й керівництво Євросоюзу, 

виявилася не такою вже безрезультатною. Треба вдуматися в структуру 

підтримки Путіна, яка сьогодні досить часто виникає в Європі. На думку 

експерта, порівняння захоплення Криму з нацистським аншлюсом Судет чи 

Австрії нічого не дало з погляду масової свідомості в Європі. А для значної 

частини громадян Євросоюзу Путін виявився «персональним медіа», у якому 

європейський обиватель прочитує «меседж», який хоче почути. А подібні 

звернення «працюють» досить просто: Путін виявляється «проявником 

внутрішніх проблем Європи» і стає «прийнятним» для частини громадської 

думки на Заході [106]. Помилки Європи для багатьох її громадян – очевидні, 

і Кремль їх досить вдало використовує, як-от, обмежений суверенітет 

європейських держав, що діють під диктовку США, а також параліч 

європейської демократії перед обличчям масштабних проблем, таких, як 

міграція населення до ЄС із регіону Близького Сходу чи Півночі Африки. 

Цікаво відзначити те, що для самих росіян Путін уособлює сьогодні 

дещо іншу тенденцію. Константин Ремчуков, головний редактор 

«Независимой газеты», виступаючи на радіо «Эхо Москвы» (березень 
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2015 року), підкреслив, що в російській масовій свідомості народжується 

новий міф. Старий міф – «Путін – це стабільність» зруйнований. Новий міф: 

«Путін – переможець в інтересах росіян», і він підтверджений Кримом [151]. 

Тут, на наш погляд, гостро постає проблема для Путіна як для політика: чи 

збереже він зростаючу підтримку на базі російського націоналізму, чи 

націоналізм почне працювати проти нього? 

Дійсно, фактор «сильного лідера» став трендом у російській 

громадській думці, починаючи з кінця 1990-х років. Аналізуючи зміни в 

масовій свідомості росіян на межі століть, зацікавлені дослідники 

підкреслювали, що в 1999 році, відповідаючи на запитання: «Що зараз 

найбільше потрібно Росії», 71 % опитаних відповіли, що необхідний 

«сильний лідер», а 59 % вважали, що необхідна «сильна держава». Разом із 

тим, після 2003 року помітною стала тенденція посилення «оборонної 

свідомості», що може бути відповіддю, як вважає дослідниця 

Леокадія Дробіжева, у контексті сучасної державницької ідеології, 

спрямованої «на захист Росії». Так, якщо в 1989 році 13 % респондентів 

вважали, що в Росії є вороги, то 1999 року це була думка 65 % опитаних, а в 

2003 році – 77 % [110, с. 29–30]. Причому в масовій свідомості під впливом 

не тільки В. Путіна, а й інших «політиків-державників», поступово 

відроджувалась неоімперська ідеологія. Американський редактор часопису 

«Європейська безпека» Якоб Кіпп, оцінюючи зовнішньополітичні погляди 

вкрай правого політика В. Жириновського, зауважив, що для Жириновського 

Росія – імперія, і він веде мову про «відновлення Росії в імперських кордонах 

1900 року, коли вона включала частини сучасної Польщі та Фінляндії. І 

разом з тим попереджає, що сучасна відмова Росії від історичних кордонів 

спроможна тільки викликати війну» [225, с. 77].  

Неоімперські тенденції в політиці РФ знайшли свій відголосок у 

політичній думці країн Центральної Європи. Цікавим є матеріал, який 

опублікував у своїй статті в «Українському тижні» (жовтень 2015 року) 

чеський журналіст Ярослав Пешек. Аналізуючи сучасні геополітичні наміри 
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офіційної Москви, публіцист, зокрема, наводить дані зі звіту Служби безпеки 

Чеської Республіки (BIS): «У 2014 році російські інтереси в Чеській 

Республіці розширилися… Росія почала сприймати атомно-енергетичний 

сектор у ширшому центральноєвропейському контексті, маючи на меті 

інвестиції…, що розширюють її вплив у Центральній Європі… Російська 

пропаганда в Чехії та ЄС спрямована не лише проти цілісності ЄС і НАТО. 

…Росія вибудовує в Європі структуру, послуговуючись концепцією…, яка 

ідеологічно ґрунтується на експансіоністській ідеї Дугіна про 

неоєвразійство» [133, с. 50]. 

Дослідження громадської думки в рамках проекту NEORUSS (2013–

2014 роки)
2
 показало, що сприйняття національної самобутності Росії в 

останні роки змінилося мало. Як і в 2013 році, так і в 2014 році значна 

кількість респондентів (близько 35 %) вважала Росію унікальною – і не 

західною, і не східною цивілізацією. Сприйняття того, як Росії потрібно 

ставитися до Заходу, також радикально не трансформувалося, хоча останнє 

опитування й зафіксувало помірний зсув у бік ворожості. Якщо в 2013 році 

60 % опитаних визнали, що Росії варто ставитися до Заходу, як до 

«партнера», а 13 % – як до друга, то в 2014 році ці показники впали до 51 % і 

8 % відповідно. Навіть у 2014 році частка росіян, які вважали, що до Заходу 

варто ставитися, як до «ворога», становила всього 13 % (у 2013 році цей 

показник становив 5 %). Важливо й те, що відновлення впливу РФ на сусідні 

країни у вигляді «нового СРСР» не знайшло беззастережної підтримки в 

суспільній думці. Так, із 2013 по 2014 рік частка респондентів, які 

підтримують розширення території Росії у формі включення України та 

Білорусії в Союз слов’янських держав або об’єднання всіх колишніх 

республік Радянського Союзу в єдину державу, скоротилася із 47 % до 38 % 

[6]. 

                                                           
2
 Соціологічні опитування, дані яких ми аналізуємо, були проведені визнаним і авторитетним 

російським Центром вивчення громадської думки «Ромир» у рамках проекту «Новий російський 

націоналізм» (NEORUSS), що започаткований в Університеті Осло. Було опитано, зокрема, 

1200 респондентів у всіх регіонах РФ. 
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І все-таки варто підкреслити, що Росію в світі так і не сприймають як 

розвинену європейську державу. Зокрема, за 2014 рік у США та ЄС 

посилилися позиції тих політиків і експертів, які розглядають Росію як 

архаїчну політичну силу, орієнтовану на зміцнення авторитарних порядків 

всередині країни і відновлення СРСР в тому чи іншому вигляді [184].  

Сьогодні, незважаючи на всі маневри офіційного Кремля, 

у геополітичному контексті і нинішня Росія, і насамперед діючий президент 

сприймаються на Заході як одна з найбільших загроз зовнішній безпеці та 

стабільності. У червні 2015 року президент Росії у цьому сенсі залишив 

позаду навіть «екстремістські партії та економічну кризу». Брюссельський 

тижневик «POLITІCO» опублікував тоді результати опитування 

50 європейських і американських експертів високого рівня, унаслідок чого 

з’ясувалося, що президент В. Путін є найбільшою загрозою для 

Європейського Союзу. «Російський президент зараз представляє найбільш 

серйозну загрозу для Європи, випереджаючи слабку економіку», – йдеться у 

публікації. Як наголошується, таку думку висловили 28 експертів, які 

вважали, що цього року не варто очікувати поліпшення відносин між 

Євросоюзом і Росією [148]. Політичні відносини ЄС і Росії досягли в 

сучасних умовах критичної межі. Політолог С. Караганов в одній зі своїх 

публікацій навіть закликає: «Головне – не наробити фатальних помилок, 

щоби не обрубати наші культурні та соціальні зв’язки з Європою, не 

допустити відновлення системної військово-політичної конфронтації, до якої, 

схоже, штовхають нас американці, й орієнтуються на них європейські 

країни» [62]. 

Чимало таких фатальних помилок з боку Кремля вже зроблено у 

відносинах з Україною. Поміркованіші експерти у сфері міжнародних 

відносин пропонують здійснити більш адекватні кроки хоча б для відносного 

пом’якшення наслідків «української кризи». 

У сучасних умовах, як вважають експерти з російської Ради із 

міжнародних справ, перед російською політикою на українському напрямку 
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фігурують кілька базових завдань. По-перше, не допустити перетворення 

України в країну – санітарний кордон між Росією та ЄС. По-друге, 

забезпечити «нейтральний чи позаблоковий статус України (задача-

максимум) і заморожування євроатлантичної інтеграції (задача-мінімум)». 

По-третє, сприяти прагматизації відносин як із українською елітою, так і з 

західними союзниками Києва «для врегулювання (або хоча б заморожування) 

збройного протистояння в Донбасі та досягнення домовленостей, що 

дозволяють у майбутньому розпочати переговори про статус донбаських 

регіонів». І, насамкінець, «розпочати пошук партнерів на українському 

політичному полі вже сьогодні». При цьому зробити ставку на ті політичні 

сили, які усвідомлюють, що Росія «у будь-якому випадку буде впливати на 

Україну, а також розуміють переваги збереження російсько-українських 

економічних зв’язків» [184].  

Взагалі-то несприйняття, навіть відраза, до Європи, яка активно 

формується упродовж останнього десятиліття в Росії, та конфліктність, що 

цим породжується на міжнародній арені, багато що пояснює в російсько-

українському воєнно-політичному протиборстві на Сході України. 

Російський публіцист Михайло Рємізов, який дотримується консервативних 

поглядів, змальовуючи розбіжності сучасної Європи з Росією, зокрема, 

визнає, що Європа була й залишається батьківщиною прав людини. 

Євросоюз спирається «не на певну етнічну спільноту і навіть не на спільні 

міфи і спомини», а на політичну культуру права людини, правову державу 

і демократію. Отже, не спільний «ґрунт», а спільні «цінності». «Нема чого 

й сперечатись, – пише він, – об’єднана Європа свято шанує власний символ 

віри, однак це ще не означає, що у майбутньому може утворитися нова, 

специфічна якість, котра б робила ”європейську інтеграцію – європейською”. 

Адже всі ці цінності не формують ніякої локальної ідентичності». Отже, 

М. Рємізов закликає сприймати й говорити про Європу початку ХХІ століття 

без знаків оклику: вони заважають думати. Серйозна ж розмова про Європу 

має розпочинатися приблизно так: «Європа? … Що це?..» [150, с. 47–48]. 
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Об’єднаній Європі протиставляється ідея, політично спотворена із 

залученням до неї «радянської пам’яті» частини громадян як РФ, так 

і сусідніх країн. Саме такою для Кремля стала ідея «Русского мира», яка, за 

задумом російського керівництва, має ґрунтуватися на певних цінностях. 

У цьому випадку, виходячи з релігійних засад, цінностям «прогнилого 

Заходу» протиставляється особлива «духовність» православ’я. Сьогодні 

протистояння між Заходом і Росією набуває, як бачимо, цивілізаційних 

вимірів. Саме прагнення України вийти з орбіти впливу Росії і повернутися 

до європейської культурно-історичної спільноти, частиною якої свого часу 

була Київська Русь, викликало агресивну реакцію з боку РФ – «гібридну 

війну» проти нашої країни. «Русский мир», вважає українська дослідниця 

Тетяна Орлова, – це своєрідна форма прикриття «імперства» в умовах 

сьогодення. При цьому Кремлем активно підтримується зовнішньополітична 

лінія «відстоювати і поширювати свою суспільну модель, протиставляючи 

її західній» [120, с. 5]. 

Однак варто зазначити, що на офіційному декларативному рівні Путін 

намагається відійти від іміджу борця за побудову нової імперії на 

пострадянському просторі. Російський президент торкнувся теми створення 

імперії під час поїздки в Білорусь (серпень 2015 року). Про це розповів 

Президент Білорусі Олександр Лукашенко. За його словами, Путін заговорив 

про це наприкінці візиту в Мінськ – по дорозі в аеропорт. «Він сказав, що 

його часто звинувачують у тому, що він бажає відновити імперію, СРСР 

відродити. Я сказав, може, хтось так і думав, але я не думаю. І він почав мені 

розповідати, що він не хоче цього, дай бог впоратися з цією землею, яка є»,– 

наводить слова Лукашенка «БелТА». Під час тієї бесіди, зазначив 

О. Лукашенко, Путін сказав: «Ми згодні, що білоруси, українці, росіяни 

живуть в окремих квартирах, єдине, ми не хочемо, щоб, наприклад, Білорусь 

проводила антиросійську політику» [12]. 

Ця тактика політичного «об’єднання» на просторах Євразії мала також 

відповідний економічний вимір. Україну, до прикладу, спокушали серйозним 
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стрибком економіки, який би мав відбутися після приєднання Києва до 

Митного союзу. Як зазначалося в одній із аналітичних доповідей за 2012 рік, 

підготовленій Євразійським банком розвитку, «максимальний сумарний 

позитивний ефект інтеграції для української економіки оцінюється у період 

2011–2030 років у 219 млрд доларів у цінах 2010 року». Інтеграційні проекти 

такого типу мали б призвести й до зміни базових «структурних 

характеристик», дозволяючи здійснити «видиму диверсифікацію української 

економіки» [183, с. 24]. Потрібно також відзначити, що відповідальний за 

економічну стратегію в адміністрації В. Януковича прем’єр-міністр Микола 

Азаров свого часу був більш схильний підтримати саме такий, зорієнтований 

на Росію, політичний та економічний вектор «східної політики» України. У 

нещодавно опублікованих мемуарах свою тодішню тактику він 

обґрунтовував наступним чином: «Треба [було] виходити на щорічне 

збільшення темпів зростання на 10–12 %, треба орієнтуватися в основному на 

інтенсивний розвиток внутрішнього ринку, всебічну кооперацію з Росією, 

Казахстаном, Китаєм, Індією, іншими азіатськими країнами. Саме там наш 

потенційний ринок, саме там фокусуються зараз інтереси основних 

глобальних гравців. Зрозуміти це, піднятися над стереотипами пропаганди, 

протистояти чужим інтересам» [4]. У цьому контексті цілковито 

погоджуємось із висновком І. Мельничука, вітчизняного дослідника в царині 

інтеграційної політики РФ у Євразії про те, що всі її стратегічні інтереси 

полягають у «поглинанні простору СНД та утвердженні РФ у статусі великої 

євразійської держави». Усі варіанти економічних союзів, включаючи МС 

РБК, розглядалися в Москві як «проміжний етап на шляху до створення 

єдиного економічного простору на теренах колишнього СРСР» [102, с. 334]. 

Якщо не брати до уваги сучасний складний політичний період, який 

розпочався після Євромайдану, то в Україні за роки незалежності реальний 

курс на євразійську інтеграцію був поставлений під сумнів тільки під час 

президентства В. Ющенка. Варто нагадати, що до подій Помаранчевої 

революції у РФ стосовно України не формувалася помітна негативна 
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суспільна думка. Однак після 2005 року ситуація починає змінюватись: 

російська політична еліта не сприйняла задекларований В. Ющенком 

зовнішньополітичний курс України, спрямований на майбутню інтеграцію 

України до Європи. Більш того, Кремль дуже боявся серйозного впливу 

революції в Києві на внутрішньополітичну ситуацію безпосередньо в самій 

Росії. Показово, що під час однієї з дискусій на тему «Помаранчева 

революція: урок для Росії?», що проходила в Москві наприкінці 2004 року, 

експерт Катерина Філіпова, аналізуючи ці впливи, зауважила: 

«Обговорюючи сьогодні цю тему, я почула думку, що в Україні – 

помаранчева революція, а в нас може бути щось коричневе. Хоча я особисто 

дещо більш оптимістична. Мені видається… у ситуації, коли влада свідомо 

перерізала будь-які канали спілкування з публікою і намагається 

застосувати… прийоми командного управління до людей…, створюється 

небезпечна ситуація, тому що всі традиційні канали ”скидання пари” – преса, 

парламент – не діють» [119, с. 66]. 

Щоправда, варто підкреслити те, що ставлення до В. Ющенка, скажімо, 

в опозиційного у РФ «Союзу правих сил» (СПС), було набагато кращим, ніж 

до В. Януковича. Ось що заявив на одній із політичних дискусій (грудень 

2004 року) Борис Надеждін, секретар політради СПС: «Янукович чисто 

фізіологічно дуже схожий на Чорномирдіна чи Брежнєва, а Ющенко до 

нещодавніх змін був схожий на Нємцова. Культура, менталітет, і таке інше. 

Це наша людина, ми з ним давно дружимо…» [119, с. 67]. Отже, В. Ющенко 

як президент уособлював в очах Кремля проєвропейський курс України як 

держави, котра усвідомила тоді на пострадянському просторі свою 

«окремішність» від Російської Федерації. 

В аспекті засадничих тенденцій політики сучасної Росії, насамперед у 

Європі, варто також звернути увагу на ще один вимір теперішньої зовнішньої 

політики Москви – пропагандистський. Як підкреслив російський економіст 

Сергій Гурієв, який зараз живе та працює в Парижі, сьогодні Захід дуже 

«турбує пропаганда». Той факт, що багато російськомовних жителів на 
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Заході «отруюються пропагандою російських телеканалів, турбує всіх, і так 

чи інакше на ці питання треба буде давати відповіді». Можливо, як вважає 

експерт, доведеться знову масштабно запускати «Голос Америки», 

«Свободу» і «Вільну Європу». Але ключова проблема – це «агресія 

російських ЗМІ і російських грошей всередині Європи» [35]. Цікаво 

відзначити у зв’язку із цим і наступний факт: більшість росіян – 72 % (за 

соцопитуванням, проведеним у серпні 2015 року) допускають можливість 

«спотворення» інформації у ЗМІ, якщо це в інтересах держави. 

Такий феномен суспільної поведінки потребує мотиваційного 

пояснення. Звернемося до ґрунтовного дослідження російських соціологів, 

які вивчали комплекс питань громадянських уподобань людини 

пострадянської доби. Вони, зокрема, відмітили: «”Правильна” радянська 

людина не могла уявити собі нічого, що знаходилося б поза державою. Для 

неї недержавні медицина, освіта, наука, література, економіка, виробництво –

просто неможливі речі… Вона цілком належить державі, це “державно 

залежна людина”». Отже, висновок невтішний: і сьогодні це людина 

«мобілізаційного, мілітаризованого і закритого репресивного суспільства, 

інтеграція якого забезпечується такими факторами, як зовнішні та внутрішні 

вороги» [34]. 

У цьому контексті варто повернутися до сучасних 

зовнішньополітичних реалій, пов’язаних із загостренням російсько-

українських взаємин і розв’язанням неоголошеної війни проти нашої 

держави з боку путінської Росії. На жаль, констатуємо, що упродовж 

останніх десяти років Заходу, хоча Москва й сигналізувала про свої амбіції і 

наміри, було зручно не звертати на це уваги і вдавати, що Росія розвивається 

у напрямку ліберально-демократичної моделі. 

Однак у сучасних умовах подальшого загострення міжнародної 

ситуації, особливо в американській експертній думці, саме Китай і Росія 

вважаються потенційними загрозами світовому порядку. Стосовно останньої 

в аналітичній записці нещодавно чітко висловилися британські експерти. На 
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їхню думку, війна в Україні та спроби B. Путіна зруйнувати сформовану 

після «холодної війни» систему міжнародних відносин у Європі змусили 

більшість західних держав переглянути своє ставлення до Росії. До 2003 року 

вважалося, що оновлена Росія може «стати конструктивним і здоровим 

членом міжнародного співтовариства». Але поступово прийшло 

усвідомлення того, що поки Москва дотримується свого нинішнього 

політичного курсу, вона «не може бути партнером або союзником». У цій 

ситуації існує потреба віднайти більш ефективні способи «переконати 

російський режим і російський народ» у тому, що їхнім довгостроковим 

національним інтересам відповідає інтеграція Росії до Європи, яка живе за 

правилами, а «не ізоляція в якості регіонального гегемона» [237]. 

Серед відповідальних політиків у США та Європі сьогодні починає 

домінувати думка про те, що на перспективу вже не треба налагоджувати 

зв’язки із В. Путіним, який потрапив у «кримський капкан» і демонструє 

свою неготовність до відповідальних переговорів. Варто замислитись про те, 

що буде з Росією та її зовнішньою політикою тоді, коли Путін піде з 

політичної арени. Як відзначає експерт Московського фонду Карнегі Дмитро 

Тренін, якщо курс на модернізацію Росії буде так чи інакше продовжуватись, 

можна цілком припустити, що нинішнє «одиночне плавання» Москви рано 

чи пізно завершиться. Майбутні російські уряди, що представлятимуть 

коаліцію за модернізацію, вважатимуть зовнішню «самотність надто 

витратним, неефективним і небезпечним» курсом. Найважливішим 

зовнішнім ресурсом їм буде здаватися саме Європа. Сама ж Росія, в їхньому 

уявленні, буде виглядати країною «не євразійською, а євро-тихоокеанською». 

Спільний ринок Росії та її найближчих партнерів – Казахстану, Білорусі 

й інших країн, можливо, утворить «єдиний економічний простір із ЄС». 

А відома формула Романо Проді «усе спільне, крім інституцій», із гасла 

перетвориться на реальність [177, с. 260]. 

Зрозуміло, що агресивна політика Путіна 2013–2015 років значною 

мірою віддалила такі перспективи. У багатьох політиків та експертів у Європі 
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і США визріває негативний прогноз щодо внутрішньополітичного розвитку 

Росії: чи пройде зміна путінського режиму безкровно, чи не призведе це 

навіть до розпаду країни. Уже згадуваний С. Гурієв, до речі, прихильник у 

майбутньому «нового плану Маршалла» для Росії, з цього приводу відзначив, 

що всі там розуміють, що Росія – ядерна держава, і її «розпад не є чимось 

неймовірним. Усі хочуть, щоби в Росії не було війни, щоб Росія 

скеровувалась і не розвалювалася». Але одночасно ніхто із західних 

політиків «не хотів би зміни режиму, поки він сам (політик. – О. Ш.) 

перебуває при владі». Це величезний ризик і величезний головний біль. У 

тому сенсі, що допомога при зміні режиму, розробка «плану Маршалла» – це 

все «величезна робота з непередбачуваним результатом» [35]. 

Підводячи деякі підсумки, зауважимо, що Г. Кісінджер в одній зі своїх 

останніх книг «Світовий порядок» окремо навіть не присвячує Росії та 

аналізу її зовнішньої політики спеціального розділу. Так, зокрема, два 

розділи дослідження досвідченого дипломата присвячені стану справ у 

Європі в цілому, ще два – концептуальним засадам і ролі США в сучасному 

світі, і ще 4 розділи – виключно азійським справам, у центрі яких постає 

Китай, а також Близькому Сходу та політиці в Ірані. Разом із тим, автор 

вказаної книги виокремлює три можливі альтернативи для Європи у 

середньостроковій перспективі: це посилення Атлантичного партнерства, або 

зміцнення «більш нейтральної позиції», або групування у більш потужну 

коаліцію з якоюсь позаєвропейською державою. Причому нове покоління 

політиків і громадян має подолати стереотипне мислення, викликане 

досвідом доби «холодної війни» [226, с. 94–95]. І навіть за сьогоднішніх умов 

конфронтації та регіональних конфліктів у Європі щодо Росії (уже після 

правління В. Путіна) залишається досить позитивна перспектива у зовнішніх 

відносинах: «Наступні два десятиліття будуть вирішальними для Росії, яка 

мусить визначитися з перспективами ширшої – і політично щирої – співпраці 

з Заходом» [15, с. 111].  
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Однак хочемо застерегти, на сьогодні це лише далека і вкрай нетривка 

перспектива, а сучасна геополітична реальність змушує Україну кардинально 

змінювати власні зовнішні орієнтири в регіоні ЦСЄ та в глобалізованому 

світі. Отже, постає необхідність детальніше проаналізувати спектр найбільш 

болючих питань російсько-українських відносин за умов глибокої суспільно-

політичної кризи та у контексті введення сучасної «гібридної війни». 

 

Висновки до другого розділу 

 

Розглянуті в цьому розділі особливості й характерні тренди зовнішньої 

політики України і Росії у порівняльному аспекті дали можливість 

констатувати наступне. 

З’ясовано, зокрема, що з утвердженням незалежної України у 

світовому геополітичному дискурсі європейський напрям зовнішньої 

політики поступово став одним із пріоритетних. Однак на шляху до 

розуміння європейського політичного майбутнього нашій країні потрібно 

було здолати чимало перепон політико-правового, культурно-історичного та 

ментально-світоглядного характеру, стереотипних уявлень всередині Європи, 

а також безпосередньо в самій Україні.  

Варто підкреслити й те, що європейський вимір у зовнішній політиці 

офіційного Києва у перше десятиліття ХХІ століття номінально був 

пріоритетним, проте фактично це була надовго відкладена альтернатива, що 

стала об’єктом численних політичних спекуляцій правлячого істеблішменту. 

Певні зусилля з боку політиків і дипломатів робилися, але вони були 

малоефективні, оскільки в очах більшості європейців Україна залишалася 

об’єктом, а не суб’єктом політики, а окремі акції, спрямовані на поліпшення 

зовнішнього іміджу держави, проводилися зазвичай непрофесійно, 

непослідовно й несистемно і здебільшого мали контрпродуктивний характер. 

Тобто тривалий час тема європейської інтеграції була однією з найбільш 

спекулятивних в українській політиці. Поряд із цим, де-факто 
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продовжувалося перманентне балансування України між Сходом і Заходом. 

Доведено, що переломним моментом у цьому процесі стала відмова 

тогочасного президента України В. Януковича підписати Угоду про 

асоціацію з ЄС, що викликало гостре суспільне невдоволення та спричинило 

розгортання подій Євромайдану. Пізніше анексія Росією Криму та конфлікт 

на сході України ознаменували остаточний «рух» громадської думки 

українців у європейському напрямі, що забезпечило утвердження стійкої 

тенденції зростання привабливості європейського, а не євразійського шляху 

розвитку на загальнополітичному, економічному, соціальному і навіть 

ментальному рівнях.  

Водночас було встановлено, що соціально-економічні трансформації та 

глибокі структурні реформи в Україні повинні супроводжуватися 

поступовим «налаштуванням свідомості» населення й політичного 

істеблішменту України у бік західної ліберальної демократії. Тобто, на думку 

автора дослідження, в Україні, яка сьогодні перебуває в кризовому 

внутрішньополітичному становищі, що посилюється станом неоголошеної 

війни з боку РФ, є один шлях подолання цієї політичної турбулентності, 

а саме – модернізація усіх сфер життя соціуму, що нині залишається 

центральним орієнтиром західної цивілізації.  

Що ж до зовнішньополітичного курсу РФ, то висновки, зроблені у 

цьому підрозділі, є такими. Ретроспективна проекція позиціонування Росії як 

міжнародного актора засвідчила, що після розпаду СРСР тривав недовгий 

період сприйняття РФ у якості нової «незагрозливої демократії», що 

намагається встановити партнерські взаємини у європейському просторі. 

Проте подальші геополітичні трансформації в Східній Європі та загальні 

зміни в системі міжнародних відносин початку ХХІ століття стимулювали 

переосмислення Росією своєї ролі на міжнародній арені. Зокрема, російським 

президентом В. Путіним і «мілітаризованою правлячою верхівкою» була 

обрана нова модель (а точніше, сталося повернення до старої) – це незалежна 

«Велика Держава», котра відновлює своє геополітичне становище на власних 
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умовах, що, в свою чергу, було несумісним із цінностями та інтересами країн 

Заходу.  

Можна констатувати, що сучасна російсько-українська криза в певній 

мірі є наслідком зовнішнього курсу Росії, який детермінований передусім 

неоімперською образою Кремля на Україну й глобальним протистоянням із 

США та провідними державами Заходу. У результаті проведеного 

дослідження встановлено, що прагнення сучасної України вийти з орбіти 

впливу Росії і повернутися до європейської культурно-історичної спільноти 

викликало агресивну реакцію з боку РФ – «гібридну війну», розгорнуту 

проти Української держави. 
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РОЗДІЛ 3 

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ  

У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИБОРУ 

 

 

3.1. Особливості формування громадської думки в Україні 

у контексті зовнішньополітичного вибору між євроінтеграційним 

та євразійським векторами зовнішньої політики 

 

Дослідження провідних трендів української громадської думки 

з проблеми європейської інтеграції є складовим елементом оцінки 

адекватності, прозорості та послідовності інформаційної політики органів 

державної влади з питань зовнішньополітичного курсу держави. На жаль, за 

роки існування незалежної України до сьогоднішнього проміжку часу не 

вдалося остаточно консолідувати громадську думку щодо євроінтеграційного 

вектора та європейських перспектив нашої держави. Більше того, події 2013–

2014 років засвідчили неконсолідований характер політичних, а особливо 

геополітичних преференцій українців, домінування деструктивних 

квазінаціональних ідей та суперечливого двосистемного характеру 

геополітичної ідентифікації українських громадян. У ситуації, що склалася, 

виникає необхідність дослідити динаміку української громадської думки 

щодо питання європейського напрямку зовнішньої політики держави, 

окреслити та з’ясувати характер і проблеми, пов’язані із ментальним вибором 

громадян України між європейським та євразійським векторами 

зовнішньополітичної ідентифікації. При цьому варто з’ясувати особливості 

несистемного руху громадської думки як у бік єврооптимістичних, так і 

європесимістичних тенденцій, визначивши демографічну, а особливо 

регіональну специфіку окреслених вище процесів.  

Підкреслимо, що протягом 2010–2013 років тривав процес підготовки 

вищого керівництва держави до підписання Угоди про асоціацію з ЄС, що 
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логічно випливало із проголошеного В. Януковичем європейського вектора 

як офіційного курсу зовнішньої політики України, закріпленого, зокрема, 

Законом України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики» від 

1 липня 2010 року № 2411-VI. Однак можна стверджувати, що сам 

євроінтеграційний процес офіційного Києва носив несистемний та 

неоднозначний характер і супроводжувався перманентним балансуванням 

між двома, як виявилось, досить антагоністичними векторами зовнішньої 

політики, а саме: європейським, що супроводжувався можливістю 

підписання Угоди про асоціацію з ЄС, та євразійським, що, відповідно, 

вимагав приєднання до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном. 

Саме тому відсутність не тільки стабільної зовнішньої політики держави, 

а й однозначного державного інформування громадянськості про можливості 

та перспективи, пов’язані із європейським вектором зовнішньої політики, 

призвів до інформаційного вакууму та масових невдоволень громадян, що 

раптово переросли в активні акції протесту на «Майдані», призвели до 

відставки президента В. Януковича та першої кризи воєнно-політичного 

характеру за всі роки незалежності нашої держави.  

Зазначимо, що в досліджуваний період наявним стало існування двох 

систем інтеграційних преференцій громадян нашої держави, що фактично 

супроводжувалося відсутністю конструктивного діалогу між прихильниками 

європейського і євразійського напрямків зовнішньої політики [49]. У цьому 

контексті зауважимо, що в певний момент навіть серед західних політиків 

і дипломатів складалося враження, що діюча влада в Україні під тиском 

громадськості та Заходу все-таки підпише Угоду про асоціацію з ЄС. Так, 

наприклад, посол Великої Британії в Україні Саймон Сміт у серпні 2013 року 

в інтерв’ю «Українському тижню» висловив таку надію: «Гадаю, нинішня 

ситуація в Україні свідчить про серйозне прагнення її уряду забезпечити 

успішність Вільнюського саміту в листопаді» [167, с. 16]. 

Також варто підкреслити, що підтримка ідеї європейського вектора 

зовнішньої політики стала домінувати серед українських громадян 
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наприкінці 2011 року, однак широка публічна дискусія з приводу 

євроінтеграційних перспектив України розпочалась, як відомо, саме в 

2013 році. Станом на березень 2013 року, тобто за півроку до саміту у 

Вільнюсі, який став однією із поворотних подій сучасного політичного життя 

України, українська громадська сфера характеризувалася відсутністю 

консолідованої думки щодо перспективності обрання одновекторного 

зовнішньополітичного курсу держави. До прикладу, за свідченням 

результатів соціологічних опитувань, проведених Фондом «Демократичні 

ініціативи імені Ілька Кучеріва» та Київським міжнародним інститутом 

соціології з 5 по 13 березня 2013 року, виявилося наступне: у разі проведення 

референдуму щодо вступу України до Європейського Союзу відносна 

більшість населення, а це 59 %, проголосувала б «за», однак «проти» 

проголосувало б 41 % опитаних. У випадку проведення референдуму щодо 

вступу України до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном 

більшість населення (57 %) проголосувала б «за», а «проти» – 42 % [49].  

Таким чином, соціологічні опитування засвідчили, що в разі вибору, за 

яке рішення голосувати – вступ до ЄС чи до МС, голоси українських 

громадян розподілилися б наступним чином: 52 % проголосували б за вступ 

до ЄС, натомість 48 % обрали б МС. Це вказувало на суперечливе ставлення 

громадян до того чи іншого напрямку зовнішньої політики України. 

Деконсолідація та ентропізм громадських позицій щодо обрання 

зовнішньополітичного курсу держави підсилювалися наявністю значних 

вікових відмінностей у ставленні до цих процесів, а саме: серед молоді (18–

29 років) переважала орієнтація на вступ до ЄС (54 %) і постерігалося 

найменше прихильників вступу до Митного союзу (19 %). Але серед 

громадян віком 60 років превалювала підтримка вступу до МС (45 %) і було 

найменше тих, хто підтримував інтеграцію до ЄС (30 %) [49].  

Проте центральним аспектом і характерним трендом української 

громадської думки щодо питання євроінтеграції став «територіальний 

вододіл» у підтримці певного інтеграційного напрямку. Так, вступ до ЄС 



88 
 

найбільше схвалювався на Заході (72 % населення регіону) і в Центрі 

України (49 %). На Сході та Півдні України традиційно переважали 

прихильники приєднання до Митного союзу (50 % та 40 % відповідно). 

Причому найбільш невизначеним у відповіді був саме східний регіон 

України – 15,5 %. Результати соціологічного опитування, які були надані 

Центром Разумкова й опубліковані у випуск журналу «Національна безпека 

та оборона України», засвідчили, що майже 69 % мешканців західних 

регіонів України виступали за підписання Асоціації з ЄС, натомість такий 

курс підтримували лише 29 % громадян східних областей [47, с. 114].  

У цьому аспекті цікаво паралелізувати характер громадської думки 

українських громадян із відповідною налаштованістю громадської думки 

в сусідній з Україною Молдові, де населення, як засвідчив моніторинг 

політичних настроїв, також «коливалося» між орієнтацією на ЄС 

і очолюваний РФ Євразійський Союз. За з результатами опитування 

«Барометр громадської думки» за березень-квітень 2015 року, число 

противників «євроінтеграції» у Молдові вперше за 10 років перевищило 

число її прихильників. Так, згідно з опитуванням, у разі проведення 

референдуму про вступ до ЄС 39,5 % громадян країни висловилися б «за», 

41,8 % – «проти». На аналогічному референдумі щодо вступу Молдови в 

Митний союз 57,8 % проголосували б «за», 26,4 % – «проти». Якби 

громадянам на референдумі довелося вибирати між вступом до ЄС і МС, то 

за Митний союз висловилися б 50 % громадян Молдови, а за Європейський 

Союз – 32,1 % всіх опитаних [158]. 

Однак, повертаючись до України, варто зазначити, що з метою 

формування узагальненого розуміння тенденцій громадської думки за 

півроку до листопадового саміту у Вільнюсі, необхідно додати результати 

соціологічних опитувань КМІС, які проводилися в Криму та стали 

свідченням глибокого розламу національної громадської свідомості. Для 

підтвердження вищесказаного зазначено, що згідно із соціологічними 

опитуваннями стосовно укладення Угоди про асоціацію з ЄС на теренах 
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Криму в лютому-березні 2013 року лише 25 % громадян виступили б «за», 

причому 39 % паралельно із громадянством України висловили бажання 

отримати російське [46].  

Така статистика свідчить про глибокий ментальний розкол і загрозу 

не тільки ідеологічній і суспільно-політичній цілісності України, 

а й можливості територіальної деструкції, що в подальшому вплинуло на 

політичний перебіг подій у Криму і в кінцевому рахунку призвело до втрати 

Україною півострову. Про перебіг драматичних подій навколо Кримського 

півострова та відображення кризових зовнішньополітичних подій 

у громадській думці мова буде йти в наступному розділі. 

Отже, ще раз варто наголосити на проблемі відсутності чіткої 

державної інформаційної політики та єдиної загальнонаціональної ідеї, які 

були б спроможними подолати регіональні розколи, котрі, як виявилось, 

стали реальною загрозою загальнонаціональній консолідації та, більше того, 

територіальній цілісності й суверенітету Української держави. Зі сказаного 

вище випливає, що територіальні відмінності, демографічні особливості, 

пов’язані з присутністю двох суперечливих, а іноді антагоністичних 

геополітичних орієнтацій громадян щодо напрямків зовнішньої політики, 

стали помітними тенденціями у формуванні української громадської думки 

та чинниками, які впливали і певним чином продовжують впливати на стан 

громадської свідомості у напрямку її деструкції та політичних розколів.  

Загалом, протягом 2013 року провідною темою загальнонаціональної 

громадської дискусії було питання підписання Асоціації з ЄС. Варто 

зазначити, що хоча й спостерігалася відносно позитивна динаміка ставлення 

громадян до підписання Угоди про асоціацію з ЄС та руху в бік прихильності 

до проєвропейського напрямку зовнішньої політики, соціологічні опитування 

населення, проведені КМІС у травні 2013 року, засвідчили, що лише 33 % 

опитаних дотримувалися думки, що наша країна у своєму розвитку має 

орієнтуватися на входження до Європейського Союзу. Натомість 36 % 

українців вважали, що українська зовнішня політика повинна рухатися в бік 
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приєднання до Митного союзу, попри це, 18 % опитаних виступали за те, 

щоб Україна зберігала свою незалежність і нейтралітет у прийнятті 

політичних та економічних рішень без входження до обох союзів [39].  

Напередодні саміту у Вільнюсі відбувалися численні, подекуди 

контраверсійні дискусії, як у вищих ешелонах влади, так і в українському 

експертно-аналітичному середовищі та ЗМІ. Результати подібних публічних 

обговорень безпосередньо впливали на громадську думку, часто зумовлюючи 

її відчутний резонанс. Більше того, як свідчать соціологічні опитування, саме 

в цей період спостерігалося підвищення рівня громадської свідомості й 

активності, що поступово призвело до більш однозначного сприйняття 

громадянами європейських перспектив України. Підтвердженням цього є 

дані, отримані в результаті опитування громадської думки КМІС, а саме: 

61 % респондентів вважали тоді, що тільки громадяни, а не президент, уряд 

чи Верховна Рада України повинні вирішувати питання євроінтеграції 

безпосередньо через загальнонаціональний референдум [40].  

Ще одним свідченням позитивної динаміки ставлення громадян до 

євроінтеграційних процесів є статистика, згідно з якою станом на вересень 

2013 року у разі проведення референдуму щодо вступу України до 

Євросоюзу відносна більшість українців була готова проголосувати «за» 

вступ (40 %), аніж «проти» цього (35 %) [210].  

З іншого боку, навряд чи можливо констатувати остаточну 

трансформацію суспільних настроїв у бік євроінтеграції, адже питання 

підписання Асоціації набуло різноманітних акцентів, вимірів і регіональних 

особливостей, що ускладнило однозначність євроінтеграційного вибору 

українців загалом. Наприклад, внутрішньополітичні дискусії щодо 

євроінтеграції України активізувалися на тлі гострої проблеми соціально-

економічних і політичних наслідків підписання Україною Асоціації з ЄС, 

що досить часто використовувалося політиками, партіями та ЗМІ як засіб 

маніпулювання свідомістю українських громадян. Натомість міжнародна 

складова тиску на рішення України полягала у присутності проросійської 
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риторики, що зумовила незмінне протистояння двох векторів нагальної 

зовнішньої політики – або Асоціація з ЄС, або приєднання до Митного 

союзу, що спричинило відповідну поляризацію громадської думки. Цікаво 

відзначити, що вже в той час на певних етапах до цієї політичної полеміки 

підключався (хоча й опосередковано) президент В. Путін, намагаючись 

певним чином вплинути на громадську думку в Україні у прийнятному для 

нього «євразійському напрямі». Як зазначалось у статті «Українського 

тижня» з дуже показовою назвою «Путін розбушувався», у цій ситуації 

наважилися «подати голос і “люди Путіна” в самій Партії регіонів (ПР), які, 

схоже, вирішили остаточно вийти з підпілля та вдатися мало не до прямих 

погроз на адресу свого патрона Януковича. Зокрема, заступник керівника 

фракції ПР і водночас завсідник заходів медведчуківського “Украинского 

выбора” Олег Царьов в інтерв’ю виданню Forbes Україна заявив, що в разі, 

якщо Віктор Янукович підпише в листопаді Угоду про асоціацію з ЄС, 

російське керівництво, яке ”важить дуже багато” для виборців, точно не 

підтримає його на президентських перегонах 2015 року» [83, с. 5]. 

Звичайно, у цій непростій політичній ситуації, яка значною мірою 

підсилювалася недостатньою поінформованістю громадян, громадська 

свідомість набула неконсолідованого та подекуди контраверсійного 

характеру. Підтвердженням вищесказаного є наступні результати 

соціологічних опитувань, проведені 9–20 листопада 2013 року за ініціативою 

КМІС. Згідно з ними 31 % українців надавали перевагу тому, щоб наша 

держава підписала договір про Асоціацію та Зону вільної торгівлі з 

Європейським Союзом і, як наслідок, ставши членом ЄС, мала б із Росією 

закриті кордони (з візами та митницями). Натомість 41 % українців 

припускали, що Україні за таких умов не варто набувати членства в ЄС, 

оскільки для нашої країни, як вважали опитані, важливо мати з Росією 

відкриті кордони – без віз і митниць. 39 % респондентів були переконані, що 

українська промислова та сільськогосподарська продукція має більше шансів 

добре продаватися лише у разі вступу України до МС. З іншого боку, 49 % 
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опитаних думали, що сучасна європейська модель організації держави й 

суспільства є більш привабливою, ніж російська, а основними недоліками 

Митного союзу, на їхню думку, є корупція (48 %), тіньова економіка (33 %) 

та брак демократії (27 %) [108]. 

Також важливо підкреслити, що безпосередньо напередодні 

Вільнюського саміту УЦЕПД імені Олександра Разумкова в результаті 

проведених опитувань встановив, що 46 % опитаних підтримали підписання 

Асоціації, однак 36 % респондентів висловились проти цього. У той же час, 

ставлення громадян щодо приєднання до Митного союзу було ще більш 

суперечливим, і, як свідчать опитування, частка тих, хто підтримував вступ, і 

тих, хто його не підтримував, була паритетною, а саме: 40 % і 39 % 

відповідно. Причому у випадку вибору з трьох запропонованих 

інтеграційних варіантів результати були наступними: 42 % респондентів 

підтримали вступ до ЄС, 33 % – до Митного союзу, а 12 % – підтримали ідею 

неприєднання [47, с. 104–105].  

Таким чином, можна констатувати, що напередодні листопадового 

саміту у Вільнюсі відносна більшість громадян погоджувалась із 

необхідністю підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС. Саме цим 

пояснюється гостре незадоволення, яке переросло у загальнонаціональні 

протести після відмови президента В. Януковича від підписання Асоціації 

з ЄС 28 листопада 2013 року, до якої, за офіційними заявами президента, ми 

прагнули. Отже, ці політичні події позначили початок другого – 

переломного – етапу у ставленні громадян до євроінтеграції, що 

супроводжувалось рухом громадської думки у європейському напрямку та 

виникненням стійкої тенденції до зростання привабливості саме 

європейської, а не євразійської моделі розвитку України та відповідно 

євроінтеграційного зовнішньополітичного курсу нашої держави. Звичайно, 

постлистопадова інформаційна кампанія вищого керівництва держави 

з метою виправдання своєї безпрецедентної відмови від підписання Угоди 

про асоціацію з ЄС апелювала до стереотипів і кліше на кшталт: «нас не 
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чекають в ЄС», «наші люди не пристосовані, не готові жити в ЄС», «зараз 

у ЄС криза, він розпадається», або ж «створення зони вільної торгівлі з ЄС 

зруйнувало б українську економіку» тощо [47, с. 141–142]. 

Таким чином, загальний стан громадської думки щодо 

євроінтеграційних процесів України наприкінці 2013 року можна 

охарактеризувати наступними трендами.  

По-перше, відносна більшість громадян позитивно ставилася до 

євроорієнтованого вектора зовнішньої політики України. Так, у грудні 

2013 року частка тих, хто підтримував вступ до ЄС, становила 48 %, 

натомість за Митний союз виступало 35 % опитаних [44, с. 6]. 

По-друге, чітко простежувались територіальні відмінності у 

прихильності громадян до того чи іншого вектора зовнішньої політики 

України. Традиційно європейський напрямок підтримували жителі Західної 

та Центральної частин України, а євразійський відповідно – Південь та Схід 

нашої держави. Територіальний розподіл став причиною й одночасно 

наслідком політичного нерозуміння, ідеологічної конфронтації та фактичної 

деструктуризації громадської свідомості на дві системи антагоністичних 

поглядів. 

По-третє, існували ментально-історичний і психологічно-соціальний 

аспекти, що спричинили відсутність відчуття більшості українців 

приналежними до європейської спільноти та євроатлантичної цивілізації 

загалом. Адже, як засвідчили дані Центра Разумкова, більшість українських 

громадян (61,9 %) не відчувала себе європейцями, і лише третина (31,2 %) 

громадян тією чи іншою мірою ідентифікувала себе з європейцями. 

Звичайно, це пояснюється тим, що українці відчували тоді й відчувають 

сьогодні, що реалії життя в Україні разюче відрізняються від європейських 

норм і стандартів. На думку громадян, Україна за ключовими параметрами на 

кшталт політичних, економічних, соціальних аспектів життя ще не є 

європейською країною. Поряд із цим, менш критично громадяни оцінили 

європейську ідентичність Української держави у культурному розрізі, але й 
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тут переважають помітні негативні бачення. Саме тому одним із центральних 

мотивів вступу до Митного союзу є культурна та ментальна близькість між 

Україною та Росією, адже, як свідчать соціологічні опитування Центру 

Разумкова, 41 % прихильників Митного союзу вважали, що україно-

російським об’єднуючим чинником виступає теза: «Ми всі – слов’яни та 

у нас спільна історія» [33, с. 35]. 

По-четверте, існував помітний і стійкий демографічний розподіл у 

поглядах щодо ЄС. Традиційно найоптимістичніше до європейських 

перспектив України ставилася молодь, наприклад, у травні 2013 року серед 

людей віком від 18 до 29 років 54 % підтримували інтеграцію з ЄС. Однак 

ситуація відрізнялась, коли йшлося про представників інших вікових 

категорій, а саме, частка людей віком 30–49 років, які підтримували вступ до 

ЄС, становила приблизно 40 %, і лише 30 % людей, вік яких перевищував 

60 років, виступали за цей зовнішньополітичний вектор нашої держави 

[44, с. 10]. 

Щодо лютневих подій 2014 року в Україні, які безпосередньо пов’язані 

з ескалацією воєнних дій під час Майдану, громадська думка з приводу 

європейського напрямку політики України залишалася нечіткою та 

контрастною, до прикладу, загальнонаціональні соціологічні дослідження 

Київського міжнародного інституту соціології «Настрої України», проведені 

з 24 січня по 1 лютого 2014 року, засвідчили те, що 55,2 % громадян України 

підтримували вступ у Європейський Союз, але 44,8 % респондентів виявили 

готовність проголосувати за вступ до Митного союзу у разі проведення 

загальнонаціонального референдуму в найближчий час [109]. 

Такі результати, на нашу думку, засвідчили те, що незважаючи на деяке 

превалювання підтримки європейського вектора зовнішньої політики 

України, у громадській думці продовжувався поділ на дві геополітичні 

орієнтації по лінії Схід – Захід, що загострювало внутрішньонаціональні 

конфлікти та ментально-ідеологічний розкол у державі, породивши і 

підсиливши сепаратистські настрої, що стало наслідком відсутності єдиної 
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загальнонаціональної ідеї щодо геополітичної та цивілізаційної ідентифікації 

України як незалежного актора в сучасній системі міжнародних відносин.  

Зрозуміло, що рух у бік євроінтеграції загострював антагонізм у 

відносинах із Росією. Однак, цікавим фактом є те, що українці ще в лютому 

2014 року в цілому бажали мирних, дружніх і партнерських відносин із РФ 

без митного контролю та віз. Однак, простежуючи загальні тенденції, частка 

українців, що негативно ставилися до Росії, навпаки почала зростати (10 % – 

у листопаді, 13 % – у лютому). Поряд із цим, тривожним сигналом для 

світоглядної та, більше того, територіальної цілісності України було те, що за 

об’єднання з РФ на той час виступали 12 % населення – показник, який зріс 

на 3 % саме з початком подій на Майдані. Найбільше прихильників 

об’єднання з Росією виявилося на Сході (26 %) і на Півдні України (19 %), 

найменше – у Центрі (5 %) і на Заході (1 %). В окремих областях було 

найбільше прихильників об’єднання з Росією. До них належали: АР Крим 

(41%), Донецька (33 %), Луганська (24 %), Одеська (24 %), Запорізька (17 %), 

Харківська (15 %) області. Однак важливо відзначити й те, що там 

переважала підтримка таких відносин з Росією, які можуть бути встановлені 

між двома незалежними дружніми державами [38]. 

Соціологічні опитування квітня 2014 року стали остаточним 

свідченням перелому громадської думки українців у бік євроорієнтованої 

зовнішньої політики, адже на питання «Чи потрібно Україні вступити до 

ЄС?» уже 53 % опитаних висловили позитивне ставлення [207]. Ключовим 

тут було, на наш погляд, остаточне зниження інтеграційної привабливості 

Митного союзу загалом та Росії зокрема як провідного 

зовнішньополітичного партнера України. Свідченням вищесказаного є дані, 

отримані Центром Разумкова, згідно з якими 67 % респондентів висловилися 

про те, що їх ставлення до Росії після анексії Криму значно погіршилось. 

Однак про це детальніше скажемо в іншому підрозділі. 

Тому важливо підкреслити, що такі позитивні тенденції в розвороті 

громадської думки до ідеї об’єднаної Європи стали превалюючими саме з 
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весни 2014 року і залишаються домінантними станом на початок 2016 року. 

Поряд із цим, така тенденція гостро контрастує із загальним несприятливим 

для України станом інформаційної політики як усередині держави, так і в 

зовнішньополітичному іміджевому вимірі. Непослідовність, невиваженість і 

хаотичність інформаційної політики України щодо її зовнішньополітичного 

курсу невід’ємно пов’язані з тим, що Україна, на жаль, реагує на перебіг тих 

чи інших дотичних до неї подій постфактум, із помітним запізненням. Звідси 

й позиція України, що «виправдовується, хто змушений спростовувати вже 

поширену інформацію». І, на жаль, станом на сьогодні ні вищим державним 

керівництвом, ані аналітико-експертним середовищем чи ЗМІ так і не 

вдалося зламати цю негативну практику.  

На наш погляд, суцільне «роздержавлення» ЗМІ призвело до фактичної 

втрати державою контролю над вітчизняним інформаційним простором. Як 

підкреслюють експерти Центру Разумкова, сьогодні немає жодного якісного 

державного засобу масової комунікації, ані коштів на замовлення 

інформаційних продуктів приватним компаніям. Суспільне телебачення та 

радіомовлення досі практично не створені, попри прийняття в квітні 

2014 року Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення 

України» та утворення в грудні цього ж року Міністерства інформаційної 

політики України, яке очолив Ю. Стець. При цьому, в «інформаційній сфері 

(як і в інших) встановлена монополія кількох бізнесових груп» [187]. 

Встановлено, що на Україну вкрай негативний вплив чинить 

гомогенний, централізований характер інформаційного простору Російської 

Федерації, у якому, починаючи з подій на Майдані, спостерігається 

однозначна негативна тональність, що випливала та вписувалась у загальну 

антиукраїнську риторику офіційної Москви. Так, якщо з приходом до влади 

В. Януковича російські ЗМІ активно просували ідеї «відновлення 

добросусідських відносин» та «стратегічного партнерства», то з початком 

протестів на Майдані тезаурус російських ЗМІ складався з таких і подібних 

мовних конструкцій: «націоналізм в Україні», «дивна позиція традиційного 
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партнера», «бандерівський неонацизм», «державний переворот» і навіть 

«розкольницька Українська православна церква Київського 

патріархату» [74]. 

Отже, повертаючись до аналізу стану української громадської думки, 

варто узагальнити динаміку ставлення громадян України до 

проєвропейського вектора зовнішньої політики, розглядаючи більш широкий 

проміжок часу, який, власне, тривав протягом 2011–2014 років Так, 

соціологічні опитування продемонстрували наступну тенденцію: загалом 

протягом досліджуваного проміжку часу спостерігається десятивідсоткове 

зростання сприятливого ставлення громадян України до інтеграції з ЄС. Його 

кількісний вигляд є наступним: 43,7 % (2011 рік), 42,4 % (2012 рік), 41,7 % 

(2013 рік); причому різке зростання простежується саме протягом 2013–

2014 років, тобто під час стрімких і незворотних політичних подій, у 

результаті яких станом на 2014 рік 52,4 % громадян України були 

проєвропейськи орієнтованими [209]. 

Констатуємо: до саміту у Вільнюсі в середньому згідно із різними 

результатами опитувань громадської думки 40 % українців виступали за 

приєднання до ЄС, однак після подій Євромайдану частка прихильників руху 

до ЄС збільшилася до 45 % у березні та до 50,5 % – у травні 2014 року, 

а в серпні вже становила 52 %. Натомість привабливість Митного союзу 

порівняно з попереднім роком, навпаки, істотно зменшилася, адже, як 

свідчать дослідження Центру Разумкова, у 2013 році 31 % респондентів 

висловлювалися за входження до МС, а вже в 2014 році за такий 

зовнішньополітичний вектор виступили лише 18 % населення України. 

Підкреслимо й той факт, що зазвичай стійкою рисою євроінтеграційних 

преференцій українців був і залишається віковий розподіл, який також 

перебуває у постійній динаміці. Так, серед молоді спостерігається найбільша 

кількість прихильників євроінтеграції, але якщо в 2013 році серед громадян 

віком 30–39 років за вступ до ЄС виступали 44,5 % тих, хто брав участь в 

опитуванні, то станом на 2014 рік цей показник становить 55 %; у групі 40–
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49 років – 44,5 %, а нині – 53 %, 50–59 років – 37,5 % та 51 % відповідно. 

Навіть серед населення віком 60 років і старше відносна більшість (41 %) 

нині підтримує приєднання до Європейського Союзу. 

Щодо територіального розподілу, то на Сході України перманентну 

підтримку має проросійський вектор. Однак, як свідчить статистика, 

у зв’язку з останнім подіями в цьому регіоні прихильників Митного союзу 

поменшало на 14 % (з 39 % до 25 %), але стало вдвічі більше людей, які 

підтримують ідеї неприєднання ані до ЄС, ані до МС (від 14 % до 28 %) 

[57, с. 8–23]. 

Отже, проаналізувавши динаміку громадської думки, можна зробити 

наступний висновок: протягом першого десятиліття існування незалежної 

України модальна частина населення України виступала за нейтральний, 

самостійний, позаблоковий і позасоюзний шлях розвитку нашої держави, що 

вписувалось у загальну матрицю зовнішньополітичної стратегії офіційного 

Києва. Ситуація дещо змінилась із приходом до влади більш 

європейськоорієнтованого президента В. Ющенка, а також із початком 

президентської каденції В. Януковича, який, на здивування більшості 

українців, котрі розцінювали його як проросійського політика, задекларував 

європейський вектор зовнішньої політики як пріоритетний. Поступово 

у зв’язку із загостренням політичної, економічної та соціальної кризи в 

Україні, у нашому суспільстві стала переважати думка, і відповідно виникло 

враження, що інтеграція до того чи іншого союзу (ЄС чи МС) є шляхом 

виходу України з глибокої кризи, засобом і гарантом подолання соціально-

економічних проблем і негараздів, які постійно нарощувалися й 

акумулювалися в нашій державі. Таким чином, на нашу думку, для 

пересічного громадянина України протягом 2012–2013 років центральним 

мотивом вступу до того чи іншого інтеграційного об’єднання було те, хто з 

майбутніх партнерів надасть кращий набір інструментів для глибокої 

трансформації України.  
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Проаналізувавши наведені дані соціологічних опитувань, можна 

стверджувати, що незважаючи на досить різкий зсув громадської думки у бік 

європейської інтеграції у період пост-Майдану, загальний характер 

суспільних настроїв щодо цього вектора зовнішньої політики залишається 

ентропійним, децентралізованим і територіально розпорошеним. У кінцевому 

рахунку, саме це є причиною та одночасно результатом територіальної 

конфронтації, зіткнення ідей і ментальності, іноді різних життєвих практик. 

Вважаємо, що існує декілька аспектів ментально-історичного та регіонально-

територіального характеру, які притаманні українській нації, що певним 

чином пояснюють неоднорідність ставлення громадян до євроінтеграційних 

процесів в Україні, і які були притаманні українцям, говорячи 

ретроспективно, ще задовго до сучасного періоду історичного розвитку 

нашої держави. 

По-перше, як XIX–XX століття, так і початок XXI століття були 

позначені соціально-політичними та ментальними розколами нашої країни. 

До прикладу, в 2007 році соціологічні дослідження Інституту Горшеніна 

(«Ментальні основи вибору» та «Проект країни») засвідчили той неприємний 

факт, що серед 7–8% населення України домінували ідеї можливості 

територіального відокремлення Донбасу та Криму [104]. 

По-друге, тривожними були ментально й історично закоснілі 

ностальгічні відчуття, притаманні східним та південним регіонам України по 

відношенню до Радянського Союзу, що мотивували населення цих регіонів 

робити свій вибір, швидше, у бік РФ, аніж ЄС. Наприклад, соціологічні 

опитування Інституту Горшеніна у 2007 році засвідчили, що 49 % 

респондентів розцінювали період існування СРСР як період виключної 

стабільності, життєвих перспектив і достатку. 

По-третє, відносна більшість населення, а саме приблизно 55 %, згідно 

із результатами соціологічних опитувань Фонду «Демократичні ініціативи» 

взагалі не вважали себе європейцями і не відчувають жодної приналежності 

до цієї спільноти, її історії та культури [58, с. 4–5].  



100 
 

Поряд із цим, слід підкреслити, що на контекст внутрішніх історично-

ментальних особливостей України нашаровується розгорнута Російською 

Федерацією багатопланова інформаційно-психологічна кампанія. Тут, 

зокрема, варто навести аналітичний висновок за підсумками 2014 року, 

підготовлений експертами Центру Разумкова, де вказано: «Можна умовно 

визначити, що активну фазу медіа-війни російські ЗМІ розпочали восени 

2013 року напередодні Вільнюського саміту. Згодом, після революційних 

подій на Майдані (січень–лютий 2014 року) розгорнулася широкомасштабна 

антиукраїнська інформаційна експансія російської державної 

пропагандистської машини, а також підконтрольних недержавних ЗМІ з 

метою дискредитації нової української влади та європейської інтеграції 

України. Тривала масована інформаційно-пропагандистська кампанія з 

метою дестабілізації ситуації насамперед у Південно-Східних регіонах 

України». Окрім цього, в кінці цього аналітичного фрагменту містився 

цілком невтішний зовнішній прогноз: «Від Росії походитиме головна загроза 

суверенітету та незалежності України. Українсько-російський конфлікт не є 

локальною подією – він має регіональний і глобальний вимір» [187]. 

Таким чином, результати проведеного аналізу продемонстрували, що 

протягом досліджуваного вище періоду керівництво Української держави так 

і не змогло розробити адекватну, послідовну та цілісну інформаційну 

політику, яка б урахувала специфіку кожного окремого регіону нашої країни 

та вказала на те, що євроінтеграція є нашою загальнонаціональною метою і 

надійним інструментом для вирішення соціально-економічних і політичних 

проблем у найближчому майбутньому шляхом загальнонаціонального 

реформування та трансформації. Більше того, беручи до уваги воєнні дії, які 

відбуваються на Сході України, виникають великі сумніви, що ця глибока та 

кривава, як внутрішньополітична, так і геополітична криза, зможе 

завершитись у найближчий час політичною консолідацією українського 

суспільства й дозволить об’єднати його під егідою єдиної національної ідеї, 

забезпечивши при цьому послідовний і схвалений більшістю громадян 
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України рух у бік об’єднаної Європи та остаточного політичного, 

економічного та культурно-соціального приєднання до європейської західної 

цивілізації і євроатлантичного світу загалом. 

 

3.2. Проблема інформування громадськості у контексті 

європейського вибору напередодні Вільнюського саміту 

 

Перед тим як перейти до аналізу консолідаційних і деконсолідаційних 

процесів української громадської думки щодо європейської або євразійської 

ідентифікації України, варто з’ясувати кілька важливих проблем у розвитку 

загальноєвропейських процесів загалом. Варто наголосити, що об’єднана 

Європа з часу, який минув після закінчення Другої світової війни, 

формувалася насамперед як простір демократичних держав. У цьому аспекті 

слушною виступає думка політичного оглядача тижневика «Коментарі» 

О. Поліщука про те, що слова В. Черчіля про необхідність створення 

«Сполучених Штатів Європи» (СШЄ) були почуті на всіх рівнях 

європейського суспільства, особливо за умов перманентної «червоної 

загрози» зі Сходу. Тоді за основу була прийнята «об’єднавча цінність 

демократії», що і стало основним критерієм європейського співтовариства 

народів. Саме тому у Європейську економічну спільноту (ЄЕС) у 1970-ті 

роки вступили Велика Британія, Данія та Ірландія, а Греція, Іспанія та 

Португалія приєдналися до «Спільного ринку» на десятиліття пізніше, коли 

позбавилися диктаторських режимів.  

В останні десятиліття, незважаючи на протидію з боку правонаступниці 

СРСР – Росії, Європейський Союз ще «приріс» тринадцятьма новими 

членами, переважно «родом із спільного соціалістичного минулого». Усе це 

не спровокувало розбіжності між «старою» і «новою» Європою, а лише 

посилило позиції ЄС та прискорило «більш інтенсивний рух Брюсселя на 

Схід» – уже в напрямку пострадянського простору. Причому варто 

підкреслити, що для реалізації тріумвірату свобод – переміщення капіталів, 
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товарів і людей – 28 держав де-факто поступилися «часткою суверенітету, 

поставивши інтереси наддержавного об’єднання вище власних».  

Приєднання до ЄС інших держав на Сході та Півдні Європи мало 

відбуватися поступово. Так, зокрема, відомий проект «Східне партнерство», 

започаткований 7 травня 2009 року, був розрахований на різношвидкісну 

євроінтеграцію шістьох колишніх республік СРСР. Із найближчих сусідів 

України, задіяних у ньому, зазначимо лише Республіку Молдову й Білорусь. 

Країни Західних Балкан – Албанія, Боснія і Герцеговина та Косово, як 

відомо, також входять в офіційну програму розширення. Проте фактично 

стало політичною реальністю й те, що центральне гасло ЄС – «Єдність у 

розмаїтті» ігнорує лише РФ, яка продовжує «сприймати політику Брюсселя в 

дусі холодної війни» [139, с. 4]. 

Зрозуміло, що насправді ніхто з відповідальних політиків у Європі, та 

навіть у США, не бажав бачити Росію виключеною із Європи як партнера в 

економічній та безпековій сферах. Адже головним завданням ЄС на шляху 

демократизації Сходу Європи було й залишається, як слушно підкреслив 

політичний радник Європейського парламенту Ж.-Ф. Рівален, «уникнення 

нових ризиків війни». А це можливо зробити лише шляхом зміцнення 

стабільності й посилення безпеки, поширення демократії, визнання людських 

прав і добробуту кожної держави [153, с. 49]. Поряд із цим, на нашу думку, 

слушною є позиція російського політолога та економіста С. Караганова, який 

охарактеризував відносини Російської Федерації та ЄС протягом останнього 

десятиліття наступним чином: «Клянучись у прагненні до партнерства, 

сторони жорстко конкурували, навіть суперничали… конкурували за вплив 

в зоні спільного сусідства – у країнах західної частини СНД». Однак, 

«змагаючись один з одним по лінії Росія – ЄС або ведучи ар'єргардні бої 

незакінченої «холодної війни» по лінії Росія – НАТО, обидві частини Європи 

стали програвати в геополітичному змаганні нового світу [63]. 

Таким чином, з початком нового десятиліття вибір і реалізація 

прагматичної зовнішньополітичної стратегії України, яка здобула б 
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підтримку більшості громадян, була і залишається актуальною проблемою 

сучасного політичного порядку денного. Тому логічно та цілком зрозуміло, 

що з приходом до влади кожного нового президента виникає питання 

обрання зовнішньополітичного курсу держави. Нагадаємо, що в 2010 році, на 

здивування більшості аналітиків, політологів та пересічних українців, 

В. Янукович наголосив на пріоритетності європейського 

зовнішньополітичного вектора. На порядку денному з’явилася реальна 

можливість підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС, що стало 

найгострішою проблемою в країні, особливо протягом 2013 року. Увесь цей 

час і декларативно, і практично Україна готувалась до підписання Асоціації з 

ЄС у рамках листопадового саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі. Але 

вільнюська зустріч 28–29 листопада 2013 року так і не стала цивілізаційним 

кроком та поворотною подією в новітній історії України. 

Варто підкреслити, що процес аналізу та підготовки до підписання 

Угоди про асоціацію був непрозорий, «кулуарний» і суперечливий. Однією із 

найважливіших проблем стала відсутність однозначного державного 

інформування громадськості про можливості й перспективи, пов’язані із 

європейським вектором зовнішньої політики. У результаті неузгодженої 

інформаційної політики сформувався «інформаційний вакуум», спричинений 

«мозаїчними» та фрагментарними знаннями українців про євроінтеграційні 

перспективи нашої держави. 

Прорахунки інформаційної політики у вищих ешелонах влади призвели 

до глибокої соціально-політичної кризи та зумовили потужні акції протесту, 

здавалось би, аполітичного та розчарованого після Помаранчевої революції 

(2004 рік) суспільства. Як наслідок, В. Янукович не зміг втримати Україну 

поза «сірою зоною між Європою і Росією», про яку говорив провідний 

експерт Центру Сполучених Штатів і Європи в Інституті Брукінгса Стівен 

Пайфер [131, с. 71]. 

Тому цілком зрозумілим стає те, що недостатньо поінформована 

громадськість після парадоксальної відмови В. Януковича від підписання 
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Асоціації з ЄС (до якої, за офіційними заявами Президента України, ми 

прагнемо) відчула гостре розчарування. У цьому контексті випливає 

актуальність аналізу проблеми адекватності й прозорості євроінформаційної 

політики України. 

Тому в цьому підрозділі будемо намагатися системно проаналізувати 

особливості інформаційної кампанії, проведеної українськими аналітичними 

центрами, ЗМІ та вищими органами державної влади щодо європейського 

вектора зовнішньої політики України у період від квітня до листопада 

2013 року, тобто напередодні Вільнюського саміту.  

В Україні, з одного боку, існує велика кількість джерел інформування 

громадськості (офіційні електронні ресурси вищих органів державної влади, 

публікації чи виступи експертних груп, ЗМІ), які демонструють різноманіття 

думок, з іншого – значна частина інформації на той час була закритою, 

неповною чи спотвореною. Зрозуміло, що поєднання нечіткої, неякісної, 

подекуди неправдивої інформації, формує фрагментарні знання 

громадськості, результатом чого є унеможливлення консолідації української 

громадської думки. Так, згідно з опитуваннями УЦЕПД імені Олександра 

Разумкова більшість населення у 2013 році мала нечітке уявлення про те, що 

таке ЄС і власне Угода про асоціацію. Наприклад, 44 % респондентів 

оцінювали власний рівень поінформованості щодо ЄС як низький. При цьому 

13,5 % опитаних не визначились, у якому геополітичному напрямку 

(Асоціація з Європейським Союзом чи приєднання до Митного союзу) варто 

рухатися [47, с. 106, 114].  

З багатьох моментів невизначеною залишалася власна позиція 

В. Януковича та його оточення щодо подальшого зовнішньополітичного 

курсу держави. Подібна неоднозначність підкріплювалася як нестачею 

інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття адекватних рішень, так 

і відсутністю прозорого й зрозумілого інформування громадськості через 

офіційні ЗМІ, зокрема через урядові сайти. Зауважимо, що офіційні сторінки 

Адміністрації Президента України, Міністерства закордонних справ та 
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Верховної Ради України не містили структурно-організованої та чіткої 

інформації, яка б роз’яснювала офіційний зовнішньополітичний курс 

держави. Тому брак офіційних звернень і заяв, у яких вище державне 

керівництво повинно було б простою та зрозумілою мовою пояснювати хід 

власних дій, підкреслювати однозначність вибору зовнішньополітичного 

курсу держави, призвів до відсутності не тільки консолідованої громадської 

думки, а й формування глибокої недовіри населення України. 

Підкреслимо, що в сучасних умовах вибір тих чи інших державних дій 

та рішень має підкріплюватися інформаційно-аналітичним забезпеченням 

незаангажованих експертних груп. В Україні є досить потужний аналітично-

експертний осередок, що об’єднує провідних дослідників, як-от: Український 

центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова 

[128], Український інститут публічної політики [127], Інститут зовнішньої 

політики Дипломатичної академії України при МЗС України [124], Інститут 

Горшеніна [123], Міжнародний центр перспективних досліджень [125], Фонд 

«Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» [129] та ін. Тому, на наш 

погляд, зазначені інститути мали б відігравати помітну роль у розробці 

зовнішньополітичної стратегії руху України в напрямку до ЄС шляхом 

підготовки адекватного та доступного для керівництва держави й 

українських громадян розгорнутого ґрунтовного аналітичного матеріалу. 

Звичайно, не можна стверджувати, що представники українського 

експертного середовища не працювали в цьому напрямі. Наприклад, 

зазначеною проблемою активно займалася авторитетна інституція в Україні, 

яка надає якісну експертно-аналітичну інформацію, а саме УЦЕПД. 

Найцікавішою в цьому аспекті є низка аналітичних матеріалів, серед яких 

варто виокремити такі: «Виклики і ризики Угоди про асоціацію з ЄС підуть 

на користь українській економіці» [18], «Геополітичний вибір на користь 

Росії позбавить Україну кращої альтернативи» [25], «Росія не може 

змиритися з утратою України» [157]. Також центральну роль у формуванні 
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чіткого розуміння перспектив євроінтеграційного вектора України відігравав 

і продовжує відігравати науковий журнал «Національна безпека і оборона».  

Окрім того, у межах незалежного аналітично-дослідницького Інституту 

Горшеніна у досліджуваному проміжку часу відбулася велика кількість 

форумів і круглих столів за участю експертів-аналітиків, політологів, 

економістів і політиків, метою яких було обговорення проблеми 

євроінтеграції України. Цікавими, зокрема, стали такі форуми: «ЗВТ з ЄС 

відміняється? Що далі? Економічний прогноз» [59], «Українське суспільство 

та європейська інтеграція: погляд експертів» [186], «Наслідки асоціації з ЄС 

для української економіки: погляд експертів» [142]. Проаналізувавши 

матеріали, що стали продуктом аналітичної діяльності Інституту Горшеніна 

від квітня до листопада 2013 року, приходимо до висновку, що насправді 

були розроблені певні сценарії розгортання подій, лунали досить чіткі 

аргументації європейського вибору крізь призму оцінки політичних, 

економічних і соціальних наслідків асоціації. Можна констатувати те, що цей 

інститут сформував низку ідей, які могли б сприяти консолідації громадської 

думки щодо євроінтеграційного вибору України. 

За результатами контент-аналізу інформаційно-аналітичних матеріалів 

Центру Разумкова та Інституту Горшеніна можна виокремити такі 

положення та думки з приводу європейського вибору України. По-перше, 

більшість аналітиків вважали, що підписання Асоціації з ЄС відбудеться у 

листопаді 2013 року. Такі думки продовжували домінувати навіть 

напередодні саміту у Вільнюсі, хоча, як відомо, офіційно президент та його 

оточення почали гальмувати процес підписання Асоціації. Наприклад, у 

рамках форуму, проведеного Інститутом Горшеніна під назвою «Зона вільної 

торгівлі з ЄС відміняється? Що далі? Економічний прогноз», В. Устенко, 

виконавчий директор міжнародного фонду Блейзера, зазначив: «Я вважаю, 

що сценарій підписання угоди з ЄС є більш вірогідним. Я би дав 95 % 

за підписання угоди і 5 % – за непідписання в силу причин політичного 

характеру» [59]. 
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По-друге, більшість експертів були певні, що українське політичне 

керівництво твердо переконане в необхідності підписання асоціації і не 

відійде від заданого курсу. Для підтвердження вищесказаного варто нагадати 

думку представника України у євразійській економічній комісії В. Суслова, 

який у рамках дискусії, проведеної Інститутом Горшеніна, зазначив: «Що 

стосується українського політичного керівництва, то багаторазово було 

заявлено про те, що Україна не має сумнівів, підписувати цю угоду чи ні» 

[59]. 

По-третє, більшість дослідників та експертів вважала, що підписання 

Асоціації з ЄС має лише довгострокові позитивні перспективи і не призведе 

до негайних зрушень у той чи інший бік. Наприклад, економічний експерт, 

представник Народного Руху України (НРУ) Б. Кушнірук погоджувався 

з тим, «…що розраховувати на якісь негайні позитиви у разі підписання 

угоди не доводиться».  

По-четверте, українські аналітики здебільшого розглядали лише один 

зовнішньостратегічний план А, при цьому висловлювали сумнів, чи він 

правильний. Натомість план Б – малоймовірний і недостатньо розроблений. 

Наприклад, О. Устенко вказав на одному з форумів на те, що «в реальності 

можливі два сценарії розвитку подій: або ми підписуємо угоду, або ми нікуди 

не вступаємо, включаючи Митний союз».  

По-п’яте, лунала критика відсутності у політичного керівництва 

держави чіткого стратегічного плану. Зокрема, В. Юрчишин, директор 

економічної програми Центра Разумкова, підкреслив, що наша влада весною 

говорила про дружбу зі Сходом, потім різко про дружбу із Заходом, а в 

результаті виявилося, що немає ніякого варіанту – ні А, ні Б.  

По-шосте, європейський вектор супроводжується можливою кризою 

відносин із Росією, що є гальмуючим чинником євроінтеграційних процесів. 

Так, В. Суслов стверджував, що «керівництво докладає надзвичайно великих 

зусиль для стабілізації ситуації в російському напрямку» [59]. 
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Таким чином, констатуємо, що завдяки діяльності розглянутих 

аналітичних структур сформувалися досить розгалужені підходи й 

ґрунтовний аналітичний інструментарій підтримки вектора євроінтеграції. 

Однак проблема полягала в тому, що їх інформаційна діяльність зупинилася 

на дискусійному та закритому рівні, часто підкреслюючи неоднозначність, 

суперечність реального процесу наближення України до ЄС. 

Ще однією проблемою проведення євроінформаційної кампанії була 

відсутність консолідованої думки українських політиків щодо європейського 

вектора, адже різноманітні політичні сили наголошували на різних аспектах 

інтеграційного процесу. Тому серед українських політиків існував 

неоднозначний для держави плюралізм думок: одні надавали перевагу 

європейському вектору політики, інші – євразійському; одні наголошували 

на економічних перевагах, інші, навпаки, – на викликах і проблемах. 

Водночас переважна більшість політиків намагалася апелювати до думки 

громадян, досить часто маніпулюючи нею. 

Значна частина тодішнього українського політичного істеблішменту, 

погоджуючись із думкою провідних експертів, підкреслювала, що Угода про 

асоціацію є поворотною подією в історії України та набула цивілізаційно-

історичного значення. Наприклад, тогочасний Радник Президента України, 

уповноважений України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних 

процесів К. Єлісєєв підкреслив, що «Угода про асоціацію між Україною та 

ЄС стане поворотним моментом в історії європейської геополітики» [204, 

с. 56]. Окрім того, в офіційних заявах державного керівництва постійно 

лунали думки про однозначність обрання європейського 

зовнішньополітичного вектора. Наприклад, тодішній Міністр закордонних 

справ України Л. Кожара зазначив: «…євроінтеграційний курс України 

підтримується більшістю політичних сил, представлених у Верховній Раді» 

[204, с. 60]. Такі виступи та заяви зробили відмову від підписання Угоди про 

асоціацію В. Януковичем ще більш парадоксальною й абсолютно 

незрозумілою для більшості населення нашої держави.  
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Одночасно спостерігалася невизначеність обраного геополітичного 

курсу, відсутність мети й чітко окресленої стратегії. Часто в політичному 

колі лунали контраверсійні думки про те, що Угода про асоціацію 

детермінована геополітичною грою, яка пов’язана із протистоянням інтересів 

по лінії ЄС – РФ. Зокрема, перший віце-прем’єр-міністр України С. Арбузов 

підкреслив: «Україна має йти європейським інтеграційним шляхом. При 

цьому пам’ятаючи, що Росія – це теж частина Європи». Більше того, 

В. Калюжний, Голова Комітету Верховної Ради України у закордонних 

справах, своїм висловом «…справжнє питання – не куди треба йти, а куди ми 

хочемо потрапити» [204, с. 55, 57] ще раз підкреслив невизначеність 

української зовнішньої політики, що пронизувала всі публічні дискусії, 

у тому числі й на владному рівні. Непевність у зовнішньополітичному вимірі 

можна розглядати, певним чином, як наслідок нестабільності та 

безрезультативності соціально-економічної політики В. Януковича та його 

оточення, що відповідно спричинило негативізм громадських настроїв та 

песимізм більшості експертних оцінок. 

Небезпека такої внутрішньо- і зовнішньополітичної невизначеності 

проявлялась і в характері громадської думки. Так, ще в листопаді 2010 року 

під впливом вечірнього випуску ток-шоу Шустер Live тижневик «Країна» 

взяв інтерв’ю у відомих суспільних діячів та експертів, поставивши перед 

ними запитання, яке лунало й на телебаченні 5 листопада. Нагадаємо, під час 

програми в студії 100 присутнім українцям із різних областей запропонували 

відповісти на запитання: «Чи відчуваєте ви загрозу революції?» Уже тоді 

64 % опитаних відповіли: «Так». Поряд із цими лунали досить несподівані, 

як для того часу, думки експертів. Зокрема, Вікторія Сюмар, тоді директор 

Інституту масової інформації, зауважила: «…Якщо не випускати пари, вона 

скине кришку. Революція може стати таким випусканням. Боюся, що ідеї 

щодо поділу країни при цьому можуть видатись не такими вже й 

фантастичними. Балканського варіанту, звісно, нікому не хочеться, але й 

мирне “розлучення” складно собі уявити». Політичний і громадський діяч 
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Дмитро Корчинський окреслив ситуацію, що складалася, наступним чином: 

«Люди бунтують не тоді, коли голодні, а коли обурені… Не варто думати, що 

провал економічної політики уряду Азарова сам по собі призведе до 

революції. Мають бути певні моральні причини». Напрочуд заспокійливий 

прогноз, оперуючи економічними даними, дав політолог Михайло 

Погребинський (згодом він виявився близьким до путінського режиму): «Не 

вважаю, що назріває якийсь вибух. Критична напруга виникає, коли людям 

немає чого втрачати. А зараз абсолютна більшість людей, навіть ті, хто 

потерпає від економічного становища, браку роботи, мають якусь власність. 

Тобто їм є, що втрачати» [198, с. 37].  

На наш погляд, варто підкреслити, що саме удавана «стабільність», про 

яку розповідав М. Погребинський, була своєрідним політичним і соціальним 

трендом усього терміну президентства В. Януковича. Окрім цього, загальною 

матрицею тогочасної української політики стало перманентне намагання 

вищих ешелонів влади, у тому числі режиму В. Януковича, підвищувати 

градус політичного протистояння в таборі своїх опонентів. На той час із цією 

метою використовувалось ув’язнення лідера БЮТ Ю. Тимошенко. Як 

зауважив тоді журналіст Леонід Швець у своїй цікавій аналітичній замітці 

(лютий 2013 року), між іміджем політика та «реальними мотивами» її 

соратників виявилася дуже вже велика політична відстань. Адже в 

іміджевому плані гасла «Юлі – волю!» та «мучениця Тимошенко» офіційно 

нібито влаштовували всіх в опозиції, будучи її «прапором і ціллю». Однак 

насправді тодішній політичний прагматизм соратників, який «межував з 

цинізмом», змушував вивести «качанівську ув’язнену за дужки» реальних 

політичних розкладів. Їй залишилися тоді, на думку автора матеріалу, лиш 

порожні запевнення й чиста «імітація визвольних потуг» [199, с. 18]. Цікаво, 

що на початку червня 2013 року на досить серйозному рівні між західними 

дипломатами в Україні за участю екс-президента Польщі О. Кваснєвського 

обговорювалась можливість лікування Ю. Тимошенко у Німеччині при 

повній відмові від «активної політичної діяльності».  
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Також варто підкреслити, що гостре питання у відносинах між 

адміністрацією В. Януковича та ЄС зникло б із порядку денного, як 

підкреслювалось у зацікавлених ЗМІ, у переддень очікуваного в листопаді 

підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Навіть прихильники і 

соратники Тимошенко в цілому позитивно оцінювали «таку гіпотетичну 

перспективу» [51, с. 16]. 

Також, виходячи безпосередньо із акцентів Щорічного Послання 

Президента України до Верховної Ради України, яке В. Янукович виголосив 

у червні 2013 року, європейський вектор зовнішньополітичного курсу країни 

немов би перемагав опозиційний до нього євразійський. Таким чином, 

відносини з ЄС зайняли чільне місце в цьому документі та потрапили в 

першу частину відповідного розділу. Як відзначали коментатори, з розділу, 

який безпосередньо стосувався зовнішньої політики, випливало, що «Київ 

прагне у Європу». До того ж там не було «жодного слова критики на адресу 

європейців», які не поспішали підписувати Угоду про асоціацію, за котру 

«наполегливо бореться команда Президента». Що стосується розрізу 

взаємовідносин із Росією, то тут, навпаки, більша частина тексту послання 

В. Януковича українському парламенту представляла собою «критику на 

адресу РФ», центральним мотивом якої виступали скарги на 

«протекціоністські міри Москви» щодо українських експортерів. Разом з тим, 

про ціну на енергоносії в промові «не говорилося напряму» [70, с. 20]. 

Підкреслимо той факт, що в громадській думці та, якщо брати ширше, 

в інформаційному полі всієї України, за часів В. Януковича склалася 

ситуація, за якої поняття та, мабуть, і вектори спрямування 

зовнішньополітичної активності країни – «євроінтеграція» та «єдність з 

Росією» – стали для більшості українців «фігурами мови, що не мають 

зв’язку з реальністю». Як зауважив оглядач «Коментарів» Ігор Туркевич, ми, 

зазвичай, воліємо повторювати мантри про «європейський курс» або «братні 

народи», сподіваючись більше на третю мантру – про споконвічну українську 

«багатовекторну альтернативу» [179, с. 7].  
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І в цьому аспекті, на наш погляд, слушною є думка, висловлена в 

комплексній аналітичній доповіді вітчизняних політологів під керівництвом 

А. Круглашова про те, що, «декларуючи збереження пріоритетності та 

стратегічної незмінності курсу країни на інтеграцію до ЄС», основна увага 

Президента України, Кабінету Міністрів України, а також, меншим чином, 

Верховної Ради України після президентських виборів була спрямована на 

процес «нормалізації» взаємин із Росією. Саме на цьому напрямі, як вважає 

вчений, відбулись «найбільш динамічні, проте далеко не однозначні» 

процеси зовнішньополітичної ідентифікації України. Відзначено також, що, 

починаючи з 2010 року, зовнішня політика України зазнала низки змін. 

Зокрема, у сфері військової безпеки наша країна не лише де-факто, а й де-

юре відійшла від свого стратегічного курсу на євроатлантичну інтеграцію, 

визначеного Києвом ще в 1993 році. Він був замінений проголошенням 

позаблокової політики України, яка, варто підкреслити, для початку 

ХХІ століття є певним анахронізмом доби «холодної війни» і не несе за 

собою «переваг та гарантій безпеки, що мають визнані міжнародним 

співтовариством нейтральні країни» [87, с. 2, 15].  

Лінія щодо «альтернативного» руху в двох напрямах інтеграції – на 

Захід і на Схід проводилася фактично постійно до листопада 2013 року. Так, 

після переговорів у Москві навесні 2013 року прем’єр-міністр М. Азаров 

заявив, що Україні вдалося досягнути принципової домовленості з РФ, 

Білоруссю і Казахстаном щодо отримання статусу спостерігача в Митному 

союзі. Такий статус не давав країні права голосу, але Київ мав би 

представництво в організації і зміг би брати участь у її роботі, висловлюючи 

власну позицію. «Принаймні, ми будемо поінформовані про всі рішення», – 

сказав журналістам М. Азаров. Цікаво відзначити й те, що матеріал про 

зв’язки з МС був вміщений у політичному тижневику «Фокус» із 

промовистою назвою «Піррова перемога» [136, с. 7] 

Таким чином, аналіз діяльності експертно-дослідницьких центрів та 

офіційних заяв політичних лідерів держави засвідчив те, що єдиного 
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однозначного варіанту євроінтеграційного процесу в Україні на той час не 

було. Залишилися невизначеними кінцеві прагнення українських політичних 

кіл, довгострокові та короткострокові перспективи підписання Угоди про 

асоціацію, і, нарешті, залишалося відкритим центральне питання сучасної 

української зовнішньої політики: «Хто є найбільш важливим і прагматичним 

стратегічним партнером України?» 

Також варто зазначити, що в умовах панування вже сталої «кризи 

довіри» до вищого керівництва держави важливу роль у формуванні 

громадської думки відіграють ЗМІ. Відомо, що ЗМІ в сучасних умовах є 

головним інструментом розповсюдження повідомлень, котрі впливають на 

суспільну свідомість. Підтвердженням вищесказаного є думка відомого 

соціолога А. Моля, який, говорячи про їх роль, підкреслив: «Вони (ЗМІ. – 

О. Ш.) фактично контролюють всю нашу культуру, пропускаючи її крізь свої 

фільтри, виокремлюють окремі елементи та надають їм особливої ваги, 

підвищуючи цінність однієї ідеї та нівелюючи інші…» [105, с. 199]. 

Згідно із дослідженням громадської думки, проведеним Центром 

Разумкова, більшість інформації про зовнішньополітичний курс держави 

українці отримували саме за допомогою ЗМІ. Однак проблемою стало те, що 

в Україні не існує ніяких моральних заборон на поширення у ЗМІ відвертої 

брехні, здійснення ідеологічного пресингу, нав’язування певних думок. По-

суті, станом на 2013 рік, відбувалося постійне «бомбардування» свідомості 

громадян, результатом чого стали фрагментарні, мозаїчні знання громадян 

України про політичні процеси й реалії країни загалом.  

Щодо видань, то газетний ринок в Україні дуже широкий. Серед 

інформаційних матеріалів, опублікованих у газетах, можна знайти якісні 

аналітичні статті, наприклад, у суспільно-політичному тижневику «Дзеркало 

тижня», журналі «Кореспондент», газеті «День». Зроблений огляд зазначених 

вище видань засвідчив те, що найбільш обговорюваними темами українських 

ЗМІ протягом періоду підготовки України до підписання Угоди про 

асоціацію з ЄС були наступні: 
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1. Аналіз позитивних економічних наслідків після підписання асоціації 

(«Кожара розповів про позитивні наслідки асоціації України з ЄС для 

загальноєвропейських процесів» [67]; «Асоціація з ЄС допоможе 

українським експортерам економити €750 млн щорічно» [9]). 

2. Спростування «міфологічних побоювань» підписання Асоціації 

(«Фальшиві антиєвропейські страшилки» [61]; «Асоціація з ЄС: 

зовнішньоторговельне перезавантаження України» [132]; «ЄС назвав 

“фантазерами” провісників економічного “апокаліпсису” в Україні після 

підписання асоціації» [48]). 

3. Суперечливий характер євроінтеграційного вибору для відносин 

України з РФ («У Росії заявляють, що це Європа тисне і примушує, а не 

вони» [181]; «Путін не вмовив Президента відмовитися від Асоціації на 

користь МС» [149]; «Європарламент ще раз відчитав Росію за тиск на 

сусідів» [45]; «Причина митної війни – не допустити підписання Угоди про 

асоціацію з ЄС» [82]; «У Росії переконують, що не впливали на рішення 

Києва щодо асоціації з ЄС» [182]; «Азаров думає, що переконав Росію не 

боятися асоціації України та ЄС» [2]; «Асоціація з ЄС закриє для України 

вхід до Митного союзу» [101]). 

4. Неоднозначність і складність асоціації з ЄС («Азаров з песимізмом 

дивиться на фінансову допомогу від ЄС після асоціації» [3]; «Глава 

польського МЗС дає Україні менше 50 % на підписання асоціації» [27]; 

«Польський прем’єр побачив, як Україна ”жонглює” питанням 

Тимошенко» [141]. 

Таким чином, у результаті проведеного моніторингу можна 

констатувати наступне: інформація в ЗМІ подекуди носила 

самозаперечливий і неоднозначний характер. Через це в постійному потоці 

різнопластових повідомлень пересічним громадянам України стало важко 

розуміти сутність процесів, що відбуваються. Як наслідок, сформувалися 

абсолютно неконсолідована громадська думка, розпорошена громадська 

свідомість і дерегульована система громадських ставлень до 
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зовнішньополітичного курсу нашої держави. За соціологічними 

опитуваннями Центру Разумкова, громадяни України не тільки були погано 

поінформовані щодо геополітичних і внутрішньополітичних наслідків 

підписання Україною Асоціації з ЄС. Більше того, переважали песимістичні 

прогнози щодо успішності будь-якого варіанту дій влади. Крім того, 

протягом періоду з квітня до листопада 2013 року кількість громадян, які 

були переконані в необхідності підписання асоціації, зросла лише на 2 % 

і становила 42 % напередодні саміту у Вільнюсі. Панувала гостра й не зовсім 

правильна думка про те, що відмова від вступу до ЄС найчастіше 

мотивується такими чинниками, як: «нас не чекають у ЄС» (19 % 

противників вступу до ЄС), «наші люди не пристосовані, не готові жити 

в ЄС» (14 %), «зараз в ЄС криза, він розпадається» (13 %) [47, с. 108]. 

Унаслідок відсутності адекватного інформування переважаюча частина 

громадян України розглядала ЄС не як рівноправного партнера, який 

пропонує дружньо-паритетні відносини, а як старшого зверхнього 

наставника, який висуває претензії та вимоги, але нічого не пропонує взамін. 

Отже, проведене дослідження свідчить про те, що в Україні існувала 

проблема браку інформаційного забезпечення євроінтеграційного вибору та 

відсутність євроінформаційних кампаній, проведених на належному рівні. Це 

зумовлено тим, що в Україні за останній проміжок часу була вибудувана 

жорстка ієрархічна модель інформування, яка є нежиттєздатною і 

неприпустимою в умовах демократичних перетворень країни. Саме тому на 

той час центральна проблема інформаційної підтримки європейського 

вектора України була зумовлена тим, що справжня дискусія щодо її 

європейських перспектив здебільшого відбулась у наукових і вищих 

політичних колах, проте зазвичай була дистанційованою від широких верств 

громадськості. Тому розпорошене за своїм етнонаціональним, соціальним 

і ментально-ціннісним характером українське суспільство так і не отримало 

необхідного інформаційного забезпечення, потрапивши в нестабільну «сіру» 

зону маніпулювання та спотвореної інформації. 
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Як бачимо, відсутність в Україні інформаційно-аналітичної підтримки 

діяльності президента та уряду, заангажованість ЗМІ, міжпартійне 

протистояння – усе це зумовило існування тисячі голосів, які були почуті, 

однак виявилися малозрозумілими для значної частини населення країни. І це 

стало однією із найбільших вад у ході реалізації євроінтеграційної політики 

режиму В. Януковича. Політична деконсолідація та світоглядна деструкція 

українського суспільства відображалися на всіх рівнях, у тому числі і в 

електоральних розколах соціуму. Варто в цьому контексті відзначити й те, 

що буквально за кілька місяців до розгортання подій Євромайдану 

політичний експерт О. Поліщук (тижневик «Коментарі») помилився з 

прогнозом, згідно із яким після розпаду Радянського Союзу Україна цілком 

упоралась із «домашнім завданням», перевівши наше складне суспільство на 

«рейки внутрішньої інтеграції» [140, с. 3]. 

На нашу думку, усі ці процеси були проявом серйозної кризи у 

формуванні українського інформаційного простору, що в кінцевому рахунку 

призвело до того, що після Вільнюського саміту 28–29 листопада 2013 року в 

країні розпочалося гостре суспільно-політичне протистояння розчарованих і 

розгублених «єврооптимістів» та «євроскептиків», котре, як засвідчили події, 

на ширшому рівні стало символічним каталізатором розгортання потужних 

акцій протестів на Майдані, а трохи пізніше – підставою для анексії Криму та 

війни на Сході України.  

Поряд із цим, варто висвітлити своєрідний «організаційний стрибок» в 

обрані зовнішньополітичного вектора на користь ЄС, який був зроблений 

Україною після зазначених подій Євромайдану. Згідно з урядовим Звітом про 

виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (станом на 5 лютого 

2015 року) загальний план заходів, затверджений Кабінетом Міністрів 

України на наступні 3 роки, починаючи з 2014 року, передбачав зокрема 

близько 490 коротко- та середньострокових завдань у всіх сферах 

співробітництва між Україною та ЄС. Причому 23 заходи мали бути виконані 
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в 2014 році, а 99 заходів – у 2015 році, із них 22 мали бути виконані 

упродовж І кварталу 2014 року.  

Отже, за результатами аналізу матеріалів, отриманих від центральних 

органів виконавчої влади, інших державних органів станом на 30 січня 

2015 року, із заходів, передбачених на 2014 рік, було виконано 16; виконано 

частково – 4, не виконано у встановлені строки – 3. До того ж, починаючи з 

весни 2014 року Україна продовжувала практику приєднання до заяв і 

виступів ЄС із міжнародних питань, у тому числі в рамках міжнародних 

організацій (ООН та системи її органів і установ, ОБСЄ, МАГАТЕ). Станом 

на 1 січня 2015 року Україна приєдналась до 4017 заяв із 4903, що складає 

81,93 %. Протягом 2014 року Україна приєдналась до 402 заяв із 497 

(80,88 %). З метою розвитку співробітництва у військовій та оборонній 

сферах 14 жовтня 2014 року Урядом України надано згоду на проведення 

переговорів і підписання Адміністративної угоди між Міністерством оборони 

України та Європейським оборонним агентством [53]. 

Більше того, 18 грудня 2015 року Європейська комісія (ЄК) остаточно 

ухвалила шостий Звіт про виконання Україною Плану дій візової 

лібералізації. «Беручи до уваги підсумки моніторингу та звітування, що 

проводилося після початку безвізового діалогу в жовтні 2008 року, Комісія 

вважає, що Україна виконала всі критерії, встановлені по чотирьох блоках 

другої фази ПДВЛ», – йшлось у висновках звіту ЄК. Також у відповідному 

документі було вказано: «Беручи до уваги відносини України та ЄС, 

Єврокомісія на початку 2016 року подасть (до Ради ЄС. – О. Ш) законодавчу 

пропозицію про зміну регуляції 539/2001». Зокрема, у згаданій регуляції ЄС 

встановлюється перелік країн, громадяни яких не потребують візи для в’їзду 

до всіх країн Євросоюзу, окрім Великої Британії та Ірландії. 

Таким чином, формування української громадської думки щодо 

євроінтеграційного вектора зовнішньої політики України супроводжувалося 

перманентним протистоянням на рівні двох антагоністичних вимірів: 

інтеграційної політики та відповідно геополітичної, політичної та ментально-
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культурної, і навіть історичної ідентифікації України. До 2014 року в Україні 

була вибудована ієрархічна, замкнута й монопольна інформаційна система, 

яка не сприяла консолідації українських громадян навколо 

загальнодержавних цінностей. У потоці хаотичних, часто дезінформаційних 

меседжів у громадян України формувалося фрагментарне розуміння 

внутрішньодержавних, а особливо зовнішньополітичних процесів, що в 

результаті призвело до гострої кризи вибору між європейською 

(євроатлантичною) і євразійською (східною, проросійською) інтеграцією. 

Варто наголосити на проблемі відсутності чіткої державної інформаційної 

політики та єдиної загальнонаціональної ідеї, які були б спроможними 

подолати регіональні розколи, котрі, як виявилось, стали реальною загрозою 

загальнонаціональній консолідації та, більше того, територіальній цілісності 

й суверенітету Української держави, що пізніше, як відомо, були 

використанні путінської Росією, яка розгорнула проти України справжню 

«гібридну війну».  

 

Висновки до третього розділу 

 

У цьому розділі на основі досліджень провідних трендів української 

громадської думки з питань європейської інтеграції зроблено такі висновки. 

На широкому соціологічному матеріалі доведено, що за роки існування 

незалежної України (аж до 2014–2015 років) не вдалося консолідувати 

громадську думку щодо євроінтеграційного вектора та європейських 

перспектив нашої держави. Більше того, події 2013–2014 років стали апогеєм 

певної деконсолідації політичних, а особливо геополітичних преференцій 

українців, що, у свою чергу, передувало територіальній деструкції України.  

Виявлено й наголошено на проблемі існування двох систем 

інтеграційних преференцій громадян нашої держави, що супроводжувалося 

відсутністю конструктивного діалогу між прихильниками європейського та 

євразійського напрямків зовнішньої політики. 
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Констатовано також, що характерним трендом української громадської 

думки щодо питання вибору європейського чи євразійського векторів 

ідентифікації став «територіальний вододіл» у підтримці певного вектора 

інтеграції: вступ до ЄС найбільше схвалювався на Заході (72 %) та в Центрі 

України (49 %), натомість на Сході та Півдні традиційно переважали 

прихильники приєднання до Митного союзу – 50 % і більше.  

Варто підкреслити: напередодні саміту у Вільнюсі далася взнаки 

відсутність однозначного державного інформування суспільства та його 

цільових груп про можливості й перспективи, пов’язані із європейським 

вектором зовнішньої політики. Окрім того, за часи президенства 

В. Януковича була вибудована жорстка ієрархічна модель інформування, 

звідси справжня дискусія щодо європейських перспектив України 

здійснювалася у вищих ешелонах влади і наукових колах, будучи 

дистанційованою від широких верств громадськості. Тобто внаслідок 

неузгодженої інформаційної політики сформувався «інформаційний вакуум», 

вибудувалися «мозаїчні» та фрагментарні знання українців стосовно 

євроінтеграційних перспектив нашої держави, що в кінцевому рахунку стало 

однією із причин подальших територіальних конфронтацій, а пізніше навіть 

територіальної деструкції Української держави. Підсумовано, що наслідком 

усіх цих процесів стала політична неспроможність адміністрації 

В. Януковича втримати Україну поза «сірою зоною між Європою і Росією». 

Як результат цього, констатуємо, Вільнюська зустріч 28–29 листопада 

2013 року так і не стала цивілізаційним кроком і поворотною подією в 

новітній історії України.  
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РОЗДІЛ 4 

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ  

В УМОВАХ РОЗГОРТАННЯ НЕОГОЛОШЕНОЇ  

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 

 

 

4.1. Особливості експертних оцінок та характеру громадської 

думки в умовах суспільно-політичної кризи і початкового етапу 

неоголошеної війни між РФ та Україною 

 

З початку 2013 року у внутрішньополітичний дискурс України увійшла 

й укорінилася проблематика подальшого руху нашої країни до об’єднаної 

Європи. Усе це, врешті-решт, спричинило балансування України на 

«передньому рубежі» суперечностей між РФ і ЄС. Причому варто зазначити, 

що продовжував існувати територіальній антагонізм у ментально-культурній 

та історичній ідентифікації українців із Європейською або Євразійською 

спільнотами. Однак, на нашу думку, українці у своїй більшості вважали себе 

набагато ближчими саме до європейської спільноти.  

Варто також наголосити, що, як у той час, так відповідно і станом на 

сьогодні, дуже болючою і невирішеною залишається проблема політичних 

кордонів між Україною та ЄС. Цю проблему у взаєминах, зокрема ще в 

2002 році, окреслив Міністр закордонних справ України А. Зленко, який на 

одній із міжнародних конференцій зазначив: «”Кордони” – це, на жаль, одне 

з перших слів, яке виникає у свідомості пересічного українця, як тільки мова 

заходить про європейську інтеграцію. Ми бачимо, як до нас наближаються 

Європейський Союз і НАТО. …Мусимо говорити про можливі негативні 

наслідки цього процесу. [Адже] зовнішні кордони ЄС, які наші сусіди 

залишають за спиною, виростають перед нашим обличчям. Звідси наше 

прагнення в жодному випадку не допустити, щоб наші кордони з країнами 

Східної Європи перетворилися на бар’єр для торгівлі, туризму, 
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елементарного спілкування між близькими та рідними людьми» [54, с. 8–10]. 

Зрозуміло, що геополітичне балансування офіційного Києва між Росією та 

Заходом не сприяло вирішенню зазначених проблем. 

Як відомо, нагальні та вкрай важливі питання геополітичної 

ідентифікації України у своїй більшості залишаються не вирішеними й до 

сьогодні. Ще влітку й на початку осені 2013 року, коли, скажімо, Угоду про 

асоціацію з ЄС було схвалено тодішнім Кабінетом Міністрів України, було 

зрозуміло, що тиск на Україну з боку РФ згодом лише посилиться. У цьому 

контексті варто процитувати думку політичного оглядача тижневика 

«Коментарі» Володимира Карбівничого: «І якщо торік на представницькому 

форумі Віктора Пінчука в Криму (тут ішлося про щорічну Ялтинську 

конференцію європейської стратегії. – О. Ш.) теж говорили про 

євроінтеграцію, але виключно у зв’язку з долею засудженої екс-прем’єра 

Юлії Тимошенко, то зараз контекст принципово інший – Росія». І тут автор 

особливо підкреслив той факт, що у складному геополітичному протистоянні 

зіграв свою роль «єдиний козир Віктора Януковича у грі з ЄС – ставка на те, 

що Угода про асоціацію зводиться не до економіки і демократії, а головним 

чином до геополітичного майбутнього Східної Європи». Але тоді, із 

першими залпами «серпневої торговельної війни», стала зрозумілою і реакція 

президента В. Путіна: «Україну вже не попереджають, її готуються добряче 

покарати за ривок на Захід» [64, с. 4]. Спроби В. Януковича «всидіти на двох 

стільцях» між Москвою і Заходом не тільки не дали результатів, але й 

сприяли більшій втраті Україною суверенітету та незалежності у прийнятті 

політичних рішень. Проте, як слушно підкреслив політичний коментатор 

Олександр Іванов, «втрата суб’єктності і суверенітету» з першої половини 

1990-х років була притаманна будь-якій українській владі. Адже Київ 

традиційно перебував у фокусі впливу трьох зовнішніх центрів сили – Росії, 

США, Європейського Союзу [60, с. 2].  

Проте влітку 2013 року ніхто із експертів не міг навіть уявити, що 

«політичний тиск» на Україну з боку Росії може призвести до анексії 
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останньою навесні наступного року Криму. Як вважалося, реакцією Кремля 

на очікуване підписання Угоди про асоціацію з ЄС передусім могли бути 

задуми «різнопланової дестабілізації» в Україні, доведення ситуації до тої, 

що сталась у 2006–2008 роках, коли «прозахідний курс українського 

керівництва блокувався його нездатністю забезпечити керованість країни» 

[64, с. 4]. 

Цікаво, що на «експертному рівні» всередині України з метою 

дестабілізації її євроінтеграційних процесів були задіяні, за даними 

вітчизняних ЗМІ, і «люди Путіна» у тодішній Партії регіонів. Так, для 

підкреслення розгортання антиєвропейської риторики можна навести для 

прикладу публічне висловлення Олега Царьова, який заявив, що якщо 

В. Янукович підпише Угоду про асоціацію, то російське керівництво не буде 

підтримувати його кандидатуру на виборах 2015 року. А очолюваний 

Віктором Медведчуком Незалежний український центр правових ініціатив і 

експертиз «Правова держава» зробив висновок про те, що в разі підписання 

Угоди необхідні зміни до Конституції, які потребують проведення 

загальнонаціонального референдуму. Варто підкреслити, що одним з 

експертів у цьому випадку виступав відомий лобіст євразійської інтеграції 

України Михайло Погребинський. За результатами експертизи, проведеної 

центром Медведчука, бутімо шість пунктів Угоди про асоціацію з ЄС 

суперечили засадничим положенням Конституції України. Проте, як 

підкреслили політичні оглядачі «Українського тижня» О. Крамар і А. Дуда, 

ознайомлення з текстом висновку засвідчує, що більшість зауважень не 

витримує елементарної критики. Адже експерти цього центру стверджували, 

що обов’язковість рішень, створених у межах Асоціації – Ради асоціації та 

Комітету асоціації, означатиме, що їх рішення «матимуть вищу юридичну 

силу, аніж рішення органів державної влади» України. Хоча насправді 

слушною є думка О. Крамара й А. Дуди, оскільки згідно зі ст. 9 Основного 

Закону нашої держави «чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість 
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яких надана Верховною Радою України, є частиною національного 

законодавства України» [83, с. 5].  

Політична криза в Україні, викликана відмовою В. Януковича та його 

оточення підписати Угоду про асоціацію з ЄС і підтримати курс України на 

євроінтеграцію, призвела до вкрай небажаних й непередбачуваних наслідків, 

що спричинили загрозу не тільки регіональній безпеці, а й негативно 

позначилися на всій системі європейської безпеки загалом. Як зазначив у 

своїй аналітичній розвідці Сергій Толстов, провідний науковий співробітник 

Інституту всесвітньої історії НАН України, після зміни влади в лютому 

2014 року «нове українське керівництво опинилося в надзвичайно скрутному 

становищі, позначеному критичним загостренням відносин з Росією… та 

відсутністю дієвих гарантій безпеки, які б могли стати в нагоді при захисті 

територіальної цілісності держави» [175, с. 9].  

Дійсно, українська криза стала «не просто головною подією 2014 р. на 

пострадянському просторі, а й міцно зайняла перші позиції серед питань, 

вирішення яких безпосередньо впливає на європейську безпеку і всю систему 

міжнародних відносин» [184]. 

У центрі уваги в цьому підрозділі дисертаційного дослідження будуть 

передусім події, які відкрили першу, умовно «мирну сторінку» геополітичної 

експансії РФ на Півдні та на Сході України – це анексія Криму, яка, 

безумовно, стимулювала «анексіоністські апетити» путінського режиму та 

призвела в результаті до розгортання неоголошеної війни проти України. 

Варто зазначити декілька важливих моментів уже новітньої історії 

«мирного відриву» Криму від України, які проливають світло на реальний хід 

цих подій. Відповідні матеріали з’явилася в ретроспективному аналітичному 

огляді каналу Еспресо.TV, оприлюдненому 16 березня 2015 року, тобто 

роком пізніше від дня проведення псевдореферендуму, за результатами якого 

Крим і Севастополь відійшли до складу Російської Федерації. Отже, 

нагадаємо, яким чином протікали значені вище процеси.  

http://espreso.tv/
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Окупація Криму почалася 20 лютого 2014 року зі вступу на територію 

Кримського півострова російських військових без упізнавальних знаків, що 

вилилося пізніше у фарс міжнародного масштабу під назвою «референдум». 

27 лютого 2014 року відбулося захоплення Верховної Ради Криму та Ради 

Міністрів АРК. Того ж дня кремлівські спецслужби та військові насильно 

зібрали частину кримських депутатів, котрі під тиском прийняли рішення 

про відставку чинного Прем’єра Криму Анатолія Могильова, а також про 

оголошення «референдуму» щодо статусу Криму. Варто наголосити на тому, 

що майже через рік потому в цьому зізнався відомий російський агент-

терорист Ігор Гіркін, якого «розсмішили слова про буцімто добровільну 

підтримку, яку надавали кримські чиновники та народ». «Депутатів збирали 

“ополченці”, проте армія як підпорядковувалась Києву, так і залишилась 

підпорядковуватись. І в результаті більша частина підрозділів (українських) 

залишилась відданою Києву і вийшла з території Криму», – сказав Гіркін. Він 

також стверджував, що на околицях Сімферополя та Севастополя на той час 

перебували російські військові. 

Причому так зване «волевиявлення» провели з численними 

порушеннями і без підтримки з боку жодної із країн, окрім Росії. Згідно з 

«офіційно» оголошеними результатами референдуму за приєднання Криму 

до Росії нібито проголосувало 96,77 % учасників «голосування». Однак 

реальна картина була, мабуть, іншою. Важливо відзначити, що тоді ж на 

сайті Ради з питань розвитку громадянського суспільства та прав людини при 

Президентові Росії за короткий час з’явилася інформація, що в референдумі 

брали участь не більше 30 % кримчан, з яких лише близько 50 % висловилися 

за приєднання до Росії. І все-таки маємо констатувати й те, що одну з 

вирішальних ролей у «прокремлівській» налаштованості громадської думки 

зіграли московські та підконтрольні їм місцеві ЗМІ, які запевняли кримчан 

у світлому майбутньому півострова під керівництвом Путіна та розказували 

про жахи, які чекають на них в Україні.  



125 
 

Розпочинаючи «кримську операцію», як слушно зауважує вітчизняний 

дослідник Сергій Гакман, Кремль порушив насамперед базовий двосторонній 

Договір між Україною і Російською Федерацією від 31 травня 1997 року, 

а саме ст. 3 і 6, згідно із якими сторони зокрема зобов’язалися будувати 

відносини на основі принципів взаємної поваги, суверенної рівності, 

територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання 

спорів, а також «незастосування сили або загрози силою». Однак фактично 

на території України Росія розпочала підготовку до проведення тактичної 

військової операції. Поряд із цим, розгортання сил і засобів ЗС Росії 

відбувалося із залученням формувань Чорноморського флоту РФ. Більш того, 

28 лютого 2014 року на аеродромі Гвардійське, порушуючи державний 

кордон України, здійснили посадку чотири російські військово-транспортні 

літаки ІЛ-76 МД [23, с. 161]. Таким чином, можна назвати цілу низку 

незаконних дій Російської Федерації, які засвідчили негласне розгортання 

«агресивно-войовничого» курсу путінського режиму проти нашої країни.  

Варто також підкреслити наступне резонансне рішення міжнародної 

спільноти щодо тогочасних подій у Криму – 27 березня 2014 року Генеральна 

Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка не визнавала проведення 

«референдуму» в Криму та анексію півострова. У документі Генасамблеї, 

зокрема, було підкреслено, що псевдореферендум не має законної сили і не 

може бути основою для зміни юридичного статусу Автономної республіки 

Крим чи міста Севастополя [154]. 

Цікаво при цьому проаналізувати соціологічні дані, які характеризують 

загальну налаштованість російської громадської думки щодо подій у Криму. 

Входження Криму до складу Росії росіяни оцінили таким чином: у 

квітневому (2014 року) опитуванні ВЦВГД 96 % опитаних схвалювали цей 

крок (у липні показник знизився на 2 %). Разом із тим, звертає на себе увагу 

досить раціональне ставлення опитаних до проблеми Криму: 35 % із них і в 

квітні, і в липні заявили, що Крим потрібен Росії для того, щоб не платити за 

оренду бази Чорноморського флоту РФ (100 млн доларів США, що в розрізі 
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міждержавних відносин є зовсім невеликою сумою). Зазначимо й те, що 

тільки 12 % респондентів обґрунтували необхідність включення Криму до 

складу Росії захистом прав місцевого російського населення [174].  

Говорячи про зовнішні впливи на суспільну думку мешканців Криму, 

не варто, однак, на нашу думку, применшувати значення проросійських 

настроїв серед російського населення півострова. Як підкреслюють експерти, 

РФ тривалий час мала на території АРК «підтримку з боку місцевого 

населення, а значні військові формування Чорноморського флоту ніколи не 

сприймались у ролі ворога». Таким чином, превентивний перманентний 

пропагандистський вплив Росії на теренах АРК був спрямований на те, щоб 

населення Криму сприймало військовослужбовців РФ як захисників 

тамтешнього населення, поряд із цим, у громадську свідомість почала 

інтегруватися думка необхідності виправлення «історичної помилки» щодо 

належності Криму Україні. Дещо пізніше розгорнулася кампанія щодо 

впливу безпосередньо на керівництво АРК та м. Севастополь, а після цього – 

масована інформаційно-воєнна пропаганда, спрямована на особовий склад 

Збройних Сил України. Саме в той час були взяті під контроль основні 

об’єкти транспортної інфраструктури та системи життєзабезпечення 

півострова. Як підкреслюють вітчизняні аналітики, політичні та військові 

акції з боку Росії супроводжувалися діями, які мали «всі ознаки 

підготовленої та продуманої за цілями, заходами й наслідками інформаційно-

пропагандистської операції», спрямованої і на російську аудиторію, а з 

іншого боку – на українську й західну аудиторії [134, с. 28–32]. 

Зауважимо, що у новітніх проектах, розроблених аналітико-

психологічними службами України, які пов’язані безпосередньо зі 

зміцненням безпекової та оборонної стратегії нашої держави, особливу увагу 

приділено питанням протидії різним видам ІПО. Тут, зокрема, дається і її 

сучасне визначення. Отже, інформаційно-психологічна операція – це 

«сукупність узгоджених та взаємопов’язаних за метою, завданнями, 

об’єктами і часом інформаційних акцій, атак та заходів, що проводяться 
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одночасно або послідовно за єдиними замислом і планом для вирішення 

завдань інформаційно-психологічного впливу на цільову аудиторію» [172]. 

Ознаками проведення ІПО з боку Російської Федерації, встановленими в 

результаті аналізу, як зазначає, Г. Пєвцов і його колеги, є зміст інформації, 

а також її спрямованість на цільові аудиторії; динаміка представлення 

інформаційних матеріалів (інтенсивність); факти комплексного поширення 

інформації різними інформаційними каналами – через телебачення, 

радіомовлення, пресу, Інтернет, чутки, тобто її масованість; поява в 

інформаційних матеріалах деталей, відсутніх в еталонному джерелі і, 

насамкінець, використання спеціальних прийомів і підходів (психотехнік) 

[134, с. 28–32]. 

Як зауважив О. Бакалинський, заступник завідувача кафедри Інституту 

спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного 

університету України «КПІ», під час проведення найбільш активної фази 

операції, залякавши населення півострова уявними бійцями «Правого 

сектору» та «бандерівцями», тобто відкрито здійснивши психологічний тиск 

(формами тиску є залякування населення неіснуючими загрозами та 

небезпеками, погрози вбивствами та погромами, шантаж), підрозділи 

спеціальних операцій РФ особисто з президентом В. Путіним здійснили 

інформаційно-психологічне забезпечення діяльності вищого військово-

політичного керівництва, притаманне СІО у воєнний час (наприклад, чого 

тільки варта відверта брехня щодо відсутності у Криму військовослужбовців 

РФ в інтерв’ю ЗМІ?) [11]. 

Цікаво в цьому контексті також проаналізувати ставлення українських 

громадяни до кримської проблеми в цілому та шляхів її вирішення зокрема. 

Звернемося у зв’язку з цим до соціологічного дослідження, здійсненого 

Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» спільно з 

соціологічною службою «Ukrainian Sociology Service» з 25 грудня 2014 року 

по 15 січня 2015 року на замовлення Міжнародного центру перспективних 
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досліджень в 11 регіонах України. Усього було опитано 4413 респондентів – 

приблизно по 400 осіб у кожному з історичних регіонів нашої країни.  

Спочатку наведемо констатуючу частину опитування. Так, в 

українському суспільстві стійкого домінування набула думка, згідно з якою 

Крим визнається виключно українською територією, анексованою 

Російською Федерацією, причому, виходячи насамперед із геополітичних 

цілей, які перед собою поставила офіційна Москва. Такої позиції 

дотримуються 69 % громадян України. Поряд із цим, лише 14 % громадян 

визначають Крим як територію Російської Федерації. При цьому 8 % із них 

вважають, що включення Криму до складу Російської держави відбулося в 

цілком законний спосіб, а решта 6 % певні, що приєднання Кримського 

півострова до Росії було нелегальним. Відзначимо й те, що для 10 % 

населення України Крим – це територія, яка не належить ані Росії, ані 

Україні, а ще 8 % не змогли чітко визначити своєї позиції щодо статусу 

Криму. 

Варто відзначити й те, що ставлення до Криму, як до анексованої 

Росією української території, «переважає в усіх регіонах України, окрім 

Донбасу». Так, найбільше респондентів підтримувало цю позицію на 

Галичині – 90 % жителів регіону, на Волині – 88,5 %, у м. Києві – 86 %, 

Центральному регіоні – 77 %, на Південному Заході – 65 %. На Поділлі її 

підтримують 57,5 % опитаних. Дещо менше підтримують цю позицію 

респонденти на Слобожанщині – 45 % [170]. Цікаво відмітити, що в цьому 

випадку думки пересічних громадян загалом співпадають із відповідними 

позиціями українських експертів, останні, зокрема, також переконані в тому, 

що РФ у конфлікті з Україною переслідує власні геополітичні цілі. При 

цьому в експертному колі особливо відзначалося (в якості прогнозу), що 

двосторонні відносини між Україною та Росією «зіпсовані на роки наперед» 

і залишатимуться такими упродовж перебування при владі «тандему 

В. Путін – Д. Медведєв» [156, с. 61]. 
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Також варто зауважити, що помітною тенденцією стало зрушення 

української громадської думки у бік проєвропейської налаштованості. 

Наприклад, згідно із соціологічним дослідженням, яке було проведене у 

період з 22 квітня до 14 травня 2014 року КМІС, у разі референдуму, де 

розглядатиметься питання вступу України чи то до Європейського Союзу, чи 

то до Митного союзу, то на її території, не враховуючи Крим, 47 % опитаних 

проголосували б за вступ до ЄС, натомість 27 % – за вступ до МС. Таким 

чином, можна простежити помітний зсув геополітичних преференцій 

громадян на цьому етапі в бік до ЄС, адже за цей зовнішньополітичних курс, 

як показали соціологічні опитування, проголосували на 20 % більше, ніж за 

МС, у той час наприкінці листопада 2013 року, тобто до початку протестів на 

Майдані, частка громадян, які б проголосували за вступ до ЄС, була більша 

лише на 3 % від тих, хто проголосував би за вступ до МС (39 % і 36 % 

відповідно) [135]. 

Утім, як засвідчили соціологічні опитування Інституту Горшеніна, 

станом на червень 2014 року 59 % населення вважало, що ЄС є правильним 

та однозначним для України вектором інтеграційної зовнішньої політики, 

однак, що цікаво, у разі нагального референдуму щодо вступу України в ЄС 

лише 27 % населення двли б відповідь «точно за», що свідчить зокрема про 

хвилю розчарування і сучасній політиці ЄС щодо України та розумінні 

неготовності багатьох країн – членів Євросоюзу допомогти й підтримати 

Україну у подоланні економічних, соціальних і політичних проблем.  

Разом з тим, щодо аналогічного питання, яке стосується НАТО, 

результати соціологічного опитування продемонстрували наступне: за вступ 

України до НАТО висловились 47,3 %, що є найвищим показником за всі 

роки незалежності України, і, на нашу думку, це зокрема пов’язано з воєнним 

протистоянням на Сході України та нестабільною безпековою ситуацією в 

Україні загалом [121]. 

На жаль, варто підкреслити й те, що незмінним залишився 

регіональний розподіл громадської думки з питання зовнішньої політики 
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України. Тобто, якщо можна так висловитись, хронічного характеру набула 

регіональна ментально-світоглядна «прірва», адже за результатами опитувань 

громадської думки у травні 2014 року Західний і Центральний регіони є 

абсолютними прихильниками зближення та в перспективі вступу до ЄС 

(82 % – за ЄС, проти – 5 %; відповідно ті, хто схиляється до МС, – 58 % і 

12 %), та зберігається прихильність щодо вступу до МС у східних регіонах 

(63 % проти 12 %). 

Відтак акцентуємо на тому, що результати соціологічних опитувань за 

досліджувані півроку (весни–літо 2014 року) продемонстрували «стрімкий 

зсув» громадських преференцій у бік євроінтеграційної політики України, 

адже в грудні 2013 року після Вільнюського саміту громадська думка була 

майже амбівалентною з питань зовнішньополітичних орієнтирів України. 

Нагадаймо, що за Асоціацію з Європейським Союзом виступали 46,4 % 

респондентів, а за приєднання до Митного союзу – 35,74 % [10].  

Також варто навести дані соціологічних опитувань пересічних 

українських громадян, які свідчать про необхідність і першочерговість 

повернення Криму. Більшість жителів України (69 %) вважає, що питання 

про повернення Криму до складу України ставити необхідно, при чому 

42,5 % із них вказують на необхідність «робити це вже сьогодні, оскільки 

Крим – анексована територія, на якій проживають українці й татари, що 

потребують захисту». Ще 27 % респондентів вважають, що загалом 

порушувати це питання треба, але не зараз. Якщо розглянути розподіл думок 

за регіонами, то картина виглядає таким чином: позиція про невідкладність 

дискусії і вироблення політики щодо повернення Криму домінує серед 

населення Галичини (64 % жителів регіону), Волині (59 %), Центральної 

України (49 %), м. Києва (48 %), Полісся (46 %), Південного Заходу (46 %) та 

Поділля (39 %). Дещо інакше бачать ситуацію стосовно відновлення 

українського суверенітету над Кримом жителі Слобожанщини й 

Причорномор’я. Зокрема, в обох регіонах відносна більшість вважає, що 

поверненням Криму займатися треба (на Слобожанщині – 49 %, у 
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Причорномор’ї – 65 %). Єдиним регіоном в Україні, де більше половини 

населення не вважає доцільним повертати Крим до складу Україні взагалі, 

виявився Донбас: 39 % жителів регіону пояснюють це тим, що «жителі 

Криму скористалися своїм правом на самовизначення і ще 16,5 % вважають, 

що Крим завжди був російською територією, яка до складу України в 

1954 році була передана незаконно [170]. 

І насамкінець розглянемо, якими бачать українці шляхи повернення 

Криму до складу України. Як відзначається в дослідженні МЦПД, 

загальноукраїнська громадська думка щодо способів повернення Криму 

розподілилася між кількома можливими варіантами. Так, найбільша 

підтримка була надана «перспективі повернути Крим в результаті 

проведення ефективних внутрішніх реформ в Україні, підвищення рівня 

добробуту», але за це висловилися лише близько чверті населення – 24 %. 

Майже таку ж підтримку населення – 21 % – отримав сценарій, за якого 

повернення Криму відбудеться внаслідок погіршення внутрішньополітичної 

та економічної ситуації в Російській Федерації, тобто «без цілеспрямованих 

на повернення Криму зусиль безпосередньо України». Ще 14 % жителів 

України вважають, що повернути Крим можливо тільки військовим шляхом, 

за допомогою наступу українських військ; практично стільки ж (13 %) 

підтримують спосіб міжнародного тиску та санкцій Заходу відносно Росії. 

Але 16 % населення України «не бачить жодних шляхів повернення Криму». 

Поряд із цим, варто підкреслити стійку тенденцію територіального 

розподілу стосовно питання підтримки тих чи тих методів повернення 

Криму. Так, на Волині 28 % респондентів виступають за військовий шлях 

повернення Автономної Республіки Крим, і майже стільки ж (24 %) 

вважають, що повернення Криму до України можливе через реалізацію 

внутрішніх реформ. Жителі Південного Заходу та Поділля єдині у своїй 

позиції: близько третини мешканців обох регіонів вважають, що «Крим сам 

повернеться внаслідок погіршення ситуації в Росії». На Галичині, до 

прикладу, громадська думка майже порівну розподілилася між такими 
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методами повернення Криму, як «міжнародний тиск і санкції щодо Росії» 

(23 %), внутрішні реформи в Україні і підвищення добробуту (22,5 %) та 

«сформульоване самим Кримом бажання повернутися до складу України 

після погіршення політичної та економічної ситуації в Російській Федерації» 

(22 %). Разом із тим, у питанні конкретних шляхів відновлення суверенітету 

України в Криму Донбас знову постає регіоном з особливою, відмінною від 

усіх інших регіонів та України в цілому, думкою. Так, 56 % жителів Донбасу 

«не бачать жодної можливості повернути Крим до складу України» [170].  

У цьому контексті для порівняння варто навести промовисті дані 

соцопитування, проведеного Фондом «Громадська думка» у РФ ще до подій 

Євромайдану (на початку вересня 2013 року). Проект мав назву «Сучасна 

російська ідентичність: вимірювання, виклики, відповіді», а його реалізацію 

було доручено Всеросійському центру вивчення громадської думки на 

замовлення Міжнародного дискусійного клубу «Валдай». В опитуванні брали 

участь 1,6 тис. респондентів старше 18 років із 45 регіонів і 137 населених 

пунктів РФ, а також 4 фокус-групи. Отже, згідно з даними опитувань 

громадської думки більше половини росіян (56 %) вважають Крим частиною 

РФ (варто порівняти з громадською думкою на Донбасі в кінці 2014 року. – 

О. Ш.). У цілому ж Україну в якості «території Росії» розглядали близько 

третини опитаних.  

Як заявив глава ВЦВГД Валерій Федоров, згідно із проведеним 

дослідженням Чечню територією РФ вважали 39 % респондентів, 

Придністров’я – 37%, Абхазію – 30%, Південну Осетію й Україну – 29%. 

Тоді ж виявилося й те, що 35 % росіян «не знають, хто такий Янукович», 

а ще 23 % зовсім «не відають, хто така Юлія Тимошенко» [118]. 

Тут необхідно зазначити, що пропагандистська кампанія Кремля 

досить часто застосовує тактику нав’язування Заходу та його представникам 

власного, вигідного саме Москві бачення і трактування політичних подій, 

особливо тих, що безпосередньо пов’язані із далекосяжними геополітичними 

цілями. Промовистою в якості подібного прикладу є стаття Сергія Саличєва 
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під красномовною назвою «Анексія Криму: причини, аналіз та глобальні 

впливи», яка була опублікована у Global Societies Journal (Каліфорнійський 

ун-т, Санта Барбара) навесні 2014 року [233]. 

Автор статті детально викладає всі історичні події стосовно Криму в 

проросійському ключі, що корелює із сучасним варіантом «політики пам’яті» 

офіційного Кремля. Він нагадує західному читачеві про геополітично 

занепадаючу наприкінці XVIII століття Османську імперію та Крим, який 

згодом став «домівкою» і «форпостом» російського Чорноморського 

військово-морського флоту. Також Саличєв вдало вписує у загальний 

контекст історії Криму розповіді про участь у Кримській війні Льва Толстого 

(здуючи його всесвітньо відомі «Севастопольські оповідання»). Окрім цього, 

автор статті нагадує, що геніальний російський письменник Антон Чехов, 

автор «Вишневого саду», жив і писав свої блискучі книги та п’єси в Криму. 

Будинок Чехова, дійсно, став «магнітом для інших російських письменників 

свого часу – Івана Буніна, Максима Горького, Купріна, а також для 

музикантів – С. Рахманінова і великого співака Федора Шаляпіна» [233].  

До того ж, як вважає автор цієї публікації, передача Криму Україні в 

1954 році була «незначною подією» – тоді, коли навіть думка про можливу 

ерозію Радянського Союзу була немислимою. Син комуністичного лідера 

Микити Хрущова – Сергій Хрущов, на думку якого, висловлену в мемуарах, 

посилається С. Саличєв, стверджував, що це фатальне рішення було 

прискорене економічними міркуваннями: «Оскільки Дніпро і гідроелектричні 

греблі знаходяться на території України, давайте передамо територію Криму 

під український нагляд, і вони будуть нести відповідальність за все». Однак, 

звичайно, у контексті сучасної російської риторики вказані мотиви не 

можуть цілковито задовольнити істориків і зовнішньополітичних аналітиків 

Російської Федерації. Дехто з них вважає, що Хрущов вирішив передати 

Крим Україні для того, щоби заспокоїти членів Комуністичної партії України 

та забезпечити їхню подальшу лояльність до Москви. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj456y1w-zJAhUDknIKHfwVB4MQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2FXVIII_%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2596%25D1%2582%25D1%2582%25D1%258F&usg=AFQjCNGQLnr6ytlO0Uu1DETaNhlO7_QVLg&sig2=QNzmR9XaW9WWqyM9IzAhsw


134 
 

Однак основні причини «відходу» Криму від України на сучасному 

етапі історичного розвитку України Саличєв вбачає у «безвідповідальній» 

політиці «революційного уряду Ющенка», який неодноразово погрожував 

вигнати російський Чорноморський флот із Севастополя. До того ж, 

поступове геополітичне наближення України до НАТО також відіграло свою 

роль, порушивши вкрай «тендітні зв’язки між Києвом і Кримом». При цьому 

автор статті критично оцінив роль США та провідних держав ЄС, 

висловивши думку про те, що саме їх «”незграбна дипломатія” допомогла 

розв’язати політичні сили в Україні, котрі Захід не може ні зрозуміти, ані 

повністю контролювати» [233]. 

Таким чином, на наш погляд, висновки, які робить С. Саличєв цілком 

корелюються із тактичними і стратегічними цілями офіційної Москви у її як 

чорноморській, такі глобальній політиці. Для підтвердження вищесказаного 

варто зазначити, що автор статті намагається запевнити західного читача в 

тому, що дії Росії в Криму зовсім «не були частиною геополітичної хитрості» 

з метою продовження російського контролю над Європою та подальшого 

збереження власного геополітичного статусу в якості наддержави. Більш 

того, саме «українська націоналістична політика», на його думку, сприяла 

відчуженню «етнічної російської громади». До цього долучився «переворот 

у Києві», що спонукало кримчан проголосували за возз’єднання з Росією. І це 

не повинно дивувати зацікавлених оглядачів. Одночасно автор змушений 

констатувати, що «економічне і політичне майбутнє сучасного Криму» під 

російським управлінням є «дуже невизначеним». Тим не менш висновок 

С. Саличєва невтішний: Республіка Крим «навряд чи стане частиною України 

коли-небудь знову» [233]. 

Цікаво співставити думку українських експертів (про їхні оцінки вже 

йшлося) із наведеним вище російським поглядом. Відзначимо, що порушення 

прав російськомовного населення причиною конфлікту вважає найменша 

частка опитаних. До того ж, скептично оцінюють експерти і припущення, що 

конфлікт в Україні виник через прихід до влади в Києві «націоналістичних 
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сил». Формулюючи власний варіант причин конфлікту, який розпочався з 

анексії РФ Криму, українські експерти відзначають насамперед «різні 

цінності, що сповідуються більшістю населення» в Росії та в Україні, 

перегляд результатів «холодної війни», страх В. Путіна перед можливістю 

революції в Росії, низку «трагічних помилок усіх основних акторів», а також 

«синдром пораненої імперії» [156, с. 61]. 

До цього зовнішньополітичного аналізу слід додати також промовисті 

дані, оприлюднені у Щорічному звіті Freedom House (2015 рік), у якому 

йдеться, зокрема, про наслідки російської анексії Криму рік потому. Стан 

справ, скажімо, з політичними правами і цивільними свободами на півострові 

пов’язаний, як підкреслено в документі, із досить похмурою перспективою. 

За 7-бальною шкалою оцінювання, де 7 – це найгірший показник, а 1 – 

найкращий, Крим отримав 6,5 балів. У попередньому Звіті Україна (в тому 

числі Крим) були оцінені з точку зору стану і стабільності демократичних 

свобод у 3,5 бали, у той час коли Росія отримала рейтинг – 5,5 балів. 

Зроблено загальний висновок, що «рівень свободи в Криму став значно 

нижчим» порівняно з періодом, що передував анексії. Можна також 

очікувати, що під опікою Москви Крим стане ще менш вільним, схиляючись 

далі до авторитаризму. Для багатьох кримчан обіцянка президента В. Путіна 

щодо «кращого і більш яскравого майбутнього, навряд чи матеріалізується», 

нагадуючи їм радянську добу [220]. 

Загалом варто зауважити, що в українському медійному просторі дуже 

активно обговорюється тематика введення та продовження санкцій проти 

Росії, а також увесь комплекс дипломатичних та економічних дій, 

спрямованих проти російської анексії та агресії загалом. Звичайно, такі 

інформаційні повідомлення щодо українського питання здійснюють 

безпосередній позитивний або негативний вплив на характер громадської 

свідомості як українських громадян, так і громадської думки провідних країн 

Заходу.  
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Наприклад, у спеціальній заяві Держдепартаменту США щодо 

інвестиційного клімату в РФ (червень 2014 року) особливо підкреслювався 

той факт, що саме «приєднання Росією Криму у березні 2014 року», яке не 

визнається Урядом США, і призвело до введення санкцій проти різних 

російських урядовців і запровадження «суворого контролю ліцензування 

деяких продуктів», що експортуються до Росії. До того ж, політичні дискусії 

з російським урядом про двосторонню торгівлю й інвестиційні зв’язки 

взагалі зупинилися на такому багатосторонньому форумі, яким був раніше 

G8 після «незаконних дій Росії в Україні» [238]. 

У ситуації наростання економічного й політичного тиску з боку Заходу 

у Кремлі шукали можливості для посилення розбіжностей між США 

і Європою. Російські засоби масової інформації у кращих радянських 

традиціях, як зазначають київські дослідники С. Віднянський та 

А. Мартинов, намагаються посіяти розбрат між Євросоюзом і США. Зокрема 

зазначається, що «підступні» Сполучені Штати економічно зацікавлені у 

відокремленні Євросоюзу від російських ресурсів і ринку збуту, аби 

послабити європейських економічних конкурентів США [19]. Подібні 

інформаційно-пропагандистські акції поєднувалися навіть зі спробами 

В. Путіна продемонструвати військову міць РФ перед представниками 

міжнародної спільноти. Так, зокрема, було і під час чергового саміту Великої 

двадцятки (G20), що відбувся в листопаді 2014 року в м. Брісбені 

(Австралія). Без сумніву (і це відзначалося оглядачами), він «запам’ятається в 

історії міжнародних відносин як найбільш неоднозначна зустріч лідерів 

провідних країн світу». Адже напередодні зустрічі В. Путін вирішив у котрий 

раз «пограти м’язами», спрямувавши до берегів Австралії свої військові 

кораблі. Проте це викликало зворотний ефект, оскільки учасники саміту не 

тільки не пом’якшили свою риторику стосовно Росії, а навпаки, були 

змушені її посилити. Зокрема, канцлер ФРН А. Меркель заявила, що 

присутність російського флоту турбує її значно менше, «аніж зазіхання на 

територіальну цілісність України» [56].  
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Ще раз підкреслимо, що події навколо анексії Криму та подальшого 

розгортання неоголошеної війни РФ проти України дійсно набули 

міжнародного резонансу. Так, зокрема, зовнішньополітичний експерт 

Костянтин Саркісов (зараз працює в одному з японських університетів) 

наголошував, що розбіжності між Росією і Заходом, у центрі яких опинилася 

сьогодні Україна, посилювалися вже давно. Варто нагадати, що В. Путін під 

час свого першого президентського строку відстоював ідею «спільного 

європейського Дому». Проте, в силу багатьох причин (і досить часто через 

антиросійські упередження на Заході) Росія на початку ХХІ століття 

«перебуває за межами будь-якого блоку або союзу». У цілому ж, у сучасних 

міжнародних відносинах переважає гра із «нульовою сумою». На жаль, як 

констатує експерт, «жорсткий диск» міжнародного простору форматують 

національно-державні кластери. В Азії ж, на думку Саркісова, вразливим 

країнам, щоб уникнути «кримського синдрому», потрібно поступово 

позбавлятися жорсткого зіткнення «національних інтересів» [234]. 

Зрозуміло, що події навколо Криму й України в цілому серйозно 

занепокоїли насамперед наших сусідів по регіону ЦСЄ. Польські експерти 

Єва Фішер та Ядвіга Рогожа, аналізуючи можливі наслідки рішення Москви 

стосовно анексії Криму, підкреслили, що Росія взяла на себе зобов’язання 

щодо регіону, який «вимагав субсидій і з українського бюджету». Вони 

слушно зауважили, що інтеграція Криму до Росії буде складним процесом, 

який спричинить високі витрати – «фінансові, організаційні та соціальні», 

потребуючи багатомільярдні інвестиції у модернізацію та розвиток 

інфраструктури. У Москви є амбітні плани, які передбачають перетворення 

Криму на модель розвитку для всієї Росії. Проте витрати, спричинені 

інтеграцією Криму, будуть збігатися з «погіршенням економічної ситуації в 

Росії» унаслідок відомих санкцій з боку США і ЄС, а це, своєю чергою, 

мабуть, змусить Росію «перенести або навіть відмовитися від деяких 

амбітних інвестиційних програм на півострові». Одну з основних переваг, 

яку отримала РФ від анексії Криму, автори вказаного аналітичного матеріалу 
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вбачають у тому, що досить несподіваний геополітичний крок Кремля 

призвів до безпрецедентної «консолідації еліт і широкої громадськості 

навколо Володимира Путіна». Рейтинги підтримки президента злетіли 

навесні 2014 року до 85–86 %, збільшившись майже на 25 % порівняно з 

початком 2014 року [218]. Нагадаємо, що згідно із даними ВЦВГД підтримка 

В. Путіна населенням Росії на посаді президента у січні 2014 року трохи 

перебільшувала 60 %.  

Варто в досліджуваному контексті також проаналізувати особливості 

формування громадської думки безпосередньо в самій РФ. Звернемося у 

зв’язку із цим до аналітичної записки, підготовленої в рамках проекту 

«Євразія», у якому об’єднано міжнародну мережу вчених, котрі розробляють 

нові підходи до вивчення проблем внутрішньої і зовнішньої політики, 

безпеки й співробітництва Росії та Євразії. Цю публікацію здійснено за 

підтримки грантів Корпорації Карнегі в Нью-Йорку та Фонду Джона і Кетрін 

Макартур. Поглянемо на деякі результати дослідження громадської думки в 

рамках проекту NEORUSS (2013–2014 роки). У ньому, зокрема, підкреслено, 

що найважливіші індикатори націоналістичних поглядів росіян «змінилися 

більш чітко, але різноспрямовано». З одного боку, «ксенофобна ворожість» 

дещо посилилася, у той час як «сприйняття етнічних українців в якості 

“братнього народу”» суттєво послабилося. Як зазначають автори доповіді, це 

«старе імперське і радянське поняття стало частиною конструювання 

Кремлем мотивів анексії Криму». З іншого боку, «позитивне ставлення до 

національної різноманітності Росії зросло, а підтримка подальшої 

територіальної експансії Росії скоротилася» [6].  

Опитування NEORUSS, націлене на виявлення довгострокових 

тенденцій у громадській думці, також мало на меті оцінити, чи відчули 

росіяни на собі якісь негативні наслідки приєднання Криму. З огляду на те, 

що щирість відповідей респондентів на подібні запитання може викликати 

певні сумніви, під час опитування використовувався метод непрямих 

запитань (техніка, що не спонукає опитуваних до прямого висловлювання 
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власних поглядів). Отримані у такий спосіб результати засвідчили, що на 

думку досить значної частки респондентів (від 38 % до 55 %) «приєднання 

Криму обійдеться для Росії занадто дорого», що іде певним чином у розріз із 

офіційними позиціями Кремля. Разом із тим, як вважають соціологи, подібні 

висновки засвідчують «суперечливість настроїв, які є результатом зіткнення, 

з одного боку, почуття гордості за керівництво країни, а з іншого боку, 

певної неоднозначності в оцінках економічної ситуації» [6]. 

Зрозуміло, у цьому випадку очікуваною є зворотна реакція українців 

щодо адептів «Русского мира». Як засвідчили результати соцопитувань, 

проведених КМІС у травні 2015 року, за час після початку Євромайдану 

ставлення до росіян у жителів усіх регіонів України погіршилося майже 

вдвічі. «За півтора року – з вересня 2013 року, тобто перед Майданом, до 

лютого 2015-го, – підкреслив генеральний директор КМІС Володимир 

Паніотто, – ми бачимо, що позитивне ставлення українців до Росії впало 

дуже істотно: з 88 % до 34 %. Найбільше зменшення відбулось у західному 

регіоні, де 75 % ставилося позитивно, а зараз лише 15 %, дуже істотне воно в 

Центрі, але й на Сході позитивне ставлення до росіян впало з 96 до 55 %». 

Проте, навіть зараз українці краще ставляться до Росії, ніж росіяни до 

України. Хоча після захоплення Криму відбувся обвал, який удвічі зменшив 

число симпатиків Росії в Україні [188]. 

Варто наголосити на тому, що більшість сусідів України з Центральної 

Європи засудили анексію Криму, розглядаючи цей процес я наслідок 

зростання шовіністичних настроїв у самій Росії. Говорячи про 

неприпустимість подібних дій на міжнародній арені на початку ХХІ століття, 

Посол Словацької Республіки в Україні Юрай Сівачек підкреслив: «Ми 

повністю підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України. 

Анексію Криму чи будь-яке втручання до внутрішніх справ України 

Словацька Республіка вважає неприпустимими. Рішення щодо майбутнього 

України мають приймати самі українці» [155, с. 59]. Разом з тим, як вважали 

зацікавлені експерти, необхідними є акції щодо посилення публічного тиску 
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суспільств окремих держав – членів ЄС, зокрема Чехії та Угорщини, на своїх 

«проросійських» лідерів.  

Тут варто вказати на ще одну особливість, яку висвітлила кримська 

криза – серйозні розбіжності у сприйнятті геополітичної та міжнародно-

правової картини світу, які існують між Росією і Заходом. Наведемо лише 

один факт щодо різниці у дипломатичній мові. Так, у ході розгортання 

кримської кризи, 14 березня 2014 року під час шестигодинної бесіди в 

американському посольстві в Лондоні Державний секретар США Джон Керрі 

та Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров ні про що так і не 

домовилися. Російська сторона називала «кримську проблему ще більш 

особливою, аніж косовську». Заважимо: Путіна та його оточення поки що 

врятовує те, що Захід, і особливо об’єднана Європа, не спроможні виробити 

спільної стратегії з багатьох міжнародних проблем, у тому числі з кризового 

українського питання. До того ж, сучасний дослідник Девід Грегож, також 

вважає це однією з характерних рис мегатрендів до 2020 року, підкреслюючи 

«недостатній рівень консолідації на Заході», що, однак, «має тенденцію до 

зниження» [224]. 

Українська криза, таким чином, показала наявність значного 

політичного вододілу між Росією та Заходом. Вона стала «своєрідним 

маркером того, наскільки великі відмінності в сприйнятті росіянами 

і європейцями питань національного будівництва, територіальних проблем, 

пошуку інтеграційних моделей, регіонального та глобального лідерства» та 

розподілу відповідальності між провідними акторами міжнародної політики 

[184]. Багато хто з експертів вважає, що подібна роздвоєність і зростаючі 

суперечності не влаштовують і європейців. Концепція і, найголовніше, 

практика «двох Європ» із центрами у Брюсселі та в Москві, зауважила 

в аналітичній статті канадська дослідниця Тетяна Буба, є неприйнятними для 

європейських політиків. Такий підхід веде до геополітичного розділення 

континенту і, в кінцевому рахунку, спроможний «знищити потенціал 

європейської інтеграції – один з життєвих стовпів ЄС» [217]. 
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Підводячи деякі проміжні підсумки викладеного вище, можна 

констатувати, що розбіжності та непорозуміння у внутрішньополітичних 

взаєминах між Києвом і Автономною Республікою Крим, які накопичувалися 

не один рік, у кінцевому рахунку призвели до тотальної політичної 

дискомунікації сторін, які практично не чули одна одну. Подібні процеси 

одночасно ретранслювалися на відносини більш широкого міждержавного 

рівня – між Росією та Україною. Отже, відмінності у самоідентифікації, 

нашаровані на тотальну дискомунікацію та масовану тенденційну 

інформаційну кампанію офіційного Кремля, врешті-решт призвели до анексії 

Криму у березні 2014 року та до подальшої ескалації конфлікту на Сході 

України, що невід’ємно пов'язаний із веденням Росією тотальної 

інформаційно-психологічної війни. 

Втім уже «кримська кампанія» була формою спеціальної інформаційної 

операції, що поєднувала інформаційний вплив на заздалегідь підготовлене 

населення, яке спрямовувалось до акцій блокування за допомогою 

агентурного апарату, а також застосування можливості власних збройних 

сил, що в комплексі й дало можливість називати такий спосіб ведення 

бойових дій «гібридною війною». 

Варто також підкреслити, що серед вітчизняних експертів та у 

міжнародних дипломатичних колах досить поширеною є думка про те, що 

«українсько-російський конфлікт, породжений збройною агресією Росії, не 

можна вирішити суто воєнними засобами. Поряд із цим, з огляду на цинічну 

позицію РФ, цей конфлікт не може бути вирішений і суто дипломатичними 

шляхом (виділено дисертантом. – О. Ш.), оскільки застосування 

дипломатичних засобів у міжнародних відносинах може дати позитивний 

результат лише в тому випадку, коли обидві сторони довіряють одна одній, 

ставляться одна до одної з повагою або принаймні прагнуть до порозуміння 

відповідно до вимог демократії та норм міжнародного права» [208].
.
 

При цьому в пошуку шляхів вирішення україно-російського конфлікту, 

не можна оминути характер налаштування сучасної громадської свідомості 
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щодо цього питання. Так, зокрема, анексія Криму стала каталітичним 

чинником стійкого антиросійського тренду, а саме: позитивне ставлення 

українців до Росії впало дуже істотно – з 88 % до 34 %. 

У цьому контексті виникає запитання: «Які кроки мають здійснити 

українська спільнота і держава загалом?» На наш погляд, для того щоб 

розраховувати на повноцінну підтримку міжнародної спільноти, варто 

забезпечити узгодження та реалізацію власної послідовної стратегії щодо 

відновлення контролю законної влади на всій території України. Мільйони 

громадян України, які проживають у Криму та у Севастополі, а також на 

тимчасово окупованих територіях Донбасу, очікують рішучих практичних 

кроків з боку центральної влади України. Поряд із цим, в Україні досі не 

розроблене чітке законодавство, яке б визначало правовий статус Криму 

після повернення півострова під юрисдикцію України. Водночас відсутнє 

цілісне бачення, яким чином та в які терміни влада збирається повертати 

втрачені в результаті агресії Росії території, а також яким чином вона буде 

забезпечувати захист прав і свобод своїх громадян, котрі потерпають від 

окупації. Усе це може на тривалий час відштовхнути їх від Києва. 

Також офіційному Києву у відносинах і з Європою, і з Росією потрібно 

відходити від позицій, що були характерними для минулих років та полягали 

в тому, що Україна була й залишається державою зі «значним геополітичним 

потенціалом, який робить її важливою одиницею геополітичних відносин, 

навіть за умови пасивної участі» у міжнародному житті [168]. У сучасних 

умовах Україна повинна зайняти більш активну та помітну, прагматичну 

позицію, в тому числі шляхом посилення її інформаційно-безпекової функції, 

яку станом на цей час декларує лише Міністерство інформаційної політики 

України. Вона полягає у здійсненні постійного моніторингу за 

інформаційним простором держави в мирний час, методичне забезпечення 

відповідних структур щодо протидії інформаційним впливам на мирне 

населення країни, координації дій цих структур в особливий період, при 
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цьому відбувається самостійне проведення активних операцій наступального 

й оборонного характеру як в інформаційному, так і в кіберпросторі. 

Що стосується власне російсько-українських взаємин, вони мають бути 

переосмислені та перебудовані з урахуванням, у першу чергу, сучасної кризи 

дискомінкації між двома країнами. У цьому контексті, зокрема, влучною є 

теза відомого французького мислителя Тейяра де Шардена: «Контакт є 

розуміння розбіжностей». 

Звідси випливає необхідність проведення у наступному підрозділі 

аналізу існуючих інформаційних аспектів дискомунікаційних процесів між 

Росією та Україною як невід’ємної складовою розгортання новітньої 

«гібридної війни». 

 

4.2. Проблема дискомунікації між РФ та Україною в умовах 

«гібридної війни» (за матеріалами ЗМК та експертними оцінками) 

 

У попередньому підрозділі основну увагу дослідження було 

акцентовано на початковому етапі агресії РФ проти України, який 

завершився анексією Автономної Республіки Крим (16 березня 2014 року), та 

аналізі відображення цих складних і драматичних подій у громадській думці 

й експертних оцінках як в Україні, так і в путінській Росії. Поряд із цим, 

констатуємо, що вже навесні 2014 року через пряме втручання Росії та 

підтримку Кремлем сепаратистських рухів на теренах України виникла 

загроза втрати ще двох територіальних одиниць нашої держави – Донецької 

та Луганської областей. Водночас, можна констатувати, що інформаційна 

війна з боку Росії розпочалась ще «задовго до загострення ситуації, що 

перетворилася у збройне протистояння проти України» [29]. Підкреслимо, 

що в указі Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015 «Про 

стратегію національної безпеки України» особливо акцентується на тому, що 

агресивні дії Росії «здійснюються для виснаження української економіки і 

підриву суспільно-політичної стабільності з метою знищення держави 
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Україна і захоплення її території». До того ж ці загрози національній безпеці 

України були спеціально диференційовані. По-перше, ішлося про військову 

агресію за участі регулярних військ, радників, інструкторів і найманців у 

бойових діях на території України. По-друге, відзначалася розвідувально-

підривна та диверсійна діяльність, а також «дії, спрямовані на розпалювання 

міжетнічної, міжконфесійної, соціальної ворожнечі і ненависті, сепаратизму і 

тероризму», на створення та всебічну підтримку «маріонеткових 

квазідержавних утворень на тимчасово окупованій території частини 

Донецької та Луганської областей». По-третє, вказувалося на нелегітимні дії 

РФ у зв’язку із тимчасовою окупацією території АР Крим і міста 

Севастополя, а також можливість розміщення на півострові Крим тактичної 

ядерної зброї [144]. 

Отже, безсумнівно, воєнно-психологічні дії на Сході України вийшли 

за рамки внутрішньополітичного конфлікту та переросли в геополітичне 

протистояння, що представляє собою загрозу не тільки територіальній 

цілісності Української держави, а й усій системі європейської безпеки. 

Загалом, складність і неоднозначність процесів на Донбасі відображаються 

у множинності підходів до їх осмислення: у якості громадянської війни в 

Україні, як форми російсько-українського конфлікту, як прояву агресії та 

посягання на територіальну цілісність України з боку Росії, і, нарешті, у 

якості відголоску російсько-американського протистояння. Така тенденція 

пояснюється, на наш погляд, впливом на розгортання конфлікту численних 

чинників, зокрема деструктивних ментально-культурних лакун, характерних 

для України, несумісності геополітичних інтересів окремих держав, та, до 

певної міри, особистих якостей політичних лідерів. Але центральним 

аспектом і каталітичним чинником війни на Донбасі виступає саме 

українсько-російське протистояння (політичне, ментально-історичне, гео-

економічне, інформаційно-комунікативне) в умовах розгортання «гібридної 

війни». 
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Поряд із цим, не можна оминати і «російсько-американський вимір» 

«гібридної війни», складовою часткою якого є в тому числі й українська 

криза. Такий підхід сьогодні особливо підтримується воєнними та 

зовнішньополітичними експертам РФ. Так, наприклад, президент колегії 

військових експертів Росії і член Ради з національної стратегії Олександр 

Владимиров, виступаючи на конференції «Гібридні війни XXI століття», яка 

відбулася у Військовому університеті Міноборони РФ у січні 2015 року, 

взагалі вважає, що США виявилися у великому виграші: адже їм вдалося 

«зняти у нас, у Росії, відчуття, що проти нас ведеться війна і це їхня 

стратегічна удача, тому що вони воюють з нами, а ми з неминуче воюємо», 

і в такому «невіданні ми можемо загинути». Головним противником РФ цей 

експерт вважає не конкретно США, а фактично весь Захід, який ідентифікує 

як ворога. Отже, провідним супротивником сучасної Росії є радикальний 

лібералізм, і уособлюють його «держави і військово-політична структура – 

НАТО, включаючи політичні химери типу України, а також сили 

внутрішньої п’ятої колони». До ворогів РФ віднесений також «радикальний 

політичний іслам, і уособлюють його держави, і недержавні формування» 

[20]. Інший московський експерт і політичний оглядач, директор Центру 

політичної інформації Олексій Мухін взагалі вважає, що Захід і, зокрема 

США, зманюпулювали свідомістю громадськості у випадку з питанням 

асоціації України з ЄС, «якщо подія не відбувається», її немовби 

інформаційно «програють» у віртуальному (медійному) просторі й це 

відкладається у сприйнятті аудиторії як дещо реальне. У цьому, підсумовує 

О. Мухін, власне, і полягає інформаційний «виверт» США, які, по суті, вже 

«розв’язали Третю світову (гібридну) війну проти Росії та низки інших країн 

у 2013–2014 роках» [107]. 

Таким чином, варто зауважити, що «гібридна війна» як нове явище в 

міжнародних відносинах початку ХХІ століття передбачає залучення різного 

інструментарію – від воєнно-політичного, економічного й до інформаційно-

психологічного. Оцінюючи методи останнього, вітчизняний дослідник 
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Є. Магда зазначає, що Росія використовує широкий спектр методів 

«гібридної війни». Серед них «криве дзеркало» – перекручування та 

пересмикування фактів і дискурсів; «спекуляції на історії», сутність яких 

полягає у педалюванні дискусійних моментів українсько-російської історії; 

«заперечення очевидного», що має на меті зберігати обличчя, створювати 

видимість відсутності агресії. Насамкінець, ідеться також про «килимове 

бомбардування дезінформацією», що призводить до зростання панічних 

настроїв серед частини населення, появи численних ліній розколу в 

українському суспільстві [98, с. 138–142]. 

Також можна погодитися з думкою, висловленою дослідницею 

Національного університету оборони України О. Саричевою, яка зазначає, 

що на сучасному етапі інформаційні війни стали аксіомою сучасних 

міжнародних відносин і дозволяють дуже ефективно, із залученням малих 

фінансових та людських ресурсів досягати поставленої мети. Як наголошує 

дослідниця, усе, в кінцевому рахунку, залежить від «ступеня професіоналізму 

реалізаторів інформаційних операцій із застосуванням лінгвістичних 

технологій» [160]. За її словами, інформаційник-аналітик, інформаційник-

пропагандист мають стати сьогодні професіоналами високого класу, пройти 

спеціальний вишкіл і спиратися на надбання у медіа-сфері, здобуті не тільки 

державою, а й окремими НУО, журналістами та блогерами. Адже, як слушно 

підкреслює О. Неклесса, складний світ припускає зміну типу рефлексії: 

складному суспільству «потрібний складний суб’єкт, здатний до швидкого 

аналізу і комплексній дії». 

Звідси виплаває актуальність проведення детального аналізу 

відмінності, суперечностей й прямих невідповідностей інформаційного 

контенту України та Росії щодо перебігу подій на Сході України і вивчення 

специфіки сучасної російсько-української інтеракції, яка призвела до 

феномену політичної та ментальної дискомунікації між Україною та Росією, 

що відбувається, як вважають зацікавлені експерти, у рамках ведення 

новітньої «гібридної війни». 
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Беручи до уваги те, що сучасну війну на Донбасі називають війною 

смислів, контентів та дезінформаційних меседжів, котрі впливають на 

формування двох абсолютно різних матриць громадських думок – 

української і російської, у цьому підрозділі будемо намагатися здійснити 

порівняльний аналіз контенту російського та українського інформаційних 

просторів щодо подій на Сході України, а також на вивченні сутності, 

причин і характеру дискомунікаційних процесів між Україною та Росією як 

невід’ємних складових інформаційно-психологічної війни. Джерелами 

дослідження обрані відповідні макротексти різноманітного формату: газетні 

й журнальні публікації, актуальний контент новин, промови, прес-

конференції й аналітичні матеріали, які впливають на формування двох, на 

жаль, антагоністично налаштованих громадських думок України і Росії. 

Як більшість воєн XXI століття, воєнні дії на Сході України є формою 

«гібридного» протистояння, тобто військовою стратегією, яка об’єднує 

традиційну війну та кібервійну. Загалом, невід’ємною складовою «гібридної 

війни» є інтерпретація реальності шляхом масованого та тенденційного 

інформаційного впливу, який, зазвичай, здійснюється органами державної 

влади, аналітико-експертними колами, а також за допомогою ЗМІ.  

Для початку варто зазначити, що інформаційний масив центральних 

органів державної влади, донесений до широкого громадського загалу, 

відіграє важливу роль у формуванні громадської думки. Загалом, будь-яка 

держава та правляча верхівка зокрема, тією чи іншою мірою вдаються до 

використання низки інформаційно-маніпулятивних методів з метою 

подолання антагоністичних соціальних блоків із несумісними протилежними 

цілями та позиціями, що може спричинити локальний чи навіть 

загальнодержавний конфлікт.  

Тому за умов ведення бойових дій на теренах нашої держави вкрай 

важливу роль повинна відігравати однозначна, чітка та вольова позиція 

українського політичного класу щодо подій на Сході України. Звідси 

випливає необхідність провести порівняльний аналіз особливостей 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2FXXI_%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2596%25D1%2582%25D1%2582%25D1%258F&ei=lfHqVPy8NOLcywPR4oDQDA&usg=AFQjCNFm17QWFpSy4LDOeC1S3vF74tU4fg&sig2=Gm3-wwsjKtFCtG8tKnnvtQ&bvm=bv.86475890,d.bGQ
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вербального вираження офіційних поглядів органів державної влади України 

стосовно конфлікту на Донбасі із їх російськими відповідниками. 

У результаті проведення контент-аналізу можна виокремити кілька 

центральних семантичних конструкцій, які використовуються офіційним 

Києвом для формування більш однозначного і навіть однополюсного бачення 

українською громадськістю подій на Донбасі. 

Так, офіційно українська влада визнає факт присутності російських 

військ на території України як акт порушення територіальної цілісності та 

суверенітету України, звідси уособлення Росії із країною-агресором, яке 

стало вже стійкою апріорною формою при розгляді подій на Сході України. 

Прикладом цього служать численні ноти та протести Міністерства 

закордонних справ України на кшталт «…у зв’язку з незаконними діями 

Російської Федерації, грубим порушенням державного кордону України, 

втручанням у внутрішні справи нашої держави шляхом підтримки 

терористичних угруповань, які діють на Донбасі…» [72]. Ідентичні позиції 

демонструє безпосередньо сам Міністр закордонних справ України Павло 

Клімкін, який у своїх офіційних промовах, прес-релізах і звітах визнає як 

факт причетності РФ до війни на Сході: «без Росії конфлікту на Сході 

України не було б», так і агресії з її боку: «Російська агресія проти України, 

наслідком якої була незаконна окупація та анексія Автономної республіки 

Крим та міста Севастополя, як також і напруга на Сході України, не лише 

порушили територіальну цілісність і суверенітет моєї країни, але підірвала і 

далі буде підривати європейську безпеку» [193]. Зазначимо й те, що для 

офіційного політичного дискурсу України в контексті війни на Донбасі, 

характерним є превалювання відомої думки стосовно того, що на Сході 

України відбувається боротьба проти терористичних угруповань – 

сепаратистів. Зокрема, П. Клімкін постійно закликає Євросоюз визнати, що 

«на Донбасі діють не “ополченці”, а справжні терористи».  

Президент України П. Порошенко у своїх офіційних промовах поряд із 

уже формалізованим визнанням причетності РФ до війни на Донбасі часто 
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апелює до архаїчних форм колективної свідомості, таких як любов до 

батьківщини, патріотизм, прагнення миру, відданість і згуртованість перед 

єдиним і спільним ворогом, в даному випадку – Росією. Підтвердженням 

вищесказаного є наступні офіційні висловлювання президента: «…сьогодні 

країна об’єднана як ніколи раніше за 23 роки свого існування», «ми маємо 

пам’ятати, що здатні захистити нашу державу», «…Україна веде війну не 

тільки за свою незалежність, не тільки за територіальну цілісність. Ми 

ведемо війну за свободу, демократію та мир». Окрім того, варто виокремити 

мовні конструкції, до використання і повторення яких у різних їх 

інтерпретаціях вдається П. Порошенко: «Донецька та Луганська області є 

тимчасово окупованими територіям», «РФ – країна-агресор…», «Росія, 

безперечно, бере активну участь у воєнних діях на сході України» тощо.  

У контексті вищесказаного варто проаналізувати, який «інформаційний 

ресурс», у свою чергу, використовується офіційною Москвою. Як цілком 

слушно відзначають вітчизняні аналітики медіа-простору Г. Піскорська та 

Н. Яковенко, традиції переваги та великодержавна ментальність більшості 

російської політичної еліти окреслюють масштаби й інтенсивність 

інформаційного впливу РФ на Україну. Росія, як відомо, не має намірів 

вступу до ЄС, не поділяє його ціннісні засади, проте «активно просуває 

власні культурні надбання, формує мережу культурних центрів, розширює 

присутність російської держави у європейському і світовому інформаційному 

просторі». Так, у 2005 році розпочалася робота першого державного 

цілодобового англомовного телеканалу Russia Today, який має власні пункти 

в усіх столицях провідних країн світу та в регіонах РФ, і мовлення якого 

ведеться 32 мовами та охоплює всі континенти, за винятком Південної 

Америки. Також для впорядкування та забезпечення цілеспрямованої 

координації зусиль різних державних відомств і структур у 2008 році було 

створено Федеральне агентство у справах СНД, співвітчизників, що 

проживають за кордоном, і з питань міжнародної гуманітарної співпраці – 

«Россотрудничество». Цікаво, що це агентство є підвідомчим МЗС РФ і 
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здійснює діяльність через представництва або представників у складі 

дипломатичних місій у 74 країнах світу. Сьогодні діють 83 підрозділи 

агентства, у тому числі 58 російських центрів науки і культури, які тісно 

співпрацюють із неурядовими російськими та міжнародними організаціями, 

у тому числі з Фондом «Русский мир», Російським фондом культури, а також 

із такими інформаційними партнерами – агентствами ИТАР–ТАСС, «РИА 

Новости», телеканалами, радіостанцією «Голос России», журналами 

«Русская мысль», «Русский век» та «Русский мир».  

Показово й те, що Росії вдалося для висвітлення власної позиції 

частково залучити й західні ЗМК. Так, на телеканалі CNN вийшли сюжети, 

що виправдовують дії президента РФ, з посиланням на історика Стівена 

Коена, який вважає, що в українській кризі провини Путіна немає. В інтерв’ю 

телеканалу CNN Коен заявив, що в цій ситуації у російського президента не 

було іншого вибору. Понад те, на його місці президент США вчинив би так 

само, якщо не жорсткіше.  

У перші дні агресії Росія заявила про ще один пропагандистський 

фронт, який надалі набув особливого значення. Завданням інформаційного 

протиборства на цьому фронті стало створення враження про те, що дії Росії 

підтримує світова преса. Зокрема, здійснювалися посилання на нібито 

коментарі західних ЗМІ, які видавалася за позитивний погляд західної преси 

на зовнішню політку Росії. Однак, з технічної точки зору, ці коментарі могли 

залишати безпосередньо російські спеціалісти з ведення інформаційно-

пропагандистських операцій. Світова «підтримка» російських дій також 

подавалась у формі довільних трактувань заяв міжнародних лідерів, 

наприклад, слова Дж. Керрі – в інтерпретації ИТАР–ТАСС, позиція Китаю – 

в інтерпретації ІА REGNUM тощо [28, с. 233, 235]. 

Ускладнює ситуацію й те, що інформаційний простір України протягом 

тривалого часу залежав від Росії і був заповнений саме російськими засобами 

масової інформації. Тобто Україна після розпаду СРСР вийшла «на 

міжнародну арену інформаційно-безборонною», адже всі колишні радянські 
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закордонні корпункти залишилися у віданні РФ, а Україна – без коштів і хоча 

б якоїсь можливості організації закордонної кореспондентської мережі. 

Проте слід підкреслити: на сьогоднішній час ситуація змінилася, що є 

надзвичайно позитивним процесом. Адже зрозуміло: для досягнення успіхів 

на міжнародній арені та, відповідно, створення позитивно іміджу державі 

необхідно мати власний інформаційний ресурс і засоби інформаційної 

безпеки загалом [137]. 

Відзначимо й те, що медіа активність головних українських публічних 

осіб також не відповідала вимогам часу. Незважаючи на начебто численні 

виступи перших осіб держави, вони були переважно малозмістовними і не 

створювали у громадян враження адекватної активності, а швидше, 

метушливості, лише частково відповідали конфронтаційно-кризовому 

дискурсу й не надавали конкретної й очікуваної інформації про дії та наміри 

влади. Підкреслимо, що офіційні сайти ключових державних інститутів були 

майже повністю бездіяльними. Лише частковий інформаційний супровід 

подій здійснювали сайти Кабінету Міністрів України та Верховної Ради 

України, натомість сайт Адміністрації Президента України оприлюднював 

лише формалізовану інформацію, зокрема нормативно-правові акти (укази, 

розпорядження та закони України). Найбільш ефективним механізмом 

стримування агресивної кампанії Росії у віртуальному (символічному) 

і реальному вимірах стало використання громадської журналістики й 

максимально широке висвітлення подій в онлайн-режимі. Зокрема, онлайн-

трансляції з використанням інструментів типу stream дозволили викрити 

«постановочне» тло, дезавуювати більшість провокаційних заяв, а в окремих 

випадках попередити провокації з боку озброєних людей [28, с. 236]. 

Офіційний Кремль, у свою чергу, на концептуальному і політичному 

рівнях веде наступ, спираючись на ідею «Русского мира». На початку 

ХХІ століття у контексті реалізації цього геополітичного проекту були 

об’єднані культурний і релігійний елементи в матрицю поняття «російська 

цивілізація». Як відзначає український медіа-експерт Є. Магда, «Русский 



152 
 

мир» як матриця державних інтересів РФ «виглядає досить агресивно, 

протистояти йому можливо винятково асиметричними методами» [98, c. 65, 

79]. Потрібно також мати на увазі, що концепт «Русского мира» як сучасну 

інформаційно-пропагандистську зброю Кремля варто розглядати з двох 

боків: для Європи – це, швидше, ідеологічна зброя, а в рамках реалізації 

геополітичних цілей проти України – це «технологічна концепція», що 

відповідає вимогам часу, діючи не тільки на рівні держав, а й на «рівні медіа, 

освіти, цивільної роботи і підприємництва» [99, с. 70]. 

Експертами помічено, що інформаційні атаки в рамках «Русского 

мира» мають на меті чинити тиск на українське керівництво з метою змусити 

його прийняти московський сценарій з урегулювання конфлікту. Експерт 

групи «Інформаційний спротив» В’ячеслав Гусаров виокремлює напрями, на 

яких зосереджені подібні інформаційні атаки. Це насамперед формування 

негативних суджень про воєнно-політичне керівництво України та про те, що 

хаотичні бойові дії призводять до невиправданих жертв серед сил АТО. При 

цьому налаштування громадської думки в 2014 році відбувалось у напрямі, 

що Україна не зможе прожити зиму без російського газу та що сторонам 

«необхідно повернутися до перегляду газових контрактів». Експерт також 

підкреслює, що на всіх етапах конфлікту цільовою аудиторією інформаційно-

пропагандистської кампанії Кремля було не тільки населення РФ, а також 

«російськомовна діаспора за кордоном, населення України, в тому числі в 

окупованих районах Донбасу, громадяни західних країн, країн БРІКС та 

Митного союзу, близьких Росії за політичними поглядами». У зв’язку з цим, 

на його думку, у цій політичній ситуації основну частину інформаційних 

заходів мала б узяти на себе влада та дипломатичний корпус за безумовної 

підтримки медіа [36].  

Звичайно, події Євромайдану в Україні знайшли своє відображення у 

російській громадській думці, яка, однак, не зазнала настільки 

непропорційного розподілу, як прийнято вважати. Так, зокрема лише 45 % 

росіян у лютому 2014 року, відповідаючи на опитування ВЦВГД, вважали 
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акції протесту в Україні спланованою і профінансованою західними 

спецслужбами спробою встановлення контролю над Україною. Разом з тим, 

33 % респондентів віднесли ці події до боротьби кланів, а 22 % – до 

захоплення влади, ще 19 % – до справді народного повстання. Рівно через 

три тижні половина росіян не симпатизувала жодній зі сторін конфлікту, 

а 8 % підтримували опозицію [174]. 

Загалом, ґрунтовне розуміння сучасної дихотомії (причому досить 

асиметричної не на користь України) інформаційного простору по лінії 

відносин Україна – Росія неможливе без аналізу безпосередньо тематичних 

блоків інформаційної кампанії офіційного Кремля щодо подій на Донбасі. 

Тому варто виокремити наступний характер репрезентації реальності 

органами державної влади РФ.  

По-перше, офіційна Москва заперечує позицію, властиву Україні, про 

присутність російських військ на Донбасі. Наприклад, для Міністра 

закордонних справ РФ С. Лаврова характерною є наступна риторика: «Росія 

заперечує будь-яку участь в конфлікті в Україні… в Україні воюють тільки 

добровольці із Росії», «війська поблизу українського кордону переміщаються 

для забезпечення безпеки Росії».  

По-друге, найбільш резонансною офіційною позицією Кремля є 

антизахідна, а особливо антиамериканська риторика. Так, С. Лавров 

неодноразово наголошував на безпосередній участі США у сучасних 

політичних процесах в Україні з метою закріплення власного геополітичного 

лідерства у світі та остаточного витіснення РФ із лона держав – світових 

лідерів. Для підтвердження вищесказаного, варто процитувати наступні заяви 

російського міністра: «Українська криза є безпосереднім наслідком намагань 

Заходу зберігати та просувати на схід розділові лінії в Євроатлантиці…» [85], 

«… є інформація про те, що до такої агресивної поведінки по відношенню до 

територій (ДНР і ЛНР) підштовхують із-за кордону», «…США з самого 

початку були залучені до антидержавного перевороту» [92]. 
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По-третє, спостерігається намагання керівництва РФ насадити думку 

про щире прагнення Росії допомогти Україні у вирішенні конфлікту на 

Донбасі, виступаючи в цьому контексті не країною-агресором (як офіційно 

вважає Київ), а країною-миротворцем, захисником російськомовного 

населення України. Зокрема, В. Путін зазначив: «Каральну операцію на сході 

України веде київська влада після державного перевороту в Києві… Росія 

готова виступити як посередник у політичному діалозі в Україні» [147]. 

Звичайно, у результаті впливу насадженої офіційною Москвою 

«картинки російсько-українського протиборства» російська громадськість 

сприймає цей конфлікт у «викривленому дзеркалі». У цьому контексті 

влучною є думка академіка І. Павлова, який у своїй відомій лекції «Російська 

думка» зауважив: «У нас прихильність до ідеї не сполучається з абсолютною 

неупередженістю, ми глухі до заперечень не тільки з боку інакше мислячих, 

але і з боку дійсності» [146, с. 117]. 

Щодо аналітико-інформаційної підтримки сучасного політичного курсу 

органів державної влади, то, забігаючи наперед, можна констатувати, що 

аналіз доступних українських інформаційно-аналітичних матеріалів 

(Інституту Горшеніна, Центру глобалістики, Центру Разумкова, Фонду 

«Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва») засвідчив підтримку 

українських експертних кіл офіційної позиції влади у баченні процесів, що 

відбуваються на Донбасі. Такий консенсус у контексті україно-російського 

інформаційного протиборства є однозначно явищем позитивної консолідації. 

Здійснений контент-аналіз української експертної думки дозволяє 

виокремити наступні тренди у репрезентації сучасної реальності на 

південному сході України.  

По-перше, безперечним для українських експертів є факт присутності 

російських військ на теренах України. До прикладу, В. Омельченко не 

виключає можливість масштабного вторгнення Росії на територію України, 

підвереджуючи при цьому думку, яка пронизує майже весь інформаційний 

контент українських ЗМІ, про те, що «бойовики здійснюють обстріл мирних 
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кварталів та українських військових з боку російського кордону». При чому в 

цій зоні наявні «скупчення власне російських військ та відповідно російської 

воєнної техніки» [116].  

По-друге, зацікавлені експерти в Україні неодноразово висловлювали 

міркування про те, що російська присутність на Сході України є 

відображенням прагнення РФ зберегти свою геополітичну вагу в цьому 

регіоні. Однак, на відміну від позиції офіційної влади, більшість українських 

аналітиків не наголошують на факті протистояння по лінії РФ – США, 

апелюючи лише до регіональних амбіцій Росії, які проявляються у її 

прагненні зберегти важелі впливу на пострадянському просторі. Так, 

зокрема, В. Чалий, колишній заступник генерального директора Центру 

Разумкова, а наразі Надзвичайний і Повноважний Посол України в США, 

зазначив, що головною метою РФ є «…не дати Україні визначити своє 

майбутнє, тримати її на повідку; Володимир Путін хотів лише одного – аби 

йому віддали патронат над Україною – економічний і політичний» [195]. 

У цьому контексті дещо дивно звучить звинувачення С. Лаврова, який, 

виступаючи намолодіжному форумі «Територія смислів на Клязьмі», назвав 

недружньою заяву президента П. Порошенка про те, що в умовах війни немає 

братніх народів. «Керівництво України задалося метою змінити, якщо хочете, 

генетичний код. Я впевнений, що нічого з цього не вийде. Але коли 

Президент України каже: “Ніякі ми не братні народи, український народ йде 

успішним чином до Європи, а російський народ знаходиться в кризі”, – це 

що, дружнє ставлення» [52]. 

По-третє, важливим тематичним блоком української аналітики є аналіз 

ведення РФ справжньої «гібридної війни» проти України засобами 

пропаганди, економічного тиску, військової сили та за підтримки 

внутрішнього сепаратистського начала парамілітаристських формувань. Тут 

варто наголосити на причинах цього, врахувавши розвиток внутрішніх 

тенденцій у нашій країні, які так чи інакше сприяють дискомунікації. Ось як 

описує ситуацію, що склалася, медіа-експерт С. Єременко – донецькі газети 
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«Донбасс», «Жизнь», «Вечерний Донецк», «Панорама» не виходять друком. 

«Донецкие новости» (власність Р. Ахметова), за даними моніторингу ЗМІ, 

друкують до 15 % прихованої реклами олігарха. Однак на сторінках цього 

тижневика читач не знайде й натяку на засудження агресії Росії. Тут також 

немає скорботи за загиблими українськими воїнами, частина яких є 

уродженцями Донбасу. Ще один факт: на початку весни 2014 року мешканці 

Донбасу розуміли, «що відбувається і хто винен», але за півроку під впливом 

російської пропаганди змінили власні погляди. Сьогодні вони звинувачують 

у розпалюванні війни «майданівців, українську владу, Америку – 

ретранслюють ті меседжі, котрі нав’язує Росія» [43, с. 18]. 

Таким чином, можна констатувати, що українські аналітичні центри, 

з одного боку, проявляють досить високий ступінь незаангажованості та 

нейтральності у конотації сучасних подій на Донбасі, однак, з іншого, 

матеріали, представлені цими інститутами, є досить однобокими і 

фронтальними, кількісна сторона та якість аналітики не відповідають 

сучасним вимогам щодо інформаційної війни, а також більшість із поданих 

матеріалів зазвичай носить нейтральний, коментуючий характер. Тобто у 

багатьох із них практично відсутній більш глибокий аналітичний, 

роз’яснювальний зміст, що спричиняє загрозливий у сучасних умовах 

поверховий плюралізм думок і призводить до мозаїчності уявлень 

громадськості про перебіг подій на Донбасі. 

Поряд із цим, варто навести результати соціологічного опитування 

УЦЕПД імені Олександра Разумкова, за яким 71,8 % громадян України 

вважають, що РФ є «державою-агресором, стороною конфлікту на Сході 

України», а 66,1 % вважає т.зв. «ДНР» і «ЛНР» терористичними 

організаціями, які «не мають права представляти населення відповідних 

територій» [138]. Отже, українська громадська думка налаштована не стільки 

антиросійськи, скільки антипутінськи, розуміючи, що в російському соціумі 

немає єдності стосовно українського питання. 



157 
 

Аналізуючи російський аналітичний контент (Російського інституту 

стратегічних досліджень, Московського центру Карнегі, Левада Центру, 

Аналітичного центру при Уряді Російської Федерації), варто підкреслити 

деякі його позиції у висвітленні процесів на Донбасі, котрі контрастують із 

українським баченням цих подій. Центральною ідеєю російської аналітики у 

контексті здійснюваного дослідження є теза про американське прагнення 

закріпити своє лідерство у світі, переформатовуючи при цьому Євразійський 

простір і остаточно послаблюючи РФ. Виходячи з цього, більшість 

російських експертів переконані в тому, що українська криза є результатом 

ініційованих США геополітичних змін. Підтвердженням цього є наступні 

меседжі: «українська криза є новим етапом в рамках переформатування 

всього євразійського простору» [114], «завдання-максимум для Заходу – 

повалення В. Путіна в результаті “кольорової революції” і прихід до влади 

одного з лідерів… прозахідного ліберального зразка» [192], «головна мета – 

зробити Україну прозахідну, русофобську, антиросійську – джерелом 

постійної напруги та конфліктів з Росією» [185]. Ось що пише стосовно ролі 

США в конфлікті російський учений і політик С. Глазьєв: «…слідуючи 

заповітам Бісмарка і порадам Бжезинського, в якості головної лінії розколу 

вони використовують Україну, розраховуючи, з одного боку, на ослаблення і 

агресивну реакцію Росії, а, з іншого боку, на консолідацію європейських 

держав в їх традиційному прагненні до колонізації українських земель. 

Утримання контролю над Європою і Росією може дати США геополітичний і 

геоекономічний запас міцності, необхідний для збереження глобального 

домінування в конкуренції з Китаєм» [27]. 

Окрім того, російські експерти вдаються до застосування мовних 

конструкцій шляхом перефразування, введення нових контекстних значень і 

порівнянь, які вуалюють і фактично спотворюють реальний хід подій на 

Донбасі, при цьому вкрай негативізують образ української влади та армії. 

Для підтвердження цієї думки варто вказати наступні експертні 

висловлювання: «українська армія, що підтримується воєнними 
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угрупованнями під нацистською символікою», «поведінка української влади 

у кризовій ситуації настільки некомпетентна і безвідповідальна, що слово 

”політика” до цього не підходить». Одночасно відбувається гіперболізоване 

підкреслення факту антиросійських настроїв в Україні, які, на думку 

російських експертів, є результатом цілеспрямованої «демонізації всього 

російського» та розгортання «вузькоспеціалізованої операції зомбування» 

з боку української влади.  

Однак не всі громадяни РФ і представники інтелектуальної еліти 

перебувають під впливом кремлівської пропаганди. Так, російська поетеса 

Олена Фанайлова, яка взяла участь у Міжнародному поетичному фестивалі 

«Meridian Czernowitz» у вересні 2015 року, долучившись до дискусії на тему 

«Культура на тлі війни і війна на тлі культури», сказала, що вона особисто 

розглядає «нинішній воєнний конфлікт як загальноєвропейський». Це війна 

на території Східної Європи, яку потрібно якнайшвидше припинити. Однак 

згідно із соціологічними опитуваннями поки що більшість росіян «не 

формулюють для себе воєнні дії в Україні як агресію Росії проти України, 

а як посильну участь Росії для захисту російського народу на території 

України». Проте навіть у Росії зараз відбувається великий розкол серед 

представників суспільства щодо оцінки української кризи [190]. 

Таким чином, ми приходимо до наступної тези: якщо українська 

аналітика характеризується висуванням ідей констатуючого характеру, які 

більшою мірою несуть інформаційну цінність, однак слабкі на емоційно-

ідеологічну складову, то російський експертний фон бачення цих подій 

є більш заідеологізованим, масштабнішим, ніж український, і включає не 

лише узагальнені, констатуючі матеріали щодо сучасних подій на Донбасі, 

а представляє глибокі, написані більш складною, науковою мовою матеріали, 

досить заідеологізовані та односпрямовані, алк саме вони викликають майже 

абсолютну довіру в надану інформацію з боку російських громадян.  

Тобто в Росії спостерігається високий рівень інформаційно-аналітичної 

підтримки офіційного курсу держави, що робить громадську думку РФ більш 

http://vidido.ua/index.php/photoreport/article/pro_kul_turu_i_viinu_govorili_u_chernivcjah_andruhovich_zhadan_izdrik_ta_pi/
http://vidido.ua/index.php/photoreport/article/pro_kul_turu_i_viinu_govorili_u_chernivcjah_andruhovich_zhadan_izdrik_ta_pi/
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одномірною, сформованою в межах однієї символічної площини, що 

підсилює значення національної єдності, повернення до «імперського 

великого минулого» та протипоставлення на рівні «свій – чужий», що 

пояснює антиамериканську, наразі антиукраїнську риторику. Проте не можна 

оминути той факт, що в Україні також спостерігається активне розгортання 

інформаційної кампанії, яка подібно до російської є достатньо 

заідеологізованою та спрямованою на об’єднання населення навколо 

патріотичних емоційно-забарвлених структур, що забезпечило морально-

політичну єдність українців і підсилення антиросійських сентиментів. Однак, 

на нашу думку, подібні двополюсні консолідації, які простежуються в Росії 

та частково в Україні, носять загрозливий, навіть хворобливий характер і 

свідчать про глибину як політичної кризи, так і про небезпеку ментально-

світоглядного та культурного розколу між двома державами. 

І, нарешті, щодо новинно-тематичного блоку ЗМІ, то варто зазначити 

те, що мас-медіа більшою мірою, ніж попередні інформаційні джерела, 

виступають творцями політичної культури та світогляду суспільства, вони 

транслюють певні цінності й універсальні зразки поведінки, часто 

згуртовують населення, творячи єдину соціальну спільноту, що особливо 

простежується в умовах кризи сьогодення. 

Сучасні російські та українські ЗМІ можна вважати, з одного боку, 

багатоголосими, однак з іншого – досить ідеологічно-орієнтованими, адже 

для висвітлення подій на Донбасі вони вдаються до використання численних 

засобів маніпулятивного впливу: метафор, евфемізмів, епітетів, порівнянь та 

стереотипів. Аналіз контенту українських новин засвідчив, що їх провідною 

тематикою є факт присутності російських військ на теренах України. При 

чому тезаурус повідомлень є ширшим, більш емоційно-забарвленим та 

метафоричним, ніж тезаурус офіційних виступів представників влади чи 

аналітичних матеріалів. Загалом, українське бачення подій на Донбасі 

формується під впливом інформаційних матеріалів на кшталт: «сили АТО 

зупинили просування російських регулярних військ» [189], «насправді на 
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сході держави Україна де-факто воює не стільки з місцевими сепаратистами, 

скільки з найманцями і військовими з Росії» [197], «терористи та російські 

війська готують наступ» [169]. 

Варто зазначити й те, що українські медійні повідомлення, які 

висвітлюють воєнні дії на Сході України, носять помітне емоційне 

навантаження та однозначну позитивну/негативну забарвленість, апелюючи 

при цьому до простих та інстинктивних почуттів натовпу. Підтвердженням 

вищесказаного є такі заголовки новин: «Гуманітарний конвой Росії 

пограбував стратегічні заводи України» (ТСН), «Путінська Росія нарощує 

обстріли та продовжує перекидання військ до України» («П’ятий канал»), «У 

Росії триває найінтенсивніший наступ на права людини з часу СРСР» 

(УНІАН), «Список загиблих в результаті російського вторгнення в Україні» 

(«Аргументи Україна»), «Росія змінила законодавство, щоб зірвати 

мобілізацію в Україні» («Українська правда»). 

Окрім того, значна частина медійних меседжів сприяє формуванню 

образу Росії як країни, яка на чолі з В. Путіним намагається реалізувати 

власні великодержавні шовіністичні амбіції за рахунок України, зазіхаючи 

при цьому на її територіальну цілісність. Наприклад, в українських ЗМІ 

можна знайти численні мовні конструкції в різних їх інтерпретаціях на 

кшталт: «Росія – плекає імперські амбіції», «московське самодержавство», 

«Путін – диктатор», «Росія – шовініст, імперіаліст» тощо. Таким чином, 

інформаційна кампанія України включає поєднання позитивної, негативної 

та нейтральної публіцистики. Поряд із цим, цілком зрозумілим є той факт, 

що її провідним завданням є спричинення необхідного резонансу 

громадської думки та формування громадського консенсусу в розумінні 

подій на Сході України. 

Натомість контент-аналіз провідних російських ЗМІ засвідчив, що 

більшість інформаційних матеріалів РФ є вкрай заідеологізованими, хоча 

ступінь ідеологізації, звичайно, залежить безпосередньо від інформаційного 

джерела. У результаті аналізу серед російських новинних текстів варто 
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виокремити зазначені нижче тематичні блоки, що репрезентують та 

інтерпретують перебіг подій, які виступають об’єктом цього дослідження.  

По-перше, у російських ЗМІ простежується крайня негативізація 

образу України, примітивізація української влади та армії, зокрема 

свідченням цього є повідомлення наступного типу: «Україна відправила на 

фронт 2 тис. недовчених курсантів», «Україна буде відправляти жінок в зону 

АТО», «українські патріоти час від часу пострілюють по школі та дитячому 

садку», «СБУ опустилась до того, що переслідує навіть беззахисні сім’ї 

біженців» («Сегодня»), «Київська гуманітарна допомога: зошити з бомбами 

для Донецька» («Комсомольська правда»), «росте число людей призивного 

віку, які не бажаючи воювати зі своїм народом, втікають з України» 

(«Перший канал»), «Україна зараз продемонструвала, що може воювати із 

мирним населенням та інфраструктурою» (НТВ). 

По-друге, ЗМІ гіперболізують антиросійські настрої в Україні, 

викликаючи в росіян страх перед, на їхню думку, радикальною і 

націоналістичною Україною, яка здійснює наступ на російськомовне 

населення та російський народ загалом. Так, у російських ЗМІ часто 

спостерігаються висловлювання наступного типу: «в Україні йде відкрите 

умертвіння російської мови, російської культури та самості, в цій частині 

російського етносу, який насильницькими методами відірвали від матушки 

Росії у 1991 році», «Донбас – гаряча точка новітньої історії, де іде безжалісна 

атака на росіян та “Русский мир”» («Сегодня»). 

По-третє, відбувається підсилення антиамериканських почуттів 

населення РФ як постфактум «холодної війни». При цьому центральною 

гіпотезою є ідея того, що українська криза ініційована за підтримки та при 

участі Заходу, а особливо США, які реалізовують e такий спосіб виключно 

власні геополітичні інтереси. Так, текстовим тлом цієї, де-факто правильної 

для російської правлячої верхівки ідеї, а відповідно, і для всього суспільства 

РФ, стають наступні висловлювання в ЗМІ: «Захід довгий час відкрито 

підтримував діяльність хунти» («Сегодня»), «На стороні Києва на Донбасі 
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воює близько 500 найманців із приватної американської військової компанії» 

(«Комсомольська правда»), «президент США Барак Обама знову зробив 

заяву у звичній для нього антиросійській риториці… Вашингтон підсилить 

тиск на Росію і продовжить надавати підтримку Україні» (НТВ). 

По-четверте, простежується не тільки нейтралізація в ЗМІ ролі РФ у 

конфлікті, а й відверте «обілення» політики Росії щодо врегулювання 

конфлікту на Донбасі, зокрема про це свідчать новинні стрічки на кшталт: 

«438 українських військових звернулись до російських прикордонників із 

проханням притулку» («Сегодня»), «пенсії на Донбасі виплатять за рахунок 

Росії», «Росія обігріє Україну» («Комсомольська правда»), «подальше 

намагання ігнорувати допомогу з боку Росії повинно призвести до розпаду 

України» («Коммерсантъ»). 

Варто також акцентувати на тому, що російські ЗМІ більшою мірою, 

ніж українські, вдаються до використання саркастичних текстових форм, 

досить принизливого щодо України змісту, наприклад: «ніякі погодні умови 

не зломлять дух народу, котрий успішно відбиває колони російських танків 

за допомогою лише однієї каски та “Фейсбуку”», «враховуючи те, що 

керівники “Незалежної” мислять тими самими категоріями, що й маргінали в 

нацгвардії, прослідкувати вектор руху українського суспільства дуже легко» 

(«Сегодня»); «патріотичне шоу під назвою “Мобілізація-2015 в  Україні”» 

(НТВ).  

Аналіз українського і російського медійних просторів продемонстрував 

значущість у російсько-українському конфлікті маніпулятивної ролі ЗМІ. 

Причому, на наш погляд, інформаційна цінність більшості текстових 

повідомлень ЗМІ є мінімальною, поряд із цим максимізується її емоційна, 

символічна складова, при дії якої індивідуум виступає досить пасивним 

суб’єктом сприйняття знань, які часто не є абсолютно достовірними.  

Таким чином, робимо висновок про те, що сучасні дискомунікаційні 

процеси, котрі особливо проявляються в умовах «гібридної війни», 

нав’язаної Росією Україні та безпосередньо пов’язані з використанням 
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абсолютно різних мовних конструкцій, які вуалюють справжній сенс та хід 

подій, переводячи їх в емоційний, підсвідомий пласт колективної психіки 

натовпу, пригнічуючи, таким чином, раціональні механізми сприйняття 

дійсності як українськими, так, як показало дослідження, ще в більшій мірі 

російськими громадянами.  

Варто також додати, що інформаційна кампанія з боку РФ містить 

набагато більше маніпулятивних засобів, ніж їх використовує Україна, 

зокрема метафоричних форм: «Київ взяв курс на удушення Донбасу» (МЗС 

Росії), «не можливо Росії та Україні розвестися» (С. Лавров), «відбувається 

демонізація всього російського, частини російського етносу, який 

насильницьки відірвали від матушки Росії», «Американці зіпсовані своїм 

жируванням і стервятникуванням на рештках СРСР», «погрозливі рики 

сучасних бандерівців в сторону Росії… видались фарсом», «інавгурація ката 

Порошенка» («Сегодня»), «мракобіс Турчинов…» (НТВ). 

Проведене дослідження також засвідчило використання Росією крайніх 

методів пропаганди, а саме, так званої «новомови» (поняття, введене 

Дж. Орвеллом), наприклад: «український проект» або ж «проект – Україна», 

«Українське державне утворення», «Майданна Україна», «Операція 

Укропія», «Укрополенд», «Майдануті», «Новоросія». Тобто так звані 

абсолютно хибні, штучні політичні терміни, які, маючи абстрактне емоційне, 

але одночасно негативне навантаження, закарбовуються в пам’яті населення, 

створюють образ України як держави – «неповноцінної і слабкої». 

Отже, у результаті проведеного порівняльного аналізу 

дискомунікаційних процесів, які посилилися в умовах «гібридної війни» між 

Росією та Україною, приходимо до висновку, що внаслідок розгортання 

інформаційних кампаній з боку як Росії, так і України виникло кілька 

ключових елементів асиметрії бачення громадськістю обох держав сучасних 

подій на Донбасі. Серед них можна виділити: по-перше, визначення сторони-

агресора та учасників воєнних дій на Сході України; по-друге, бачення цілей 

і сторін впливу на розгортання воєнних дій; по-третє, ідеологічна риторика й 
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опозиційні взаємовиключні антиросійські й антиукраїнські сентименти. 

І, нарешті, різноманітність конотаційних підходів до поняття процесів на 

Сході України.  

Проведений аналіз засвідчив існування двох абсолютно різних уявлень 

Росії та України про події на Донбасі. Ця ситуація, на жаль, лише поглиблює 

кризу україно-російських відносин не тільки на офіційному міжвладному 

рівні, але й у межах взаємодії обох народів.  

Разом з тим, необхідно підкреслити, що незважаючи на гострий 

характер російсько-українського конфлікту, який, на думку експертів, 

розв’язаний безпосередньо путінським режимом, існує надія на те, що 

громадяни РФ у найближчій перспективі зможуть дати об’єктивну оцінку 

подіям 2013–2014 років у двосторонніх відносинах. Також допустимим є 

прогноз, за яким у середньостроковій перспективі Російська Федерація, як і 

Україна, налагодить багаторівневе співробітництво з Європейським Союзом. 

Україна, у свою чергу, проведе низку ефективних реформ у напрямку 

«європеїзації». Варто також зазначити, що вересень 2014 року, як вважають 

вітчизняні експерти, був позначений двома політичними подіями, які в 

перспективі здатні припинити наростання кризових тенденцій та 

ознаменувати переломний момент у соціально-економічному розвитку 

України, що, зокрема, має серйозні іміджеві наслідки для нашої країни. Це, 

по-перше, ратифікація Угоди про асоціацію з ЄС і затвердження Урядом 

України Плану заходів з її імплементації у період до 2017 року. По-друге, 

презентація Президентом України Стратегії реформ-2020. Ці два кроки 

створюють певні передумови для відходу від уже традиційної для України 

«політики короткострокових часових горизонтів», яка до цього часу виступає 

своєрідною «ахіллесовою п’ятою» української державності. Важливим, 

зокрема, є побудова стратегічно орієнтованої політики довгострокових 

трансформацій, необхідних для того, щоб Україна посіла гідне місце у 

світовому та європейському просторах. Адже саме позитивний імідж 

держави та довіра її громадян до політики, яку проводить вище державне 
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керівництво, «здатні консолідувати державоутворюючу націю до 

протистояння щодо негативних зовнішніх впливів» [137]. 

Таким чином, на наше переконання, важливим напрямом 

інформаційної та медійної політики України має стати системна та 

комплексна робота державних органів, представників неурядових організацій 

та ЗМІ з метою формування позитивного та консолідованого ставлення до 

Української держави як громадян України безпосередньо, так і європейської 

спільноти загалом. Адже в рамках «гібридного» протистояння між Росією та 

Україною українська інформаційна політика виявилася дуже слабкою та 

фрагментарною, особливо у питанні впливу на ставлення громадян ЄС до 

вказаних подій. Так, зокрема, політичні акценти, які іноді роблять наші ЗМІ, 

не є вразливими для Путіна та його оточення. Наприклад, російський оглядач 

О. Морозов пише, що порівняння захоплення Криму з нацистським 

аншлюсом Судет чи Австрії нічого не дало з погляду масової свідомості в 

Європі. Для значної частини громадян Євросоюзу Путін виявився 

«персональним медіа», у якому європейський обиватель прочитує «меседж», 

який він хоче почути. Зі спілкування видно, як працює цей меседж. Путін 

виявляється проявником внутрішніх проблем Європи. Таким чином, він 

робиться «прийнятним» для частини громадської думки на Заході [106]. 

Дійсно, навіть у деяких країнах ЦСЄ позиція провідних політиків є вкрай 

проросійською, зокрема, в цьому аспекті можна згадати Президента Чеської 

Республіки М. Земана. Як критично зауважив чеський журналіст Я. Пешек, 

президентові Земану «вдалося» переорієнтувати «політику Праги більше на 

Схід, ніж на Захід». І політики з його оточення «більш наближені до Москви 

та Пекіна, ніж до Брюсселя чи Вашингтона» [133, с. 50]. 

Варто зауважити, що російська пропаганда поширюється й на США, 

так, зокрема, у Нью-Йорку на бігбордах розміщується інформація російських 

агентств. Мета російської інформаційної кампанії вже традиційно полягає у 

тому, щоб задіяти різнопланові види інформаційних атак, впливаючи на 

свідомість західного глядача (читача), дезорієнтуючи його, щоби він уже не 
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шукав «правди» і не був спроможний віддати перевагу жодному 

інформпотоку. Саме так формується неправдива, «інформаційно 

сконструйована» картина трендів, доповнених активним троллінгом. Усе це 

складається у псевдоплюралістичну інформаційну мозаїку (коли можливе 

все). А з цього випливає, що будь-яка неправдива інформація має право на 

існування і цілком може бути взята до уваги [191, с. 9]. 

Зрозуміло, що частка громадськості на Заході «вірить» Путіну та 

пропаганді Кремля умовно, виходячи із власних інтересів – намагання не 

допустити російської геополітичної експансії, або ж пом’якшити санкції, 

захищаючи власні економічні інтереси. Поряд із цим, потрібно підкреслити, 

що станом на червень 2015 року західна спільнота визнала політику Путіна 

чинником навіть більшої загрози, ніж екстремістські партії та економічна 

криза. Зокрема, Брюссельський тижневик «Politico» опублікував результати 

опитування 50 європейських і американських експертів високого рівня, у 

результаті чого з’ясувалося, що В. Путін представляє «найбільшу загрозу для 

Європи». Також панувала думка про неможливість поліпшення відносин між 

Євросоюзом та Росією у найближчій перспективі. Варто уточнити, що в 

цьому дослідженні взяли участь високопоставлені експерти з країн ЄС та 

США, серед яких діючі посли, депутати Європарламенту, колишні члени 

урядів, заступник Генерального секретаря НАТО, фахівці з міжнародних 

відносин [148]. 

Оцінюючи російські зовнішньополітичні впливи в цілому та їх роль у 

формуванні громадської думки на Заході зокрема, експерти «Чатем-хауз» у 

спеціальній доповіді (червень 2015 року) відзначають: «Уряд Росії просуває 

свої інтереси за допомогою широкого спектру заходів, спрямованих проти 

своїх сусідів. Жоден із них не сумісний із європейськими поняттями 

міжнародних відносин, заснованих на співпраці. Окрім відомих випадків 

припинення постачання енергоносіїв та накладення торгового ембарго, 

застосовувалися й інші інструменти, такі як використання підривного 
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потенціалу російських зарубіжних громад, різноманітних форм кібератак та 

кооптація ділових і політичних еліт» [237]. 

За таких умов, як вважає медіа-експерт П. Горський, для реальної 

контрпропагандистської боротьби необхідно «створення власного цілісного 

наративу – світогляду», який кожен канал пропонує своїм глядачам. І вже в 

його рамках викриття фальшивок, і об'єктивні факти будуть знаходити свого 

глядача. Однак для створення такого світогляду необхідне бачення 

довгострокового розвитку нашого регіону, чого досі в європейському 

співтоваристві не спостерігається. Вражаюче, але через півтора року після 

Криму «колективний Захід не розробив виразного пояснення бажаного для 

нього майбутнього Східної Європи в цілому і російсько-українських 

відносин зокрема» [30, с. 20]. 

У цьому контексті також особливо необхідною стає активна 

присутність у міжнародному просторі пересічних українців – те, що у 

минулому прийнято було називати «народною дипломатією». Українська 

письменниця Ірена Карпа в ефірі «Подробиць тижня» зауважила, що українці 

повинні активно просувати свою країну у сфері культури серед європейських 

країн. «Інтерес до країни є. Але Україна повинна максимально 

співпрацювати з Європою в культурному плані. Кожен українець повинен 

стати культурним дипломатом», – вважає Карпа. За її словами, Росія почала 

свою культурну пропаганду в світі вже давно. «У французьких книжкових 

магазинах багато перекладів російських письменників, а от українських – 

майже немає», – підкреслила вона [65]. 

У цьому ключі можуть розглядатися певні можливості в рамках 

запропонованої асоційованої участі України в програмі ЄС «Креативна 

Європа». Зазначимо, що ця програма має на меті сприяння творчому 

розвитку, впровадження різноманітних культурних проектів, а також 

співпраці у сфері медіа, кіноіндустрії тощо (орієнтовний обсяг фінансування 

для ЄС в цілому – 1,46 млрд євро). У грудні 2014 року українській стороні 

передано проект Угоди щодо участі України в програмі «Креативна Європа» 
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та у її підпрограмі «Медіа». Досягнуто також домовленості, що членський 

внесок для України за 2015 рік у разі її участі «складатиме 1 євро, у 

подальшому розмір щорічних внесків потребуватиме додаткового 

узгодження» [53]. 

Однак поки що подібні кроки з боку державної влади України, про які 

говорять експерти й журналісти, малоймовірні, оскільки 

контрпропагандистська та інформаційна складова протидії російській 

інформаційно-психологічній війні не має реальної фінансової підтримки. До 

того ж варто мати на увазі, що в Україні, за даними аналітичних досліджень, 

близько 80 % ефірного часу телетрансляцій заповнено продуктом 

неукраїнського походження. Саме вони формують імідж України насамперед 

у міжнародному медійному просторі, хоча переважно стають доступними 

українцям через кабельне телебачення та Інтернет. Узагальнюючий погляд 

європейських країн представляють канал «Euro News» і телеканал «RТVІ», 

який зокрема транслює позицію США й Ізраїлю. У східній прикордонній 

смузі і загалом територією України переважно розповсюджують сигнали 

російських телекомпаній (ОРТ, РТР, НТВ), передачі яких мають яскраво 

виражену антиукраїнську спрямованість [137]. 

Поряд із цим, варто зауважити, що Міністерство інформаційної 

політики України (МІП) протягом 2015 року реалізувало досить значну 

кількість програм, спрямованих на забезпечення контрпропагандистської 

діяльності нашої держави. Так, зокрема, МІП провело активну кампанію з 

відновлення українського мовлення на територіях АТО, а також в 

окупованому Криму, з метою реалізації якої було створено спеціальну 

Комісії з питань забезпечення стабільного функціонування систем 

національного телебачення і радіомовлення. 25 листопада 2015 року під час 

засідання Кабінету Міністрів України, МІП України прозвітувало про стан 

виконання цього плану дій, а саме було озвучено кількість введених в 

експлуатацію передавачів, наданих іноземними партнерами для трансляції 

українськими ЗМІ радіо- й телепрограм на визволених територіях Сходу 
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України [126]. Підсумовуючи результати цієї кампанії, у програмі «Лівий 

берег» Міністр інформаційної політики України Юрій Стець заявив, що 

мовлення українських телеканалів на окупованому Донбасі вдалось 

відновити на 70 %. Також за підтримки МІП було відновлено випуск газети 

«Спецвыпуск для жителей Донбасса», що розповсюджується військовими по 

периметру зони АТО. Поряд із цим, Ю. Стець зауважив, що російських та 

сепаратистських каналів у ефірній сітці Донбасу все одно більше.  

У рамках річного Плану дій зазначеного міністерства також відбувся 

запуск (з 1 жовтня 2015 року) мультимедійної платформи іномовнення 

України. Замість супутникового телеканалу УТР в ефірі стартував телеканал 

UATV, який здійснює мовлення із трьох супутників, а також в Інтернеті на 

власному каналі в YouTube. Телеканал здійснює віщання українською, 

російською, англійською мовами. Також оновлене Інформаційне агентство 

«Укрінформ» подає новини українською, англійською, російською, 

іспанською, німецькою та китайською мовами. Законодавчим забезпеченням 

системи іномовлення став, зокрема, Закон України «Про систему 

іномовлення України» від 08.12.2015 року, який було підтримано Кабінетом 

Міністрів України й ухвалено парламентом у першому читанні. «Тепер 

будемо доносити світу, що Україна – це не тільки депресивні регіони, 

корупція та бідність, а європейська держава, яка прагне реформ», – 

проголосив Ю. Стець, звітуючи про результати діяльності МІП. Окрім цього, 

наприкінці 2015 року з метою повернення теми анексованого Криму до 

світового порядку денного, було запущено інформаційну кампанію «Крим – 

це Україна», і в тому числі реалізовано вихід за межі України (зокрема, 

шляхом розміщення відповідних реклам у столицях країн ЄС, у США, 

Канаді, Австралії та інших країнах). 

Однак попри певні позитивні зрушення в інформаційній політиці 

України, насамперед в інформаційному протистоянні пропагандистській 

кампанії офіційної Москви, проблема створення розгалуженої, забезпеченої 

спеціалістами і необхідними фінансовими ресурсами ефективної 
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інформаційної інфраструктури залишається на порядку денному сучасної 

України. Адже саме вона, на думку відомого фахівця у сфері імеджелогії 

Г. Почепцова, спроможна захистити жителів країни від негативного 

інформаційного впливу інших держав. Він влучно зауважив, що проблема 

«управління інформаційними потоками та захистом населення від 

маніпулювання з боку ворожо налаштованих інформаторів є питанням 

інформаційної безпеки держави» [143, с. 14].  

Варто зауважити, що у базових документах Ради національної безпеки і 

оборони України, де системно розглядалися питання національної безпеки 

в інформаційній сфері, неодноразово підкреслювалося, що потенціал й 

ефективність інформаційної експансії інших держав, здатних деструктивно 

впливати на формування зовнішнього та внутрішнього іміджу України, 

зростає. Особливо вразливими є прикордонні регіони, які часто недосяжні 

для вітчизняних мовників, оскільки перебувають під інформаційним впливом 

сусідніх країн. Таким чином, відповідальним особам в Україні треба 

серйозно замислитись над новими викликами й вимірами багатопланових та 

мультифронтових інформаційно-психологічних воєн ХХІ століття. Мабуть, 

за умов «гібридної війни» варто бути готовим і до захисту національного 

кіберпростору від можливих несподіваних атак. До того ж, необхідно 

звертати увагу на його особливості. Як вважає експерт корпорації РЕНД із 

ведення інформаційних війн М. Лібікі, визнані принципи інформаційного 

стримування у традиційних ЗМІ не можна застосовувати до кіберпростору, 

адже він має порівняно з ними інші якісні відмінності. Експерт, зокрема, 

підкреслює, що в умовах кібервійни необхідно, по-перше, виходити із 

«врахування вад і ступеня вразливості противника», а не розраховувати на 

просте «нарощування сили». По-друге, КВ заповнені невизначеністю щодо 

того, хто напав, чому і чи в змозі нападник вчинити це знову [227]. 

Загалом, як засвідчило проведене дослідження, розгортання 

деструктивної інформаційно-пропагандистської війни офіційного Кремля 

проти України має чимало негативних, відверто дестабілізуючих вимірів. На 
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думку знаної в Україні дослідниці К. Серажим, ЗМІ сьогодні мають широкі 

можливості для маніпулювання суспільною свідомістю за допомогою різних 

маніпулятивних методів, а саме: наклеювання ярликів, гри красивими 

словами, перенесення осуду й негативного образу, суспільне несхвалення, 

імітаційна дезінформація, залякування темою та повідомленнями, 

псевдологічні висновки, застосування контрасту [162]. Це неповний перелік 

методів маніпулювання, які використовують російські медіа, щоб 

маніпулювати свідомістю, налаштовуючи громадську думку у необхідному 

для Кремля руслі. Так, до переліку пропагандистських технологій і прийомів, 

використовуваних офіційною Москвою під час проведення «кримської 

кампанії», можна віднести: технології інформаційної блокади (створення 

інформаційного вакууму для вітчизняних ЗМІ) та контекстуального 

блокування, технологію анонімного авторитету, метод використання 

медіаторів, прийоми «тримай злодія», «ефект ореолу», «хибної аналогії», 

«ефект першості» та «ефект присутності», «обхід із флангу», а також техніки 

зворотного зв’язку, емоційного резонансу, психологічного шоку, 

коментування подій. При цьому, варто підкреслити, що зазвичай такий 

інформаційно-пропагандистський вплив спрямовується не на ідеологічні 

установки, а, швидше, на буденну свідомість громадян [28, с. 237–240].  

Звідси виникає логічне нагальне питання: «Які інструменти протидії 

російській пропаганді можна було б використати в глобальному медіа-

просторі?» Асиметрична і досить дієва відповідь цілком можлива. Так, 

20 липня 2015 року перед початком засідання Ради ЄС глава МЗС Польщі 

Гжегож Схетина і його нідерландський колега Берт Кендерс представили 

спільний проект російськомовного новинного агентства, що включає в себе 

телекомпанію, радіостанцію та інтернет-портал. Поки цей проект перебуває 

на стадії підготовки: у вересні цього ж року було заплановано проведення 

міжнародної донорської конференції у Варшаві, на якій до Польщі та 

Нідерландів, ймовірно, приєднаються й інші країни-спонсори. Проект, про 

який ідеться, виник у розвитку дослідження методик контрпропаганди, 



172 
 

проведеного Європейським фондом демократії (ЕЕD) на замовлення уряду 

Нідерландів після катастрофи рейсу МН17. Наступні за знищенням «Боїнга» 

інформаційні маніпуляції, що вигороджують політичне й військове 

керівництво РФ, справили сильне враження на європейців. Настільки, що 

зовнішньополітичному відомству ЄС у березні було поставлено завдання 

«протидіяти дезінформаційній кампанії Росії» [30, с. 20]. 

Поряд із цим, органам державної влади України, у свою чергу, 

необхідно розробити комплексну інформаційну стратегію, яка б 

консолідувала українську громадську думку та створила необхідне 

світоглядне ядро для припинення політичної, морально-ментальної 

деконсолідації і територіальної деструкції України. 

Отже, сьогодні, на початку нового століття, суттєво змінився характер 

геополітичного протиборства, що набув, зокрема, ознак «гібридної війни». 

Причому сучасний вектор воєнно-політичної боротьби зміщується в бік 

практичної реалізації інформаційних технологій. Звідси більшого значення 

набувають інформаційно-психологічні операції, які можуть набувати різних 

(навіть непередбачуваних) вимірів в умовах можливого розгортання 

«жорсткої» кібервійни. 

Таким чином, як засвідчило проведене дослідження, Російська 

Федерація в рамках ведення «гібридної війни» проти України вдається до 

застосування її базових методів, а це: власне пропаганда, що передбачає 

дезінформування громадськості та маніпулювання масовою свідомістю; 

відвертий психологічний тиск; диверсифікація громадської думки та її 

спрямування в потрібному напрямі; поширення чуток. Отже, Росія на 

сучасному етапі вивела явище маніпулювання свідомістю на принципово 

новий рівень. 

Розгортання такої деструктивної інформаційно-пропагандистської 

війни з боку офіційного Кремля виступає своєрідним підтвердженням думки 

Й. Шумпетера, який свого часу сказав, що «при аналізі політичних процесів 

ми зіштовхуємося із сфабрикованою волею… воля народу є продуктом, а не 
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рушійною силою політичного життя» [205]. Однак, саме за підтримки 

народу, як ми бачимо, навіть у XXI столітті може відбуватися й традиційна 

війна, яка руйнує державу, інфраструктуру та забирає життя тисяч людей.  

Тому Україна як об’єкт інформаційно-пропагандистської діяльності 

Кремля повинна розробити комплексу програму інформаційної відповіді на 

неоголошену війну РФ. Загалом дослідження продемонструвало, що не 

дивлячись на те, що протягом 2014–2015 років Україна досягла певних 

успіхів у консолідації української громадської думки стосовно подій на 

Донбасі та кримського питання, водночас відкритим залишається питання 

впливу на громадську думку світової спільноти, яка на цей час залишається 

більшою мірою проросійською.  

У цьому контексті в межах ефективної інформаційної політики варто 

виробити зовсім нову стратегічну лінію. Вона може реалізовуватись у рамках 

формування «нової культури безпеки», як було підкреслено в указі 

Президента України «Про стратегію національної безпеки» від 26 травня 

травня 2015 року № 287. Відповідним державним органам необхідно 

проводити лінію на «розвиток спроможності технічної розвідки, 

електронного перехоплення і моніторингу телекомунікацій». При цьому 

необхідно також удосконалювати «інформаційно-аналітичну діяльність і 

обробку відкритих джерел інформації». А в пункті 4.11. «Забезпечення 

інформаційної безпеки» чітко визначена сучасна державна програма дій 

щодо забезпечення інформаційної безпеки. Ця стратегія передбачає 

створення інтегрованої системи оцінки інформаційних загроз та 

оперативного реагування на них; протидію інформаційним операціям проти 

України, маніпуляціям суспільною свідомістю і поширенню спотвореної 

інформації, захист національних цінностей та зміцнення єдності українського 

суспільства; розробку і реалізацію скоординованої інформаційної політики 

органів державної влади; створення й розвиток інститутів, що відповідають 

за інформаційно-психологічну безпеку, з урахуванням практики держав – 

членів НАТО. Насамкінець – системне удосконалення професійної 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2FXXI_%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2596%25D1%2582%25D1%2582%25D1%258F&ei=lfHqVPy8NOLcywPR4oDQDA&usg=AFQjCNFm17QWFpSy4LDOeC1S3vF74tU4fg&sig2=Gm3-wwsjKtFCtG8tKnnvtQ&bvm=bv.86475890,d.bGQ
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підготовки у сфері інформаційної безпеки, «упровадження 

загальнонаціональних освітніх програм з медіакультури із залученням 

громадянського суспільства та бізнесу» [144]. 

Разом з тим, при розробці Україною власної внутрішньодержавної та 

зовнішньополітичної іміджевої стратегії необхідно враховувати комплекс 

історико-психологічних особливостей, таких як традиційна репутація 

держави на міжнародній арені, а також психологічні параметри, зокрема 

історично зумовлений менталітет населення. Причому в цьому контексті не 

треба забувати про, на жаль, досить невтішний проноз, який озвучив 

британський журналіст П. Померанцев: «ментальне повернення Донбасу» – 

це дуже довготривалий і складний процес, який може розтягнутися в часі. 

Отже, проаналізований у цьому підрозділі політичний та інформаційно-

комунікативний колапс україно-російських відносин засвідчив гостру 

необхідність як громадян України, так і Росії долати фрагментарність, 

мозаїчність та ірраціональність розповсюджуваної інформації шляхом 

глибокого, багатоаспектного аналізу отриманих інформаційних матеріалів.  

 

Висновки до четвертого розділу 

 

Проаналізувавши особливості формування громадської думки в Україні 

та у Росії в умовах розгортання «гібридної війни», можна констатувати таке. 

З’ясовано, що агресивна політика РФ проти України, починаючи з 

анексії Криму і ведення неоголошеної війни на Донбасі, призвела до 

відповідного зламу суспільних настроїв України у проєвропейському 

напрямі. Згідно із соціологічним дослідження КМІС уже навесні 2014 року у 

разі референдуму про вступ України чи то до ЄС, чи до МС, 47 % опитаних 

проголосували б за вступ до Європейського Союзу, натомість 27 % – за вступ 

до Митного союзу. 

У розділі констатовано також, що така «гібридна війна» в 

інформаційному аспекті є насамперед війною смислів, контентів 



175 
 

і дезінформаційних меседжів, котрі впливають на формування двох 

абсолютно різних матриць громадських думок – російської та української. 

І налаштування громадської думки в Україні, і в сучасній Росії фактично 

відбувається у протилежних напрямках. 

У дисертації також доведено, що російсько-українське протистояння 

супроводжується реалізацією офіційним Кремлем потужних інформаційно-

пропагандистських операцій проти України. Можна констатувати й те, що 

для таких операцій характерне маніпулювання дезінформаційним контентом, 

спрямованим на цільові аудиторії; динаміка представлення інформаційних 

матеріалів різними каналами, націленими зокрема й на західну аудиторію. 

Для сучасної російської пропагандистської машини притаманне також 

спотворення первинної інформації, тобто поява в інформаційних матеріалах 

деталей, відсутніх в еталонному джерелі і, насамкінець, використання 

спеціальних прийомів і підходів (психотехнік). 

Аналізуючи проблеми політичної дискомунікації в умовах розгортання 

«гібридної війни», виявлено, що дихотомію (причому не на користь України) 

інформаційного простору в контексті відносин Україна – Росія спричинено 

різними аксіологічними підходами до сучасних подій, які формуються 

шляхом синтезу інформаційного впливу з боку органів державної влади, ЗМІ 

та інформаційно-аналітичних структур і України, і Росії.  

Отже, встановлено, що в умовах протікання «гібридної війни» в 

Україні (особливо органам державного управління) необхідно зробити 

належні висновки, адекватно проаналізувавши хід і характер війни на Сході 

України, зрозуміти її внутрішньополітичний контекст і геополітичні 

наслідки. Потрібно також виробити й реалізувати абсолютно нову стратегію 

ведення сучасної інформаційної війни. Відзначимо, що вона розкрита в указі 

Президента України П. Порошенка (травень 2015 року) і передбачає, 

зокрема, у межах формування нової культури безпеки створення інтегрованої 

системи оцінки інформаційних загроз та оперативного реагування на них; 

протидію інформаційним операціям проти України, маніпуляціям 
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суспільною свідомістю і поширенню спотвореної інформації, захист 

національних цінностей та зміцнення єдності українського суспільства; 

розробку і реалізацію скоординованої інформаційної політики органів 

державної влади за підтримки громадянського суспільства. У даному 

випадку і державі, і соціуму, відповідаючи на зовнішні виклики, треба 

докласти відповідних зусиль, щоб якнайшвидше втілити таку стратегію у 

життя. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Здійснивши всебічне дослідження особливостей формування 

громадської думки в Україні і Російській Федерації у контексті сучасних 

двосторонніх відносин, можна зробити наступні висновки.  

1. Доведено, що в умовах відносної хаотизації міжнародних відносин, 

у центрі яких опинилася Україна, не лише геополітичні чинники впливають 

на її позиціонування в Європі на початку ХХІ століття. На перший план 

сьогодні висуваються своєрідні маркери ідентичності, на які серйозним 

чином впливають географія культурних ареалів, кордони «старих» імперій, 

а також сучасні соціально-економічні трансформації, що в кінцевому рахунку 

сприяє (або ж заважає) процесам формування єдиної політичної нації. 

У такій складній ситуації постає проблема формування виваженої, 

адекватної і консолідованої громадської думки щодо питань 

зовнішньополітичної ідентифікації країни. Також встановлено, що в 

контексті двосторонніх російсько-українських відносин, які останніми 

роками носили кризовий характер, а на певному етапі перейшли в стан 

неоголошеної «гібридної війни», розпочатої РФ навесні 2014 року, вплив на 

суспільні настрої набуває значення у зв’язку із продовженням 

задекларованого курсу на реформи всередині країни та необхідністю 

протидіяти інформаційній війні, розгорнутої проти України.  

При формуванні адекватної громадської думки за умов жорсткого 

воєнно-політичного протистояння у політиків і соціуму має бути чітке 

розуміння, чого може добиватися супротивник. Адже в умовах «гібридного» 

протистояння це не повне знищення противника, а силовий перерозподіл 

рольових функцій (наприклад, держав) на користь сильного, здатного 

сформувати власну модель післявоєнного управління соціумом, а також 

повномасштабно користуватися стратегічними ефектами своєї перемоги. 



178 
 

З’ясовано також, що станом на сьогодні поряд із традиційними 

методами впливу на громадську думку, такими як тенденційне викладення 

фактів, «чорне дезінформування», дедалі частіше у ході сучасних 

інформаційних операцій використовуються такі методики, як «сіре» 

дезінформування, що передбачає використання синтезу правдивої інформації 

з дезінформацією, а також термінологічне «мінування», що полягає у 

викривленні первинної правильної суті принципово важливих, базових 

термінів і тлумачень. Таким чином, ефективно здійснюється спланований 

вплив на свідомість і поведінку ворожої, дружньої або нейтральної аудиторії 

за допомогою використання заздалегідь «організованої інформації». 

2. Констатовано, що з утвердженням незалежної України у світовому 

геополітичному дискурсі європейський напрям зовнішньої політики 

поступово став одним із пріоритетних. Однак на шляху до розуміння 

європейського політичного майбутнього Україні потрібно було здолати 

чимало перепон і зламати велику кількість стереотипних уявлень у самій 

Європі. У багатьох представників політичного класу в Україні у 1990-ті роки 

складалося стійке враження (під час гострих і тривалих дискусій), що для 

багатьох європейців, включаючи політичних діячів і лідерів думок, уявна 

Берлінська стіна не зникла, вона лише пересунулася на кордони з Україною.  

Доведено, що в період Помаранчевої революції 2004–2005 років у 

різних верствах соціуму й на загальнодержавному рівні гостро проявилося 

протистояння Сходу та Заходу України. Однак президент В. Ющенко та його 

найближче оточення в наступні роки багато в чому дискредитували себе, 

зайнявшись не європейським, формально задекларованим, поступом 

українського суспільства, а поринувши в політичні усобиці, поступово 

втрачаючи політичний кредит довіри виборців. При цьому проблема 

розбудови європейської України так і не була вирішена. 

У зв’язку з цим можна констатувати таке. Європейський вимір у 

зовнішній політиці офіційного Києва у перше десятиліття ХХІ століття був 

немовби добре знайомою, але надовго відкладеною альтернативою. Певні 
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зусилля з боку політиків і дипломатів робилися, але вони були 

малоефективними, оскільки в очах більшості європейців, котрі знали про 

Україну, вона залишалася об’єктом, а не суб’єктом політики, а певні акції, 

спрямовані на поліпшення зовнішнього іміджу держави, робилися зазвичай 

непрофесійно і мали швидше контрпродуктивний характер. Виключенням 

тут на загальнонаціональному рівні могло вважатися хіба що Євро–2012. 

Політичною несподіванкою для українських громадян було 

проголошення президентом В. Януковичем курсу на європейську інтеграцію 

та висловлення готовності нібито підписати Угоду про асоціацію з ЄС. Однак 

згодом його відмова зробити такий політичний крок викликала гостре 

суспільне невдоволення, яке переросло в загальнонаціональні протести й 

спричинило трагічні події Євромайдану. Отже, ці політичні події позначили 

початок другого, переломного етапу у ставленні громадян до євроінтеграції, 

що супроводжувалося рухом громадської думки у європейському напрямку 

та виникненням стійкої тенденції до зростання привабливості європейського, 

а не євразійського шляху розвитку для нашої держави.  

Також підкреслено, що Україна сьогодні перебуває в кризовому 

становищі, яке посилюється станом неоголошеної війни з боку РФ. Проте 

шанс вижити у внутрішньополітичній та зовнішньополітичній катастрофах 

усе-таки є – це модернізація всіх сфер життя соціуму, що було і залишається 

сьогодні головним орієнтиром Західної цивілізації.  

3. Геополітичні трансформації у Східній Європі початку ХХІ століття 

стали для сучасної Росії, очолюваної авторитарним воєнно-політичним 

угрупованням на чолі з В. Путіним, прикрою «помилкою історії», яку 

можливо й необхідно виправити. Показово, що З. Бжезинський ще в 

2008 році зазначав, що Путін навряд чи сприйняв сам факт того, що стара 

імперська система не може бути відновлена. Україна і Грузія у цьому 

контексті стали «геополітично критичними». Україна тому, що без її участі 

не можливий жоден Слов’янський союз, і Росія відтак може мати статус 

виключно національної держави. 
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Однак, підкреслено, що офіційна Москва дещо недооцінила єдність 

і стійкість більшої частини України. Для Заходу ж у цій складній політичній 

ситуації вихід один –  системно зміцнювати загальну трансатлантичну 

солідарність, що може стати критичним чинником кінцевого успіху 

у просуванні європейської моделі розвитку в східному напрямі із 

включенням до неї у середньостроковій перспективі модернізованого 

українського суспільства.  

4. У здійсненому дослідженні були з’ясовані особливості формування 

громадської думки в Україні у контексті зовнішньополітичного вибору між 

євроінтеграційним та євразійським напрямами.  

Доведено, зокрема, існування двох систем інтеграційних преференцій 

громадян нашої держави, що фактично супроводжувалося відсутністю 

конструктивного діалогу між прихильниками європейського і євразійського 

напрямків зовнішньої політики. За результатами моніторингових 

соцопитувань навесні 2013 року (здійснені Фондом «Демократичні 

ініціативи» та КМІС), у разі проведення референдуму щодо вступу України 

до ЄС відносна більшість населення проголосувала б «за» – 59 %, однак тих, 

хто проголосував би «проти», було б 41 %.  

Констатовано також, що центральним аспектом і характерним трендом 

української громадської думки щодо питання євроінтеграції став 

«територіальний вододіл» у підтримці певного інтеграційного напрямку. Так, 

вступ до ЄС найбільше схвалювався на Заході (72 % ) та в Центрі України 

(49 %). На Сході ж та Півдні традиційно переважали прихильники 

приєднання до Митного союзу – 50 % і більше. Такому неоднозначному 

налаштуванню громадської думки в Україні під час президентства 

В. Януковича сприяло й те, що сам євроінтеграційний процес мав 

несистемний та непослідовний характер і супроводжувався перманентним 

балансуванням між двома, як виявилося, досить антагоністичними векторами 

зовнішньої політики, а саме: європейським, що супроводжувався можливістю 
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підписання Угоди про асоціацію з ЄС, та євразійським, що, відповідно, 

вимагав приєднання до Митного союзу. 

Дослідження вказаних тенденцій дало змогу зробити висновок про 

досить глибокий ментальний розкол і загрозу, які вони разом становили не 

тільки ідеологічній, а й суспільно-політичній цілісності Української держави. 

Причому існувала небезпека територіальної деструкції, що в подальшому 

вплинуло на політичний перебіг подій у Криму і, врешті-решт, призвело до 

втрати півострова Україною. Більше того, у подальшому події кінця 2013–

2014 років стали певним свідченням деконсолідації (хоча й тимчасової) 

громадської думки, а особливо геополітичних преференцій українців, що 

було пов’язано з невиконанням курсу на системні реформи всередині країни, 

а також суперечливим двосистемним характером геополітичної ідентифікації 

більшості українських громадян. 

5. Один із підрозділів дослідження було присвячено системному 

аналізу проблем та характеру, які носила інформаційна кампанія і процеси 

інформування громадськості загалом у контексті європейського 

зовнішньополітичного вибору України напередодні Вільнюського саміту. 

Зокрема, доведено, що протягом досліджуваного періоду українські 

політики і керівництво держави так і не змогли розробити адекватну, 

послідовну та цілісну інформаційну політику, яка б врахувала специфіку 

кожного окремого регіону нашої країни і вказала на те, що євроінтеграція є 

загальнонаціональною метою і надійним інструментом для вирішення 

соціально-економічних і політичних проблем у найближчому майбутньому, 

ефективним шляхом загальнонаціонального реформування та трансформації. 

З’ясовано також, що однією із найважливіших проблем у цьому 

контексті стала відсутність однозначного державного інформування 

суспільства та цільових груп про можливості й перспективи, пов’язані із 

європейським вектором зовнішньої політики. Отже, у результаті 

неузгодженої інформаційної політики, зокрема органів державної влади та 

аналітичних експертних структур і ЗМІ, фактично сформувався 
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«інформаційний вакуум», спричинений «мозаїчними» та фрагментарними 

знаннями українців, що серйозно вплинуло на налаштованість громадської 

думки стосовно євроінтеграційних перспектив нашої держави. Наслідком 

цього стало те, що адміністрація В. Януковича не змогла втримати Україну 

поза «сірою зоною між Європою і Росією».  

Підкреслено, що для формування висновків були взяті за основу 

результати соцопитувань (УЦЕПД імені Олександра Разумкова), які 

засвідчили: безпосередньо напередодні саміту у Вільнюсі 46 % опитаних 

підтримували підписання Асоціації, однак 36 % респондентів 

висловлювалися проти. Натомість ставлення до приєднання до Митного 

союзу було ще більш суперечливим і виглядало так: 40 % – «за» і 39 % –  

«проти». Безпрецедентний політичний поворот В. Януковича під час 

довгоочікуваного частиною нашого суспільства саміту лише підтвердив 

указані тенденції.  

Таким чином, у дослідженні констатовано, що Вільнюська зустріч 28–

29 листопада 2013 року так і не стала цивілізаційним кроком і поворотною 

подією у новітній історії України. 

6. Досліджуючи формування громадської думки щодо зовнішніх 

пріоритетів України в умовах розгортання неоголошеної російсько-

української війни, можна констатувати наступне.  

В умовах, коли в українському суспільстві у жорсткому 

громадянському протистоянні у Києві та по всій Україні поступово визрівав і 

«народжувався» тренд нового європейського курсу держави, російський 

президент В. Путін і його оточення вирішили завадити рухові нашої країни 

до об’єднаної Європи. Зокрема, у роботі констатовано, що після 

революційних подій на Майдані (січень–лютий 2014 року) розгорнулася 

широкомасштабна антиукраїнська інформаційна експансія російської 

державної пропагандистської машини, а також підконтрольних недержавних 

ЗМІ з метою дискредитації нової української влади та європейської інтеграції 

України. Тривала масована інформаційно-пропагандистська кампанія 
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відбувалася з метою дестабілізації ситуації насамперед у південно-східних 

регіонах України. Відзначимо й той факт, що на «експертному рівні» 

всередині України були задіяні Кремлем, за даними вітчизняних ЗМІ, 

і «люди Путіна» у тодішній Партії регіонів. 

Разом із тим, несподівана геополітична атака на Крим принесла 

Кремлю (в умовах дезінформаційної кампанії у російських ЗМІ та 

психологічно-пропагандистського впливу на власне суспільство) бажаний 

політичний результат. Згідно із квітневим (2014 року) опитуванням ВЦВГД 

96 % росіян схвалили цей зовнішньополітичний крок (у липні показник 

знизився на 2 %). Усе це також призвело до безпрецедентної «консолідації 

еліт і широкої громадськості» навколо В. Путіна, рейтинги підтримки якого 

злетіли навесні 2014 року до 85–86 %, збільшившись порівняно із січнем 

2014 року майже на 25 %. 

З’ясовано, що агресивна політика РФ у кризовій ситуації проти 

України призвела до відповідного зламу суспільних настроїв у бік 

європейського вектора інтеграції. Згідно із соціологічним дослідження КМІС 

(весна 2014 року) у разі референдуму про те, куди варто вступити Україні: до 

Європейського Союзу чи до МС, 47 % опитаних проголосували б за вступ до 

ЄС, натомість 27 % – за вступ до МС. Отже, відповідний зсув геополітичних 

преференцій громадян у бік до ЄС був досить відчутним: за європейський 

зовнішньополітичний курс проголосували б на 20 % більше респондентів, 

ніж за Митний союз (євразійський курс).  

У зв’язку з анексією РФ Криму було проаналізовано також особливості 

налаштування громадської думки стосовно шляхів повернення півострова як 

складової частини України. Як констатувалося в дослідженні, проведеному 

МЦПД весною та влітку 2014 року, загальноукраїнська громадська думка 

розподілилася між кількома можливими варіантами. Так, найбільша 

підтримка була надана перспективі повернути Крим унаслідок проведення 

ефективних внутрішніх реформ в Україні (24 %). Майже таку ж підтримку 

населення (21 %) отримав сценарій, за якого повернення Криму відбудеться 
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внаслідок погіршення внутрішньополітичної та економічної ситуації у РФ, 

тобто «без цілеспрямованих на повернення Криму зусиль безпосередньо 

України». Ще 14 % жителів України вважали, що повернути Крим можливо 

тільки військовим шляхом, за допомогою наступу українських військ, 

практично стільки ж (13 %) підтримували спосіб міжнародного тиску та 

санкцій Заходу відносно путінської Росії. 

Загалом українська криза, як констатують зацікавлені експерти, стала 

не просто центральною подією 2014 року на пострадянському просторі, а й 

міцно зайняла перші позиції серед питань, вирішення яких безпосередньо 

впливає на європейську безпеку та всю архітектуру сучасних міжнародних 

відносин. 

7. В останньому підрозділі дисертації робиться наголос на проблемах 

дискомунікації між РФ та Україною в умовах «гібридної війни». Така війна в 

інформаційному аспекті є насамперед війною смислів, контентів і 

дезінформаційних меседжів, котрі впливають на формування двох абсолютно 

різних матриць громадських думок – російської та української. 

З’ясовано, що сучасні воєнно-психологічні дії на Сході України 

вийшли за рамки внутрішньополітичного конфлікту і переросли у 

геополітичне протистояння, яке представляє загрозу не тільки територіальній 

цілісності Української держави, а й усій системі європейської безпеки. 

Загалом складність і неоднозначність процесів на Донбасі відображається у 

множинності підходів до їх осмислення: у якості громадянської війни в 

Україні, як форми російсько-українського конфлікту, як прояву агресії та 

посягання на територіальну цілісність України з боку Росії, і навіть у якості 

відголоску російсько-американського протистояння. Така тенденція 

пояснюється, на наш погляд, впливом на розгортання конфлікту численних 

чинників, зокрема деструктивних ментально-культурних лакун, характерних 

для України, несумісності геополітичних інтересів окремих держав, та, 

певною мірою, особистих якостей політичних лідерів. Однак, підкреслено, 

що центральним аспектом і каталітичним чинником війни на Донбасі 
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виступає саме українсько-російське протистояння (політичне, ментально-

історичне, геоекономічне, інформаційно-комунікативне) в умовах 

розгортання неоголошеної «гібридної війни». 

До серйозних непорозумінь, конфліктів і дискомунікації у відносинах 

між РФ та Україною веде постановка й реалізація Росією конкретних 

деструктивних завдань у рамках низки інформаційно-пропагандистських 

операцій, зокрема на Сході України, так і спрямованих проти України як 

суверенної держави у регіоні ЦСЄ. 

Можна констатувати, що для таких операцій характерне передусім 

маніпулювання дезінформаційним контентом, спрямованим на цільові 

аудиторії; динаміка представлення інформаційних матеріалів різними 

каналами, що націлені зокрема й на західну аудиторію. Для російської 

пропагандистської машини притаманне також спотворення первинної 

інформації, тобто поява в інформаційних матеріалах деталей, відсутніх в 

еталонному джерелі, і, насамкінець, використання спеціальних прийомів і 

підходів (психотехнік). 

Інструментарій для здійснення стратегії і тактики «м’якої сили» (soft 

power) у путінської Росії досить різноманітний. У матеріалах цього 

підрозділу відзначено зокрема, що в 2005 році було започатковано роботу 

першого державного цілодобового англомовного телеканалу Russia Today, 

який має власні корпункти в усіх головних столицях країн світу та в регіонах 

РФ, і мовлення якого ведеться 32 мовами й охоплює всі континенти, за 

винятком Південної Америки. Також у 2008 році було створено Федеральне 

агентство у справах СНД, співвітчизників, що проживають за кордоном, і з 

питань міжнародної гуманітарної співпраці – «Россотрудничество». Цікаво, 

що це агентство є підвідомчим МЗС РФ і здійснює діяльність через 

представництва або представників у складі дипломатичних місій у 74 країнах 

світу. За кордоном розгорнули також діяльність Фонд «Русский мир», 

Російський фонд культури, різноманітні телеканали, радіостанція «Голос 

России», журнали «Русская мысль» та «Русский век». 
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Аналізуючи проблеми політичної дискомунікації в умовах розгортання 

«гібридної війни», автор чітко розуміє, що виявлення реальної дихотомії 

(причому досить асиметричної – не на користь України) інформаційного 

простору в контексті відносин Україна – Росія неможливе без аналізу 

тематичних блоків інформаційної кампанії офіційного Кремля щодо подій на 

Донбасі, що, зрозуміло, спричиняє дискомунікаційний ефект. Разом з тим, 

тут проаналізовані базові прийоми захисної тактики України в умовах 

протистояння інформаційній агресії з боку Російської Федерації. 

Отже, для інформаційного позиціонування Росії характерним є: по-

перше, офіційна Москва донедавна заперечувала тезу щодо присутності 

російських військ на Донбасі. Риторику частково змінив сам президент 

В. Путін, який у грудні 2015 року змушений був визнати «обмежене» 

російське втручання у якості військових інструкторів; по-друге, найбільш 

резонансною офіційною позицією Кремля є антизахідна, а особливо 

антиамериканська риторика; по-третє, спотворена кремлівською 

пропагандою інформаційна картина російсько-українського протиборства, 

що ретранслюється федеральними ЗМІ, стає «надбанням» російської 

громадської думки, і, як наслідок, значна частка росіян сприймає ситуацію у 

такому «викривленому дзеркалі», підтримуючи дії президента РФ. 

Щодо можливих впливів на українську громадську думку, відзначимо 

наступне. По-перше, характерною для українського бачення конфлікту є 

думка про те, що російська присутність на Сході України є відображенням 

прагнення РФ зберегти свою геополітичну вагу в цьому регіоні. По-друге, 

українські ЗМІ в умовах бойових дій здебільшого намагаються об’єктивно 

подавати інформацію, спираючись на враження і думки пересічних громадян, 

наших військових, представників волонтерського руху, а вже потім – 

високопосадовців та експертів, які зазвичай далекі від театру бойових дій.  

У цьому контексті можна погодитися з думкою відповідальних 

експертів про те, що громадське налаштування в цілому залежить від ступеня 

професіоналізму реалізаторів інформаційних операцій із застосуванням 
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лінгвістичних технологій. Тому в сучасних умовах так звані інформаційник-

аналітик, інформаційник-пропагандист мають стати професіоналами 

високого класу, пройти спеціальний вишкіл і спиратися у своїй діяльності на 

надбання у медіа-сфері, здобуті не тільки державою, а й окремими НУО, 

журналістами та блогерами. 

У результаті проведеного дослідження процесів інформаційного 

протистояння між Росією та Україною на сучасному етапі їх двосторонніх 

відносин приходимо до висновку, що для України можна усвідомити певні 

уроки. 

По-перше, необхідно комплексно дослідити можливості застосування 

тактики асиметричних ударів сильнішому від нас супернику, знаходячи 

слабкі місця у його захисті, в умовах ведення ним досить гнучкої 

асиметричної стратегії.  

По-друге, для формування консолідованої громадської думки в Україні 

щодо зовнішньополітичних процесів, особливо в контексті російсько-

українського конфлікту, необхідно сформувати єдине, узгоджене «бачення» 

цих процесів і подій українськими громадянами, апелюючи одночасно до 

наявності відповідного морального колективного духу у протидії супернику. 

Встановлено, що ефективними інструментами в цьому контексті мають 

стати: об’єктивність у подачі інформації, позиціонування кількох точок зору 

на ту чи іншу подію, чесність журналістської спільноти, а також готовність 

захищати аргументовано й виважено власну правоту представниками органів 

державної влади, ЗМІ та експертного середовища. Також окремо варто 

зосередити увагу на державній інформаційній політиці, спрямованій на 

формування єдиної загальнонаціональної ідеї, що покликана забезпечити 

остаточне самоусвідомлення та самоідентифікацію українськими 

громадянами.  

По-третє, на сучасному етапі Україна особливо потребує нову якість 

міжнародної аналітики і прогностики, зокрема щодо відносин України та 

Росії. Адже з’ясовано, що українські аналітичні центри в сучасних умовах, 
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хоча й проявляють досить високий ступінь незаангажованості та 

нейтральності у конотації сучасних подій, зокрема на Донбасі, однак разом із 

тим варто зазначити: часто представлені цими інститутами аналітичні 

матеріали є досить однобокими і фронтальними, а кількісна сторона та якість 

аналітики не відповідають вимогам ведення інформаційних війн початку 

ХХІ століття. 

Що ж до майбутнього російсько-українських взаємин, вони мають бути 

переосмислені з урахуванням уже майбутнього «пост-путінського періоду», 

щоб згодом подолати виклики сучасної дискомунікації у відносинах 

насамперед між народами. На жаль, розвиток двосторонніх російсько-

українських відносин останніх років засвідчує актуальність на сьогодні вже 

дещо призабутої тези відомого французького мислителя Тейяра де Шардена: 

«Контакт є розуміння розбіжностей». 

Окремо підкреслимо, що базові положення та висновки дисертації 

можуть використовуватися як в аналітико-прогностичній роботі профільних 

органів державної влади, так і в подальших наукових роботах із зазначеної 

проблематики з урахуванням чинника зміцнення національної безпеки 

України в умовах передбачуваних / несподіваних зовнішньополітичних 

викликів. Результати проведеного дослідження також можуть бути 

використані у навчальному процесі при викладанні базових дисциплін і 

спецкурсів для студентів, які спеціалізуються у сфері міжнародних відносин.  
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