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 К 65
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 ББК 66.2 (4 Рос)

У дослідженні проведено комплексний аналіз 
зовнішньої політики Росії в новітній історії та визначено 
стратегічні цілі, котрі намагається реалізувати російська 
сторона в довгостроковій перспективі. Проаналізовано 
характер системних взаємодій Росії з ключовими грав-
цями на політичній карті світу та представлено прог-
ноз щодо перспектив політико-економічного співробіт-
ництва.

Значну увагу сконцентровано навколо вивчення 
внутрішньополітичних процесів, які впливатимуть на 
формування політичного порядку денного не лише самої 
Росії, але й у площині регіональної та світової безпеки. 
Розкрито можливі шляхи виходу із політичної кризи, 
що віддзеркалює характер двосторонніх відносин між 
Україною та Росією.
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Від редакції
Антон Найчук, кандидат політичних наук, дирек-

тор Фонду громадської дипломатії
Дарія Хаспекова, експерт з пострадянського про-

стору
Збірник «Контури російської політики» – це без-

прецедентний проект, метою якого є подолання інформа-
ційних бар’єрів, використання прагматичних підходів у 
оцінці існуючої ситуації, створення незалежної платфор-
ми для конструктивного діалогу неупереджених україн-
ських та російських експертів.

Криза двосторонніх відносин обмежує можливості 
реалізації мирного потенціалу дипломатїї, а політизація 
каналів суспільної комунікації поглиблює розрив між   
суспільствами обох країн, надаючи можливість формувати 
навколишню картину пропагандистським лозунгам, 
штучно сконструйованим міфам, ангажованим засобам 
масової інформації та політичному істеблішменту.

Бажання вийти за суб’єктивні рамки політичного 
популізму, спільно аналізувати актуальні кейси з ней-
тральних позицій, виробити на рівні експертної спіль-
ноти загальну картину проблем та можливих шляхів їх 
подолання  – ці мотиви покладено в основу ідеї колектив-
ного написання книги.

Якщо мета виправдовує засоби, то прагнення до 
реалізації ідеї переважає над будь-якими труднощами. 
Організаційні складнощі та несприятлива кон’юнктура, 
що виникла у зв’язку з триваючим конфліктом між країна-
ми та підвищенням рівня суспільної недовіри, не стали на 
заваді експертному консенсусу та ідейним натхненникам 
цього проекту.

Дотримання принципів громадянської дипломатії 
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дозволило нам досягти прогресу у налагодженні прямо-
го діалогу, що з великими складнощами здійснюється на 
рівні офіційної дипломатичної комунікації. Перед нами 
не стояло завдання звести точки зору авторів статей, що 
увійшли до збірника, до єдиного знаменника. В написан-
ні статей для книги взяли участь провідні українські та 
російські експерти, що займаються вивченням російсько-
українських відносин. Звичайно, автори мають різне 
бачення піднятих у книзі питань, керуються власними 
підходами до їх інтерпретації, не завжди розділяють ви-
користовувані колегами терміни та поняття. Але проти-
річчя породжують компроміс, а плюралізм робить карти-
ну більш цілісною. Для підтримання балансу експертних 
думок над збірником працювали два редактори – з укра-
їнського та російського боку.

Книга не покликана спровокувати конкуренцію 
між українськими та російськими авторами в спробах 
нав’язати іншій стороні свою власну думку. Навпаки. 
Цим проектом ми хочемо ініціювати компетентну дис-
кусію, не обмежуючи її учасників у представленні аргу-
ментованих доводів, обміну думками, здатного привести 
нас до об’єктивних висновків, розмови, що допомагає 
віднайти істину.

Цензура перешкоджає об’єктивності, а відсутність 
експертного діалогу вибудовує ще більшу стіну пропаган-
ди та брехні, котру ми хочемо зруйнувати.

Не можна сказати, що у цьому збірнику представ-
лено вичерпну інформацію щодо російсько-українських 
відносин, але ми планували його як перший крок, необ-
хідний для початку експертного діалогу між Росією та 
Україною. І на цьому наша робота увінчалась успіхом.

Впевнені, що книга надасть читачам об’єктивну 
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аналітику щодо політичних процесів всередині Росій-
ської Федерації, пріоритетів у формуванні зовнішньопо-
літичної поведінки Москви та численних обставин, що 
визначають стан безпеки у регіоні.

Сподіваємося, що представлені думки візьмуть до 
уваги відповідальні за формування державної політики 
люди, а наведені авторами докази допоможуть їм знайти 
вихід із складної ситуації та виробити нову модель 
сусідства, що відповідає суспільним очікуванням та 
національним інтересам.

Віримо, що наш проект матиме продовження і 
стане основою для формування ефективної експертної 
платформи.
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Передмова
Микола Капітоненко, кандидат політичних наук, 

доцент Інституту міжнародих відносин Київського 
національного університету імені Т. Г. Шевченка

Усвідомлювати власні інтереси і по можливості 
краще розуміти інтереси опонента – необхідна умова 
будь-яких перемовин і, за великим рахунком, будь-якої 
успішної дипломатії. В ті часи, коли це здається особливо 
складним, швидше за все це буває і найнеобхіднішим.

Україна і Росія переживають вкрай непростий етап 
двосторонніх відносин, – а руйнування основ регіональ-
ної безпеки створює довгострокові ефекти, які, можливо, 
і через десятиліття будуть визначати профіль двосторон-
ніх відносин. Схоже на те, що ціною кризи українсько-
російських відносин стане витіснення з порядку денного 
історичних і культурних зв’язків двох країн з міркувань 
геополітики і безпеки. Сусідство набуло рис стратегічно-
го протистояння і залишиться таким надовго.

Логіка такого протистояння буде диктувати свої 
умови для вироблення і реалізації зовнішньої політики. 
Гра з нульовою сумою – а саме до такого формату прагне 
більшість конфліктних двосторонніх взаємодій – буде 
підштовхувати до зміни сприйняття, очікувань і оцінок. 
Цілком ймовірний сильний вплив дилеми безпеки, яка 
буде підвищувати ризики в будь-якій кризовій ситуації. 
Сторонам доведеться навчитися жити на межі відкритого 
протистояння, розуміючи, що перетин цієї межі буде 
пов’язаний із величезними витратами і ризиками. У 
той же час, як Росія для України, так і Україна для 
Росії залишиться ключовим чинником, що визначає 
зовнішньополітичний порядок денний.

Чим більш прагматичними ставатимуть стосунки 
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України і Росії, тим вищою буде цінність і попит на 
адекватне і глибоке розуміння позицій обох країн і тієї 
логіки, яка за ними стоїть.

Поверхневі оцінки, кліше і гасла будуть заважати, 
створюючи додаткові ризики і відводячи убік від 
конструктивних рішень. Обом державам доведеться 
вчитися жити в нових геополітичних реаліях.

Одним з ключів до успіху стане розуміння того 
впливу, який внутрішньополітичні процеси в обох 
країнах чинять на їх зовнішньополітичні уподобання. 
Двосторонні відносини рідко бувають ізольованими від 
регіональних проблем і внутрішніх процесів. Бачення 
їх майбутнього методологічно складно відокремити 
від розуміння того, якими будуть стратегії зовнішньої 
політики обох країн.

Формування на пострадянському просторі держав 
з дефіцитом демократії зумовило специфічний характер 
впливу внутрішніх проблем на зовнішню політику і 
регіональну систему безпеки в цілому. Безліч 
«заморожених» конфліктів на пострадянському прос-
торі – один із наслідків загальної слабкості демокра-
тичних інститутів. Росія грає ключову роль у цій кар-
тині: від того, наскільки демократичною буде вона, 
залежить доля і сценарії майбутнього розвитку всього 
регіону. Виходячи з цих міркувань, перша частина 
дослідження присвячена процесам і тенденціям 
внутрішньополітичного розвитку Росії.

Розуміння інтересів, стратегічної культури, механіз-
мів формування та реалізації зовнішньої політики Росії 
поступово ставатиме предметом все більш пильної уваги. 
Енергійні дії держав-ревізіоністів взагалі мають власти-
вість привертати увагу; а тим більше, коли мова йде про 
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ядерну наддержаву, яка опинилася у вкрай непростих 
геополітичних умовах. Для України це матиме і велике 
практичне значення.

У цьому контексті особливо важливо якомога 
повніше розуміти витоки російської великої стратегії 
і основні риси її стратегічної культури. Цим питанням 
присвячені безліч наукових і публіцистичних праць, 
починаючи ще з часів «Довгої телеграми» Кеннана, але
в нових умовах це питання знову вимагає уваги. Чого 
хоче Росія в своїй зовнішній політиці: регіонального 
панування, визнання статусу наддержави, поваги або 
чогось ще? Чого боїться? Які інструменти вважає 
прийнятними і яку ціну за зовнішньополітичні тріум-
фи готова платити? Від відповідей на ці питання буде 
залежати стратегія відносин з Москвою і майбутнє 
регіональної системи безпеки у Східній Європі.

Частина відповідей міститься в аналізі стосунків 
Росії з ключовими центрами сили: США, ЄС і Китаєм. 
Кожен з цих напрямів формулює для неї складні викли-
ки. Розуміння глобального контексту рішень, прийнятих 
у Кремлі, необхідне для оцінки його дій щодо України. 
Друга частина дослідження присвячена саме цим питан-
ням. Зовнішня політика Росії представлена як склад-
ний комплекс взаємодії з полюсами сили. Це допомагає 
вiповісти на питання, яке так чи інакше цікавить бага-
тьох спостерігачів: чи є сама Росія великою державою в 
умовах сучасного світоустрою?

Широко поширено думку, що однією з цілей полі-
тики Росії виступає зміна основ світопорядку, глобаль-
них «правил гри». Чи так це? Наскільки повернення 
глобальної політики до принципів realpolitik відповідає 
довгостроковим інтересам Росії? Чи буде виправдана гра 
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війcьковими м’язами в таких умовах? На ці питання поки 
немає однозначних відповідей, але є необхідність їх шу-
кати.

Роздуми про порядок денний двосторонніх від-
носин України і Росії – особливо майбутній – являють 
сoбою окреме складне завдання. Стан цих стосунків стане 
визначальним фактором для долі всього регіону. Криза 
вкрай згубно відіб’ється на довгострокових інтересах як 
України, так і Росії. Подолати виниклу за останні роки 
недовіру не вдасться, але від того, чи зможуть сторони 
перейти від відкритого військового конфлікту до більш 
контрольованого і передбачуваного геополітичного про-
тистояння, залежить здатність обох зберегти позиції в ре-
гіоні та у світі. Адже поки конфлікт знаходиться в поточ-
ній фазі і забирає у сторін значні ресурси, світ не стоїть 
на місці і стрімко йде вперед. Геополітична, історична та 
цивілізаційна пастка, до якої привели необдумані рішен-
ня, у будь-який момент може зачинитися.

Пошук конструктивних підходів може видатися 
невдячною справою, особливо в умовах, коли зона 
можливого компромісу відсутня або не помічається 
сторонами. Сьогодення українсько-російських відносин 
виглядає похмуро і песимістично. У той же час відомо: 
рішення складних і заплутаних конфліктних ситуацій 
доцільно починати з невеликих кроків. Вони можуть 
призвести до відновлення хоча б часткової та мінімальної 
довіри. Саме її тотальний дефіцит буде головною 
проблемою.

Запропоноване увазі читача дослідження являє 
сoбою приклад конструктивного підходу до порядку ден-
ного двосторонніх відносин України і Росії у складних 
реаліях сьогоднішнього дня, але з перспективою дня за-
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втрашнього. У ній відображені ключові аспекти форму-
вання та реалізації зовнішньої політики Росії, в тому 
числі і стосовно України. Завдяки академічній нейтраль-
ності, цей матеріал може слугувати основою для розмови 
щодо питань, які мають важливе практичне значення, і 
які, до того ж, можна обговорювати без зайвих емоцій. 
Можливо, саме експертний діалог стане вузьким і хит-
ким, але все-таки мостом, який зможе наблизити обидві 
країни до розуміння рішень і дій одна одної. Без такого 
розуміння знайти конструктивні рішення не вдасться.
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На шляху до постпутінського режиму: умови 
трансформації Росії в очікуванні формально 

останнього терміну Володимира Путіна
Тетяна Станова, керівник аналітичного департа-

менту Центру політичних технологій
У 2018 році розпочнеться четвертий президент-

ський термін Володимира Путіна, який, за відсутності 
форс-мажорних обставин, має завершитися в 2024 році. 
За російською Конституцією, Володимир Путін після 
цього більше не матиме права балотуватися на посаду 
президента. Кремль сьогодні подає однозначні сигна-
ли1: найближчий черговий президентський термін дійсно 
стане останнім. Але незалежно від того, яким буде рішен-
ня «проблеми-2024», політична система вже вступила у 
новий етап, який, як видається, має створити умови для 
стабільного функціонування режиму в період трансфор-
мації. Росія вступає у свою ключову стадію елітного та 
інституціонального оновлення.

Кадри вирішують все
Можна позначити три ключові хвилі трансформації 

путінського режиму, який входить у свою пізню cтадію 
розвитку. Перша стадія – кадрова, була запущена в 
2016 році – саме в цей час найбільші кадрові перестанов-
ки2 торкнулися Адміністрації Президента, силових орга-
нів влади, губернаторського корпусу.

Каталізаторами кадрових перестановок стали кіль-
1Галимова Н. Кремль подготовится к выдвижению Путина в 

президенты в последний раз // РБК, 21 февраля 2017 г.URL: https://
www.rbc.ru/politics/21/02/2017/58ab16bb9a794795e54e13eb?from= 
main

2Становая Т. Как работает новая кадровая политика Путина // 
Московский центр Карнеги, 2 августа 2016 г. URL:http://carnegie.ru/
commentary/64220
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ка ключових причин, кожна з яких певною мірою відо-
бражає вплив зовнішньополітичної кон’юнктури або 
внутрішніх чинників розвитку країни.

Причина перша своїм корінням сягає ще в 2011 рік, 
коли Володимир Путін приймає рішення повернутися на 
пост президента після трьох років президентства Дмитра 
Медведєва, який отримав, нехай і обмежену, але все ж 
можливість реалізовувати свій власний порядок розвитку 
країни (а він мав ліберально-модерністський  характер), 
був змушений повністю капітулювати, змирившись з кар-
динальною зміною вектора розвитку країни.

Повернення Путіна передувало найбільшій, ма-
сштабній в пострадянській історії Росії консервативній 
хвилі: антимодерністськи налаштовані групи впливу в 
оточенні президента ініціювали контрреформи (було 
прийнято численні закони, що посилюють контроль над 
маcовими акціями; антиекстремістське і антитерориcтичне  
законодавство, спрямоване, по суті, і проти критиків 
рeжиму; закони, що обмежують можливості ЗМІ і свободу 
самовиявлення, посилювався контроль в інтернеті), а 
також мали істотний вплив на формування квазідержавної 
консервативної (ура-патріотичної), традиціоналістської 
ідеології. Подібний реваншистський тренд призвів до 
різкого зростання впливу силовиків, а інструментом 
нарощування такого впливу стали численні кримінальні 
справи щодо чиновників – як правило регіонального, 
але подекуди і федерального рівня. Окремі випадки 
спостерігалися вже в 2012 році (наприклад, справа, 
що cтосується колишнього міністра оборони Анатолія 
Сердюкова), однак значного масштабу кримінальне 
переслідування представників влади стало набувати з 
2015 року.
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Таким чином, консервативна хвиля спровокувала 
дисбаланс усередині влади, коли спостерігалося значне 
політичне знецінення політичних посад і статусів че-
рез надмірну активність силовиків, а також домінування 
неформальних інститутів прийняття політичних і дер-
жавних рішень. Така ситуація була закладена змінами 
2011–2012 років (формування слабкого уряду Дмитра 
Медведєва), але також отримала новий імпульс у зв’язку 
з геополітичною кризою, що розпочалась із анексіїф Кри-
му в 2014 році.

Геополітична криза, анексія Криму, конфлікт на схо-
ді України, війна в Сирії, – все це значною мірою змусило 
Путіна фокусуватися переважно на зовнішньополітичній 
проблематиці. Це призвело до того, що позиції спецслужб, 
військових, зовнішньополітичного блоку (МЗС), а також 
тих груп впливу, які відповідають за інформаційну полі-
тику, виявилися політично привілейованими. Крім того, 
геополітична криза вимагала більш високої динаміки 
прийняття рішень, більшої ефективності. Путін став при-
стосовуватися до нової реальності, намагаючись вибуду-
вати управлінське поле навколо себе таким чином, щоб 
домагатися швидких рішень у середовищі найменшого 
опору. Що це означало на практиці? Що затребуваними і 
більш комфортними виконавцями виявлялися фігури по-
літично менш вагомі. А з огляду на той факт, що спосте-
рігалася одночасна деполітизація ролі чиновництва (зне-
цінення значущості формальних посад), ключові позиції 
всередині влади стали заповнюватися технократами.

Водночас, спостерігається посилення ролі «пара-
лельних» (щодо уряду) майданчиків при прийнятті дер-
жавних рішень. Починаючи з 2014 року, ключові програ-
ми розвитку країни обговорюються на майданчику Ради 
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безпеки, а секретар РБ Микола Патрушев повертає собі 
роль одного з найвпливовіших фігур. РБ також забирає 
собі і функції обговорення соціально-економічної, і на-
віть торгової або фінансової політики, хоча це завжди за-
лишалося виключною компетенцією уряду.

Все частіше Путін також проводить наради, куди 
допускаються фігури, що не посідали жодних держав-
них посад, але при цьому беруть участь у реалізації по-
літично значущих рішень. Приміром, у 2014 році під час 
безпосередньої участі голови держкорпорації «Ростех» 
Володимир Путін дає добро на реалізацію проекту по-
ставок турбін Siemens до Криму, всупереч санкціям. Під 
цю домовленість вибудовується і робота уряду, який грає 
в такій ситуації лише інструментальну роль. Ще один 
приклад – впровадження системи стягування плати з 
великовантажного транспорту за проїзд федеральними 
трасами «Платон»: проект, що просувається братами 
Ротeнбергами, які також належать до близького оточення 
Путіна, був протиснутий через Держдуму і узгоджений 
з урядом всупереч масовим протестам водіїв вантажних 
автомобілів.

Таким чином, в основі кадрових змін у Росії на 
межі третього і четвертого термінів Володимира Путі-
на лежить адаптація «системи» до нової, агресивнішої, 
більш суворої зовнішньополітичної дійсності, де росій-
ська влада, в рамках дуже консервативної, навіть част-
ково ізоляціоністської логіки, намагалася вибудувати 
динамічні механізми прийняття державних рішень. Як 
наслідок – відставки політичних важковаговиків (у Адмі-
ністрації Президента, ФСТ-СБП, ФСБ) і зростання затре-
буваності молодих технократів, які не мають практично 
нічого спільного з Путіним допрезидентського періоду. 
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Саме тому спостерігався приплив технократів у керівни-
цтво Адміністрації Президента (яскраві приклади – при-
значення Антона Вайно главою АП, Сергія Кирієнка – 
куратором внутрішньополітичного блоку), в керівництво 
силових структур (ФСО-СБП), а також масштабні пере-
становки3 в губернаторському корпусі, куди після гучних 
арештів ряду губернаторів було вкрай складно залучити 
статусних керівників. Популярними в Кремлі стають і 
школи4 підбору кадрів: технократична еліта неминуче 
стала відтворювати нових технократів.

Інститути: в очікуванні структурних 
політичних реформ

Але технократизація вертикалі влади – тільки по-
чаток масштабнішого процесу адаптації режиму до нової 
зовнішньополітичної реальності. Каталізатором цього 
процесу є і майбутня трансформація режиму у зв’язку з 
настанням останнього президентського терміну Володи-
мира Путіна. Кадрові зміни неминуче закладають фунда-
мент і для структурних, інституційних змін.

Коли замість важковаговиків усередині російської 
влади ключові пости займають молоді технократи, зміню-
ється функціонування й усієї «вертикалі» влади, яка по-
чинає поступово повертати своє інституційне значення. 
У російській системі влади, і особливо при Володими-
рі Путіні, державні рішення часто (або майже завжди) 

3Становая Т. Новая волна ротации губернаторов: технокра-
тичность и деперсонализация // ПОЛИТКОМ.RU, 2 октября 2017 г. 
URL: http://politcom.ru/22820.html

4Чуракова О. Кремль объявил о поиске « управленческой 
элиты завтрашнего дня » // Ведомости, 11 октября 2017 г. URL: 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/10/11/737458-kreml-
obyavil-konkurse-dlya-rukovoditelei
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пpиймаються на «паралельних» майданчиках за участю 
не стільки офіційних осіб, скільки наближених до пре-
зидента, які не займають жодних посад. У цьому про- 
являється свого роду криза  всієї сукупності механізмів 
формальних інститутів прийняття рішень. Технократи-
зація вертикалі в умовах одночасної геополітичної кризи 
створює умови для корекції цієї практики.

Наприкінці третього терміну Путіна всередині 
рeжиму сформувалася потреба в інституційній рефoрмі, 
яка зaчіпає практично всі ключові структури: федераль-
ний уряд, Адміністрацію Президента, Раду безпеки, пар-
ламент, регiональний рівень, а також такі інститути, як 
політичні партії. Сьогодні спостерігаються тенденції, 
які поступово змінюють політичний функціонал ключо-
вих  інститутів. Так, Адміністрація Президента, всупереч 
традиційній ролі, активно зайнялася економічними стра-
тегіями (наприклад, тема «цифрової економіки» педалю-
ється Андрієм Білоусовим, а куратори внутрішньої по-

Фото © РИА Новости, Сергей Гунеев
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літики стали впритул займатися соціально-економічною 
проблематикою). Рада Безпеки стала інтегрованим май-
данчиком для обговорення практично всіх напрямків роз-
витку держави, хоча формально лише в контексті пріори-
тетів безпеки. У той же час силові структури відіграють 
все більшу роль у внутрішній політиці – ФСБ є одним з 
ключових органів влади, що впливають на стан позасис-
темної опозиції, НКО, правозахисників, ЗМІ та соціаль-
них мереж.

Малообговорюваною в Росії, практично непоміт-
ною, стала і трансформація ролі російського парла-
менту, який впродовж багатьох років був «не місцем 
для дискусій». І сенатори, і депутати, які не мали рані-
ше практично жодного самостійного впливу, поступово 
«політизуються». У складі Ради Федерації виявляються 
знакові фігури, такі як колишній головком ВКС Віктор 
Бондарєв, колишній губернатор Псковської області, який 
став у жовтні секретарем Генради партії влади «Єдиної 
Росії» Андрій Турчак, колишній глава комітету з міжна-
родних справ Костянтин Косачов, який посів аналогічну 
посаду в РФ, та інші. РФ намагається впливати і на внут-
рішньополітичний порядок денний: показовим стало 
створення спеціальної комісії із захисту суверенітету 
Росії. Тим самим, спікер РФ Валентина Матвієнко, апе-
люючи до агресивно-консервативного порядку, а також 
підтримуючи прихід в РФ більш впливових представни-
ків еліти, намагається розширити зону впливу і палати, і 
свою власну.

Те ж саме спостерігається і в Держдумі, де спікером 
з жовтня 2016 року став колишній куратор внутрішньої 
політики в Адміністрації Президента Владислав Володін. 
Держдума різко політизувалася з його приходом, а сам 
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Володін став першим спікером путінської епохи, якого 
важко назвати технічним.

Складається парадоксальна ситуація, при якій, з 
oдного боку, вертикаль виконавчої влади всіх рівнів (по-
чинаючи з Кремля і закінчуючи регіонами) стає все більш 
технократичною, в той час як інститути, котрі перебували 
на периферії, такі як парламент і партії, навпаки, політи-
зуються. Це також стає чинником, який підштовхуватиме 
внутрішньоелітну дискусію щодо державної реформи.

Всі вищезазначені тенденції і фактори створю-
ють стійкий внутрішньоелітний запит на конституцій-
ну реформу, яка у різних варіаціях вже обговорюється в 
Кремлі. Вибір на користь того чи іншого сценарію ро-
битиметься також виходячи з вибору схеми вирішення 
«проблеми-2024». Володимир Путін практично відразу 
після свого переобрання в 2018 році, постане перед диле-
мою – як вибудовувати управління державою з урахуван-
ням конституційно закріпленої заборони на переобрання 
у 2024 році. Наразі Кремль посилає однозначні сигнали: 
Путін готовий піти з поста президента по завершенню 
свого останнього терміну, конституційна правка у цьому 
контексті не планується. Якщо цей сценарій гіпотетично 
прийняти за базовий, то в 2018 році режим почне готува-
тися до формування механізму функціонування постпу-
тінського режиму, причому «постпутінського» зовсім не 
означає повне усунення Путіна від системи управління.

Сьогодні занадто рано обговорювати можливі ва-
ріанти практичної реформи, однак можна як мінімум 
окреслити напрямки для її реалізації. По-перше, це тренд 
на розщеплення «вертикалі»: можливо інституційне по-
силення таких структур, як Адміністрація Президента, 
Держрада, Рада Безпеки. Є і більш радикальні рефор-
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ми, що передбачають формування політичної системи за 
типом американської – з віце-президентом і зрощеними 
адміністрацією-урядом.

Зростає число передумов і до реформ політичних 
інститутів – виборів, партій. Уже в першій половині чет-
вертого терміну Путіна можна очікувати зміни лідерів у 
таких найстаріших партіях, як КПРФ, ЛДПР, а також у 
«Справедливій Росії» (що також імовірно у вигляді появи 
нової лівої партії). Більш глибокий ребрендинг і кадрова 
трансформація можуть торкнутися і партії влади «Єдина 
Росія», яка, якщо Путін все ж таки зважиться піти з поста 
президента до 2024 року, гратиме більш виражену, менш 
інструментальну роль. Проте, все це неминуче буде вести 
не до зростання конкуренції, а до її згортання: за остан-
ні роки відносини Кремля з парламентськими партіями, 
за винятком «Єдиної Росії», ставали більш керованими, 
більш договірними, а розподіл місць усередині систе-
ми все більше скидається на квотну демократію. Якщо 
в Росії не буде серйозної фінансово-економічної кризи, 
здатної спровокувати дестабілізацію, то можна буде спо-
стерігати подальший процес «розчинення» системної 
опозиції всередині режиму. А це, у свою чергу, дасть 
Кремлю можливість дещо пом’якшити контроль над ви-
борами, зробивши їх декоративно більш прозорими, але 
по суті менш демократичними.

У будь-якому випадку, як би не розвивалися події, 
Кремль буде змушений найближчим часом зайнятися 
конституційною реформою, яка дозволить Путіну зали-
шатися на найвищому посту або створить такі умови, 
при яких він збереже свій вплив і можливість у будь-який 
момент втрутитися. Останній варіант буде означати наді-
лення Путіна (через створення під нього того чи іншого 
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поста) механізмом ветування зовнішньополітичних або 
внутрішньополітичних рішень.

Еліти: тектонічні зрушення в оточенні Путіна
Щоразу в описі системи влади в Росії експерти і 

журналісти неминуче звертаються до теми так званих 
«друзів» Путіна або його соратників, що мають пере-
важаючий вплив на прийняття рішень усередині Росії 
практично з самого початку 2000-х років. Статей і книг 
на ці теми написано безліч: добре відоме коло людей, з 
якими Путін починав свою кар’єру в КДБ або працю-
вав у мерії Санкт-Петербурга, з якими співпрацював у 
бізнес-проектах або мав міцні родинні зв’язки. Однак 
особливістю кінця третього терміну Володимира Путіна 
став той факт, що його близькі друзі, зберігаючи прямий 
доступ до президента і вплив, усе ж таки поступово від-
тісняються іншими категоріями «співправителів».

У першу чергу мова йде про дві умовні категорії. 
Перша безпосередньо пов’язана з актуальним для Путіна 
порядком денним – це суверенітет, безпека, національ-
ні інтереси в зовнішній політиці, а також військові дії 
Росії. Міноборони, окремо – Генштаб, ФСБ і СЗР, Рада 
Безпеки, – всі ці інститути неминуче стали заповнювати 
управлінський простір навколо Путіна, витісняючи його 
соратників-друзів. Пов’язано це, в тому числі, і з значною 
зміною балансу інтересів Путіна на користь зовнішньо-
політичного порядку денного, де у його соратників не так 
багато інтересів або пріоритетів і де всі вони швидше є 
вразливим фактором з точки зору нових викликів Росії. 
Крім того, свою роль зіграли санкції – одним із найважли-
віших наслідків санкційної політики Заходу щодо Росії є 
зниження впливу путінських державних олігархів – всіх 
тих, хто завдяки персональній близькості до Путіна, зміг 
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здобути статки, вдало вбудувавшись у систему розподілу 
благ (як правило за рахунок доступу до держзамовлень, 
але не тільки). Така вразливість друзів Путіна, що потра-
пили під санкції, їх обмеженість через звуження доступ-
ності ресурсів, витісняє путінських «держолігархів» на 
периферію прийняття державних рішень.

Друга категорія – технократи, які прийшли на міс-
ця персонально наближених до Путіна важковаговиків. 
Досить порівняти глав адміністрацій президента – Сергія 
Іванова і його наступника Антона Вайно. Перший, без-
умовно, ближчий до глави держави, його слово залиша-
ється більш вагомим, «політичним». Путіну важче з ним 
сперечатися. Однак Вайно, на відміну від Іванова, фізич-
но частіше з президентом, він гнучкіший, простіший, 
зрозуміліший, а тому й більш ефективний, динамічний. 
Крім того, сам факт його технократичності виключає будь 
які дискусії, сумніви або альтернативність думок. Саме 
деполітизація і технократичність Вайно, спочатку більш 
слабкої, менш масштабної фігури, і стають квитком до 
вищого ешелону осіб, що опиняються поряд з Путіним 
в моменти прийняття стратегічно значимих рішень. Роль 
таких фігур, як і число таких фігур усередині влади, бу-
дуть зростати.

В цілому, відмінною рисою в процесах ротації ро-
сійських еліт останніх двох років, а також майбутнього 
кадрового оновлення у зв’язку з президентськими вибо-
рами, є «депутінізація» російської еліти. Ключові значи-
мі посади все частіше займають фігури, жодним чином 
не пов’язані з раннім Путіним, які не знають його по ро-
боті до обрання президентом Росії. «Депутінізація» ство-
рює умови для більш м’якої, гнучкої трансформації пу-
тінського режиму в постпутінську систему, яка зовсім не 
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обов’язково буде більш демократичною. Система, спря-
мована на самозбереження, вже сьогодні формує всереди-
ні себе механізми плавного транзиту і наступництва, при 
яких неминучий відхід Путіна з поста президента (рано 
чи пізно) гарантуватиме відтворення самого путінського 
режиму, але вже без Путіна. Безболісність такого перехо-
ду, з точки зору інстинкту самозбереження режиму, буде 
залежати тільки від одного фактора – наявності ресурсів, 
а це залишається фактором зовнішньої кон’юнктури, що 
ніяк не піддається контролю внутрішніми силами, осо-
бливо в умовах збереження консервативного тренду.
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Суспільні настрої в Росії: зміна трендів?
Денис Волков, експерт «Левада-Центру»
Настрої 2017 року багато в чому визначалися еко-

номічними факторами. За суб’єктивними відчуттями 
наших респондентів у середині весни припинилося па-
діння доходів, що тривало впродовж півтора-двох років. 
Оптимізм з приводу майбутнього, зростання позитивних 
оцінок поточного становища – і свого, і країни в цілому – 
почали виявлятися в опитуваннях громадської думки ще 
раніше – до осені 2016 року. Іншими словами, шок від 
падіння рубля в кінці 2014 року і довга адаптація до по-
гіршення матеріального стану, що за ним сталася, зали-
шилися позаду. Поліпшення настроїв в свою чергу під-
тримало і рейтинги російської влади, дворічний період 
падіння змінився невеликим відновним зростанням.

Ці настрої добре відображає індекс соціальних на-
строїв5, що розраховується в Левада-Центрі з регуляр-
ністю один раз на два місяці. Деталізація індексу пред-
ставлена на малюнку, де «індекс сім’ї» відображає оцінку 
стану справ в сім’ї респондента; «індекс Росії» – оцінку 
стану справ у політиці та економіці країни; в «індексі 
очікувань» закладені оцінки того, як буде розвиватися 
ситуація в майбутньому; «індекс влади» містить у собі 
оцінки діяльності президента і уряду (поєднання оцінок 
двох політичних інститутів робить «індекс влади» більш 
рухливим, ніж показник схвалення діяльності Володими-
ра Путін6 на посту президента, який впродовж останніх 
трьох років змінювався дуже мало). Регулярні виміри 

5Индекс потребительских настроений // Левада-Центр. URL: 
http://www.levada.ru/indikatory/sotsialno-ekonomicheskie-indikatory/

6Oдобрение деятельности Владимира Путина // Левада-Цунтр.
URL:http://www.levada.ru/indikatory/odobrenie-organov-vlasti 
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протягом останніх п’ятнадцяти років дозволяють про-
стежити основні коливання громадської думки майже на 
усій тривалості президентства Володимира Путіна. Так 
на графіках добре помітні два піки оптимізму – в 2007–
2008 і в 2014 роках (перший відбувався на тлі електораль-
ної мобілізації і російсько-грузинської війни, другий – на 
тлі приєднання Криму до Росії). Добре видно і два «об-
вальних» періоди, що припадають на початок економіч-
них криз – в кінці 2008 і наприкінці 2014 років.

Інший індекс, що розраховується щомісяця протя-
гом останніх десяти років, дає уявлення про динаміку 
споживчих настроїв7 росіян: яке матеріальне становище 
сім’ї, як воно змінювалося останнім часом, чи гарний 
час для того, щоб здійснювати великі покупки. Цей по-
казник добре відображає і різкий «обвал» оцінок на тлі 
економічної кризи в 2008 році, і тривале планомірне по-
гіршення споживчих настроїв, що розпочалося навесні 

7Индекс потребительских настроений // Левада-Центр. URL: 
https://www.levada.ru/indikatory/sotsialno-ekonomicheskie-indikatory
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2014 року і тривало аж до середини 2016 року. Після чого 
почався період повільного поліпшення настроїв, яке за 
часом передувало початку відновлення російської еконо-
міки (що інтуїтивно зрозуміло – адаптація населення до 
нової ситуації і рішення знову витрачати гроші – стиму-
лює економіку).

За останні декілька місяців наведені показники де-
монструють суперечливі тенденції. Оптимізм з приводу 
стану справ у державі та загального розвитку ситуації, як 
і раніше, зберігається. Однак оцінки особистого матері-
ального стану, а також схвалення органів влади вперше 
за останні півтора-два роки пішли донизу. Остаточні ви-
сновки робити ще рано, потрібно провести ще декілька 
вимірів, але цілком можливо, що ми спостерігаємо зміну 
трендів у російській громадській думці: на зміну пози-
тивній динаміці приходить негативна, настрої погіршу-
ються, що неминуче призведе до зростання невдоволен-
ня владою.
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На якомусь етапі це нове невдоволення може спро-
вокувати до нових протестних виступів. Але це справа 
майбутнього. Поки російська влада має достатній запас 
легітимності, серйозних загальноросійських протестних 
акцій, чекати не варто.

Президентські вибори
Навіть якщо описані тренди у російській громад-

ській думці матимуть продовження, це навряд чи серйоз-
но позначиться на результатах президентських виборів, 
які призначено на неділю 18 березня 2018 року (дату 
спеціально було перенесено парламентарями так, щоб 
вибори пройшли у чергову річницю приєднання Криму 
до Росії). Декілька місяців, що залишилися до дня голо-
сування – занадто короткий термін, щоб суспільні на-
строї могли змінитися радикальним чином. Наприкінці 
листопада, ще до офіційного оголошення Володимира 
Путіна про свій намір взяти участь в президентських 
перегонах за нього були готові голосувати 53% росіян8 – 
майже удвічі більше, ніж за аналогічний період минулої 
передвиборної кампанії. У перерахунку на кількість го-
лосів виборців (тих, хто вже визначився з вибором і не 
виключає участі в голосуванні) електоральний рейтинг 
Володимира Путіна наближається до заповітної цифри в 
70%. З чуток, саме такий результат в Кремлі вважають 
цільовим.

Якби вибори президента Росії відбулися у найближ-
чу неділю, чи брали б ви у них участь, і якщо так – за 
кого з нинішніх політиків ви би проголосували? (В% від 
опитаних; відкрите питання)

8Возможные результаты президентскеих выборов // Левада-
Центр. URL: https://www.levada.ru/2017/12/04/vozmozhnye-rezultaty-
prezidentskih-vyborov-4/
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Настільки висока підтримка президента стала пря-
мим наслідком приєднання Криму до Росії в 2014 році. 
На той момент вся політична система відчувала кризу 
легітимності. Схвалення всіх основних державних інсти-
тутів було на відносно низькому рівні, від третини до по-
ловини росіян критично ставилися до своєї влади. Лише 
так званий «ефект Криму» (про причини цього ефекту 
мова піде трохи пізніше) допоміг радикально змінити 
ситуацію – російська політична система отримала новий 
заряд легітимності. І хоча ейфорія з приводу події закін-
чилася досить швидко, новий запас легітимності досі не 
витрачений. У цьому сенсі «кримський ефект» діє до цих 
пір, багато в чому саме завдяки цьому ефекту Володимир 
Путін має всі шанси бути переобраним більшістю голо-
сів.
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Жириновський 3 6 2 2 3 4 
Зюганов 4 8 2 2 2 3 
Навальний – – 1 1 2 1 
Шойгу <1 <1 1 <1 1 1 
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Інший 10 2 1 1 <1 1 
Не знаю, за кого б 
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піде трохи пізніше) допоміг радикально змінити ситуацію – 
російська політична система отримала новий заряд легітимності. І 
хоча ейфорія з приводу події закінчилася досить швидко, новий 
запас легітимності досі не витрачений. У цьому сенсі «кримський 
ефект» діє до цих пір, багато в чому саме завдяки цьому ефекту 
Володимир Путін має всі шанси бути переобраним більшістю 
голосів. 

Жодні інші кандидати не зможуть скласти йому суттєву 
конкуренцію. Тут варто зробити уточнення. Найбільш точно 
популярність потенційних кандидатів дозволяє оцінити відкрите 
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Жодні інші кандидати не зможуть скласти йому 
суттєву конкуренцію. Тут варто зробити уточнення. Най-
більш точно популярність потенційних кандидатів дозво-
ляє оцінити відкрите питання, коли респонденти самі на-
зивають імена. Однак далеко не всі ці політики братимуть 
участь у виборах. Так, від «партії влади» традиційно бере 
участь лише один кандидат: важко уявити ситуацію, коли 
Володимир Путін змагається за голоси виборців з Дми-
тром Медведєвим або Сергієм Шойгу. Участь у виборах 
жорстко контролюється і найбільш здібний опозиційний 
політик, який був готовий вести реальну агітацію серед 
населення – Олексій Навальний – не буде допущений до 
участі у виборах, а значить і на телеекрани. Той, кого не 
показують федеральні телеканали, залишається в Росії 
невідомим для більшості населення. Допущені канди-
дати або ж не мають за собою серйозної організаційної 
та матеріальної бази, або ж не захочуть ламати існуючі 
домовленості з владою – гласні або негласні – і тому їх 
кампанії, швидше за все, виявляться традиційно невираз-
ними, несхожими на справжню політичну боротьбу.

Єдине, що може дещо затьмарити ситуацію, так це 
можлива відносно низька явка. Якщо зіставити результа-
ти наших попередніх замірів кінця 2011 року і фактич-
ну величину явки на президентських виборах (близько 
65%), то за станом суспільних настроїв на сьогоднішній 
день явка навряд чи буде більшою за 55%. А це набагато 
менше, що – знову ж таки з чуток – запланували в Кремлі. 
Коли вибори позбавлені певної інтриги, навряд чи можна 
очікувати занадто високої явки. У цих умовах особливих 
стимулів голосувати немає ні у прихильників, ні у про-
тивників влади. Навіщо йти на вибори, якщо їх результат 
усім більш-менш відомий. Як Кремль збирається досягти 
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бажаної явки – не зрозуміло.
Громадська думка щодо України

Для українських читачів необхідно підкреслити, що 
мова піде про російську громадську думку. Своє завдання 
автор бачить лише у тому, аби показати, як те, що відбу-
лося, сприймається більшістю населення Росії. Чи варто 
говорити, що погляди українців і росіян на одні й ті ж по-
дії можуть бути протилежними. Як по-різному російське 
і українське суспільство розуміє, що відбувається, видно 
з порівняльних російсько-українських досліджень9, які 
тривалий час за власні кошти проводили Левада-Центр – 
в Росії та Київський міжнародний інститут соціології 
(КМІС) – в Україні. На жаль, в останні роки таких дос-
ліджень стає все менше.

Євромайдан. З самого початку українських подій 
кінця 2013 для російської влади важливо було дискреди-
тувати Майдан в очах більшості росіян. Не можна було 
допустити жодних паралелей між режимом Януковича і 
Путіна. Важливо було, щоб Майдан не став для більшості 
росіян символом успішного народного повстання проти 
корумпованої і непопулярної влади. Варто нагадати, що 
в той час російська політична система переживала кризу. 
Незважаючи на те, що масові протести 2011–2012 рокiв 
на той час вже зійшли нанівець, рейтинг державних 
iнститутів і президентський рейтинг Володимира Путіна 
були відносно низькими і не зростали. Народна револю-
ція в народній країні створювала небезпечний прецедент, 
який необхідно було дискредитувати.

І треба визнати, що російській владі це вдалося. 
Протягом декількох років Майдан демонструвався росія-

9Российско-украинские отношения // Левада-Центр. URL: 
https://www.levada.ru/2017/10/30/rossijsko-ukrainskie-otnosheniya-2/
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нам лише як незаконний державний переворот, за яким 
слідували хаос і крах держави. А разом з цим вдалося 
дискредитувати всіх, хто виступав проти режиму Воло-
димира Путіна в Росії: на фокус-групах усім, хто апелю-
вав до українського прикладу, зазвичай відповідали: «Ви 
що хочете, щоб було так як на Україні?». Але сьогодні 
наші дослідження показують, що сила цього символу 
вже потьмяніла, і з кінця 2016 року протест проти режи-
му знову став прийнятним способом висловлювати своє 
невдоволення. Хоч більшість росіян поки не збираються 
протестувати, образ Майдану в Росії кінця 2017 більше 
не актуальний.

Крим. Окремого пояснення вимагає нинішнє став-
лення росіян до Криму. Актуальним це питання назвати не 
можна. Ейфорія, що супроводжувала приєднання Криму 
до Росії, швидко пройшла. Вона тривала не більше кіль-
кох місяців і вже до кінця 2014 року змінилася занепоко-
єнням з приводу різкого падіння курсу рубля і зростання 
цін. Сьогодні про Крим згадують рідко, в основному у 
зв’язку з телевізійними сюжетами про будівництво моста 
на півострів. Але однозначного ставлення до цього будів-
ництва в суспільстві немає: на фокус-групах часто можна 
почути думку, що ніякого моста будувати не слід – і так 
вжe кримчан «облагодіяли» і досить з них. До будь-якиx 
додаткових витрат на Крим суспільство в цілому ста-
виться негативно. Від зростання суспільного невдово-
лення з цього приводу владу рятує лише відсутність сус-
пільної дискусії: як про доцільність самого приєднання 
півострова, так і про розмір сьогоднішніх бюджетних ви-
датків. Здається, ніхто крім Григорія Явлінського і Ксенії 
Собчак публічно не ставить це питання.

Той факт, що питання Криму втратило свою акту-
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альність для більшості росіян, зовсім не означає, що змі-
нилася громадська думка з приводу статусу півострова. 
Сьогодні, як і три роки тому, більше 80% росіян підтри-
мують приєднання. Для цього є кілька причин. Серед 
них і давня образа на те, що Крим в 1991 році «дістався» 
Україні. І відносно мирна (особливо на тлі того, що від-
бувається на Сході України) зміна статусу півострова у 
2014 році. 

Але головне, що три роки тому півострів набув но-
вого символічного значення. Для більшості населення 
приєднання Криму стало показником відродження вели-
чі Росії – так це презентувалось на телебаченні, так це й 
сприймалось більшістю населення країни. Саме відчут-
тя відродження країни як великої держави призвело до 
зростання оптимізму і всіх мислимих рейтингів влади. 
Але це нове символічне значення Криму надовго закрило 
можливість ставити питання про його ймовірне повер-
нення (крім того, з певного часу сумніви у територіаль-
ній цілісності країни вважаються в Росії кримінальною 
справою). Ті, хто підіймає це питання, виглядають в очах 
більшості населення майже зрадниками, що перебувають 
«на підгодівлі» у недружніх іноземних держав.

Схід України. Ставлення росіян до подій на сході 
України в самопроголошених республіках «ЛНР» і «ДНР» 
за останні три роки дещо змінилося. Навесні 2014 року 
серед населення переважала думка, що ці республіки ма-
ють увійти до складу Росії. Однак на тлі запеклих боїв, а 
також західних санкцій проти Росії через Крим, ця думка 
почала швидко змінюватися і сьогодні більшість росіян 
виступає за незалежність цих територій. Тут важливо 
зрозуміти, що українські події висвітлювались у росій-
ських ЗМІ (і були сприйняті більшістю населення), як 
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громадянська війна між сходом і заходом України. При 
цьому, симпатії в Росії спочатку були на боці східних 
теpиторій. Нині ці симпатії не настільки безумовні (їх 
поділяє близько 40% населення), майже стільки ж не під-
тримує жодну зі сторін конфлікту.

Тут важливо нагадати, що в кінці 2013 року за 
невтручання у справи сусідньої держави виступала біль-
шість російського населення. Переважаючі настрої щодо 
України можна охарактеризувати наступною фразою: 
«Грошей не давати, війська не посилати». Для того, щоб 
переламати ці ізоляціоністські настрої, як раз і знадо-
билася масована телевізійна пропаганда. В цілому, вона 
будувалася навколо набору нехитрих ідей: «росіянам на 
Україні загрожує небезпека», а «своїх треба захищати», 
тому «Росія мусить втрутитися». Після того як пропаган-
дистський натиск ослаб – це сталося навесні 2015 року – 
ізоляціоністські настрої почали повертатися. Увага до 
українських подій теж послабшала.

Україна в цілому. Сьогодні за тим, що відбувається 
у сусідній країні, стежать не більше третини населення 
(у 2014 році таких було вдвічі більше). Інтерес до цієї 
теми був значною мірою нав’язаний телевізійною про-
пагандою: різкий спад інтересу до українських подій 
стався, за нашими спостереженнями, навесні 2015 року. 
Тоді ж, за підрахунками Джорджо Комаї (Giorgio Comai), 
ця тема різко зійшла з інформаційної повістки найбіль-
ших телеканалів. Саме федеральне телебачення, яке у Ро-
сії перебуває під жорстким державним контролем, про-
довжує залишатися головним джерелом інформації про 
те, що відбувається у Росії та світі.

Але незважаючи на те, що увага росіян до України 
значно послабилась, ця країна все одно залишається од-
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нією із головних постачальників новин. 
Згідно відкритих питань (без попередніх підказок) 

про події минулого місяця, що найбільш запам’яталися, 
які Левада-Центр ставив у вересні10 і жовтні, сумарно 
різні українські події називалися кожним десятим рес-
пондентом (це щоразу ставило українську тему на третє 
місце серед інших пам’ятних подій). Якусь одну подію 
виділити складно, люди відзначали пригоди Михайла Са-
акашвілі, різні заяви.

Ставлення до України в Росії

Порошенка на адресу Росії, різні події на Сході 
України та багато іншого. Всі разом ці повідомлення зли-
ваються у постійний скандально-негативний інформацій-
ний фон, в якому Україна постає як нестабільна, неблаго-
получна і ворожа для Росії країна. Події, які формували 
б позитивний образ України, практично ніхто не згадує. 
Навряд чи подібне освітлення ймовірне на сьогодніш-
ньому російському телебаченні. Відповідно, у ставленні 
до України в російській громадській думці сьогодні пе-

10Запомнившиеся события // Левада-Центр. URL: https://www.
levada.ru/2017/11/08/16998/



36

реважають негативні оцінки. У вересні 2017 позитивно 
ставилися до сусідньої країни близько третини росіян 
(32%), половина (53%) ставилися негативно.

Той факт, що найбільші російські телеканали мо-
жуть формувати громадську думку щодо України в 
умовах потенційного доступу до будь-якої точки зору 
через Інтернет, яким на сьогоднішній день регулярно 
користуються понад дві третини населення Росії, говорить 
про кілька речей. Тема України сама по собі не викликає 
особливого інтересу у населення сусідньої країни, тому 
споживаються тільки ті новини, які є в широкому доступі. 
Витрачати час і зусилля на те, щоб розібратися в ситуації 
та дізнатися різні точки зору на те, що відбувається, 
готові далеко не всі.

Більше того, як показують наші спостереження, 
багато хто (але не всі) з тих, хто має доступ до інших 
оцінок, все одно схильні дотримуватися офіційної росій-
ської позиції на те, що відбувається. Я б не поспішав спи-
сувати це на страх відхилитися від «генеральної лінії» 
або невідвертість тих, хто відповідає на питання анкети. 
Неодноразово обговорюючи ці питання на групових дис-
кусіях, я приходжу до висновку, що «генеральна лінія» 
може бути приваблива сама по собі: вона незаперечна, 
в цій версії Росія постає як велика держава, захисниця 
російськомовного населення, не робить нічого поганого. 
Цієї версії приємно дотримуватися, в той час як альте-
рнатива виявляється малопривабливою і складною для 
розуміння.
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Чи є у російської опозиції зовнішній 
порядок денний?

Григорій Фролов, директор Дому Вільної Росії в 
Києві

2017 рік став роком початку нового циклу підйо-
му російського про-демократичного опозиційного руху. 
Опорними подіями цього підйому стали дві значні полі-
тичні кампанії:

• Президентська кампанія Олексія Навального, яка, 
по суті, стартувала з фільму «Он вам не Димон» про ко-
рупцію прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, і, як 
наслідок, найбільшої з 90-х років всеросійської акції 
протесту, в якій взяли участь більше сотні тисяч людей 
у більш ніж 200 містах Росії. З тих пір кампанія перебу-
ває в активній фазі, а Олексій Навальний або потрапляє 
під арешт, або знаходиться на черговій багатотисячній 
зустрічі з виборцями в одному з міст Росії.

• Успішна муніципальна кампанія в Москві, де за-
вдяки систематичним зусиллям цілої низки опозицій-
них сил, включаючи штаб Дмитра Гудкова, Школу 
Місцевого Самоврядування, «Відкриту Росію» та ін., 
було досягнуто найбільшого результату: понад 260 ман-
датів по всій Москві, і 17 перемог в окремих районах, 
таких як Красносельський, Тверський, і Гагарінський. 
У Гагарінському районі, опозиція виграла всі 12 із 
12 мандатів, незважаючи на те, що в цьому районі голо-
сував сам Володимир Путін.

Важливою характеристикою обох цих кампаній, 
а також меседжів, які вони транслюють, є повна кон-
центрація на внутрішньоросійському порядку денному 
питань економіки і локальних проблем регіонів або 
районів. При цьому міжнародна програма відходить на 
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другий або тpетій план, і, зокрема, такі важливі питання, 
як «що робити з Кримом?», не потрапляють до основної 
інформаційної хвилі навколо передвиборної дискусії.

Давайте спробуємо розібратись чому так відбува-
ється.

1. Хоча сьогоднішня Росія і не є демократичною 
країною, або країною з конкурентною публічною полі-
тикою, вона все ж, з певним спотворенням реагує11 на ті 
ж політичні виклики і тренди, що й увесь світ. Так, на-
приклад, тактика команди Олексія Навального суміщати 
національний порядок денний (риторика про обмеження 
міграції, політичний ізоляціонізм) з перерозподільчим 
(дрейф антикорупційної риторики в бік лівих гасел про 
перерозподіл доходів і фіксованої мінімальної зарплати), 
характерна для багатьох правопопулістських партій За-
ходу і успішних політичних кампаній останніх років.

2. За останні кілька років відбулися глибинні 
зміни в організаційній структурі російського продемо-
кратичного руху. В першу чергу це пов’язано з крахом 
партійного формату самоорганізації. У 2017-му році була 
дискредитована ключова опозиційна партія ПАРНАС, 
яка втратила майже весь перший ешелон лідерів думок, 
і фактично перестала існувати як точка збирання полі-
тичних активістів. Слідом за нею стався конфлікт в партії 
Демократичний вибір. А раніше, Олексій Навальний 
відмовився від безуспішних спроб зареєструвати свою 
політичну силу – «Партію Прогресу». Подібна ситуація в 
несистемних партіях супроводжувалася виходом останніх 
опозиціонерів з парламентських партій (Дмитро Гудков, 

11Снеговая М. Правый популизм в России: Путин vs Навальный 
// Дом свободной России. URL: https://freerussiahouse.org/2017/11/01/
pravyj-populizm-v-rossii-putin-vs-navalnyj/
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Ілля Пономарьов).
Таким чином, по-перше, опозиційний рух фактично 

перейшов під позапартійний режим: Олексій Навальний, 
Дмитро Гудков, Ілля Яшин та інші опорні опозиційні 
фiгури стали діяти від імені «руху», а не політичної пар-
тії. Вони переорієнтувалися на будівництво комунікацій-
них містків з населенням і альтернативними громадськи-
ми інститутами, як, приміром, Конгрес муніципальних 
депутатів у Москві, або канал «Навальний Live». Особ-
ливості цих нових інститутів полягають у фокусуванні на 
вирішенні конкретних суспільно-важливих питань, а не 
побудові широкої ідеологічної платформи, яка включала 
б у себе зовнішню політику. Також, важливо зазначити, 
що їх активність спрямована на роботу із запитом вибор-
ця, а виборцям, як правило, не цікава зовнішня політика.

По-друге, партії служили, в тому числі, зовнішньо-
політичною трибуною, ПАРНАС входив до Об’єднання 
Європейських ліберальних Партій ALDE, а «Демокра-
тичний Вибір» до Європейської Народної Партії EPP. По-
стійна участь в комунікації в рамках даних міжпартійних 
майданчиків вимагала певних зобов’язань. Наприклад, 
мати позицію по зовнішньому порядку, який тепер від-
сутній.

По-третє, тема зовнішньої політики в інформацій-
ному просторі об’єктивно є зоною тотального домінуван-
ня Володимира Путіна і кремлівського порядку.

На даний момент здається абсолютно очевидним, 
що жодна політична сила не зможе успішно конкурува-
ти або оскаржувати кримський порядок денний Путіна 
у внутрішньоросійській риториці. У цьому сенсі дуже 
легко звернути увагу на те, що той прошарок російських 
опозиційних лідерів думок, які будують свою політичну 
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платформу навколо теми повернення Криму, оперують не 
до російського суспільства або виборців, а до своєї вузь-
кої аудиторії, українського суспільства або західних ме-
діа. Вони добре розуміють хто їх аудиторія і що на даний 
момент у них немає навіть помірних політичних перспек-
тив у Росії.

На якийсь час Путіну вдалося об’єднати великі 
маси виборців, «заряджених» на реакцію на роздрату-
вання від економічного і політичного транзиту, навколо 
«Кримської перемоги». І тепер помітно, що опозиція шу-
кає альтернативну точку опори, намагаючись об’єднати 
навколо себе не менш значні маси населення, які відчу-
вають роздратування від економічної стагнації і зовніш-
ньополітичної пропаганди. Ідеї ізоляціонізму, посилення 
самоврядування на місцях, перерозподіл ресурсів від ба-
гатих до бідних і від центру до околиць, на даний мо-
мент виглядають розумною платформою для вирішення 
елeкторальних завдань опозиції.

Саме тому, запущена недавно президентська кампа-
нія Собчак серйозно вибивається із загального спектра 
опозиційного руху, і, загалом, виглядає як зовнішній по-
дразник, з «карикатурним» набором ліберальних гасел, 
поєднаним із публічною персоною з величезним анти-
рейтингом. Кампанія Собчак, на цьому етапі, транслює 
набір абсолютно правильних ідей, як наприклад «повер-
нути Крим», «захоронити Леніна», «засудити Сталіна», 
«підтримати ЛГБТ», але в умовах глобальної необхід-
ності розширення електорату опозиції, початок кампанії 
на такій базі загрожує посилити суспільний розбрат, а 
не створити консенсус. І, мабуть, саме цей набір гасел 
Кремль хотів би почути від кампанії Навального, щоб її 
ефективно знищити на базовому етапі, але не почув.
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Разом з тим, тема зовнішньої політики не загуби-
лась, а швидше переїхала разом із сотнями політичних 
емігрантів із Росії, і почала формуватись навколо створе-
них цими людьми майданчиків у Європі, Україні та Пів-
нічній Америці. З числа найбільш інституалізованих вар-
то виділити Форум і Фонд Бориса Нємцова у Берліні та 
Боні, Фонд «Вільна Росія» у Вашингтоні та Києві, окреме 
місце в цьому форматі також має Лондонська «Відкрита 
Росія» Ходорковського. Крім цього, варто також говорити 
про культурні проекти, такі як фестиваль KULTURUS в 
Празі, правозахисні, як Форум «Росія-ЄС», і різноманітні 
російськомовні журналістські проекти за межами Росії.

В останні кілька років помітна частина дискусії про 
формування нового світоглядного порядку, а разом з тим 
і тема зовнішньої політики вибудовування комунікації з 
західними партнерами, перемістилася в «офшор» росій-
ської юрисдикції, і основним її драйвером стали саме ці 
спільноти.

Незважаючи на відокремленість спільнот зовніш-

Алексей Навальный, Ксения Собчак. Фото Сергея Фадеичева/ТАСС
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нього порядку денного від внутрішнього, важливо ро-
зуміти, що все це деталі однієї картинки. Поділ праці 
в російському про-демократичному русі виглядає так: 
одні можуть і йдуть на вибори, не посилюючи своїх ри-
зиків, в той час, коли інші, за межами країни озвучують 
зовнішній порядок денний. При цьому, базові тези цієї 
програми (як, наприклад, неприйняття анексії Криму або 
підтримка розширення списку персональних санкцій) є 
консенсусними, як для опозиції всередині країни, так і за 
її межами.
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Стратегії російської опозиції
Андрій Круглашов, стратег, кандидат політичних 

наук, доцент Національної академії Державного Управ-
ління

Анастасія Фазуліна, активістка, координатор ви-
борчих кампаній

Екскурс у еволюцію сучасної опозиції почнемо 
з 2004 року. Тоді, поглянувши власними очима на по-
маранчеву революцію в Україні, російські активіс-
ти, в основному молодіжного крила СПС і «Яблока», 
зрозуміли, наcкільки важлива коаліційність протестного 
руху. Після тривалих переговорів, у березні 2005 року 
було створено рух «Оборона». До нього також увійшли 
і безпартійні aктивісти. Завданням руху була підготовка 
ненасильницької революції, в результаті якої «можна буде 
побудувати вільне суспільство і отримати відповідальну 
владу».

Однак, створити масштабну коаліцію так і не вда-
лося. Приблизно в той же час під керівництвом Марії 
Гайдар і Олексія Навального, який в той момент обіймав 
посаду виконавчого директора московського «Яблока», 
розпочався рух «Да!». А вже на початку 2006 року в 
«Обороні» стався конфлікт на ґрунті боротьби за владу.

Тоді Ілля Яшин на перевиборах керівництва руху 
не пройшов до Координаційної Ради і звинуватив своїх 
колег у змові. В результаті практично всі «яблочники» 
вийшли з «Оборони» і продовжили свою діяльність вже 
у рамках «Молодежного Яблока», лідером якого на той 
момент і був Яшин.

У російській опозиції дві основні проблеми, не ра-
хуючи тиску з боку влади: неможливість її лідерів домо-
витися між собою і боротьба за якусь примарну владу 
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всередині власних організацій.
Яскравий приклад того, як спочатку перспективна 

хвиля протестного руху згасла через внутрішні конфлік-
ти – історія коаліції «Другая Россия», яка позиціонувала 
себе, як «право-ліву коаліцію сил». Вони повинні були 
об’єднатися, змінити політичну систему, створити умови 
для політичної конкуренції, але у них не вийшло.

Організація, яка об’єднує представників різних 
політичних, правозахисних рухів і окремих громадян 
з’явилася в липні 2006 року. Серед її лідерів був і колиш-
ній прем’єр-міністр Росії Михайло Касьянов, і чемпіон 
світу з шахів Гаррі Каспаров, і скандально відомий лідер 
НБП Едуард Лімонов. У грудні 2006 року коаліція орга-
нізувала перший «Марш Незгодних», який пройшов у 
Москві і зібрав близько трьохсот людей. За тими мірками 
це був непоганий результат.

Наступний «марш» пройшов у Санкт-Петербурзі
3 березня й зібрав вже близько трьох тисяч осіб, не див-
лячись на те, що був не узгоджений з владою міста. Ак-
ція проходила напередодні виборів у Законодавчі Збори 
Петербурга, з яких на вигаданих підставах зняли партію 
«Яблоко». Це, безсумнівно, послужило поштовхом для 
посилення протестних настроїв у місті.

Крім того, через рік росіянам треба було обирати 
президента. У Путіна закінчувався другий термін і ніхто 
не знав, чого чекати від майбутніх виборів: зміни Консти-
туції, наступника або, зрештою, можливості взяти участь 
у чесному голосуванні. Для того, щоб «розгойдати» лю-
дей і підготувати їх до можливих протестів 2008 року, в 
квітні пройшли ще два «марші незгодних» в Москві і Пе-
тербурзі.

Готувалися до майбутніх виборів в «Другой России» 
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не тільки через протест. Потрібен був єдиний кандидат 
від опозиції. Гаррі Каспаров запропонував праймеріз, за-
явивши, що балотуватися в президенти не буде, а лише 
допоможе організувати процес. Його колега Михайло Ка-
сьянов поставився до цієї ідеї зі скептицизмом. На його 
думку, лідери повинні були просто домовитися між со-
бою. Однак, праймеріз відбулись, і в результаті, з неве-
ликим відривом переміг Гаррі Кімович. Для Касьянова 
це стало особистою образою, оскільки Каспаров взагалі 
не збирався балотуватися в президенти і раптом – пере-
міг на праймеріз. В результаті, підписи збирали обидва 
і, ясна річ, жодного з них не зареєстрували на виборах. 
Касьянов покинув «Другую Россию» і зайнявся своєю 
партією – РНДС.

Каспаров разом з Борисом Нємцовим та Іллею 
Яшиним став одним із засновників нового об’єднаного 
демократичного руху «Солідарність». Яшина, до речі, 
за активну участь в діяльності ОДР, згодом виключили з 
«Яблока». Сам політик завжди стверджував, що офіцій-
ний привід був лише формальністю і насправді його ви-
ключили за публічну критику лідерів партії.

Тим часом «Другая Россия» дісталася Едуарду Лі-
монову і перетворилася на незареєстровану націонал-
більшовицьку партію.

У 2009–2010 роках Лімонов ще співпрацював з лі-
бералами. Саме його «Стратегия 31»12 тоді виводила на 
вулиці сотні людей різних політичних поглядів. Так три-

12«Стратегия-31» — всероссийское гражданское движение в 
защиту свободы собраний в России. Начиналось летом 2009 года, 
как бессрочная серия гражданских акций протеста в защиту свободы 
собраний (31-я статья Конституции РФ), которые регулярно прово-
дятся с 31 мая 2009 года в Москве на Триумфальной Площади.
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вало до тих пір, поки новообраний, на той момент, мер 
Москви Сергій Собянін не погодив акцію на Тріумфаль-
ній площі. Лімонов подачок від влади приймати не бажав 
і закликав громадян продовжувати виходити не санкціо-
новано.

Ліберальне ж крило протестувальників, на чолі з 
Людмилою Алексєєвою, визнало узгодження перемогою. 
Так само, як і «Другая Россия»,

«Стратегия 31» дісталася Лімонову, але вже тоді він 
затаїв образу на своїх ліберальних колег. Це почуття лише 
посилилося після подій на Болотній площі, коли ніхто не 
дослухався до його заклику залишитися на площі Рево-
люції. Остаточно шляхи нацболів і лібералів розійшлися 
після окупації Криму Росією в 2014 році.

Чому всередині двохтисячних кілька сотень людей, 
що вийшли на акцію – вважалося успіхом, а декілька 
тисяч – успіхом грандіозним? Адже зараз, приміром, на 
підтримку Олексія Навального виходять десятки тисяч 
громадян по всій Росії і це вже звичайна річ? Справа у 
піку популярності Путіна у 2005–2007 роках. На тлі еко-
номічного благополуччя в країні, невдоволення в сус-
пільстві практично було відсутнє. У той час цікавитися 
політикою було немодно і дивно. Опозиціонерів назива-
ли «маргіналами» і не сприймали всерйоз. Але саме у той 
період люди стали виходити на вулиці і знаходити одно-
думців. Багато хто звернув увагу на те, що відбувається в 
країні завдяки «справі ЮКОСа», і особистості Михайла 
Ходорковського.

17 травня 2005 року під час оголошення вироку Хо-
дорковському і Лебедєву під стінами Міщанського суду 
відбувся мітинг зі ста чоловік. На той час цього було до-
сить, щоб показати, що людей ця тема хвилює.
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Михайло Борисович мав образ «пристойного олі-
гарха»: вже з середини 1990-х у нього була громадська 
організація «Открытая Россия», він спонсорував тоді ще 
системну опозицію – СПС і «Яблоко». Перебуваючи в 
ув’язненні, Ходорковський став символом боротьби за 
свободу і головним політв’язнем країни. Спершу ідеалі-
зувавши, багато з його прихильників розчарувалися у сво-
єму герої після його звільнення, нарікаючи на надмірну 
поміркованість як політичних амбіцій, так і поглядів Ми-
хайла Борисовича. Але слід віддати належне Ходорков-
ському. Він зайняв свою нішу в російській опозиції – від-
родив «Открытую Россию», яка допомагає політв’язням і 
займається просвітою.

Процес «включення» громадян у політику в сере-
дині 2000-х доречно розділити на три етапи:

• Добрі справи. З’явилися благодійні фонди і люди 
змогли подумати про когось, крім себе і сім’ї, жертвую-
чи гроші хворим дітям або допомагаючи справі захисту 
тварин.

• Громадська адвокація. Завдяки волонтерству мож-
на було помітити системні проблеми: недіючі або зовсім 
відсутні закони або практики, а також зупинити знесення 
будинків, зруб лісів або незаконну забудову.

• Політизація. Через відсутність зворотнього зв’язку 
з нинішньою владою, приходило розуміння того, що по-
трібно самим ставати цією владою, щоб мати можливість 
змінювати країну системно.

Саме шлях від адвокації, захисту Хімкінського лісу, 
і протестів 2011–2012 рр. послужив фундаментом для 
успішної кампанії Олексія Навального – на цей момент 
головного лідера російської опозиції.

Варто відзначити, що вищезгадана «Другая Рос-
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сия» – не єдина організація, яка загинула через особисті 
амбіції опозиційних лідерів. Після безуспішного «біло-
стрічкового руху», прийняття репресивних законів і пе-
реслідувань за «болотну» справу, Каспаров, залишив-
ши Об’єднаний Громадянський Фронт, емігрував до 
США. Касьянов, знову не прийнявши праймеріз і упав-
ши під лавиною скандалів, фактично, знищив ПАРНАС 
як коаліційну опозиційну партію прихильників Бориса 
Нємцова, який залишив після смерті діючу продуктивну 
силу.

Криза почалася ще навесні 2016 року напередодні 
виборів до Держдуми. Тоді розвалилася демократична 
коаліція, сформована раніше на базі ПАРНАС. За слова-
ми Іллі Яшина, союзники вимагали розподілити місця в 
передвиборному списку на рівних через відкриті прай-
меріз: «Касьянов наполягав на своєму беззастережному 
першому місці. В результаті, союзники пішли, а партія 
втратила ключові козирі на виборах», – пояснив тоді Ілля 
на своїй сторінці в Facebook13. Схоже лише одна лю-
дина розуміла, що боротися один з одним – це глухий 
кут. Саме Борис Нємцов в останні роки свого життя був 
об’єднуючим ядром опозиції.

«Яблоку» в 2016-му вдалось продемонструвати здат-
ність об’єднувати досвідчених опозиційних політиків – 
Явлінського, Л. Шлосберга, В. Рижкова,. Гудкова. Хоча 
тільки останньому з них вдалось побудувати дійсно 
потужну виборчу кампанію, котра потім сприяла успіху 
опозиції на муніципальних виборах у Москві в 2017. 
Місцеві і раніше давали рідкісний шанс проявити себе у 

13URL:https://www.facebook.com/yashin.ilya/posts/1218048638 
248779
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російській політиці. Приміром, захисниці Хімкинського 
лісу, Євгенії Чіріковій. Її боротьба дала поштовх і 
кар’єрі Навального, який підтримав місцеву активістку 
на виборах мера Хімок. Останній потужно виступив на 
виборах мера Москви 2013, пробившись до національного 
порядку денного і показавши високий рівень та якість 
залучення волонтерів.

Втім, муніципальний фільтр через збір підписів, які 
групи «незалежних» експертів визнавали недійсними, 
залишався віртуальним шлангбаумом для багатьох 
кандидатів. Кампанії Іллі Яшина і Марії Гайдар в 
Мосміськ-думу в 2014-му закономірно закінчилися на 
стадії (не)реєстрації. А медійний контекст, в якому діяла 
опозиція і активні громадяни, проілюструємо цитатою 
Іллі Азара, муніципального депутата і журналіста «Но-
вой Газеты», що взяв у самого себе інтерв’ю в якості кан-
дидата: «Хотів зрозуміти чи можливо у цій системі діяти 
по-іншому. Такий час в Росії, коли навіть журналісти 
не можуть залишaтися поза політикою. Слід обирати на 
якому ти боці. Пропутінські ЗМІ впливають за допомогою 
пропаганди, а адекватних ЗМІ майже немає, тому жур-
налістам доводиться свою громадянську позицію вислов-
лювати». Саме так, мабуть, зараз діє і Ксенія Собчак.

Отже, у 2016-му політика повернулася у двори з 
програмою реновацій, що має на увазі знесення нібито 
«старого» житла, де-факто, позбавляючи права на недо-
торканність власності. І якщо колись бути поза політи-
кою для багатьох було комфортніше, ніж бути в політиці, 
то з початком реновації стало ясно, що від політики не 
сховаєшся за броньованими дверима, якщо весь твій бу-
динок підлягає знесенню.

Таким чином, квартирне питання знову «зіпсувало» 
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москвичів і відкрило дорогу до небувалих перемог опози-
ції на виборах муніципальних рад Москви в 2017-році.

Такий успіх можна пояснити теорією підривних 
інновацій Крістенсена, який вивчав причини краху 
монополій, а також можливістю побудови горизонтальної 
довіри і відродження «політики в роздріб», яку грамотно 
практикували у рамках кампанії Дмитра Гудкова в 
2016 році. Команда Дмитра, під керівництвом Максима 
Каца і Віталія Шклярова, організовувала кандидату до 
5 зустрічей на день, робила поквартирні опитування, 
організувала доставку листів від прихильників кандидата, 
активно задіяла телефонний обдзвін і грамотно керувала 
внутрішніми комунікаціями.

У підсумку, вдалося зібрати базу прихильників, 
яка зробила можливим запуск «політичного убера» на 
основі «платформи Гудкова». Свою ефективність довели 
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й інші опозиційні команди, зокрема Іллі Яшина і Наталії 
Галяміної. Перший будував кампанію на особистій 
впізнаваності і підтримці Навального, друга – на основі 
великої просвітницької роботи. Ці перемоги значимі, 
оскільки дозволили опозиції одержати відносну, а в 
деяких муніципалітетах абсолютну більшість мандатів і, 
зрештою, стати нехай і місцевою, але новою владою.

І хоча хронічною проблемою опозиції залишається 
внутрішньовидова боротьба за статус справжньої опози-
ції проти спойлерів і загальна нездатність думати поза 
Путіним, варто відзначити зростаюче вміння розмовляти 
з людьми про те, що цікаво людям, йдучи в проблемні, 
але не розколюючі теми, повертаючи політику, як діалог 
про загальне благо, а не лише про те, хто, з ким і проти 
кого, а також як отримати і утримати владу.

Окрему подяку за допомогу в підготовці статті ви-
словлюємо Олегу Козловському.
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Росія і українська криза: пострадянський 
геополітичний контекст

Олександр Гущин, кандидат історичних наук, до-
цент кафедри країн пострадянського простору РДГУ, 
експерт РСМД

Хлопянова Ольга, Російський державний гумані-
тарний університет

Українська криза, співпавши за часом з чверть-
віковою річницею розпаду СРСР, стала насправді знако-
вою подією не тільки для самої України і російсько-
українських відносин, але і для всього простору, який 
ми часто називаємо пострадянським, а також для міжна-
родних відносин у їх глобальному вимірі.

Його дослідження, оцінка суті та перспектив вре-
гулювання вимагатимуть ще досить тривалого часу і бу-
дуть непростими, але вже сьогодні, якщо говорити про 
контекстне поле кризи, про його вплив на макрорегіон 
пострадянського простору і на політику Росії на постра-
дянському просторі, можна виділити ряд характерних 
рис.

Перш за все слід зазначити, що ті події, які від-
буваються з 2013 року й до сьогодні в Україні, частко-
во пов’язані з проблемою розпаду колись єдиної країни 
і з типом державного і територіального устрою Союзу, 
xарактером територіального розмежування між республі-
ками, що породив велику кількість потенційних конфлік-
тів. Радянський національно-територіальний проект 
показав свою нежиттєздатність, ставши не тільки 
oднією з причин розпаду, але й значною мірою доcі 
нaдаючи інерційний вплив на високу ступінь кон-
фліктності вже на пострадянському просторі.

Той факт, що національні еліти низки республік 
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досить довго вичікували і не робили перших кроків для 
виходу з Союзу, швидше свідчить про їх прагматизм, 
відсутність ідеї, яка була у країн Балтії щодо інтегра-
ції в іншу спільноту, європейську, відсутність пам’яті 
про незалежність, а головним чином, про те, що 1991 р. 
правляча еліта в низці республік де-факто вже перебува-
ла біля керма і не форсувала кардинальних змін. Щойно 
Радянський Союз розпався, колишня комуністична елі-
та швидко перетворилася на еліту національну. У цьому 
контексті варто завжди пам’ятати, що в референдумі про 
збереження СРСР як оновленої федерації не брав участі 
цілий ряд союзних республік, в інших національні еліти 
після путчу, відчувши, що дезінтеграційні процеси взяли 
гору, фактично взяли курс на незалежність, лише на сло-
вах підтримуючи спроби створення оновленого Союзу.

Дезінтеграційний процес супроводжувався виник-
ненням національно-територіальних або ж громадян-
ських конфліктів на пострадянському просторі. Коріння 
цих конфліктів, при всіх їх особливих рисах, сягають у 
радянський національний проект з суворою градацією 
та ієрархією народів і їх статусів, зі специфічною демар-
кацією кордонів і насильницькими рішеннями про пе-
редачу територій. З іншого боку, причини полягають в 
аморфності союзного центру, нездатності його, поєдну-
ючи реформи і «жорстку руку», якщо не виключити, то 
принаймні мінімізувати можливості виникнення криз в 
Алма-Аті, Сумгаїті, Тбілісі, Карабасі і т. д.

Нові національні еліти, які очолили свої держави 
після розпаду Союзу, зовсім не горіли бажанням діяти за 
єдиними для всіх правилами і всіляко прагнули приду-
шити національні рухи на своїх територіях. Це призвело 
до цілої низки гострих неврегульованих конфліктів, які 
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породили ряд де-факто держав, практично для кожної з 
яких характерні сформовані системи державного управ-
ління.

Все це певною мірою дозволяє нам говорити про те, 
що процеси, що призвели до української кризи, отримали 
імпульс зовсім не в 2013 році, а значно раніше; що події, 
які ми спостерігаємо в Україні останніми роками, є пев-
ною мірою продовженням розпаду Союзу, яке не може 
відбутися миттєво.

Важливий аспект, на який хотілося б звернути увагу,  
– це питання про терміни. Безумовно, виникає питання, 
яка різниця в тому, як називати простір, який оточує 
Росію, і яке має значення, чи відображають суть подій 
терміни, які ми вживаємо щодо так званого близького 
зарубіжжя. Однак насправді ж, вони певним чином 
віддзеркалюють і процеси, що відбуваються навколо нас, 
отже, є відображенням реальності, а не просто набором 
слів.

Коли ми говоримо про пострадянський простір, 
незважаючи на численні інтеграційні проекти, форуми, 
двосторонні формати, ми як і раніше сприймаємо його 
як географічний регіон, але не як єдиний політичний чи 
економічний простір.

Термін «пострадянський» ми вживаємо швидше 
за інерцією, через брак чогось кращого. Адже терміни 
«близьке зарубіжжя», «нові незалежні держави» теж 
дaлеко не завжди доречні і не цілком відображають 
реальність сучасних міжнародних відносин. Що ж сто-
сується терміну «пострадянський», то, по суті, відмін-
ності між частинами колись єдиного радянського про-
стору настільки великі, що важко виділити спільні риси 
між такими країнами, як Туркменістан та Молдова, за ви-
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нятком факту входження цих, вже незалежних, країн, 
в якості союзних республік до складу СРСР.

Безумовно, країни пострадянського простору мають 
схожі ознаки. Це і збережена, незважаючи на скорочення 
чисельності росіян, роль російської мови як мови спіл-
кування, і нові інтеграційні проекти, і прагнення спіль-
но нівелювати зовнішні загрози на кшталт міжнародного 
тероризму, нарешті, це і загальний конфліктний порядок 
денний, який з одного боку роз’єднує, але з точки зору 
наявності загальної проблематики – зближує.

Однак пострадянського в регіоні залишається все 
менше. Це пов’язано із закінченням періоду становлен-
ня незалежності, з дорослішанням політичних еліт, зі 
зміною поколінь, а також з тим, що суперечності між 
країнами пострадянського простору не тільки далекі від 
свого вирішення, але ще й виникає цілий ряд нових кон-
фліктних зон. Крім того, важливим є фактор втрати 
ментальної спільності, коли спільне минуле, при всій 
важливості історичної пам’яті, навряд чи може стати 
визначальним фактором, що стримує розпад регіону.

Фото/сайт ЄАЕС
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Пострадянський простір залишатиметься найваж-
ливішим елементом зовнішньої політики Росії і сприй-
матиметься Москвою як зона її життєво важливих інтере-
сів. Захід, реалізуючи свою стратегію на цьому напрямі, 
явно недооцінив готовність Москви до більш активних 
кроків, навіть незважаючи на те, що передумови до цьо-
го, з огляду на події серпня 2008 р., явно проглядалися. 
При цьому, жорсткі ноти в позиції Росії зазвучали вже 
досить давно, і стосувалися вони політики просування 
НАТО на Схід і дій західних союзників в Югославії без 
урахування думки Росії. Можна згадати і розворот Євге-
на Примакова, і стамбульську промову Бориса Єльцина, 
і ряд інших подій. Російська зовнішня політика прийшла 
до мюнхенської промови не просто так, а в останні роки 
спостерігається посилення акцентів і системної жорстко-
сті російської позиції.

Українська криза показала, що колективний 
Захід, і перш за все США, не готові розглядати регіон 
навіть як зону інтересів Росії, а неодноразові заяви 
низки американських політиків про неоімперський 
проект демонстрували побоювання щодо активності 
Росії і на інтеграційному напрямі. Вихід України з-під 
російського впливу, який багато в чому був спровокований 
недолугою політикою самої Росії стосовно України про-
тягом всього пострадянського періоду, завдав дійсно 
серйозного удару по інтеграційному проекту Росії, але 
найголовніше – погіршив відносини Росії і Європи, ще 
більше загостривши конфронтацію в регіоні, поставивши 
у залежність від вирішення української кризи ряд інших 
питань. Зокрема, це мало вияв на прикладі Придністров’я, 
майбутнє якого сьогодні багато в чому залежить від того, 
як буде складатися ситуація навколо врегулювання на 
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Південно-Східній Україні.
Серйозним викликом для пострадянського про-

стору залишаються національно-територіальні кон-
флікти, наявність яких навіть в замороженому ви-
гляді веде до напруги у відносинах між Росією і цілим 
рядом сусідів. Специфіка кожного конкретного конфлік-
ту настільки різниться, що Росія цілком справедливо 
зaймає різні позиції в кожному випадку. Але будь-який 
з цих конфліктів далекий від свого вирішення. І якщо 
придністровський конфлікт, а також конфлікти навколо 
Пiвденної Осетії і Абхазії є у повній мірі замороженими, 
то Карабах, беручи до уваги події весни 2016 р., не мo-
жна вважати навіть тліючим конфліктом, і поки, незважа-
ючи на всі зусилля посередників, просунутися на шляху 
мирного врегулювання явно не вдається. Позиції сторін 
настільки несумісні, що шанси на те, що переговорний 
процес може привести до конкретних результатів, дуже 
малі.

Росія, однак, залишається фактором стабільності в 
низці субрегіонів пострадянського простору: навряд чи 
хтось зможе всерйоз поставити під сумнів її роль у яко-
сті гаранта безпеки в Центральній Азії, в тому числі в 
рaмках ОДКБ, а також той факт, що найчастіше мирні 
ініціативи Росії, як це було з планом Козака, зривалися 
ззовні.

Всі перераховані вище фактори на сьогодніш-
ній день дозволяють говорити про пострадянський 
простір не тільки як про простір з високим ступенем 
конфліктності, а й як про простір, що, фактично, роз-
падається. На цьому просторі окремі інтегруючі еле-
менти – російська мова й історичні традиції спільності, 
інтеграційні проекти, спільність окремих напрямів полі-
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тики низки країн – поки не можуть подолати тенденції 
дезінтеграції і залучення зовнішніх чинників, які працю-
ють на дезінтеграцію.

Немає впевненості в тому, що конфліктний по-
тенціал буде вичерпано українською кризою, адже на 
пoстрадянському просторі є ще дуже багато зон неста-
більності, ризиковий потенціал у яких досить високий.

З цього випливає ще один важливий аспект, а саме 
роль Росії в збереженні єдності регіону, а також те, як 
Росія веде в ньому свою політику, а Захід, насамперед 
США, на неї реагують. Найпростіше, як це роблять ба-
гато західних аналітиків і експертів в пострадянських 
країнах, звинуватити Росію в реваншизмі, визначити 
деструктивним її вплив на процеси врегулювання кон-
фліктів і охарактеризувати на кшталт «демократич-ного 
транзиту» роль Москви як консервативно-охоронну, що 
заважає сусідам долучитися до цінностей і практики 
«вільного» світу. Але насправді такий підхід не просто 
не повною мірою відповідає дійсності, але і веде в бік від 
коренів проблем.

Звинувачуючи Росію в спробах ре-радянізації пост-
радянського простору і в бажанні зміцнити своє геополі-
тичне становище, країни Заходу завдають удару по мож-
ливості як інтеграції на пострадянському просторі взагалі, 
так і в більш широкому сенсі в рамках Великої Євразії. 
І без того складний процес утворення таких об’єднань, 
як ЄАЕС, зустрічає опір, а політика Росії оголошується 
геополітичним реваншем, що доводить не стільки сам 
факт реваншу, скільки те, що будь-яке посилення Москви 
сприймається як вороже і неприпустиме.

Саме Захід, і перш за все США, бачив для себе 
eкзистенційну загрозу в створенні сильної євразійської 
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держави, а тим більше союзу держав. Можна як завгодно 
довго обговорювати, що в даний час ні ШОС, ні БРІКС 
не є повноцінними економічними – а тим більше полі-
тичними – організаціями, однак навіть хиткі перспективи 
формування нових геополітичних зв’язків підштовхують 
Вашингтон до активних дій, прямо або опосередковано 
зачіпають інтереси Росії.

Сьогодні Росія дійсно не хоче бути молодшим пар-
тнером Заходу, але останній ніколи і не хотів бачити її ні 
в ролі рівноправного або молодшого партнера, ні в ролі 
союзника.

Можна погодитися з тим, що Росія дійсно зроби-
ла цілий ряд кроків, не цілком усвідомлюючи, які будуть 
можливі шляхи виходу з ситуації. Так, ймовірно, з точки 
зору реального співвідношення сил Москва поки не го-
това, перш за все, в економічному і соціальному планах, 
до затяжного конфлікту з Заходом. Крім того, Росія не 
змогла повною мірою стати ціннісною альтернативою. 
Немає поки з боку Росії і прикладу соціального прогресу, 
в той час як без цих двох складових неможливо вибудо-
вувати повноцінну інтеграцію. Важливою залишається 
проблема сприйняття особливостей державності сусідів 
і реалізації політики «м’якої сили».

Однак, беручи до уваги помилки Москви, режим 
санкцій щодо Росії за великим рахунком почався не в 
2014 році. Цілеспрямовані дії США по здійсненню еко-
номічного тиску на нашу країну сягають корінням у ра-
дянський період, санкції і протягом усього наступного 
часу були традиційним механізмом тиску з боку Вашинг-
тона. Росія ж навіть сьогодні, при всій напруженості у 
стосунках зі США, зачіпає контрсанкціями лише молод-
ших партнерів Вашингтона, продовжуючи виконувати 
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низку положень в рамках міжнародних домовленостей 
на кшталт РСМД.

Але що ж потрібно зробити Росії, щоб стати при-
вілейованим партнером – вийти зі сфери пріоритетних 
інтересів на близькому зарубіжжі? Звичайно ж ні. Безу-
мовно, конкуренція з США і протистояння з Заходом в 
цілому не може бути нормою, скільки б – і в загальному 
справедливо – не говорилося про нову норму в росій-
сько-американських відносинах, але ясно, що компро-
міс може і мусить бути укладений на основі двостороннього 
розуміння природи конфлікту та інтересів сторін, а 
не просто нав’язаний. При цьому, варто розуміти, що 
реалізація сподівань на зміну режиму в Росії, маючи на 
увазі наявність прозахідної частини еліти і її вбудова-
ність у західні фінансові структури, сама по собі 
утопічна.

Якщо стрибок у Росії і станеться, то попри тиск і
в атмосфері жорсткої конкуренції. США як були полі-
тичними опонентами, так і залишаться, вони відповід-
ним чином сприйматимуть Росію незалежно від того, 
наскільки ліберальну політику проводитиме російська 
влада. З цим Росії доведеться жити довгі роки, прий-
маючи як об’єктивний процес. Потрібно вибудовувати 
розвиток з урахуванням цієї обставини, вчитися про-
водити реформи не після поразок та їх визнання, за 
котрими слідують контрреформи, а планомірно, з одно-
часним відстоюванням своїх зовнішньополітичних по-
зицій.

Сьогодні ж зовнішні фактори на пострадянському 
просторі, часто зустрічаючи підтримку пострадянських 
національних еліт, зацікавлених збалансувати історич-
но потужний вплив Москви, ставлять перед країнами 
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жорсткі рамки зовнішньої політики, що не збігається 
з їх реальними економічними і політичними інтере-
сами, призводить до втрати ринків і розриву зв’язків.

Змінити це становище і, таким чином, вплинути на 
позитивне вирішення української кризи, перетворивши 
пострадянську Євразію в простір розвитку, можна тіль-
ки шляхом прагматизації відносин між Росією, націо-
нальними елітами в країнах регіону і Заходом, а також 
шляхом активного залучення Росії до різних проектів 
співробітництва з ЄС і КНР як в економічному плані, 
так і в плані безпеки; як на двосторонній основі, так і 
через механізми ШОС, ЄАЕС і ОДКБ, а зовсім не че-
рез здійснення ідеї примусового відходу Росії з регіону.

Однак реалізація компромісу – робота за принци-
пом малих справ і покрокової стратегії налагодження 
кон-тактів і взаєморозуміння, втраченого за останні 
роки, яка вимагає не просто розуміння наявності чер-
воних ліній у опонента, витискання за котрі може 
призвести до ескалації, але так само і того, що тільки 
наявність стабільної Росії і врахування її інтересів 
на пострадянському просторі, і одночасне розуміння 
важливості та більшої ефективності багатовекторного 
підходу пострадянських країн, сприятиме ефективно-
му національному розвитку, що ґрунтується на бу-
дівництві громадянської нації і концепції моста, а не 
геополітичного фронтира.
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Нова холодна війна чи збереження передумов 
для «великої угоди». Що відбувається у стосунках 

Москви і Вашингтона?
Павло Шаріков, кандидат політичних наук, керів-

ник Центру прикладних досліджень Інституту США і 
Канади РАН, експерт РСМД

1. Криза російсько-американських стосунків 
після 2014 року: нова холодна війна і стара холодна 
війна: загальне і особливе.

Після розпаду Радянського Союзу в певних колах 
у США і країнах Західної Європи деякий час тривала 
ейфорія, заснована на ідеї перемоги Заходу в холодній 
війні. Політика Сполучених Штатів і країн Заходу буду-
валася виходячи з того, що нова Росія позбулася радян-
ських авторитарних традицій, сприйняла західні цінності 
і постпово інтегрується в західне суспільство.

Фото Владимир Путин, Дональд Трамп/REUTERS
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Разом з тим, зникнення головного стратегічного 
cупротивника спровокувало помітні трансформації в 
усій системі міжнародних відносин. Припинення гео-
політичного протистояння дозволило переорієнтувати 
економічне виробництво і багато в чому навіть політичну 
систему на інші умови.

Спроби зближення Москви і Вашингтона здійсню-
валися обома сторонами на різних рівнях і в різних 
сферах. Поряд з тим, що було досягнуто помітних ре-
зультатів (збереження, поки що, режиму контролю над 
ядерним озброєнням, тісна співпраця у боротьбі проти 
міжнародного тероризму і т. д.) сторони поки не можуть 
вийти на той рівень довіри, який можна було б назвати 
задовільним.

Більш того, в 2014 році в стосунках розпочалася 
серйозна криза. Безпосереднім приводом стали події в 
Криму і на Донбасі, однак проблеми назрівали задовго 
до цього. Накладені взаємні санкції, агресивна риторика 
й інші обміни недружніми діями наштовхнули багатьох 
дослідників на думку про початок нової холодної війни.

З одного боку нинішня криза має ряд подібностей з 
часів холодної війни: активно застосовуються пропаган-
дистські штампи, знову сторонами суперечностей є 
Москва і Вашингтон.

Разом з тим, існує безліч відмінностей. По-перше, 
протистояння в старій холодній війні розгорталося в бі-
полярній системі міжнародних відносин. Сьогоднішні 
стосунки розвиваються в поліцентричній системі, в якій 
відносини Москви і Вашингтона більш не визначають 
всю світову політику.

По-друге, якщо помітним інструментом впливу, 
а тaкож фактором стратегічної стабільності в період 
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xолодної війни була ядерна зброя, в сучасних умовах 
різні актори системи міжнародних відносин мають інші 
інструменти впливу, пов’язані в першу чергу з застосу-
ванням інформаційних ресурсів. У зв’язку з цим транс-
формуються цілі, завдання зовнішньої політики, націо-
нальні інтереси та засоби їх задоволення.

По-третє, унікальним фактором сучасної системи 
міжнародних відносин є глобальний інформаційний про-
стір, що відкриває необмежені можливості політичної 
діяльності як усередині держав, так і на міжнародному 
рівні.

По-четверте, протиріччя між Москвою і Вашин-
гтоном не пов’язані з ідеологічним конфліктом. Хо-
лодна війна багато в чому представляла собою ідеоло-
гічне протистояння, але розпад СРСР продемонстрував 
недо-лугість комуністичних ідей. Процес встановлення 
рин-кової економіки в Росії відбувається вкрай важко і 
нерівнoмірно, але сучасне російське суспільство ідеоло-
гічно набагато ближче до західного, ніж навіть в 1990-ті 
роки.

Вищезазначені відмінності сучасного російсько-
американського протистояння не дозволяють говорити 
про повторення холодної війни. Ймовірніше, мова йде 
про холодну війну 2.0, враховуючи, що сучасна кри-
за розгортається у принципово інших умовах. Більше 
того, найважливішим інструментом сучасного міжна-
родного впливу є інформація. Забезпечити державний 
контроль над інформаційними ресурсами вкрай складно, 
це стосується й інформаційного впливу на громадян з-за 
кордону, а також використання інформаційних ресурсів 
державою для досягнення політичних цілей.

2. Російсько-американські відносини: погляд з 
Вашингтона.



65

Найбільш помітною спробою зближення Москви і 
Вашингтона, що передує нинішній кризі, було «переза-
вантаження» 2009 року.

До 2012 року стало зрозуміло, що порядок дeнний 
перезавантаження вичерпано, а знайти нові форми або 
сфери взаємодії не виходило. У якийсь момент зда-
валося, що Росія і зовсім втратила актуальність для 
aмериканської зовнішньої політики.

При цьому, комплекс проблем російсько-аме-
риканських відносин нашарувався на внутрішньополі-
тичні особливості розвитку США. Криза 2008 року 
поставила країну перед вибором антикризового плану: 
демократичної партії – лівий і республіканської партії – 
правий. Насе-лення США вибрало Барака Обаму, який 
проводив відверто ліву політику. Республіканська пар-
тія виступила з жорсткою критикою, об’єднавшись у 
«рух чаювання». Обамі вдалося зберегти Білий Дім 
на виборах 2012 року, проте втрата більшості в обох 
палатах Кон-гресу на проміжних виборах 2014 року 
стала сигналом до того, що ліволіберальна політика 
демократичної адміністрації більше не влаштовує аме-
риканського виборця.

У цих умовах в передвиборну боротьбу 2016 року 
вступив Дональд Трамп, формально оголосивши себе 
республіканцем, проте багато в чому спираючись на 
підтримку традиційно демократичного виборця. У сво-
їй популістській передвиборній риториці Трамп брав 
під сумнів майже всі рішення адміністрації Обами і 
пропозиції Гілларі Клінтон. Це торкнулося і стосунків з 
Росією, які Трамп обіцяв поліпшити.

Передвиборна кампанія супроводжувалася засто-
суванням найбрудніших технологій, витоків інформа-
ції, фальшивих новин і постправди. Коли скандально-
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відомий сайт Wikileaks опублікував архів листування 
Гілларі Клінтон, що містив компрометуючу інформацію, 
її штаб заявив про те, що витік було організовано росій-
ськими спецслужбами. З тих пір звинувачення Трампа в 
підтримці з боку російського режиму посилилися і пе-
ретворилися в потужний важіль тиску на нього і його 
адміністрацію. Крім того, оточення президента Трампа 
постійно давало додаткові, нехай і надумані приводи, 
для звинувачень у зв’язках з Росією. Найгучніший із цих 
скандалів завершився відставкою помічника з національ-
ної безпеки Майкла Флінна.

Розмова з послом Росії Сергієм Кисляком, а також 
інші зустрічі, про які повідомляли американські ЗМІ дій-
сно відбувалися, проте відображення цих подій в пресі 
категорично некоректне, і провокувало російське керів-
ництво на дії у відповідь.

Судячи з усього, аналогічний сценарій стався і щодо 
злому поштових серверів демократичної партії під час 
передвиборної президентської кампанії. Не можна ви-
ключати, що хакери, які зламали пошту Гілларі Клінтон, 
могли бути росіянами або діяти з території Росії. Разом 
з тим, підстав звинувачувати у зламі російську владу не 
було представлено, а довести непричетність до злочину 
навіть складніше, ніж довести протилежне.

Через рік хоч трохи переконливих доказів причет-
ності Росії до зламу представлено не було. Звинувачень 
на адресу Дональда Трампа також не надходило.

По мірі розвитку цього інциденту, відсутність будь-
яких дій лише посилює підозри в тому, що антиросійська 
риторика використовується різними політичними силами 
у Вашингтоні для тиску на президента. Дональд Трамп 
дійсно приймає вкрай неоднозначні рішення, і чим далі – 
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тим більше викликає невдоволення багатьох політичних 
діячів як у демократичній, так і у республіканській пар-
тіях.

У Конгресі США встановився двопартійний кон-
сенсус у питаннях відносин з Росією. Рішення, що прий-
маються у Вашингтоні, пов’язані з тим, щоб залишити 
президенту і виконавчій владі мінімум свободи дій. Про 
це, зокрема, свідчить останній закон щодо санкцій, прий-
нятий не у відповідь на будь-які дії Москви, а фактично 
безпідставно.

На даний момент вже складно сказати наскільки 
серйозними були плани Дональда Трампа щодо поліп-
шення відносин з Росією. У будь-якому випадку, навіть 
якщо вони існували, Конгрес порушив ці плани і неви-
значеність посилилася.

З огляду на те, що Конгрес законодавчо закріпив за 
собою повноваження в області зняття санкцій, адміні-
страція змушена погоджуватися з позицією Конгресу і не 
має можливості впливати на розвиток подій. Росія вкрай 
слабко використовувала можливості лобізму для пере-
слідування національних інтересів у США. При цьому 
Україна та країни Прибалтики набагато успішніше пра-
цюють з американськими законодавцями. Сьогодні таку 
можливість остаточно втрачено, будь-яка спроба пред-
ставників Росії встановити контакт з американськи-
ми конгресменами буде трактуватися як черговий 
намір втрутитися у внутрішні справи Сполучених 
Штатів.

При цьому суперечності щодо Росії носять як 
інституційний характер, так і загальний негативний 
фон. Інституційний фактор пов’язаний, в першу чергу, з 
накладеними санкціями. В основному вони були пов’язані 
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з діями Росії в Україні. Згідно з безкомпромісною 
офіційною позицією Вашингтона, їх зняття безпосередньо 
пов’язується з припиненням підтримки сепаратистів на 
Донбасі та скасуванням рішення про приєднання Криму.

Загальний негативний фон на цей час пов’язаний з 
критикою щодо підтримки Трампа на виборах. Вагомих 
доказів цьому так і не надано, хоча американські політи-
ки часто використовують цю аргументацію для критики 
свого президента.

Судячи з усього, підстав очікувати зміни офіцій-
ної позиції США щодо Росії немає. Разом з тим, навіть 
якщо в силу малоймовірних змін у внутрішній політи-
ці позиція зміниться, перспективи розвитку «гарних» 
російсько-американських відносин вкрай примарні че-
рез внутрішньополітичну ситуацію в Росії. З огляду на 
безкомпромісність позицій Кремля і Капітолійського па-
горба щодо ключових проблем, в першу чергу Криму і 
Донбасу, можливість «угоди» з цього питання вкрай ма-
лоймовірна.

3. Висновок. У цьому збірнику досить багато 
йдеться про внутрішню політику Росії, проте варто 
зупинитися на одному аспекті, який відіграє важливу 
роль у розвитку російсько-американських відносин.

Після розпаду Радянського Союзу прискорилися 
процеси розвитку інформаційного суспільства, інформа-
ційна революція вступила в найбільш інтенсивну фазу. 
Зміни значною мірою знайшли відображення в політиці 
Сполучених Штатів, у меншій мірі – в Західній Європі. 
Процес переходу до інформаційного суспільства в Росії 
відбувається вкрай важко.

Локомотивом розвитку економіки США і західно-
європейських країнах є наука, освіта, інновації. Ро-
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сійська економіка все ще ґрунтується на індустріаль-
ному природо-ресурсному виробництві. Очевидно, що 
світовий попит на них знижується, при цьому низька 
ціна на нафту б’є по російській економіці чи не сильні-
ше, ніж європейські і американські санкції разом узяті.

Більше того, встановлена підтримка російської 
влади нафтовими і енергетичними компаніями, не до-
зволяє інформаційно-технологічному та наукоємному 
бізнесу розвинутися до тієї межі, щоб позбутися за-
лежності від природних ресурсів, диверсифікувати ро-
сійську економіку і підвищити конкурентоспромож-
ність Росії.

Особливості взаємодії в єдиному інформаційно-
му просторі полягають в інтенсифікації інформаційного 
обміну. При цьому, виникають серйозні протиріччя що-
до того, наскільки може бути застосовано поняття дер-
жавний суверенітет відносно інформаційних ресурсів.

З одного боку, щодо інформації діють аналогічні 
правові норми, як стосовно звичайних ресурсів. З ін-
шого боку, інформаційна взаємодія у сучасному світі 
відбувається значною мірою в глобальному інформа-
ційному просторі, а тому національні заходи малоефек-
тивні.

Російські політичні лідери прагнуть встановити 
державну монополію на інформацію. Законодавчо регу-
люються повноваження держави в області визначення 
шкідливості інформації, вводяться вимоги щодо лока-
лізації персональних даних на території Росії, навіть 
стосовно іноземних компаній, провайдери Інтернету і 
мобільного зв’язку зобов’язуються передавати державі 
конфіденційні дані без будь-яких судових процедур. 
Вжиття таких заходів свідчить про принципово різне 
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розуміння феномена державного суверенітету у росій-
ського і західного політичного істеблішменту.

Керівництво Сполучених Штатів і багатьох за-
хідноєвропейських країн, навпаки, вважає, що інфор-
маційний суверенітет заснований на гарантії доступу 
громадян до інформаційних ресурсів і свободи інфор-
маційної діяльності. Цей підхід знаходить відображен-
ня у науково-технічній політиці, питаннях гарантії кон-
фіденційності інформації, доступу до інформаційних 
ресурсів в мережі Інтернет та ін. Різні підходи до ін-
формаційного суверенітету стають предметом все 
більш серйозних протиріч між Москвою і Вашинг-
тоном, враховуючи, що зовнішня і внутрішня політи-
ка російського керівництва спрямовані на збереження 
цінностей індустріального суспільства, традиційного 
розуміння національного суверенітету. При цьому, оче-
видно, що за останні 20 років світ сильно змінився, 
а внутрішньополітичні і міжнародні інститути, ство-
рені в індустріальну епоху не відповідають вимо-
гам сучасності і поступово втрачають ефективність.

США і західні ЗМІ підливають олії у вогонь, ви-
користовуючи сучасні методи інформаційного впливу 
проти Росії, в результаті чого російське військово-полі-
тичне керівництво дратується і підсилює ескалацію. Об-
межуючи доступ до іноземних інформаційних ресурсів 
у Росії, а також посилюючи антиамериканську про-
паганду, російська влада реагує діями у відповідь на 
те, що не було нападом. Це створює додаткові пе-
редумови для розвитку конфліктного потенціалу між 
Росією і Сполученими Штатами. І те, що відбувається 
в двосторонніх відносинах, є ескалацію конфлікту в 
епоху інформаційного суспільства. Причини кризи в 
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російсько-американських стосунках мають системний 
характер, у зв’язку з чим не мoжуть бути усунені інакше 
як через фундаментальні зміни у внутрішній політиці 
або трансформацію системи міжнародних відносин.

У зв’язку з цим, зміни можуть відбутися тільки у 
випaдку, якщо або у Москві, або у Вашингтоні відбу-
дуться системні зміни. Президентські вибори в Росії і 
вибори в Конгрес США в 2018 році відкривають слабку 
перспективу для таких змін.
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Межі стійкості прагматичної політики ЄС щодо 
українсько-російського конфлікту

Олександр Гнидюк, заступник директора Фонду 
громадської дипломатії

Загострення двосторонніх відносин в системі ко-
ординат «ЄС–РФ» обумовлено складною геополітичною 
кон’юнктурою, в якій Росія намагається відновити ста-
тус не тільки потужної регіональної держави, а одного 
з ключових суб’єктів глобальної політичної гри. В кон-
тексті цього, Кремль жорстко артикулює інтереси навко-
ло пострадянських країн, які традиційно залишаються у 
фокусі зовнішньої стратегії Росії. Стосунки між Росією і 
ЄС знаходяться у стані конфлікту, що поглиблює існуючі 
протиріччя і суттєво нівелює можливість виходу з кризи 
в середньостроковій перспективі.

Вирішальний період у становленні існуючої по-
літичної системи в Росії розпочався після економічного 
підйому країни на початку 2000-х років. Найбільш ре-

Иллюстрация/REUTERS
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зонансна подія, що визначила зміну зовнішньої політики 
Росії стосовно Заходу відбулась під час Мюнхенського 
безпекового форуму у 2007 році. Російський президент, 
вперше за довгий час, виступив з різкою заявою про необ-
хідність перегляду існуючої моделі світового устрою, що 
виникла після руйнації біполярного світового порядку. 
Це стало чітким сигналом, який засвідчив прагнення ро-
сійського керівництва повернутися до клубу «великих 
держав».

Росія активізувала спроби включити в свою світо-
глядну матрицю сусідні держави, частина з яких більше 
орієнтувалась на інтеграцію в ЄС. Кремль почав довго-
строкову геополітичну комбінацію, яка супроводжувала-
ся певними змінами на політичній карті Європи.

Москва посилила протидію подальшому розши-
ренню НАТО в Європі і спрямувала значні зусилля на 
покращення політичного клімату у діалозі з Брюсселем. 
Паралельно, Росія з великим ентузіазмом продовжила 
роботу  над  проектом  економічного  простору, який 
окремі політики сприймали як певну альтернативу ЄС. 
У період з 2009 року було досягнуто домовленостей про 
співпрацю з Олександром Лукашенко і Нурсултаном 
Назарбаєвим у Митному союзі. Згодом структура тран-
сформувалася в ЄАЕС, котрий почав нагадувати більш 
повноцінне міждержавне об’єднання.

Своєрідна точка біфуркації у стосунках між Росією 
та ЄС виникла після анексії Криму у березні 2014 року 
та ескалації конфлікту на сході України. Це спричинило 
конфронтацію Росії з Європою та призвело до катастро-
фічного зниження економічної, військової та політичної 
співпраці Росії з ЄС.

Якщо говорити про подальші перспективи співіс-
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нування Росії та ЄС, то сценарії можуть бути абсолютно 
різними, зважаючи на динаміку політичних процесів. 
Доцільно стверджувати, що реалії сучасного світу 
визначають головні конкурентні переваги держав в 
економічній потужності та технологічному розвитку, які 
перетворюють сировинні ресурси та наявність ядерної 
зброї в додаткові бонуси. Сучасна модель світового 
устрою передбачає зниження сировинної залежності та 
несе вагомі загрози для економік країн, які орієнтуються 
більшою мірою на експорт енергоресурсів. Попри 
це, прийнятними для керівництва Росії залишаються 
ревізіоністські методи реалізації власних міжнародних 
інтересів у регіональному вимірі, що відображають 
підхід до трактування геополітики з точки зору реалізму 
та цивілізаційної конкуренції. Подібна політика може 
спричинити  ще  більш різке відставання Росії від Захід-
ного світу. Такий підхід визначає діаметрально-проти-
лежне бачення майбутнього розвитку європейського 
простору ЄС та Росією. В цьому ключі доцільно також 
враховувати інтереси США, які зберігають статус 
провідної держави та мають потужний вплив на прий-
няття рішень в середині ЄС.

Однак, на даний момент країни ЄС продовжують 
зазнавати значних збитків через впровадження політики 
економічних санкцій та зберігають високий рівень енер-
гетичної залежності від Росії. Зазначений аспект змушує 
європейських лідерів шукати можливості для вирішення 
конфлікту. Певне непорозуміння виникло між Німеччи-
ною та США у розрізі впровадження чергового пакету 
санкцій проти Росії, які блокують розбудову проекту 
«Північний потік-2». Позиція Німеччини та Австрії ви-
правдана суто економічними інтересами, які полягають у 
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збільшенні транзиту нафтопродуктів через свою терито-
рію. Схожа карта розігрувалась на прикладі «Південного 
потоку», який лобіювала Італія та Туреччина.

Наведені факти безумовно відіграють важливу 
роль у формуванні політичного курсу обох сторін, але 
в європейському просторі зберігається високий рівень 
консенсусу в протистоянні з Росією, який ускладнює 
головне завдання для Кремля – вихід з міжнародної 
ізоляції.

Економічна взаємозалежність Росії та ЄС
Повертаючись безпосередньо до економічного 

протистояння ЄС з Росією, потрібно акцентувати увагу 
на тому, що на початку XXI століття рівень зовнішньої 
торгівлі з країнами Західної Європи зберігав позитивну 
динаміку та регулярно збільшувався. Різке погіршення 
було викликане саме ескалацією конфлікту на території 
України, що спричинило впровадження режиму санкцій 
щодо окремих галузей економіки РФ. Нагадаємо, що у 
2014 році третина зовнішньої торгівлі Російської Феде-
рації припадала на долю ЄС. За оцінками міжнародних 
експертів, для країн ЄС цей показник був значно менший. 
Унаслідок загострення конфлікту, рівень зовнішньої тор-
гівлі знизився на 24% вже в першому півріччі 2014 року, 
що має негативні наслідки для Росії, враховуючи орієн-
тованість країни на продаж сировини та енергетичних 
ресурсів.

Найбільші з поміж країн ЄС показники зовнішньої 
торгівлі Росії зберігаються за Німеччиною та Нідерлан-
дами – 10% і 8% відповідно, і демонстрували позитивну 
динаміку у 2017 році, однак в існуючій політичній ситу-
ації подібний ріст суттєво обмежений та об’єми значно 
менші порівняно з періодом до 2014 року.
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Згідно з даними Міністерства економічного розви-
тку РФ, у 2016 році товарообіг між Росією та країнами 
ЄС знизився до 210 мільярдів $, що опускає Росію на 
четверте місце серед найбільших торгових партнерів ЄС 
після США, КНР та Швейцарії14.

Згідно з даними, показаними на діаграмі, позитивне 
торгове сальдо зберігається на користь Росії і дорівнює 
60,5 млрд.$. Основу російського експорту складають наф-
топродукти, частка яких, за оцінками багатьох експертів, 
досягає 67%.

14Внешняя торговля России в 2013–2016 гг. /Министерство 
экономического развития Российской Федерации/[Электронный ре-
сурс] //Режим доступа:http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/bc052
32c-e15e-49a3-b3fa-f4767784c399/stoimost.pdf?MOD=AJPERES 
&CACHEID=bc05232c-e15e-49a3-b3fa-f4767784c399
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Основу імпорту з країн ЄС становить продукція 
машинобудівного комплексу, або так звані продукти з 
високим ступенем обробки. Їхня частка дорівнює 70%, 
що демонструє високий рівень залежності російської 
економіки від постачання товарів з наукомістких галузей 
виробництва. Унаслідок політики імпортозаміщення, яку 
розпочала впроваджувати офіційна Москва у відповідь 
на європейські санкції, російський ринок відчув сут-
тєві труднощі. У такому контексті слід говорити про 
взаємозалежність глобальної економічної системи, де 
жоден суб’єкт не здатен повністю забезпечувати власні 
економічні потреби. Країни ЄС мають надзвичайно 
потужні технологічні можливості, проте досі зберігають 
високу залежність від російських енергоресурсів.

Економічна складова визначає потребу у врегулю-
ванні існуючих конфліктів для подальшого зниження 
торгових бар’єрів. Доцільно стверджувати, що позиції 
РФ достатньо слабкі з точки зору економічного компо-
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ненту. Однак, Росія має кращі можливості з точки зору 
мобілізації та централізованого використання ресурсів 
зважаючи на власну політичну систему.

Внутрішньоєвропейські проблеми
Варто також звернути увагу на політичні катаклізми, 

які відбулись в ключових державах ЄС останніми роками, 
де істотно посилились позиції євроскептиків. Подібний 
аспект відіграє важливу роль з точки зору інформаційного 
протистояння та створює певний дискомфорт для 
європейців, які більш залежні від суспільних настроїв. 
Порядок денний в політиці ЄС визначають Німеччина та 
Франція, в яких пройшли президентська та парламентська 
виборчі кампанії. У цьому контексті доцільно зазначити, 
що градус протистояння з Росією в публічному просторі 
був дещо нижчий, у тому числі через складну електоральну 
гонку, міграційної кризи, Brexit та загальний європейський 
тренд у бік правоцентризму.

У Франції беззаперечну перемогу в президентській 
кампанії здобув Емануель Макрон, а в парламентській – 
очолюваний ним політичний рух «Вперед, Республіка!». 
Дещо гірша ситуація в Німеччині, де представництво 
в Бундестазі отримала «токсична» політична силa 
«Альтернатива для Німеччини», яка відверто резонує 
з політичною системою в країні. Праві акумулювали 
електорат на територіях колишньої НДР, яка перебувала 
у сфері впливу СРСР. В цілому, ситуація зберігається 
стабільною, за виключенням декількох негативних 
факторів.

По-перше, результат голосування засвідчив від-
мінності в політичних орієнтирах населення не тільки 
в ідеологічному, а й у регіональному аспекті. По-друге, 
надзвичайно складними видаються перемовини з пред-
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ставниками інших політичних сил. Демарш соціал-
демократів і провальні переговори з лідером Вільної 
демократичної партії Крістіаном Лінднером змусили 
говорити про новий виток політичної кризи. В резуль-
таті, Ангела Меркель змогла відновити важкі коаліцій-
ні переговори з Мартіно Шульцем, оскільки інших ра-
ціональних рішень для обох сторін не було. Головне 
завдання полягало в тому, щоб реалізувати максимум 
програмних положень СДПН, які декларувалися на-
передодні виборів. Шульц намагався підвищити ціну 
«партнерства» для Меркель і в кінцевому підсумку зміг 
отримати величезний бонус у вигляді міністерств фі-
нансів, закордонних справ і праці. До формування но-
вого уряду в Німеччині залишається останній бар’єр у 
вигляді внутрішньопартійного голосування СДПН. Не-
зважаючи на наявність опозиції щодо нового союзу з 
ХДС/ХСС, варто відзначити, що ймовірність успішного 
виходу з політичної кризи надзвичайно висока. За та-
кого розташування сил. Меркель збереже посаду кан-
цлера і зможе продовжити вибраний політичний курс. 
Одним з пріоритетних напрямків роботи на міжна-
родній арені для нового німецького уряду має ста-
ти реформування ЄС і поглиблення двосторонньо-
го співробітництва з Францією.

Доцільно стверджувати, що політика Німеччини 
залишиться стабільною в контексті підтримки країн 
Східного партнерства та ЄС в довгостроковій перспек-
тиві. Соціальна інфраструктура країн ЄС змінюється, 
що відображається на симпатіях громадян і, як наслі-
док, впливає на риторику багатьох політичних сил 
відносно вироблення консолідованої позиції з найбільш 
суперечливих питань.
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Російське керівництво, незважаючи на публічну 
критику ключових європейських інституцій, продовжує 
активно лобіювати свої інтереси через ключових 
союзників у Східній Європі. Високий рівень активності 
спостерігається на рівні Парламентської асамблеї Ради 
Європи, де мають місце намагання Росії дискредитувати 
Україну. Зокрема через виступ президента Чехії Мілоша 
Земана, який відомий своєю проросійською позицією 
щодо протистояння між Україною та Росією. Земан за-
явив про те, що питання Криму вже вирішене і українська 
сторона має погодитися на певну компенсацію з боку 
Росії заради подальшого врегулювання конфлікту. Таким 
чином Москва намагається лобіювати свої інтереси на 
міжнародній арені та випробовувати лідерів ЄС відносно 
цілісної позиції щодо підтримки України.

Ще один міжнародний скандал розгорівся навколо 
окремих положень українського закону «Про освіту», 
який зустрів різку критику з боку Угорщини та Румунії. 
Угорські представники заявили про подальше блоку-
вання інтеграційних прагнень України в Західному на-
прямку через освітню реформу Києва та оголосили про 
підготовку до так званої акції «Самовизначення для 
Зaкарпаття», після чого МЗС України надіслало ноту 
протесту в Будапешт.

Однак, подібні дії отримали зважену та об’єктивну 
оцінку від лідерів ЄС, які послідовно висловлюють під-
тримку України. Всупереч намаганням Москви, очіль-
ники держав та урядів ЄС 14 грудня прийняли рішення 
про продовження секторальних економічних санкцій 
проти Росії до середини 2018 року через невиконання 
Мінських домовленостей. Санкції завдають російській 
економіці значних збитків, але ці дії не дозволять ліде-
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рам ЄС нав’язати прийнятний сценарій вирішення кон-
флікту, який передбачає введення миротворчої місії ООН 
на території Донбасу. Більш ефективним інструментом 
може стати розширення персонального пакету санкцій 
(проти окремих компаній та публічних осіб, на зразок 
американського законопроекту № 3364), але вірогідність 
їх впровадження з боку ЄС залишається низькою. Впро-
довж 2018 року буде активно обговорюватись можливе 
введення миротворців на територію Донбасу, але поки 
сторони не можуть досягти компромісної позиції з цього 
питання.

Незважаючи на окремі негативні тенденції, полі-
тична кон’юнктура в ЄС залишається стабільною щодо 
питання відносин з Росією. Економічні реалії стиму-
люватимуть Путіна шукати можливі компроміси з єв-
ропейцями для того, щоб загасити існуючий рівень 
проти-стояння. Важливе місце в цьому аспекті зберіга-
тиме результат переговорів в Норманському форматі та 
прогрес у вирішенні українського конфлікту. Це дозво-
лить покращити політичний клімат в діалозі з головними 
суб’єктами політики ЄС та розпочати перемовини щодо 
нормалізації відносин.

Ключові розбіжності між ЄС та РФ залишаються 
на одному рівні впродовж останніх років, де головні 
гравці не готові йти на радикальні поступки. Отже, 
оцінка існуючих інтересів кожної з сторін наводить на 
висновок, що шанси на досягнення Росією пріоритет-
них цілей у відносинах з ЄС залишатимуться достатньо 
примарними.
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Близькосхідна кампанія Кремля: 
досягнення, втрати, перспективи та загрози
Ілія Кусса, експерт-міжнародник
Російська військово-повітряна кампанія в Сирії, 

яка розпочалася два роки тому, стала кульмінацією 
нової політики РФ на Близькому Сході. Після низки 
геополітичних поразок (війна у Лівії, зміна влади в 
Єгипті, політична криза в Лівані, спалах війни в Сирії) 
Росія розпочала шукати нові шляхи для відродження 
своїх позицій на Близькому Сході та захисту тих, що 
залишилися. Переломним моментом став 2015 рік, коли 
останній союзник Росії на Близькому Сході – президент 
Сирії Башар Асад – був на межі повного розгрому.

Тоді й почалася активна фаза російського втручання 
в регіональну війну на Близькому Сході. Після початку 
військової кампанії в Сирії Кремлю вдалося повністю 
змінити хід подій, переформатувати регіональні союзи 



83

та посилити власні позиції в Сирії та регіоні в цілому. 
Президент Росії Володимир Путін поставив собі задачу 
відновити те, що Москва втратила при президенті СРСР 
Михайлові Горбачові, коли Росія свідомо відмовилася 
від частини своїх позицій у Перській затоці та від 
військово-політичної співпраці зі США у 1991 році і 
таким чином втратила політичну вагу Радянського Союзу 
в цьому регіоні.

Починаючи з 2013 року, російська близькосхід-
на політика переслідувала такі стратегічні цілі:

• захист своїх останніх позицій в регіоні, включа-
ючи свою останню військово-морську базу в Середзем-
ному морі у сирійському місті Тартус;

• посилення своїх позицій та закріплення за РФ 
статусу «глобальної держави» через покращення свого 
іміджу серед арабів, посилення свого авторитету до рів-
ня Радянського Союзу, відновлення зв’язків і контактів з 
різними гравцями на Близькому Сході;

• стримування та послаблення ісламських екстре-
містських течій через їхню загрозу Центральній Азії, 
насамперед з боку терористичної організації «Ісламська 
держава»;

• створення нових геополітичних альянсів на Близь-
кому Сході;

• розширення російського впливу на регіональні 
ринки торгівлі зброєю, нафтою та газом;

• дезінтеграція системи регіональної безпеки, яка 
сформувалася внаслідок перемоги США у «холодній 
війні», та її переформатування під нові принципи, правила 
та норми, вигідні російським інтересам.

Саме на таких глобальних засадах заснована 
російська зовнішня політика на Близькому Сході. І саме 
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з цих позицій варто аналізувати близькосхідну кампанію, 
яку Кремль розпочав два роки тому, та яка стала для 
Москви головним проявом геополітичного опортунізму. 
Отож, чого саме досягла Росія своєю кампанією в Сирії, 
чого це їй коштувало та які існують перспективи та 
загрози для Москви у подальшому?

Близькосхідна кампанія Кремля: досягнення
У кінці серпня 2015 року президент Сирії Башар 

Асад, опинившись у скрутному становищі внаслідок 
низки військових поразок, звернувся до російського 
керівництва з проханням надати військову підтримку. 
Для цього 26 серпня був підписаний спеціальний Договір 
про дружбу та партнерство, за яким Росія мала право 
розгорнути на території Сирії військовий контингент. 
30 вересня 2015 року Росія розпочала свою військову 
кампанію в Сирії, яка триває дотепер.

Аналізуючи весь хід російської кампанії в Сирії, 
яка вийшла далеко за рамки досягнення лише тактичних 
цілей підтримки виключно Башара Асада, можна виді-
лити такі ключові досягнення Росії за час залучення у 
конфлікт:

• Збереження сирійського уряду Башара Асада 
при владі та повернення під його контроль більшості 
втрачених територій. Зокрема, 22 вересня 2017 року 
Міноборони Росії стверджувало14, що сирійський уряд 
за їхньої підтримки відбив в антиурядових сил 87% 
території Сирії. З початку військової операції Росії у 
2015 році сирійська армія зуміла повернути під контроль 
всю провінцію Ас-Суейда, більшу частину провінції 
Хомс, провінцію Хама, історичне місто Пальміра та місто 
Дейр-аз-Зор, нафтогазові родовища на сході, більшу 
частину провінції Дамаск, місто Алеппо та його околиці, 
більшу частину сирійсько-йорданського кордону та весь 
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кордон із сусіднім Ліваном.
• Переформатування регіональної системи без-

пеки та створення нових переговірних рамок. 26 грyдня 
2016 року за безпосередньої підтримки РФ створено 
нoвий, альтернативний Женевському, формат перегово-
рів – міжнародні переговори по Сирії в Астані в Казах-
стані. На них Росія сама диктувала умови та задавала тон 
перемовин.

• Зменшення впливу США через затягування 
війни. Після військового втручання Росії у Сирію війна 
в країні затягнулася, а сирійський президент Башар Асад 
залишився при владі. Це змусило США та їхніх союзників 
збільшити обсяги підтримки антиурядових сил. Зрештою, 
впродовж двох років громадська думка стосовно Сирії 
почала змінюватися. Війна в Сирії стала непопулярною 
темою серед політичних еліт США та Європи. Зі зміною 
адміністрації у Вашингтоні, вплив Західних держав 
на перебіг конфлікту зменшився, а 19 липня 2017 року 
президент Дональд Трамп скасував усі програми ЦРУ по 
тренуванню та фінансуванню бойовиків у Сирії.

• Створення нових альянсів. Насамперед, це сто-
сується альянсу з Іраном, союзу з Китаєм, налагоджен-
ня контактів з Йорданією та Єгиптом (прямі союзники 
США), часткового відновлення своїх позицій у Лівії та 
початку нормалізації відносин з Туреччиною. Росія в 
бaгатьох випадках перехопила ініціативу в США та по-
чала розбудову власного формату регіональних союзів 
для цементування своїх позицій в Сирії та на Близькому 
Сході.

• Нова ера російського збройного виробництва. 
Протягом війни в Сирії Москва зуміла провести масштабні 
та небачені раніше тестування новітніх видів власної 
зброї. Це стосується, наприклад, новітніх гелікоптерів 
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Ka-52 та Мі-28, а також винищувачів Су-34 та Су-35. 
Також Росія вперше у війні в Сирії застосовувала 
стратегічні бомбардувальники та крилаті ракети з 
крейсерів. Власне, під час цьогорічної «Прямої лінії з 
Володимиром Путіним» навесні 2017 року президент 
РФ сам визнав15, що кампанія в Сирії – це «безцінний» 
досвід для російського ВПК. За даними16 Міноборони 
РФ, у Сирії їм вдалося протестувати понад 200 нових 
видів озброєнь. А з початку року «Рособоронекспорт» 
підписав17 збройних контрактів на понад 8 млрд. доларів, 
що стало рекордом з 2015 року.

• Поховання важливого регіонального газового 
проекту своїх конкурентів. Мова йде про два стратегіч-
но важливі проекти будівництва газопроводів. Перший 
проект був ініційований18 Катаром та передбачав будівни-
цтво трубопроводу через Сирію до Туреччини з виходом 
до європейського ринку газу через підключення до труби 
«Набукко». Другий проект був санкціонований19 Іраном 

15Прямая линия с Владимиром Путиным 2017 // Сайт Первого 
канала, 15 июня 2017 г. URL: https://www.1tv.ru/shows/vystupleniya-
prezidenta-rossii/pryamaya-liniya-2017/pryamaya-liniya-s-vladimirom-
putinym-2017-polnaya-versiya

16Более 200 образцов испытанного в Сирии вооружения 
показали высокую эффективность// ТАСС, 25 августа 2017 г. 
URL:http://tass.ru/armiya-i-opk/4507995

17“Рособоронэкспорт” с начала года подписал новые 
контракты на $8 млрд // ТАСС, 19 июня 2017 г. URL:http://tass.ru/
armiya-i-opk/4348832

18“Turkey touts proposed gas pipeline from Qatar”, The National, 
accessed January 18, 2010 https://www.thenational.ae/business/turkey-
touts-proposed-gas-pipeline-from-qatar-1.499130

19  “Islamic pipeline’ seeks Euro gas markets”, UPI, accessed July 25, 
2011 https://www.upi.com/Business_News/Energy-Industry/2011/07/25/
Islamic-pipeline-seeks-Euro-gas-markets/UPI-13971311588240/
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та називався «Ісламська магістраль». Трубопровід мав 
бути прокладений з газового родовища Південний Парс 
в Ірані через Ірак і Сирію з виходом на Європу. І Катар, 
і Іран є конкурентами Росії на газовому ринку, а тому за-
тягування війни поховало обидва проекти.

• Розгром терористів «Ісламської держави». 
Впродовж двох років кампанії російська авіація завдала 
терористам критичних ударів у Сирії. По-перше, це втрата 
ними більшої частини території. Зараз вони контролюють 
лише 8–13% Сирії, хоча на 2015 рік ця цифра сягала 
майже 45%. Понад 200 об’єктів нафтової промисловості 
терористів були знищені російськими ВПС. Це повністю 
паралізувало контрабанду терористами ІД нафти та газу.

• Створення собі образу борця з тероризмом 
та посилення своїх переговірних позицій. Завдяки 
боротьбі з терористами «Ісламської держави» та вдалій 
інформаційно-психологічній кампанії, Росія зуміла пред-
ставити себе як країну, яка доклала найбільше зусиль 
для боротьби з тероризмом. Завдяки цьому зміцнилася 
позиція Кремля на переговорах, особливо регіональних.

Близькосхідна кампанія Кремля: втрати
За оцінкою газети «Ведомости»20, стаття якої була 

опублікована 20 липня 2017 року, фінансові витрати Росії 
на війну в Сирії сягнули від 1,83 до 2,38 млрд. доларів. 
Цифри були представлені опозиційною партією «Ябло-
ко», які звинуватили російське керівництво у надмірних 
витратах на оборону за рамками бюджету. У свою чергу, 

20Томин А. Минобороны ответило « Яблоку» на обвинения в 
многомиллиардных тратах в Сирии // MK.RU, 20 июля 2017 г. URL: 
http://www.mk.ru/politics/2017/07/20/minoborony-otvetilo-yabloku-na-
obvineniya-v-mnogomilliardnykh-tratakh-v-sirii.html
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представник Міноборони РФ, генерал Ігор Конашенков 
спростував ці дані та заявив, що витрати на Сирію «не 
перевищували оборонного бюджету».

Подібні цифри були викладені ще  30 жовтня  2015 р. 
аналітиком Центру стратегічних досліджень в Москві 
Василем Кашиним, який припустив, що Росія витрачати-
ме від 1 до 2 млрд. доларів на рік на видатки, пов’язані з 
військовою кампанією в Сирії. Свої припущення він ви-
клав21 у статті для видання «The Economist».

Якщо звернутися до офіційних даних, то їх 
небагато. Спершу російське керівництво намагалося 
приховати справжню ціну операцій в Сирії. Зокрема, у 
2015 році прем’єр-міністр России Дмітрій Мєдведєв22 
назвав інформацію про витрати оборонного бюджету на 
Сирію «таємницею». Однак вже у березні наступного 
року сам президент Росії Володимир Путін повідомив23, 
що за перші сім місяців військової кампанії Росії у Сирії 
Кремль витратив близько 464 млн. доларів. Показово, 
що цю цифру одразу ж «спростував»24 прес-секретар 

21“Russia’s low-cost Syria campaign”, The Economist, accessed 
October 30, 2015 http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=5736390
41&Country=Russia&topic=Politics&subtopic=Forecast&subsubtopic=
International+relations

22Медведев назвал секретом расходы Минобороны на 
действия в Сирии // ТАСС, 9 декабря 2015 г. URL:http://tass.ru/
politika/2511565

23Маранди О. Путин назвал стоимость операции в Сирии // 
MK.RU, 17 марта 2016 г. URL: http://www.mk.ru/politics/2016/03/17/
putin-nazval-stoimost-operacii-v-sirii.html

24Селиверстова О. Песков опроверг траты 38 млрд рублей 
на операцию в Сирии // MK.RU, 16 марта 2016 г. URL: http://www.
mk.ru/politics/2016/03/16/peskov-oproverg-traty-38-mln-rubley-na-
operaciyu-v-sirii.html
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президента Дмитро Пєсков. Утім, ця цифра в 464 млн. 
доларів (або 33 млрд. рублів) досі залишається єдиною 
офіційною цифрою витрат Кремля на операції в Сирії. 
У будь-якому випадку, Москва втратила значну частину, 
хоча й не критичну, бюджету на війну в Сирії.

З іншого боку, втрат Росія зазнала й серед особового 
складу. За офіційними даними25 Міноборони РФ, у разі їх 
достовірності, за два роки операції в Сирії на території 
країни загинув 41 російський військовий. Втім, чимало 
політичних оглядачів вважають таку цифру заниженою. 
Невідома точна кількість найманців приватної військової 
компанії «Група Вагнера» убитих в Сирії. Крім того, Росія 
втратила щонайменше 10 літальних апаратів у Сирії: це 
сім гелікоптерів та три винищувачі.

Якщо аналізувати політичну складову, то на цьому 
напрямку Росія втратила одразу кілька позицій.

По-перше, внаслідок війни та створення нових 
альянсів, погіршилися відносини між Росією та 
сирійськими курдами. Історично, зв’язки між двома 
сторонами були дружніми, але через зближення 
Москви з Анкарою та Тегераном, а також через активну 
підтримку Росією сирійського уряду, курди пішли на 
зближення зі США. Дійшло навіть до того, що російська 
авіація завдавала кількох повітряних ударів по позиціях 
сирійських курдів на сході Сирії у вересні цього року.

По-друге, Росія втратила прямі контакти зі США.
Через військову кампанію в Сирії, відносини між Ва-
шингтоном і Москвою різко погіршилися. Сьогодні 

25Список погибших россиян с начала кампании ВКС в Сирии 
// РБК, 3 мая 2017 г. URL:https://www.rbc.ru/politics/03/05/2017/5845
7c589a79473fa152c4a2
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ані Росія, ані США не мають прямих контактів по си-
туації в Сирії. А після ракетного обстрілу з боку США 
території Сирії у квітні 2017 року Кремль остаточно 
перервав зв’язки з Центральним командуванням США 
з приводу безпеки польотів.

По-третє, Росія погіршила свій імідж на Заході. 
Російських військових звинувачують в причетності 
до скоєння воєнних злочинів, бомбардувань лікарень, 
шкільних закладів, мечетей та інших цивільних об’єктів 
на території Сирії. Деякі медіа та європейські лідери 
заявляють, що Росія чимало зусиль доклала не для 
боротьби з терористами «Ісламської держави», а для 
війни  з  так  званою  «сирійською опозицією».

Близькосхідна кампанія Кремля: перспективи
Для росіян на Близькому Сході відкривається 

кілька перспективних напрямків розвитку. Втім, чітко 
спрогнозувати, який зі сценаріїв буде реалізовано, 
складно.

Найкращим варіантом для Москви має стати 
реалізація їхньої ідеї поліцентричності, визнання Росії 
як «глобального гравця» на рівні зі США, проведення 
міжнародних переговорів на чолі зі США та Росією для 
розв’язання всіх проблемних ситуацій світу, почина-
ючи з конфлікту в Сирії. При цьому Росія має досягнути 
включення у свою орбіту всіх колишніх союзників 
СРСР: Лівану, Алжиру, Лівії, Іраку, Єгипту та частково 
Йорданії. При цьому всі конкурентні інфраструктур-
ні проекти будуть заблоковані. Росія має встановити 
приязні відносини з Туреччиною, Ізраїлем та Саудів-
ською Аравією, замінивши собою Сполучені Штати в 
якості «надійного, неупередженого та авторитетного» 
посередника, куратора Близького Сходу.
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Прийнятним варіантом для Росії має стати при-
наймні втримання своїх позицій у Сирії, розширення 
свого впливу на сусідній Ліван, перетягнення Туреччи-
ни з прозахідного табору до свого, нейтралізація 
Йорданії як союзника США та нормалізація стосунків 
з Саудівською Аравією та Ізраїлем. При цьому вплив 
Сполучених Штатів на регіон Леванта мусить бути 
зведеним до мінімуму.

Мінімальним варіантом розвитку подій для 
Кремля має бути втримання своїх позицій в Сирії, 
нейтралізація регіональних гравців та дестабілізація 
їхніх відносин з прозахідним блоком. Це стосується 
Туреччини, Йорданії, Єгипту та Лівану, а також частко-
во Іраку.

Близькосхідна кампанія Кремля: загрози
Серед основних ризиків, які становлять загрозу 

для геополітичних інтересів Росії на Близькому Сході, 
можна назвати наступні:

• Загроза конфронтації з Іраном. Стосунки між 
двома країнами відносно холодні. Обидві держави 
мають різне бачення розвитку ситуації в Сирії та мають 
абсолютно протилежні інтереси в Леванті. До того ж, 
Росія підтримує політику стримування іранської ядер-
ної програми та не бачить сенсу в погіршенні відносин 
з Ізраїлем.

• Війна з курдами. Погіршення відносин з 
сирійськими курдами, їхнє різке посилення в Сирії 
та зближення зі США створюють ризик для спалаху 
війни між сирійським урядом та курдами. Така війна 
буде довгою та виснажливою, особливо для російської 
економіки та політичної репутації.

• Зростання рівня ісламського екстремізму. Через 
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військову кампанію Росії проти терористів «Ісламської 
держави» зросла кількість терактів на російській 
території. У Росії 10% населення сповідують26 іслам.

• Ризик надмірного втягування в конфлікт у 
Сирії. Відновлення інфраструктури та купа нерозв’-
язаних локальних проблем можуть затримати Москву ще 
на кілька років у Сирії. Це буде ударом для російської 
економіки та можливістю для геополітичних ворогів 
(перш за все США) взяти реванш.

• Конфлікт з Туреччиною. Нерозв’язна проблема 
з ймовірною курдською автономією на півночі Сирії та 
окупованими Туреччиною землями в Сирії може стати 
тим фактором, який знову призведе до розриву стосунків 
між Анкарою та Москвою, а отже зближенням Туреччини 
з блоком НАТО.

• Витіснення Китаєм. Сьогодні Китай проводить 
м’яку, послідовну та активну політику «економічного 
проникнення» на Близький Схід. Поки російське керів-
ництво переймається політичними та військовими 
справами, Пекін все більше долучається до економічного 
та торговельного партнерства в регіоні з усіма регі-
ональними гравцями. Існує стратегічний ризик, що Росія 
не витримає економічної конкуренції з Китаєм27, який 
сам стане більш вагомим гравцем на Близькому Сході.

• Посилення санкцій та провал міжнародних 
переговорів. У разі доведення вини Росії у скоєнні 

26 “Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern 
Europe”, Pew Research Center, accessed May 10, 2017 http://www.
pewforum.org/2017/05/10/religious-belief-and-national-belonging-in-
central-and-eastern-europe/

27“The Quiet Rivalry Between China and Russia”, The New York 
Times, accessed November 3, 2017 https://www.nytimes.com/2017/11/03/
opinion/china-russia-rivalry.html
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злочинів у Сирії як учасниці конфлікту, санкції проти 
Кремля можуть посилити, і це вдарить по російській 
економіці та змусить Москву зменшити свою роль на 
Близькому Сході. До того ж, у разі провалу міжнарод-
них переговорів по Сирії під проводом Москви, це може 
стати початком кінця репутації Росії як потенційної 
«глобальної держави», здатної контролювати процеси в 
регіоні.

Висновок
Російська близькосхідна кампанія стала одним з 

найактивніших та найбільш динамічних зовнішньопо-
літичних проектів Кремля з часів холодної війни. Хоча 
Pосія на сьогоднішній день більше виграла, аніж втра-
тила, від своєї участі в сирійському конфлікті, подальші 
кілька ключових подій покажуть, наскільки Москва змо-
же закріпити за собою здобуті успіхи.

Насамперед, все залежить від того, чим завершиться 
війна в Сирії, яка роль Росії буде в майбутньому договорі 
по Сирії, а також які відносини збережуться у Москви з 
регіональними гравцями по завершенню конфлікту. Окрім 
Сирії, безпосередній вплив на позиції Росії матимуть 
питання Іракського Курдистану, війна в Лівії, розвиток 
співпраці з Єгиптом та Йорданією, налагодження зв’язків 
з Саудівською Аравією та ОПЕК, політична ситуація в 
Лівані та Туреччині.

На тлі підготовки до виборів президента Росії 
2018 року Москва робитиме все, щоб підкреслити свої 
успіхи на Близькому Сході та закріпити своє становище в 
Сирії та інших країнах регіону, щоб після виборів з новою 
силою продовжити інтервенцію в регіон, витісняючи 
звідти своїх конкурентів, насамперед – Сполучені 
Штати.
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Логіка дій Росії на українському напрямку
Олександр Носович – політолог, журналіст-

міжнародник (Калінінград). Оглядач аналітичного пор-
талу RuBaltic.Ru.

Проблема власної безпеки займала все більше 
місця у ставленні Росії до України з огляду на те, як Захід 
почав проводити і поступово інтенсифікував політику 
залучення України до своєї сфери впливу. Джерелом 
напруженості виглядала не власне Україна, а дії Захо-
ду щодо її інтеграції до свого складу за рахунок 
порушення інтересів Росії і створення загроз її військо-
вій, економічній та енергетичній безпеці.

При цьому інтеграційний вектор України до 
середини 2000-х років збігався з російським. Після 
розпаду СРСР Російська Федерація ставила метою 
своєї зовнішньої політики інтеграцію у тій чи іншій 
формі у трансатлантичне співтовариство. Ідея зближен-
ня із Заходом аж до 2014 року на кожному етапі розвит-
ку й при кожній концепції зовнішньої політики була 
для Москви домінуючою.

З цієї причини заданий з моменту проголошення 
незалежності курс України на європейську інтеграцію 
ніколи не сприймався російським керівництвом як 
антиросійський і такий, що підриває національні інте-
реси Росії.

Зростаючу тривогу Кремля викликало не прагнен-
ня України стати частиною Єдиної Європи, а та концеп-
ція інтеграції, яку пропонували Києву західні партнери. 
На думку російської сторони, суть цієї концепції бу-
ла в інтеграції не разом з Росією, а замість Росії; у 
перетворенні України замість частини єдиного просто-
ру від Лісабона до Владивостока у форпост Західного 
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світу на кордоні Росії, що відповідає за стримування 
її сил і відокремлення від Західної Європи.

Західні кроки по інтеграції Києва сприйняті Ро-
сією як загроза військовій безпеці (курс на вступ України 
до НАТО), економічній безпеці (створення зони вільної 
торгівлі України з ЄС і подальше наповнення російського 
ринку неконтрольованим європейським імпортом че-
рез участь України в зоні вільної торгівлі СНД) та 
енергетичній безпеці (зношеність газотранспортної сис-
теми України).

Різкі кроки Росії щодо України, вжиті з початку 
2014 року, були продиктовані міркуваннями безпеки. 
Національна безпека була справжнім мотивом Кремля 
щодо приєднання Криму до Росії (превентивні дії проти 
появи в бухті Севастополя військово-морського флоту 
НАТО) і підтримки сепаратистського руху на Донбасі 
(спроба збереження проросійської України як на рівні 
населення, так і на рівні орієнтованої на Росію групи 
української еліти).

Розуміння справжніх мотивів російської політики 
при відсіюванні її інформаційного супроводу («російська 
весна», «Новоросія» і т. п.) дозволяє визначити стратегіч-
ну мету Москви щодо України.

В інтересах Росії єдина Україна, згуртована на пiд-
ставі політичної нації, яка слідує європейським прин-
ципам регіональної, національної, мовної, культурної
та інформаційної політики, дотримується військо-
во-політичного нейтралітету в міжнародних cправах і не 
розділяє, а об’єднує своїх сусідів на Заході і Сході.

Росія не зацікавлена в дезінтеграції України. 
Всупереч поширеній в російському інформаційному 
просторі тезі про неминучий в майбутньому розпад 
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України і поширеній серед західних політиків і експертів 
думці про прихильність Росії до такого сценарію, розпад 
України не відповідає російським інтересам, оскільки 
тягне за собою катастрофічні наслідки для регіональної 
безпеки.

Дезінтеграція України загрожує гуманітарною ка-
тастрофою, кризою біженців, військовими конфліктами 
нових державних утворень. Виявиться під ударом сис-
тема забезпечення Європи російськими енергоносіями, 
можлива загроза безперебійній роботі українських АЕС. 
З цих причин сценарій розпаду Росії не вигідний тією ж 
мірою, що і самій Україні.

Єдина стабільна Україна потрібна всім країнам 
європейського континенту, причому фактори її єдності і 
стабільності повністю відповідають уявленням Росії про 
оптимальну для неї Україну.

Запорукою успішного внутрішнього розвитку для 
України може стати визнання її культурного різнома-
ніття, забезпечення мовних та освітніх прав не титуль-
них націй, децентралізація, культурна та економічна 
aвтономія регіонів. Без цих заходів неможлива справжня 
соборність українського суспільства, зокрема – реінте-
грація Донбасу.

Зрештою, єдність і стабільність України немож-
ливі без відмови від блокового мислення і військо-
во-політичного нейтралітету на міжнародній арені.

Розуміючи складність і багатоукладність Україн-
ської держави, Москва весь пострадянський період була 
готова задовольнятися нейтральним статусом України, 
не вимагаючи від неї однозначного геополітичного 
вибору на користь Росії (на відміну, наприклад, від 
більш цілісної Білорусі). Було очевидно, що жорсткий 
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вибір – з Росією в коаліції проти Заходу або з Заходом в 
коаліції проти Росії – стане згубним для України.

Для виходу з ситуації конкуренції інтеграційних 
проектів російським керівництвом була запропонована 
модель «інтеграції інтеграцій». На початку 2014 року 
президент Росії Володимир Путін запропонував28 єв-
ропейським партнерам почати експертний діалог про 
мoжливості формування зони вільної торгівлі між Євро-
пейським союзом і Євразійським економічним союзом 
Росії, Білорусі і Казахстану.

Створення зони вільної торгівлі ЄС та ЄАЕС 
дозволило б врегулювати конфлікт інтересів між різними 
регіонами України і групами українського суспільства. 
Після введення в дію зони вільної торгівлі України з 

Фотo inform-ua.info

28Путин предложил ЕС изучить возможность формирования 
зоны свободной торговли между Евросоюзом и ЕАЭС // interfax, 28 
января 2014 г. URL:http://www.interfax.ru/world/354456
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ЄС не відбулося б обмеження торговельно-економічних 
зв’язків України з Росією.

На жаль, на початку 2014 року ініціатива керів-
ництва Росії не була оперативно розглянута керівництвом 
Євросоюзу та України. Повернення до неї може стати 
oдним з ефективних кроків щодо подолання територі-
альної кризи України. Успішна Україна має об’єднувати, 
а не розділяти Європу. Без прагматичних відносин з Росі-
єю і національної згоди з орієнтованою на Схід частиною 
країни успішна європейська Україна неможлива.
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Прагматична політика сусідства з 
Російською Федерацією: висновки для України

Антон Найчук, кандидат політичних наук, Дирек-
тор Фонду громадської дипломатії

Відправною точкою структурних змін в Україні 
став 2014 рік, який остаточно визначив євроатлантич-
ний вeктор зовнішньополітичних спрямувань країни як 
основну стратегічну мету і пріоритет національної по-
літики. Спираючись на широку громадську підтримку, 
держава ініціювала складний процес переорієнтації на 
західну систему політичних, економічних та ідеологіч-
них координат, паралельно дистанціюючись від радян-
ської спадщини. Україна відчула гостру необхідність у 
реформуванні існуючої моделі організації політичних 
інститутів країни, подолання тотальної корупції, ефек-
тивній боротьбі з «олігархізацією» української економі-
ки, а також виробленню загальноприйнятої парадигми 
національного розвитку, здатної нівелювати негативний 
ефект штучно створених суспільно-культурних протиріч 
і об’єднати українську націю під загальним ідеологічним 
знаменником.

На жаль, внутрішньополітична повістка не стала 
єдиним викликом на шляху формування прогресивної 
демократичної української держави. Суверенне право 
країни на самовизначення потрапило під тиск зовнішньо-
політичних обставин, які призвели до анексії Кримсько-
го півострова, початку бойових дій на Донбасі, руйну-
вання існуючої архітектури міжнародної безпеки, на-
ростання деструктивних економічних тенденцій у ре-
гіоні та посилення геополітичного протистояння ко-
лективного Заходу з Росією в традиціях холодної війни.
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Порушення територіальної цілісності української 
держави та провокування зони гарячого конфлікту на 
сході країни стали причиною безпрецедентної кризи 
українсько-російських відносин. Складність ситуації 
підтверджується відсутністю очікуваних результатів від 
використання розроблених за сприяння міжнародної 
громадськості інструментів врегулювання протистоян-
ня. Мінські угоди досі залишаються на початковій ста-
дії практичної імплементації, переговорні платформи 
Тристоронньої контактної групи і Нормандського фор-
мату не забезпечили припинення повноцінних бойових 
дій, продовжують забирати життя українських громадян. 
Зайшовши у глухий кут, дипломатичний процес зумів 
віднайти нове дихання завдяки активному залученню 
США. Створення каналу прямої комунікації між аме-
риканським спеціальним представником з українського 
питання Куртом Волкером і його колегою з російського 
боку Володимиром Сурковим допомогло Вашингтону 
різко перехопити ініціативу на українському треку у зaй-
нятoго внутрішньополітичними проблемами Євросоюзу. 
При розробці втілюваної карти нормалізації ситуації з 
використанням нової переговорної моделі сторони ви-
рішили реанімувати вже раніше запропоновану Києвом 
ідею введення миротворчої місії ООН для забезпечення 
режиму припинення вогню і розмежування сил.

Актуалізація українського питання у міжнарод-
ному інформаційному просторі за сприяння США і спро-
би українського політичного істеблішменту розробити 
комплексний підхід до здійснення національної політики 
щодо непідконтрольних територій свідчать про збере-
ження повноцінних передумов для зрушення патової 
ситуації з мертвої точки. Оскільки ефективність просу-



101

вання в напрямку врегулювання українсько-російського 
конфлікту залежить від багатьох факторів (готовність 
обох сторін йти на компроміс, збереження внутрішньо-
політичної стабільності в Україні, динаміка зміни зо-
внішньополітичної кон’юнктури), діапазон потенційних 
сценаріїв його продовження або завершення дуже різно-
манітний (від ескалації бойових дій до реінтеграції тери-
торій у політично-економічну систему України).

У будь-якому випадку, незалежно від подальшого 
розвитку подій і стану двосторонніх відносин Україна не 
може формувати власну зовнішню політику без ураху-
вання факту сусідства з Російською Федерацією. У меж-
ах довгострокового зовнішньополітичного планування 
врегулювання конфлікту на Донбасі слід сприймати як 
важливий тактичний етап. Для посилення позицій краї-
ни на геополітичній арені і відновлення її територіальної 
цілісності українському політичному істеблішменту слід 
зайнятися розробкою комплексної програми стратегічних 
дій, яка враховувала б особливості регіональної ситуації, 
загрози внутрішньополітичних дисбалансів, можливих 
у процесі реінтеграції непідконтрольних земель і склад-
ності «кримського питання». Важливим компонентом 
цієї стратегії має стати вибудова дієвої політики сусід-
ства з Російською Федерацією та іншими пострадянськи-
ми країнами, яка буде визначати модальності взаємовід-
носин у сучасних геополітичних обставинах.

Формування нової парадигми політичного курсу 
України в територіальних межах пострадянського 
простору має відповідати виключно національним 
інтересам, а розробка програми державних дій на росій-
ському напрямі враховувати суспільно-політичний, гео-
політичний і економічний аспекти.
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Суспільно-політичний аспект
З моменту здобуття незалежності Україною, 

українсько-російські відносини розвивалися у полі 
стратегічного партнерства та взаємного інтересу без 
кардинальних відхилень у бік міжусобної ворожнечі. 
Сприяв таким тенденціям соціальний фактор, оскільки 
в період існування СРСР багато жителів майбутніх 
незалежних країн набули родинних зв’язків, загальних 
культурно-історичних цінностей і схожого світогляду.

Початок конфлікту справедливо підсилив критичну 
риторику на державному рівні, в українському інформа-
ційному просторі й у сфері суспільної комунікації. У той 
же час, політична ситуація не завжди дзеркально відо-
бражає динаміку всіх соціальних процесів. Українському 
керівництву слід приділити належну увагу таким чинни-
кам соціального характеру:

1. Трудова міграція. Незважаючи на початок актив-
ної фази протистояння, в Росії продовжує перебувати 
велика кількість українських трудових мігрантів, близь-
ко 4 млн. осіб29. Навіть за умови соціальної асиміляції 
в країні перебування вони залишаються громадянами 
України. У разі виникнення необхідності їх повернення 
і відсутності можливості знайти роботу в європейських 
країнах цей суспільний сегмент може збільшити рівень 
безробіття і знизити прибутковість державного бюджету 
від валютних переказів.

2. Ідеологічні рудименти. Відгомін радянського 
минулого ще залишається у суспільній свідомості багатьох 
українців, особливо мешканців східних та південних 

29“Over 4 mln Ukrainians live in Russia, 1.2 mln each in Canada 
and Poland-Expat Insider”, Interfax-Ukraine, December 1, 2017:http://
en.interfax.com.ua/news/general/466200.html
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регіонів країни. За даними соціологічних опитувань, 
третина населення шкодує про розпад Радянського Союзу 
на противагу 53% більшості, які позитивно ставляться 
до цього факту30. На тлі 50% українських громадян, 
які підтримують вступ до ЄС, переважна меншість (за 
інформацією соцопитувань, близько 12%) все ж виступає 
за необхідність інтеграції до Митного союзу ЄАЕС 31.

Враховуючи деструктивний вплив сучасних інфор-
маційних кампаній, обмеження ціннісних орієнтирів 
будь-якої соціальної групи може сприяти перетворенню 
її на платформу громадського протесту, посилюючи 
конфліктні тенденції в громадянському середовищі. 
Внутрішньополітичний принцип «єдність у плюралізмі», 
який має на увазі протекцію різноманіття культурно-
історичних цінностей в умовах демократичного прева-
лювання політичної волі більшості, здатний не тільки 
убезпечити державу від дестабілізуючого інформаційного 
впливу з боку зовнішніх акторів, а й сприяти становленню 
країни на зовнішньополітичній арені. З таким підходом 
ідеологічні рудименти радянської епохи, що збереглися у 
світогляді багатьох українських громадян, втратять свій 
маніпулятивний потенціал, а можливості використання 
історичної пам’яті з метою розхитування суспільно-
політичної ситуації, будуть обмежені, що істотно зміцнить 
позиції України при формуванні регіональної політики і 
посилить її інформаційну безпеку;

Соціальна адаптація. У разі повернення контро-
30“Украина в фокусе: социологические измерения//рейтинг, 26 

июня 2017 г. URL:http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/ukraina_v_
fokuse_sociologicheskie_izmereniya.html 

31“Украина в фокусе: социологические измерения//рейтинг, 26 
июня 2017 г. URL:http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/ukraina_v_
fokuse_sociologicheskie_izmereniya.html
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лю над окремими районами Луганської та Донецької 
областей, перед Україною постане необхідність про-
дукування ефективної соціальної політики у регіоні, 
яка дозволить популяризувати проукраїнський дискурс, 
створити лояльні місцеві адміністрації і попередити 
можливі спроби використовувати збережені маргіналь-
ні сегменти для дестабілізації ситуації в країні. Укра-
їнській владі необхідно максимально нівелювати мож-
ливі деструктивні наслідки, що дозволяють Донбасу 
стати вразливим місцем внутрішньополітичного і гео-
політичного порядку денного України, а також пос-
лабити позиції Києва при реалізації нової парадигми 
сусідства з Російською Федерацією. Реінтеграція му-
сить враховувати складність усіх факторів, не допус-
каючи подальшого дрейфування невизнаних утворень 
у бік самостійних квазі-державних формувань. До того 
ж, кінцева мета процесу полягає не в формальному 
набутті контролю над територіями, а у повноцінному 
відновленні українського суверенітету і добровільній 
асиміляції проживаючих там громадян у загально-
прийняту модель національно-політичних цінностей, 
що дозволяє враховувати колективні інтереси, а та-
кож подолати спадок інформаційної ізоляції, яка існує 
на Донбасі, і штучно інспірованих сепаратистських 
настроїв.

Геополітичний аспект
Україна продовжує перебувати у двох геополітич-

них вимірах: хоча територіально країна залишається у 
пострадянському просторі, законодавче перетворення, 
політичне реформування і економічне переорієнтуван-
ня свідчать про стратегічне закріплення євроінтегра-
ційних прагнень держави. Характерна до 2014 року 
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багатовекторність української зовнішньої політики, яка 
вписувалась у глобальні геополітичні концепції «Ве-
ликої Європи», визначаючи Україні роль своєрідного 
моста, який пов’язує Європейський Союз з очолюва-
ними Росією інтеграційними проектами, в існуючих 
геополітичних реаліях видається неможливою при 
збереженні докризових конфігурацій. Навіть у випадку 
досягнення компромісів у врегулюванні конфлікту на 
сході України, подолання всіх наслідків не є процесом 
короткострокових часових рамок, обмежуючи перспек-
тиви повернення докризових конфігурацій двосторон-
ніх відносин. Ще більше ситуацію ускладнює відсут-
ність видимих алгоритмів вирішення «кримського пи-
тання», що влаштовує одночасно всі сторони. Таким чи-
ном, у зв’язку з подіями замість платформи для коорди-
нації європейсько-російського партнерства, український 
кейс став для Європейського Союзу та Російської 
Федерації причиною конфронтації.

Президент Украины Пётр Порошенко, президент США Дональд Трамп, вице-
президент США Майк Пенс и советник президента США по вопросам безопасности    
                         Герберт Макмастер. Фото: ©REUTERS/Jonathan Ernst
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Динамічні зміни геополітичної архітектури вима-
гають від України чіткої ідентифікації власного місця 
між домінуючими полюсами впливу – Євросоюзом, 
США та Російською Федерацією. Позиціонування 
пріоритетності євроінтеграційних та євроатлантичних 
прагнень недостатньо, якщо країна не визначиться зі 
своїм геополітичним статусом, об’єктивно враховуючи 
географічні обставини, наявність ресурсів, економічний 
потенціал, стійкість системи безпеки і суспільно-полі-
тичний фактор. Повноцінна і взаємовигідна інтеграція 
в євроатлантичні структури можлива не тільки завдяки 
досягненню відповідності технічних критеріїв, а й у 
випадку усвідомлення країною власного геополітичного 
значення. Україна має дистанціюватися від ролі буферної 
зони, яка стримує західний світ від гіпотетичних спроб 
Росії дестабілізувати політичну ситуацію у глобальному 
масштабі і рухатись у бік зміцнення себе в якості 
органічного елемента нової системи європейської 
безпеки, важливого політичного союзника і економічного 
партнера.

Економічний аспект
До початку активної фази конфлікту українське 

виробництво систематично інтегрувалося в російський 
економічний простір, перетворюючи Російську Феде-
рацію на стратегічного торгового партнера. Досягнута 
залежність істотно обмежила можливості маневрування 
при диверсифікації каналів експорту власної продукції 
та імпорту необхідних товарів без негативних для 
економічної стабільності країни наслідків. Одночасно 
втрата контролю над промисловими районами До-
нецької та Луганської областей додатково ускладнила 
процес виходу країни з фінансово-економічної кризи, 
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інспірувавши дискусії щодо доцільності торговельних 
зв’язків з Росією та переміщення товарів у зоні конфлікту 
на сході країни.

За даними Міністерства економічного розвитку, 
експорт української продукції в Росію за 8 місяців 
2017 року збільшився на 394 млн. дол. у співвідношенні 
з аналогічними часовими рамками 201632 року. Таким 
чином, з січня по серпень минулого року Україна 
заробила на російському ринку 2,6 млрд. доларів, 
виділяючи російській стороні значну частку (9,5%) в 
українському експорті33. Державна служба статистики 
констатує тенденцію до збільшення руху товарів у 
зворотному напрямку – імпорт з Росії збільшився на 
37,2%34. Статистика свідчить, що близьке географічне 
розташування, взаємний попит і рентабельне цінове 
співвідношення вносять власні корективи у двосторонні 
економічні відносини, відводячи Росії почесні 11,4% в 
структурі товарообігу України з іншими країнами. Для 
об’єктивності важливо врахувати, що виходячи з наданих 
показників, торгівельні зв’язки з російською стороною 
мають для України від’ємне сальдо (в період з січня 
по серпень 2017 року приблизний дефіцит становив 
2,6 млрд. доларів).

32“Букатюк У. Несмотря на войну, торговля между Украиной 
и Россией  растет.  Почему  так  происходит//еспресо,  27 октяб-
ря  2017 г. URL:https://ru.espreso.tv/article/2017/10/22/nesmotrya_na_
voynu_torgovlya_mezhdu_ukraynoy_y_rossyey_rastet_pochemu_tak_
proyskhodyt

33“Експорт товарів за 8 місяців 2017 року// issuu, 19 октября 
2017 г. URL: https://issuu.com/nataliyamykolska/docs/d1e862ade6333c 

34“Импорт из РФ увеличился на 37,2%//Экономическая 
правда, 17 октября 2017 г. URL:https://www.epravda.com.ua/news/ 
2017/10/17/630171/
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З урахуванням економічного аспекту формувaння 
концепції сусідства з Російською Федерацією, перед 
українською владою постає складна дилема співстав-
лення політичних цінностей з економічною доцільністю.
Чи здатна українська економіка відмовитися від 9,5% 
загaльної експортної виручки? Чи є передумови для 
безбoлісної і швидкої переорієнтації частини російсько-
го експорту на інші ринки з рівноцінною прибутковістю? 
Чим замінити дешеву імпортовану російську сировинну 
продукцію (мінеральне паливо, нафта та продукти її пере-
робки) без істотного збільшення грошового навантажен-
ня на середньостатистичного українського споживача? 
Як убезпечити себе від негативного впливу російського 
фактора на інших торгових партнерів України з числа по-
страдянських країн, при веденні ними діалогу з україн-
ською стороною. Без відповіді на ці питання, українське 
керівництво не зможе сформувати послідовну, конструк-
тивну лінію поведінки на російському напрямі, яка по-
вністю відповідатиме національним інтересам, підігрі-
ваючи суперечки про необхідність повного припинення 
економічних стосунків із Москвою або раціональності їх 
збереження.

Висновки, які важливо враховувати
Аналізуючи реальну ситуацію в Російській Фе-

дерації, слід об’єктивно оцінювати суспільні, політичні 
та еконoмічні чинники, що визначають внутрішньопо-
літичну кон’юнктуру і динаміку дій країни на зовнішньо-
політичній арені в середньостроковій перспективі. 
Аналогічний підхід має місце при прогнозуванні 
можливості збільшення масштабів підтримки з боку 
західних партнерів, їхньої готовності йти на прийняття 
радикальних рішень щодо Росії і стійкості під впливом 
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чисельних дeстабілізуючих обставин. В протилежному 
випадку, припущення популістського характеру не 
дозволять сформувати чіткі алгоритми реалізації наці-
ональних інтересів і правильно спроектувати стратегію 
відновлення української територіальної цілісності. Про 
які обставини треба пам’ятати українській владі при 
побудові концепції сусідства з Російською Федерацією?

1. Передумови для кардинальної зміни геополі-
тичних візій російської влади поки відсутні. Модель 
«обложеної фортеці» успішно експлуатується крем-
лівськими технологами для консолідації громадської 
думки і мобілізації громадських мас навколо сьогод-
нішніх зовнішньополітичних дій російської влади. По-
слаблення хватки і суттєві поступки на близькосхідно-
му або українському треках може бути розцінено як 
слабкість позиції чинного президента. Нова каденція 
Путіна не обіцяє «лібералізації» зовнішньополітичного 
вектора в короткостроковій перспективі навіть у разі 
систематич-ного збільшення американського тиску в 
економічному секторі або технічного оснащення укра-
їнської армії. Непохитною позицією російської сторони 
стосовно українського питання залишиться принци-
пове розділення «донбаського» і «кримського» кейсів. 
У першому випадку компроміс виглядає досяжним, 
але, швидше за все, Москва буде балансувати між го-
товністю до «заморожування» ситуації і лобіюванням 
власної пропозиції щодо миротворців, що передбачає 
синхронізацію мандата, кількісного складу і терито-
ріальних рамок застосування місії з імплементацією 
політичної частини Мінських угод. У другому випад-
ку передумови для дипломатичного діалогу поки 
відсутні.



110

2. Російська влада володіє достатнім рівнем гро-
мадської підтримки. Навіть у випадку гіпотетичного 
зростання деструктивних для Кремля соціальних 
тенденцій – втоми від перманентної конфронтації з 
колективним Заходом, розчарування в політичному кур-
сі країни, збільшення числа нонконформістських нас-
троїв серед інтелектуальної еліти або молоді, – реальні 
ре-зультати їх впливу, в тому числі підрив внутрішньої 
легітимності чинного режиму, не видаються можливи-
ми. Ще більше сумнівів викликають розмови про пер-
спективи інспірації масових народних протестів або 
демонстрацій, здатних змінити управлінські конфігура-
ції в країні. До того ж, враховуючи складність прог-
нозування наслідків таких процесів, особливо в масш-
табах російської держави, вони можуть завдати на-
віть більше шкоди як для самої Росії, так і для сусід-
ніх країн та світової громадськості.

3. Зовнішня політика – продукт діючої в країні 
політичної системи. Теза спростовує сумнівні 
припущення, що відводять президенту країни виняткову 
роль у формуванні і відповідальність за здійснення 
політики на українському напрямі, сподіваючись, що 
після його відходу ситуація видозміниться у вигідному 
для української сторони контексті. Безсумнівно, рішен-
ня Путіна мають визначальне значення і персоналіза-
ція російського політичного процесу набула необмеже-
них масштабів, закріплюючи за президентом статус 
гаранта, що забезпечує життєдіяльність режиму і балан-
сує інтереси основних гравців. У той же час, такі обста-
вини перетворили модель організації російської влади в 
цілісний механізм, що згладжує гострі кути політичних 
протиріч і генерує загальноприйняту наближеними до 
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Кремля елітами позицію у всіх зовнішньополітичних 
питаннях. Дії Росії в Україні – це не суб’єктивне бачення 
Путіна, а консенсус більшості представників російської 
влади. Більш того, дистанціювання нинішнього прези-
дента від центру ухвалення рішень не актуальне як 
мінімум протягом наступної каденції, як максимум піс-
ля інституційного реформування конституційного ладу.

4. Сценарій розколу в оточенні В. Путіна під 
впливом санкцій або внаслідок бізнес-конфліктів ма-
лоймовірний. Питання ескалації невдоволення росій-
ських еліт у зв’язку з дією секторальних і персональних 
санкцій, додаткової загрози їх практичного посилення 
з боку США залишається досить умовним. Можна 
припускати, що затверджені Заходом економічні заходи 
досягли результатів у плані відтоку капіталів і зарубіж-
них інвестицій з країни, але не вплинули на де-
монстративний підрив лояльності еліти до фігури пре-
зидента та обраного зовнішньополітичного курсу. 
Тотальний контроль управлінської верхівки над еко-
номікою країни дозволив знайти превентивні механіз-
ми, які компенсують фінансові втрати представників 
великого бізнесу. У зв’язку з цим подальше затягування 
поясів з боку США чи ЄС, ймовірно, обмежить еко-
номічне зростання Росії, можливість модифікації вій-
ськово-промислового комплексу та інших високотех-
нологічних сфер за рахунок сучасних західних на-
працювань, посприяє тривалій стагнації і зменшить 
поле для маневрів Росії на зовнішньополітичній арені, 
але в області тиску на наближених до Путіна гравців 
воно може несподівано отримати зворотний ефект – 
велику концентрацію еліт навколо державного бюджету, 
що розподіляється в Кремлі. Отже, припущення 
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про можливий переворот в керівних колах країни 
виглядають недостатньо аргументованими. Звичайно ж, 
імовірність останнього терміну Путіна і закритість еліт 
у внутрішньоекономічному просторі країни відіб’ється 
на активізації конкуренції за отримання великих по-
літичних дивідендів під час передачі влади в 2024 році 
і боротьби за економічні ресурси, але президент має у 
своєму розпорядженні достатній арсенал засобів для 
збереження кулуарного протистояння кланів в прийнятних 
межах і врегулювання фактів порушення загальних 
правил гри.

5. У громадських колах Російської Федерації 
відсутні передумови для формування політичного 
класу, який відповідає своїми поглядами українським 
інтересам. Реальність сучасної російської політики така, 
що питання реінтеграції Україною Кримського півострова 
виходить за межі політичного дискурсу країни. Критика 
російської влади у риториці опозиційних сил обмежується 
засудженням агресивних дій на українському напрямі, 
але тема повернення Криму залишається поза увагою. 
Спроби Ксенії Собчак бути оригінальним і найбільш 
лояльним до цієї тематики політиком зводяться лише 
до заяв про необхідність проведення повторного 
референдуму, що розходиться з українськими інтересами 
і не виправдовує факт порушення російською стороною 
міжнародного законодавства. Навіть у разі несподіваного 
зльоту «чорного лебедя» лібералізму в російському 
політичному середовищі й істотного пом’якшення зов-
нішньополітичних орієнтирів країни, «кримське питан-
ня» не увійде до переліку дискусійних або компромісних, 
оскільки в обставинах, що склалися, навіть натяк на 
необхідність повернення півострова стане кінцем 



113

політичної кар’єри для ініціатора такої ідеї. Ситуація 
на Донбасі відрізняється тим, що у Російської Федера-
ції немає намірів поглинути підконтрольні бойовикам 
території, а бажання інтегрувати їх в політично-еко-
номічну систему України на російських умовах відкри-
ває Кремль для діалогу. До того ж, пропозиції щодо ви-
ходу з конфлікту і припинення бойових дій, прийнятні 
для Києва, ідентифікуються як маргінальні у Москві.

6. Економіка Росії не впаде навіть у середньо-
строковій перспективі. Західні санкції, примножені 
падінням цін на нафту, безсумнівно, завдали удару по 
фінансовому сектору Російської Федерації. За різними 
оцінками, відтік капіталів склав близько 150 млрд. 
доларів, експортний дохід скоротився на 46%, щорічно 
економіка втрачає до 1,5% ВВП, а її зростання істотно 
уповільнене і, за оптимістичними прогнозами, складе 
1,5% в 2018 році без перспектив кардинального 
збільшення при нинішній конфігурації в майбутньому. 
Дефіцит бюджету перебуватиме на рівні 3% ВВП, 
масштабні проекти розробки глибоководних родовищ, 
видобутку сланцевих енергоносіїв, освоєння Арктики 
і будівництво нових газопроводів можуть залишитись 
нереалізованими35. При цьому завдяки консенсусу між 
країнами ОПЕК ціни на нафту зберігаються на досить 
високому рівні, що дозволяє російській економіці отри-
мувати додаткові валютні накопичення. Мінімальне 
зростання ВВП все ж призведе до скорочення дефіциту, 
а регуляторні дії Центрального банку Росії, достатня 
валютна подушка безпеки і золотовалютні резерви не 

35Некрасов Д. «Пределы устойчивости России» // Украинский 
институт будущего URL: https://uifuture.org/ru/post/dmitrij-nekrasov-
predely-ustojcivosti-rossii-doklad_267
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призведуть до суттєвих потрясінь, здатних спровокувати 
падіння економіки до критичних рівнів з погіршенням 
рівня життя російського населення різкими темпами. 
У сформованих обставинах заяви про нездатність під-
тримувати нинішній курс зовнішньої політики у зв’язку 
зі складною економічною ситуацією або швидкою 
фінансовою дестабілізацією в країні вимагають деталь-
ної аргументації або є банальними помилками.

7. Росія володіє потужною армією і військово-про-
мисловим комплексом. За рейтингами GlobalFirepower, 
в 2017 році Росія зберегла другу сходинку в переліку 
найсильніших армій світу, істотно випереджаючи 
Україну36. Вже кілька років обсяги продажів озброєння 
країни не падають нижче 6 млрд. доларів, що становить 
близько 25% світового ринку37. До бюджету на 2018 рік 
закладені витрати на оборону понад 2,77 трлн. рублів 
(близько 27 млрд. доларів)38. Якщо економіка Російської 
Федерації страждає від сировинної залежності, полі-
тична система в своєму практичному прояві давно по-
хитнулася в бік авторитаризму, в питанні нарощування 
військових потужностей країна небезпідставно перебу-
ває на перших позиціях. Конкурувати з такою військо-
вою машиною – надскладне завдання, яке зводить 
розмови про необхідність силового відновлення тери-
торіальної цілісності України до елементарного по-
пулізму. Аналогічні сумніви викликають припущення 

362017 Military Strength Ranking, GFP, https://www.globalfirepo 
wer.com/countries-listing.asp

37SIPRI Arms Transfers Database, SIPRI, https://www.sipri.org/
databases/armstransfers

38Бюджет РФ на 2018 година плановый период 2019-2020 гг. 
Досье//Тасс, 24 ноября 2017 г. URL: http://tass.ru/info/4679765
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щодо застосування так званого «хорватського сцена-
рію» в разі повернення контролю над окремими регіо-
нами Донецької і Луганської областей. Не варто 
помилятися і щодо масштабів військової підтримки 
західних партнерів, оскільки як представники політич-
ного істеблішменту, так і експертного середовища 
західних країн дають чіткі сигнали про неприпусти-
мість ескалації глобального конфлікту із загрозою 
переходу в третю світову війну. Технічна, матеріальна, 
інструкторська допомога виключають сценарій виходу 
бойових дій за локальні межі.

Враховуючи соціальні, геополітичні, економічні 
обставини, а також беручи до уваги об’єктивні оцінки 
внутрішньополітичних конфігурацій у Росії, можна 
осмислити складність викликів, перед якими сьогодні 
перебуває українська влада. Україні необхідно чітко 
визначити, в законодавчому полі і на рівні суспільно-
політичного компромісу, модальності поведінки на 
російському напрямі, які увійдуть до нової парадигми 
відносин з Російською Федерацією і які будуть здатні 
забезпечити національні інтереси при розвитку будь-
яких можливих сценаріїв. Визначення власного місця 
в сучасній геополітичній архітектурі має виходити з 
факту територіальної близькості з Росією, а формуван-
ня загальних внутрішньополітичних цінностей і до-
сягнення економічної стабільності перебуватиме під 
загрозою у випадку відсутності чітких координат 
для дій на російському напрямі систематизованих у 
модернізованій і відповідній сучасним реаліям концеп-
ції сусідства.

У цьому контексті незамінним компонентом вис-
тупає розвиток об’єктивного діалогу між представниками 
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українського та російського експертного середовища, 
здатними виробити спільне розуміння ситуації, ско-
ординувати варіативні підходи для пошуку сценаріїв 
виходу з існуючої кризи і подолати деструктивні ін-
формаційні бар’єри в рамках протидії пропаганді.
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К 65
УДК 32 (476 + 5 + 1) + (082)
ББК 66.2 (4 Рос)

В исследовании проведен комплексный анализ вне-
шней политики России в новейшей истории и определены 
стратегические цели, которые пытается реализовать рос-
сийская сторона в долгосрочной перспективе. Проанали-
зирован характер системных взаимодействий России с 
ключевыми игроками на политической карте мира и пред-
оставлен прогноз относительно перспектив политико-
экономического сотрудничества.

Значительное внимание сконцентрировано вокруг 
изучения внутриполитических процессов, которые будут 
иметь влияние на формирование политической повестки 
дня не только в самой России, но и в плоскости регио-
нальной и мировой безопасности. Раскрыты возможные 
пути выхода из политического кризиса, который отража-
ет характер двусторонних отношений между Украиной и 
Россией.
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От редакции
Антон Найчук - кандидат политических наук, ди-

ректор Фонда гражданской дипломатии
Дарья Хаспекова, эксперт по постсоветскому про-

странству
Сборник «Контуры российской политики» – это 

беспрецедентный проект, цель которого состоит в 
преодолении информационных барьеров, использова-
нии прагматических подходов в оценках существую-
щей ситуации, создании независимой платформы для 
конструктивного диалога непредвзятых украинских и 
российских экспертов.

Кризис двусторонних отношений ограничивает 
возможности реализации миротворческого потенциала 
дипломатии, а политизация каналов общественной ко-
ммуникации усугубляет разрыв между обществами 
обеих стран, предоставляя возможность формировать 
картину происходящего пропагандистским лозунгам, 
искусственно сконструированным мифам, ангажиро-
ванным средствам массовой информации и политичес-
кому истеблишменту.

Желание выйти за субъективные рамки полити-
ческого популизма, совместно проанализировать акту-
альные кейсы с нейтральных позиций, выработать на 
уровне экспертного сообщества общее видение проблем 
и возможных путей их преодоления – эти мотивы легли в 
основу идеи коллективного написания книги.

Если цель оправдывает средства, то стремление к 
реализации идеи преобладает над любыми сложностя-
ми. Организационные трудности и неблаго-приятная 
конъюнктура, связанная с продолжающимся конфлик-
том между странами и ростом уровня общественного 
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недоверия, не встали на пути экспертного консенсуса и 
идейных вдохновителей этого проекта.

Следование принципам гражданской дипломатии 
позволило нам достигнуть прогресса в налаживании 
прямого диалога, что с огромными сложностями осу-
ществляется на уровне официальной дипломатической 
коммуникации.  Перед  нами  не  стояла  задача  свеcти   
тoчки зрения авторов статей, вошедших  в  сборник,  к  
единому знаменателю. В написании статей для кни-
ги пpиняли учaстие ведущие украинские и россий-
ские экспeрты, зaнимающиеся изучением российско-
украинских отношений. Конечно же, авторы имеют разное 
видение поднятых в книге вопросов, руководствуются 
собственными подходами к их интерпретации, не всегда 
разделяют использованные коллегами термины и поня-
тия. Но противоречия порождают компромисс, а плюра-
лизм делает картину более целостной. Для поддержания 
баланса экспертных мнений над сборником работали два 
редактора – с украинской и российской стороны.

Книга не призвана спровоцировать конкуренцию 
между украинскими и российскими авторами в по-
пытках навязать другой стороне свое собственное мне-
ние. Наоборот. Этим проектом мы хотим инициировать 
компетентную дискуссию, не ограничивающую ее участ-
ников в представлении аргументированных доводов, 
обмен мнениями, способными привести нас к объек-
тивным выводам, разговор, помогающий найти истину. 
Цензура препятствует объективности, а отсутствие 
экспертного диалога возводит еще большую стену 
пропаганды и лжи, которую мы хотим разрушить.

Нельзя сказать, что в данном сборнике представлена 
исчерпывающая информация по российско-украинским 
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отношениям, но мы планировали его как первый шаг, 
необходимый для начала экспертного диалога между 
Россией и Украиной. И на этом наша работа определенно 
увенчалась успехом.

Уверены, что книга предоставит читателям объек-
тивную аналитику относительно политических процес-
сов внутри Российской Федерации, приоритетов в фор-
мировании внешнеполитической повестки Москвы и 
многочисленных обстоятельств, определяющих состоя-
ние безопасности в регионе.

Надеемся, что представленные мнения примут 
во внимание ответственные за формирование государ-
ственной политики люди, а приведенные авторами до-
воды помогут им искать выход из сложной ситуации и 
выработать новую модель соседства, соответствующую 
общественным ожиданиям и национальным интересам.

Верим, что наш проект будет иметь продолжение и 
станет основой для формирования эффективной эксперт-
ной платформы.
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Предисловие
Николай Капитоненко, кандидат политических 

наук, доцент Института международных отношений 
Киевского национального университета имени Т. Г. Шев-
ченко

Осознавать собственные интересы и как можно 
лучше понимать интересы оппонента – необходимое 
условие любых переговоров и по большому счету любой 
успешной дипломатии. В те времена, когда это кажется 
особенно сложным, скорее всего, это бывает и самым 
необходимым.

Украина и Россия переживают крайне непростой 
этап двусторонних отношений, – а разрушение основ 
региональной безопасности создает долгосрочные 
эффекты, которые, возможно, и через десятилетия будут 
определять их профиль. Похоже на то, что ценой кризи-
са российско-украинских отношений станет вытеснение 
из повестки дня исторических и культурных связей двух 
стран соображениями геополитики и безопасности. Со-
седство приобрело черты стратегического противостоя-
ния и останется таким надолго.

Логика такого противостояния будет диктовать 
свои условия для выработки и реализации внешней 
политики. Игра с нулевой суммой – а именно к такому 
формату стремится большинство двусторонних кон-
фликтных взаимодействий – будет подталкивать к из-
менению восприятий, ожиданий и оценок. Вполне 
вероятно сильное воздействие дилеммы безопасности, 
которая будет повышать риски в любой кризисной 
ситуации. Сторонам придется научиться жить на грани 
открытого противостояния, понимая, что пересечение 
этой грани будет связано с огромными затратами и 
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рисками. Как Россия для Украины, так и Украина для 
России останется ключевым фактором, определяющим 
внешнеполитическую повестку дня.

Чем более прагматичными будут становиться отно-
шения Украины и России, тем выше будут ценность 
и спрос на адекватное и глубокое понимание позиций 
обеих стран и той логики, которая за ними стоит.

Поверхностные оценки, клише и лозунги будут 
мешать, создавая дополнительные риски и уводя в сто-
рону от конструктивных решений. Обоим государствам 
придется учиться жить в новых геополитических 
реалиях.

Одним из ключей к успеху станет понимание вли-
яния, которое внутриполитические процессы в обеих 
странах оказывают на их внешнеполитические пред-
почтения. Двусторонние отношения редко бывают 
изолированными от региональных проблем и внутрен-
них процессов. Видение их будущего сложно отделить 
oт понимания того, какими будут стратегии внешнeй по-
литики обеих стран.

Формирование на постсоветском пространстве госу-
дарств с дефицитом демократии обусловило специфич-
ный характер влияния внутренних проблем на внешнюю 
политику и региональную систему безопасности в целом. 
Множество «замороженных» конфликтов на постсовет-
ском пространстве – одно из следствий общей слабости 
демократических институтов. Россия играет ключевую 
роль в этой картине: от того, насколько демократической 
будет она, зависят судьба и сценарии будущего разви-
тия всего региона. Исходя из этих соображений, первую 
часть исследование мы посвятили процессам и тенден-
циям внутриполитического развития России.
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Понимание интересов, стратегической культуры, 
механизмов формирования и реализации внешней по-
литики России постепенно будет становиться предметом 
все более пристального внимания. Энергичные действия 
государств-ревизионистов вообще имеют свойство при-
влекать внимание; а тем более, когда речь идет о ядерной 
сверхдержаве, оказавшейся в крайне непростых геополи-
тических условиях. Для Украины это будет иметь и боль-
шое практическое значение.

В этом контексте особенно важно как можно более 
полно понимать истоки российской большой стратегии 
и основные черты ее стратегической культуры. Этим во-
просам посвящено множество научных и публицисти-
ческих работ, начиная еще со времен «Длинной теле-
граммы» Кеннана; но в новых условиях этот вопрос 
снова требует внимания. Чего хочет Россия в своей внеш-
ней политике: регионального господства, признания ста-
туса сверхдержавы, уважения или чего-то еще? Чего 
боится? Какие инструменты считает приемлемыми и
какую цену за внешнеполитические триумфы готова пла-
тить? От ответов на эти вопросы будет зависеть стратегия 
отношений с Москвой и будущее региональной системы 
безопасности в Восточной Европе.

Часть ответов содержится в анализе отношений 
России с ключевыми центрами силы: США, ЕС и Кита-
ем. Каждое из этих направлений формулирует для нее 
сложные вызовы. Понимание глобального контекста ре-
шений, принимаемых в Кремле, необходимо для оценки 
его действий в отношении Украины. Вторая часть иссле-
дования посвящена именно этим вопросам. Внешняя по-
литика России представлена как сложный комплекс взаи-
модействия с полюсами силы. Это помогает ответить на 
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вопрос, который так или иначе интересует многих на-
блюдателей: является ли сама Россия великой державой 
в условиях современного мироустройства?

Широко распространено мнение, что одной из це-
лей политики России выступает изменение основ миро-
порядка, глобальных правил игры. Так ли это? Насколь-
ко возврат глобальной политики к принципам realpolitik 
отвечает долгосрочным интересам России? Будет ли 
оправдана игра военными мускулами в таких условиях? 
На эти вопросы пока нет однозначных ответов, но есть 
необходимость их искать.

Размышления о повестке дня двусторонних отно-
шений Украины и России – особенно будущей – пред-
ставляют собой отдельную сложную задачу. Состояние 
этих отношений станет определяющим фактором для 
судьбы всего региона. Кризис самым пагубным образом 
будет отражаться на долгосрочных интересах как Украи-
ны, так и России. Преодолеть возникшее за последние 
годы недоверие не удастся, но от того, смогут ли стороны 
перейти более контролируемому и предсказуемому гео-
политическому противостоянию, зависит способность 
обеих стран сохранить позиции в регионе и в мире. Ведь 
пока конфликт находится в текущей фазе и отнимает у 
сторон значительные ресурсы, мир не стоит на месте и 
стремительно уходит вперед. Геополитическая, истори-
ческая и цивилизационная ловушка, в которую привели 
необдуманные решения, в любой момент может захлоп-
нуться.

Поиск конструктивных подходов может показаться 
неблагодарным делом, особенно в условиях, когда зона 
возможного компромисса отсутствует или не замечается 
сторонами. Настоящее украинско-российских отноше-
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ний выглядит мрачно и пессимистично. В то же время 
известно: решение сложных и запутанных конфликтных 
ситуаций целесообразно начинать с небольших шагов. 
Они могут привести к восстановлению хотя бы частич-
ного и минимального доверия, ведь именно его тоталь-
ный дефицит будет главной проблемой.

Предлагаемая вниманию читателя исследование 
представляет собой пример первой попытки конструк-
тивного подхода к повестке дня двусторонних отноше-
ний Украины и России в сложных реалиях сегодняшнего 
дня, но с перспективой дня завтрашнего. В ней отобра-
жены ключевые аспекты формирования и реализации 
внешней политики России, в том числе и по отношению 
к Украине. Благодаря академической нейтральности, этот 
материал может послужить основой для обсуждения во-
просов, которые имеют важное практическое значение, 
и которые при этом можно обсуждать без лишних эмо-
ций. Возможно, именно экспертный диалог станет узким 
и непрочным, но все-таки мостом, который сможет при-
близить обе страны к пониманию решений и действий 
друг друга. Без такого понимания найти конструктивные 
решения не удастся.
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На пути к постпутинскому режиму: 
условия трансформации России в ожидании 

формально последнего срока Владимира Путина
Татьяна Становая, руководитель аналитического 

департамента Центра политических технологий
В 2018 году начинается четвертый президентский 

срок Владимира Путина, который, если не будет форс-
мажорных обстоятельств, должен завершиться в 2024 году. 
Согласно российской Конституции, Владимир Путин 
после этого больше не имеет права баллотироваться на 
пост президента. Кремль сегодня подает однозначные 
сигналы39: предстоящий очередной президентский срок 
действительно будет последним. Но вне зависимости 
от того, каким будет решение «проблемы-2024», поли-
тическая система уже вступила в новый этап, который, как 
представляется, должен создать условия для стабильного 
функционирования режима в период трансформации. 
Россия вступает в свою ключевую стадию элитного и 
институционального обновления.

Кадры решают все
Можно обозначить три ключевые волны тран-

сформации путинского режима, вступающего в свою 
позднюю стадию развития. Первая стадия – кадровая, 
была запущена в 2016 году – именно в это время круп-
нейшие кадровые перестановки40 затронули Админи-
страцию Президента, силовые органы власти, губерна-

39Галимова Н. Кремль подготовится к выдвижению Путина в 
президенты в последний раз // РБК, 21 февраля 2017 г. URL: https://
www.rbc.ru/politics/21/02/2017/58ab16bb9a794795e54e13eb?from= 
main

40Становая Т. Как работает новая кадровая политика Путина // 
Московский центр Карнеги, 2 августа 2016 г. URL:http://carnegie.ru/
commentary/64220
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торский корпус. Катализаторами кадровых перестановок 
стали несколько ключевых причин, каждая из которых в 
определенной степени отражает влияние внешнеполити-
ческой конъюнктуры или внутренних факторов развития 
страны.

Причина первая своими корнями уходит еще в 
2011 год, когда Владимир Путин принимает решение 
вернуться на пост президента после трех лет президент-
ства Дмитрия Медведева. Д. Медведев, который получил, 
пусть и ограниченную, но все же возможность реализо-
вывать свою собственную повестку развития страны (а 
она носила либерально-модернистский характер), был 
вынужден полностью капитулировать, смирившись с 
кардинальной сменой вектора развития страны.

Возвращение Путина предваряло самую круп-
ную, масштабную в постсоветской истории России 
консервативную волну: антимодернистки настроенные 
группы влияния в окружении президента инициирова-
ли контрреформы (были приняты многочисленные за-
коны, ужесточающие контроль над массовыми акци-
ями; антиэкстремистское и антитеррористическое за-
конодательство, направленное, по сути, и против кри-
тиков режима; законы, ограничивающие возможности 
СМИ и свободу самовыражения, ужесточался контроль 
в Интернете), а также оказали существенное влияние на 
формирование квазигосударственной консервативной 
(урапатриотической), традиционалистской идеологии. 
Подобный реваншистский тренд привел к резкому росту 
влияния силовиков, а инструментом наращивания тако-
го влияния стали многочисленные уголовные дела в от-
ношении чиновников – как правило, регионального, но 
нередко и федерального уровня. Отдельные случаи на-
блюдались уже в 2012 году (например, дело, затрагиваю-
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щее бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова), 
однако значительный масштаб уголовное преследование 
представителей власти стало приобретать с 2015 года.

Таким образом, консервативная волна спровоци-
ровала дисбаланс внутри власти, когда наблюдалось 
значительное политическое обесценивание политиче-
ских должностей и статусов из-за чрезмерной активно-
сти силовиков, а также доминирования неформальных 
институтов принятия политических и государственных 
решений. Такая ситуация была заложена переменами 
2011–2012 годов (формирование слабого правительства 
Дмитрия Медведева), но также получила новый импульс 
в связи с геополитическим кризисом, начавшимся с ан-
нексии Крыма в 2014 году.

Геополитический кризис, аннексия Крыма, кон-
фликт на востоке Украины, война в Сирии, –  все  это 
в значительной степени заставило В. Путина сфоку-
сироваться преимущественно на внешнеполитической 
проблематике. Это привело к тому, что позиции спец-
служб, военных, внешнеполитического блока (МИДа), а 
также групп влияния, отвечающих за информационную 
политику, оказались политически привилегированными. 
Кроме того, геополитический кризис требовал более 
высокой динамики принятия решений, большей эффек-
тивности. В. Путин стал приспосабливаться к новой 
реальности, пытаясь выстроить управленческое поле 
вокрyг себя таким образом, чтобы добиваться быстрых 
решений в среде наименьшего сопротивления. Что это 
означало на практике? Что востребованными и более 
комфортными исполнителями оказывались фигуры,  по-
литически менее весомые. А учитывая тот факт, что 
наблюдалась одновременная деполитизация роли чи-
новничества (обесценивание значимости формальных 
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постов), ключевые позиции внутри власти стали 
заполняться технократами.

Наряду с этим наблюдается усиление роли «па-
раллельных» (по отношению к правительству) площадок 
при принятии государственных решений. Начиная  с 
2014 года ключевые программы развития страны  об-
суждаются на площадке Совета Безопасности, а  се-
кретарь СБ Николай Патрушев возвращает себе роль 
одной из самых влиятельных фигур. СБ также забирает 
себе и функции обсуждения социально-экономической 
и даже торговой или финансовой политики, хотя это 
всегда оставалось исключительной компетенцией 
правительства.

Все чаще В. Путин также проводит совещания, 
куда допускаются фигуры, не занимающие никаких 
государственных постов, но при этом принимающие 
участие в реализации политически значимых решений. 
Например, в 2014 году при непосредственном участии 
главы госкорпорации «Ростех» Владимир Путин дает 
добро на реализацию проекта поставок турбин Siemens 
в Крым, вопреки санкциям. Под эту договоренность 
выстраивается и работа правительства, играющего в 
такой ситуации лишь инструментальную роль. Еще 
один пример – внедрение системы взимания платы с 
большегрузного транспорта за проезд по федеральным 
трасам «Платон»: проект, продвигаемый братьями  Ро-
тенбергами, также принадлежащими к близкому окру-
жению В. Путина, был продавлен через Госдуму  и 
согласован с правительством вопреки массовым про-
тестам водителей грузовых автомобилей.

Таким образом, в основе кадровых перемен  в 
России на рубеже третьего и четвертого сроков Вла-
димира Путина лежит адаптация «системы» к новой, 
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более агрессивной, более суровой внешнеполитической 
действительности, где российская власть в рамках очень 
консервативной, даже частично изоляционистской  ло-
гики пыталась выстроить динамичные механизмы 
принятия государственных решений. Как следствие – 
отставки политических тяжеловесов (в Администрации 
Президента, ФСО-СБП, ФСБ) и рост востребованности 
молодых технократов, не имеющих практически ниче-
го общего с В. Путиным до президентского периода. 
Именно поэтому наблюдался приток технократов  в 
руководство Администрации Президента (яркие при-
меры – назначение Антона Вайно главой АП, Сергея 
Кириенко – куратором внутриполитического блока), 
в руководство силовых структур (ФСО-СБП), а также 
масштабные перестановки41 в губернаторском корпусе, 
куда после громких арестов ряда губернаторов было 
крайне сложно привлечь статусных руководителей. 
Популярными в Кремле становятся и школы42 подбора 
кадров: технократическая элита неминуемо стала 
воспроизводить новых технократов.

Институты: в ожидании структурных 
политических реформ

Но технократизация вертикали власти – только на-
чало более масштабного процесса адаптации режима к 
новой внешнеполитической реальности. Катализатором 
этого процесса является и предстоящая трансформация 

41Становая Т. Новая волна ротации губернаторов: технокра-
тичность и деперсонализация // ПОЛИТКОМ.RU, 2 октября 2017 г. 
URL: http://politcom.ru/22820.html

42Чуракова О. Кремль объявил о поиске «управленческой 
элиты завтрашнего дня» // Ведомости, 11 октября 2017 г. URL: https://
www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/10/11/737458-kreml-obyavil-
konkurse-dlya-rukovoditelei
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режима в связи с наступлением последнего президент-
ского срока Владимира Путина. Кадровые перемены 
неизбежно закладывают фундамент и для структурных, 
институциональных изменений.

Когда вместо тяжеловесов внутри российской вла-
сти ключевые посты занимают молодые технократы, 
меняется функционирование и всей вертикали власти, 
которая начинает постепенно возвращать свое институ-
циональное значение. В российской системе власти, и 
особенно при Владимире Путине, государственные ре-
шения часто (или почти всегда) принимаются на «парал-
лельных» площадках с участием не столько официальных 
лиц, сколько приближенных президента, не занимающих 
никаких постов. В этом проявляется своего рода кризис 
совокупности механизмов формальных институтов при-
нятия решений. Технократизация вертикали в условиях 
одновременного геополитического кризиса создает усло-
вия для коррекции этой практики.

Фото © РИА Новости, Сергей Гунеев
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К концу третьего срока Путина внутри режима 
сформировалась потребность к институциональной ре-
форме, которая затрагивала бы практически все ключевые 
структуры: федеральное правительство, Администрацию 
Президента, Совет безопасности, парламент, региональ-
ный уровень, а также такие институты, как политические 
партии. Сегодня наблюдаются тенденции, которые по-
степенно меняют политический функционал ключевых 
институтов. Так, Администрация Президента, вопреки 
традиционной роли, активно занялась экономически-
ми стратегиями (например, тема цифровой экономики 
педалируется Андреем Белоусовым, а кураторы вну-
тренней политики стали плотнее заниматься социально-
экономической проблематикой). Совет Безопасности 
стал интегрированной площадкой для обсуждения прак-
тически всех направлений развития государства, хотя 
формально лишь в контексте приоритетов безопасности. 
В то же время силовые структуры играют все большую 
роль во внутренней политике – ФСБ является одним из 
ключевых органов власти, влияющих на положение вне-
системной оппозиции, НКО, правозащитников, СМИ и 
социальных сетей.

Малообсуждаемой в России, практически незамет-
ной, стала и трансформация роли российского парла-
мента, который на протяжении многих лет был «не 
местом для дискуссий». И сенаторы, и депутаты,  не 
имевшие прежде практически никакого самостоятель-
ного влияния, постепенно «политизируются». В составе 
Совета Федерации оказываются знаковые фигуры, 
такие как бывший главком ВКС Виктор Бондарев, 
бывший губернатор Псковской области, ставший в 
октябре секретарем Генсовета партии власти «Единой 
России» Андрей Турчак, бывший глава комитета по 
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международным делам Константин Косачев, занявший 
аналогичный пост в СФ, и прочие. СФ пытается влиять и 
на внутриполитическую повестку: показательным стало 
создание специальной комиссии по защите суверенитета 
России. Тем самым спикер СФ Валентина Матвиенко, 
апеллируя к агрессивно-консервативной повестке дня, 
а также поддерживая приход в СФ более влиятельных 
представителей элиты, пытается расширить зону влияния 
и палаты, и свою собственную.

То же самое наблюдается и в Госдуме, где спикером 
с октября 2016 года стал бывший куратор внутренней 
политики в администрации президента Вячеслав Воло-
дин. Госдума резко политизировалась с его приходом, а 
сам Володин стал первым спикером путинской эпохи, 
которого трудно назвать техническим.

Складывается парадоксальная ситуация, при кото-
рой, с одной стороны, вертикаль исполнительной власти 
всех уровней (начиная с Кремля и заканчивая регионами) 
становится все более технократической, в то время как 
находившиеся на периферии институты, такие как пар-
ламент и партии, напротив, политизируются. Это также 
оказывается фактором, который будет подталкивать вну-
триэлитную дискуссию о государственной реформе.

Все выше обозначенные тенденции и факторы соз-
дают устойчивый внутриэлитный запрос на конститу-
ционную реформу, которая в разных вариантах уже 
обсуждается в Кремле. Выбор в пользу того или иного 
сценария будет делаться также исходя из выбора схемы 
решения «проблемы-2024». Владимир Путин практиче-
ски сразу после своего переизбрания в 2018 году ока-
жется перед дилеммой – как выстраивать управление 
государством с учетом конституционно закрепленного 
запрета на переизбрание в 2024 году. На сегодня Кремль 
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посылает однозначные сигналы: Путин готов уйти с по-
ста президента по завершению своего последнего срока, 
конституционная правка в этом контексте не планиру-
ется. Если этот сценарий гипотетически принять за ба-
зовый, то в 2018 году режим начнет готовиться к форми-
рованию механизма функционирования постпутинского 
режима, причем «постпутинский» вовсе не означает пол-
ное устранение В. Путина от системы управления.

Сегодня слишком рано обсуждать возможные ва-
рианты практической реформы, однако можно как мини-
мум обозначить направления для ее реализации. Прежде 
всего это тренд на расщепление «вертикали»: возмож-
но институциональное усиление таких структур, как 
Администрация Президента, Госсовет, Совет Безопас-
ности. Есть и более радикальные реформы, предусма-
тривающие формирование политической системы по 
типу американской – с вице-президентом и срощенными 
администрацией-правительством.

Растет число предпосылок и к реформам полити-
ческих институтов – выборов, партий. Уже в первой 
половине четвертого срока Путина можно будет ожи-
дать смены лидеров в таких старейших партиях,  как 
КПРФ, ЛДПР, а также «Справедливой России»  (также 
может появиться новая левая партия). Более глубокий 
ребрендинг и кадровая трансформация могут затронуть  
и партию власти «Единая Россия», которая, если, 
Путин все же решится уйти с поста президента до 
2024 года, станет играть более выраженную, менее 
инструментальную роль. Тем не менее все это неиз- 
бежно будет вести не к росту конкуренции, а к ее 
сворачиванию: за последние годы отношения Кремля 
с парламентскими партиями за исключением «Единой 
России» становились более управляемыми, более до-
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говорными, а распределение мест внутри системы все 
больше походит на квотную демократию. Если в России 
не будет серьезного финансово-экономического кризиса, 
способного спровоцировать дестабилизацию, то можно 
будет наблюдать дальнейший процесс «растворения» 
системной оппозиции внутри режима. А это, в свою 
очередь, даст Кремлю возможность несколько смягчить 
контроль над выборами, сделав их декоративно более 
прозрачными, но по сути менее демократическими.

В любом случае, как бы ни развивались события, 
Кремль будет вынужден в самое ближайшее время за-
няться конституционной реформой, которая либо поз-
волит Путину оставаться на высшем посту, либо создаст 
такие условия, при которых он сохранит свое влияние 
и возможность в любой момент вмешаться. Последний 
ваpиант будет означать наделение Путина (через созда- 
ние под него того или иного поста) механизмом вети-
рования внешнеполитических или внутриполитических 
решений.  

Элиты: тектонические сдвиги 
в окружении Путина

Всякий раз при описании системы власти в России 
эксперты и журналисты неизбежно обращаются к теме 
так называемых «друзей» Путина или его соратников, 
имеющих превалирующее влияние на принятие решений 
внутри России практически с самого начала 2000-х годов. 
Статей и книг на эти темы написано множество: хорошо 
известен круг людей, с которыми Путин начинал свою 
карьеру в КГБ или работал в мэрии Санкт-Петербурга, 
с которыми сотрудничал по бизнес-проектам или имел 
прочные семейные связи. Однако особенностью конца 
третьего срока Владимира Путина стал тот факт, что его 
близкие друзья, сохраняя прямой доступ к президенту и 
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влияние, тем не менее постепенно оттесняются другими 
категориями «соправителей».

В первую очередь речь идет о двух условных ка-
тегориях. Первая напрямую связана с актуальной для 
Путина повесткой – это суверенитет, безопасность, 
национальные интересы во внешней политике,  а  так-
же военные действия России. Минобороны, отдельно – 
Генштаб, ФСБ и СВР, Совет Безопасности, – все эти 
институты неизбежно стали заполнять управленческое 
пространство вокруг Путина, вытесняя его соратни-
ков-друзей. Связано это, в том числе и со значительным 
изменением баланса интересов Путина в пользу вне-
шнеполитической  повестки  дня,  где  у  его  соратников  не 
так много интересов или приоритетов и где все они, 
скорее, являются уязвимым фактором с точки зрения 
новых вызовов России. Кроме того, свою роль сыграли и 
санкции:  одним  из  важнейших  последствий  санкцион
ной политики Запада в отношении России является
снижение влияния путинских государственных оли-
гархов – всех тех, кто благодаря персональной близости 
к Путину смог сделать состояние, удачно встроившись в 
систему распределения благ (как правило, за счет доступа 
к госзаказам, но не только). Эта уязвимость друзей
Путина,  попавших  под  санкции, их ограниченность  из- 
за сужения доступности ресурсов, выдавливает  путин-
ских «госолигархов» на периферию принятия государ-
ственных решений.

Вторая категория – технократы, пришедшие на ме-
ста персонально приближенных к Путину тяжеловесов. 
Достаточно сравнить глав администраций президента – 
Сергея Иванова и сменившего его Антона Вайно. Пер-
вый, безусловно, ближе к главе государства, его слово 
остается более весомым, «политическим». Путину труд-
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нее с ним спорить. Однако Вайно, в отличие от Ивано-
ва, физически чаще с президентом, он гибче, проще, по-
нятней, а оттого и более эффективен, динамичен. Кроме 
того, сам факт его технократичности исключает любые 
дискуссии, сомнения или в принципе альтернативность 
мнений. Именно деполитизированность и технократич-
ность. Вайно, изначально более слабой, менее масштаб-
ной фигуры, и становятся билетом в высший эшелон лиц, 
оказывающихся рядом с Путиным в моменты принятия 
стратегически значимых решений. Роль таких фигур, как 
и число таких фигур внутри власти, будут расти.

В целом отличительной чертой в процессах рота-
ции российских элит последних двух лет, а также пред-
стоящего кадрового обновления в связи с президентски-
ми выборами, является «депутинизация» российской 
элиты. Ключевые значимые должности все чаще занима-
ют фигуры, никак не связанные с ранним Путиным, не 
знающие его по работе до избрания президентом России. 
«Депутинизация» создает условия для более мягкой, гиб-
кой трансформации путинского режима в постпутинскую 
систему, которая вовсе не обязательно будет более демо-
кратической. Система, нацеленная на самосохранение, 
уже сегодня формирует внутри себя механизмы плавно-
го транзита и преемничества, при которых неизбежный 
уход

Путина с поста президента (рано или поздно) будет 
гарантировать воссоздание самого путинского режима, 
но уже без Путина. Безболезненность такого перехода, с 
точки зрения инстинкта самосохранения режима, будет 
зависеть только от одного фактора – наличия ресурсов, а 
это остается фактором внешней конъюнктуры, никак не 
поддающимся контролю внутренними силами, особенно 
в условиях сохранения консервативного тренда.
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Общественные настроения в России: 
смена трендов?

Денис Волков, эксперт «Левада-Центра»
Настроения 2017 года во многом определялись 

экономическими факторами. По субъективным ощуще-
ниям наших респондентов, в середине весны прекрати-
лось падение доходов, продолжавшееся на протяжении 
полутора-двух лет. Оптимизм по поводу будущего, рост 
положительных оценок текущего положения – и своего, 
и страны в целом – начали проявляться в опросах об-
щественного мнения еще раньше – к осени 2016 года. 
Иными словами, шок от падения рубля в конце 2014 года 
и последовавшая долгая адаптация к ухудшению мате-
риального положения остались позади. Улучшение на-
строений, в свою очередь, поддержало и рейтинги рос-
сийских властей, двухлетний период падения сменился 
небольшим восстановительным ростом.

Эти настроения хорошо отражает индекс социаль-
ных настроений43, рассчитываемый в Левада-Центре с 
регулярностью один раз в два месяца. Детализация ин-
декса представлена на рисунке, где «индекс семьи» отра-
жает оценку положения дел в семье респондента: «индекс 
России» – оценку положения дел в политике и экономике 
страны, в «индексе ожиданий» заложены оценки того, как 
будет развиваться ситуация в будущем, «индекс власти» 
заключает в себе оценки деятельности президента и пра-
вительства (сочетание оценок двух политических инсти-
тутов делает «индекс власти» более подвижным, нежели 

43Индекс потребительских настроений // Левада-Центр. URL: 
http://www.levada.ru/indikatory/sotsialno-ekonomicheskie-indikatory/
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показатель одобрения деятельности Владимира Путина44 

на посту президента, который на протяжении последних 
трех лет менялся очень мало). Регулярные замеры на про-
тяжении последних пятнадцати лет позволяют просле-
дить основные колебания общественного мнения почти 
на всем протяжении президентства Владимира Путина. 
Так, на графиках хорошо заметны два пика оптимизма – 
в 2007–2008 и в 2014 годах (первый происходил на фоне 
электоральной мобилизации и российско-грузинского 
конфликта, второй – на фоне присоединения Крыма к 
России). Хорошо видны и два «обвальных» периода, при-
ходящихся на начала экономических кризисов – в конце 
2008 и конце 2014 годов.

Другой индекс, рассчитываемый ежемесячно на 
протяжении последних десяти лет, дает представления о 
динамике потребительских настроений45 россиян: каково 
материальное положение семьи, как оно менялось в по-

44Oдобрение деятельности Владимира Путина // Левада-
Цунтр.URL:http://www.levada.ru/indikatory/odobrenie-organov-vlasti 

45Индекс потребительских настроений // Левада-Центр. URL: 
http://www.levada.ru/indikatory/sotsialno-ekonomicheskie-indikatory/
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следнее время, хорошее ли время для того, чтобы делать 
крупные покупки. Этот показатель хорошо отражает и 
резкий «обвал» оценок на фоне экономического кризиса 
в 2008 году, и длительное планомерное ухудшение по-
требительских настроений, начавшееся весной 2014 года 
и продолжавшееся вплоть до середины 2016 года. После 
чего начался период медленного улучшения настроений, 
которое по времени предшествовало началу восстанов-
ления российской экономики (что интуитивно объясни-
мо – адаптация населения к новой ситуации и решение 
вновь тратить деньги – стимулирует экономику).

В последние пару месяцев приведенные показатели 
демонстрируют противоречивые тенденции. Оптимизм 
по поводу положения дел в стране и общего развития си-
туации по-прежнему сохраняется. Однако оценки лично-
го материального положения, а также одобрение органов 
власти впервые за последние полтора-два года пошли 
вниз.

Окончательные выводы делать еще рано, нужно 
провести еще пару замеров, но вполне возможно, что мы 
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наблюдаем изменение трендов в российском обществен-
ном мнении: на смену положительной динамики прихо-
дит отрицательная, настроения ухудшаются, что неиз-
бежно повлечет за собой рост недовольства властью.

На каком-то этапе недовольство может привести к 
новым протестным выступлениям. Но это дело будущего. 
Пока российская власть обладает достаточным запасом 
легитимности, серьезных общероссийских протестных 
акций ждать не стоит.

Президентские выборы
Даже если описанные тренды в российском 

общественном мнении получат продолжение, это  вряд 
ли серьезным образом скажется на результатах прези-
дентских выборов, которые назначены на воскресение 
18 марта 2018 года (дата специально была перенесена 
парламентариями так, чтобы выборы прошли в очередную 
годовщину присоединения Крыма к России). Несколько 
месяцев, оставшиеся до дня голосования – слишком 
короткий срок, чтобы общественные настроения могли 
измениться радикальным образом. В конце ноября, 
еще до официального объявления Владимира Путина 
о своем намерении участвовать в президентской гонке, 
за него были готовы голосовать 53% россиян46 – почти 
в два раза больше, чем в аналогичный период прошлой 
предвыборной кампании. В пересчете на количество 
голосов избирателей (тех, кто уже определился с выбором 
и не исключает участия в голосовании) электоральный 
рейтинг Владимира Путина приближается к заветной 

46Возможные результаты президентскеих выборов // Левада-
Центр. URL: https://www.levada.ru/2017/12/04/vozmozhnye-rezultaty-
prezidentskih-vyborov-4/
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цифре в 70%. По слухам, именно такой результат в 
Кремле считают целевым.

Если бы выборы президента России состоялись 
в ближайшее воскресенье, приняли бы вы в них уча-
стие, и если да – за кого из нынешних политиков вы 
бы проголосовали? (в% от опрошенных; открытый 
вопрос)

Столь высокая поддержка президента стала прямым 
следствием присоединения Крыма к России в 2014 году. 
На тот момент вся политическая система испытывала 
кризис легитимности. Одобрение всех основных госу-
дарственных институтов было на относительно низком 
уровне: от трети до половины россиян критически  от-
носились к своей власти. Лишь так называемый «эф-
фект Крыма» (о причинах этого эффекта речь пойдет 
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Якби вибори президента Росії відбулися у найближчу неділю, 
чи брали б ви у них участь, і якщо так – за кого з нинішніх політиків 
ви б проголосували? (% від опитаних; відкрите питання) 
 

 гру. 
07 

лис. 
11 

сер. 
17 

вер. 
17 

жов. 
17 

лис. 
17 

Путин 29 31 48 52 53 53 
Жириновский 3 6 2 2 3 4 
Зюганов 4 8 2 2 2 3 
Навальный – – 1 1 2 1 
Шойгу <1 <1 1 <1 1 1 
Миронов 1 2 <1 <1 <1 1 
Собчак – – – – <1 1 
Явлинский 1 1 <1 <1 <1 <1 
Медведев 7 7 <1 <1 <1 – 
Другое 10 2 1 1 <1 1 
Не знаю, за кого стали 
бы голосовать 

33 23 24 23 20 15 

Не стали бы голосовать 6 12 10 9 11 11 
Не знаю, стали бы 
голосовать или нет 

7 10 11 9 9 10 

Настільки висока підтримка президента стала прямим 
наслідком приєднання Криму до Росії в 2014 році. На той момент вся 
політична система відчувала кризу легітимності. Схвалення всіх 
основних державних інститутів було на відносно низькому рівні, від 
третини до половини росіян критично ставилися до своєї влади. 
Лише так званий «ефект Криму» (про причини цього ефекту мова 
піде трохи пізніше) допоміг радикально змінити ситуацію – 
російська політична система отримала новий заряд легітимності. І 
хоча ейфорія з приводу події закінчилася досить швидко, новий 
запас легітимності досі не витрачений. У цьому сенсі «кримський 
ефект» діє до цих пір, багато в чому саме завдяки цьому ефекту 
Володимир Путін має всі шанси бути переобраним більшістю 
голосів. 

Жодні інші кандидати не зможуть скласти йому суттєву 
конкуренцію. Тут варто зробити уточнення. Найбільш точно 
популярність потенційних кандидатів дозволяє оцінити відкрите 
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чуть позже), помог радикально изменить ситуацию, 
российская политическая система получила новый заряд 
легитимности. И хотя эйфория по поводу произошедшего 
закончилась довольно быстро, новый запас легитимности 
до сих пор не истрачен. В этом смысле «крымский эффект» 
действует до сих пор, во многом именно благодаря 
этому эффекту Владимир Путин имеет все шансы быть 
переизбранным большинством голосов.

Никакие другие кандидаты не смогут составить 
действующему президенту значимую конкуренцию. Здесь 
нужно сделать уточнение. Наиболее точно популярность 
потенциальных кандидатов позволяет оценить открытый 
вопрос, когда респонденты сами называют имена. Однако 
далеко не все эти политики будут участвовать в выборах. 
Так, от партии власти традиционно участвует только один 
кандидат: трудно представить ситуацию, когда Владимир 
Путин соревнуется за голоса избирателей с Дмитрием 
Медведевым или Сергеем Шойгу. Участие в выборах 
жестко контролируется, и наиболее способный оппозици-
онный политик, который был готов вести реальную аги-
тацию среди населения – Алексей Навальный – не будет 
допущен до участия в выборах, а значит, и на телеэкра-
ны. Тот, кого не показывают федеральные телеканалы, 
остается в России неизвестным для большинства насе-
ления. Допущенные кандидаты или не имеют за собой 
серьезной организационной и материальной базы, или не 
захотят ломать существующие договоренности с властью – 
гласные или негласные – и поэтому их кампании, скорее 
всего, окажутся традиционно блеклыми, не похожими на 
настоящую политическую борьбу.

Единственное, что может несколько омрачать 
ситуацию, так это возможная относительно низкая явка. 
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Если соотносить результаты наших предыдущих замеров 
конца 2011 года и фактическую величину явки на 
президентских выборах (порядка 65%), то по состоянию 
общественных настроений на сегодняшний день, явка 
вряд ли будет больше 55%. А это сильно меньше того, 
что – опять же по слухам – запланировали в Кремле. 
Когда выборы лишены какой-либо интриги, вряд ли 
можно ожидать слишком высокой явки. В этих условиях 
больших стимулов голосовать нет ни у сторонников, ни у 
противников власти. Как Кремль собирается достигнуть 
желаемой явки – не ясно.

Общественное мнение в отношении Украины
Для украинских читателей необходимо подчеркнуть, 

что речь пойдет о российском общественном мнении. 
Свою задачу автор видит лишь в том, чтобы показать, как 
произошедшее видится большинству населения России. 
Стоит ли говорить, что взгляды украинцев и россиян на 
одни и те же события могут быть противоположным. Как 
по-разному российское и украинское общество понима-
ют происходящее, видно из сравнительных российско-
украинских исследований47, которые долгое время на 
собственные средства проводили Левада-Центр – в Рос-
сиии Киевский международный институт социологии 
(КМИС) – в Украине. К сожалению, в последние годы 
таких исследований становится все меньше.

Евромайдан. С самого начала украинских событий 
конца 2013 российской власти было важно было дис-
кредитировать Майдан в глазах большинства россиян. 
Нельзя было допустить никаких параллелей между 
режимом  Януковича и  Путина.  Важно  было,  чтобы 

47Российско-украинские отношения // Левада-Центр. URL: 
https://www.levada.ru/2017/10/30/rossijsko-ukrainskie-otnosheniya-2/
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Майдан не стал для большинства россиян символом 
успешного народного выступления против коррумпи-
рованной и непопулярной власти. Стоит напомнить, 
что в то время российская политическая система находи-
лась в кризисе. Несмотря на то, что массовые протесты 
2011–2012 годов к тому времени уже сошли на нет, 
рейтинг государственных институтов и президентский 
рейтинг Владимира Путина были относительно низ-
кими и не росли. Народная революция в народной 
стране создавала опасный прецедент, который необхо-
димо было дискредитировать.

И надо признать, что российской власти это уда-
лось. На протяжении нескольких лет Майдан пред-
ставлялся россиянам лишь как незаконный государ-
ственный переворот, за которым последовали хаос и 
крушение государства. А вместе с тем удалось дискре-
дитировать всех, кто выступал против режима Влади-
мира Путина в России: на фокус-группах всем, кто 
апеллировал к украинскому примеру обычно отвеча-
ли: «Вы хотите, чтобы было, как на Украине?». Но 
сегодня наши исследования показывают, что сила 
этого символа уже поблекла, и с конца 2016 года 
протест против режима вновь стал приемлемым спо-
собом выражать свое недовольство. Хоть большин-
ство россиян пока не собираются протестовать, об-
раз Майдан в России конца 2017 года больше не 
актуален.

Крым. Отдельного пояснения требует нынешнее 
отношение россиян к Крыму. Актуальным этот вопрос 
назвать нельзя. Эйфория, сопутствующая присоедине-
нию Крыма к России, быстро прошла. Она длилась не 
более нескольких месяцев, и уже к концу 2014 года 
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она сменилась беспокойством по поводу резкого па-
дения курса рубля и роста цен. Сегодня про Крым 
вспоминают редко, обычно в связи с телевизионными 
сюжетами о строительстве моста на полуостров. Но 
однозначного отношения к этому строительству в об-
ществе нет: на фокус-группах часто можно слышать мне-
ние, что никакого моста строить не нужно – и так 
уже крымчан «облагодетельствовали», и довольно  с 
них. К любым дополнительным тратам на Крым 
общество в целом относится отрицательно. От роста 
общественного недовольства по этому вопросу власть 
спасает лишь отсутствие общественной дискуссии: как 
о целесообразности самого присоединения полуостро-
ва, так и о размере бюджетных трат. Кажется, никто 
кроме Григория Явлинского и Ксении Собчак публично 
не ставит этот вопрос.

Тот факт, что вопрос о Крыме потерял свою ак-
туальность для большинства россиян, вовсе не  озна-
чает, что изменилось общественное мнение по поводу 
статуса полуострова. Сегодня, как и три года назад, 
более 80% россиян поддерживают произошедшее при-
соединение. Тому есть несколько причин. Среди них и 
давняя обида на то, что Крым в 1991 году «достался» 
Украине. И относительно мирное (особенно на фоне 
происходящего на Востоке Украины) изменение статуса 
полуострова в 2014 году. Но главное в том, что три 
года назад полуостров приобрел новое символическое 
значение. Для большинства населения присоединение 
Крыма стало показателем возрождающегося величия 
России – так это подавалось по телевидению, так это 
и было воспринято большинством населения страны. 
Именно ощущение возрождения страны как великой 
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державы привело к росту оптимизма и всех мыслимых 
рейтингов власти. Но новое символическое значение 
Крыма надолго закрыло возможность ставить вопрос 
о его возможном возвращении (кроме того, с недавних 
пор сомнение в территориальной целостности страны 
считается в России уголовным делом). Те, кто поднимают 
этот вопрос, выглядят в глазах большинства населения 
почти предателями, находящимися «на подкормке» у 
недружественных иностранных государств.

Восток Украины. Отношение россиян к проис-
ходящему на Востоке Украины в самопровозглашенных 
республиках «ЛНР» и «ДНР» за последние три года 
несколько изменилось. Весной 2014 года среди населе-
ния преобладало мнение, что эти республики должны 
войти в состав России. Однако на фоне ожесточенных 
боев, а также западных санкций против России по Крыму 
это мнение начало быстро меняться, и сегодня боль-
шинство россиян выступает за независимость этих тер-
риторий. Здесь важно понять, что украинские события 
освещались в российских СМИ (и были поняты боль-
шинством населения) как гражданская война между 
востоком и западом Украины. При этом симпатии в 
России изначально были на стороне восточных терри-
торий. Сегодня эти симпатии не столь безусловны (их 
разделяют порядка 40% населения), почти столько не 
поддерживает ни одну из сторон конфликта.

Здесь важно напомнить, что в конце 2013 года за 
невмешательство в дела соседнего государства высту-
пало большинство российского населения. Преоблада-
ющие настроения в отношении Украины можно оха-
рактеризовать следующей фразой: «Денег не давать, 
войска не посылать». Для того, чтобы переломить эти 
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изоляционистские настроения, как раз и понадобилась 
массированная телевизионная пропаганда. В целом она 
строилась вокруг набора нехитрых идей: «русским на 
Украине угрожает опасность», а «своих надо защищать», 
поэтому «Россия должна вмешаться». После того, как 
пропагандистский напор ослаб – это произошло вес-
ной 2015 года – изоляционистские настроения начали 
возвращаться. Внимание к украинским событиям тоже 
ослабло.

Украина в целом. Сегодня за происходящим в со-
седней стране следят не более трети населения (в  2014 
году таких было в два раза больше). Интерес к этой теме 
был в значительной степени навязан телевизионной 
пропагандой: резкий спад интереса к украинским со- 
бытиям произошел, по нашим наблюдениям, весной 
2015 года. Тогда же, согласно подсчетам Джорджо Комаи 
(Giorgio Comai), эта тема резко ушла из информацион-
ной повестки крупнейших телеканалов. Именно феде-
ральное телевидение, которое в России находится под 
жестким государственным контролем, продолжает оста-
ваться главным источником информации о происходя-
щем в России и мире.

Но несмотря на то, что внимание россиян к Украине 
значительно ослабло, эта страна все равно остается 
одним из главных поставщиков новостей. Согласно 
открытым вопросам (без предварительных подсказок) 
о наиболее запомнившихся событиях прошлого месяца, 
которые Левада-Центр задавал в сентябре48 и октябре, 
суммарно различные украинские события назывались 
каждым десятым респондентом (что каждый раз ста-

48Запомнившиеся события // Левада-Центр. URL: https://www.
levada.ru/2017/11/08/16998/
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вило украинскую тему на третье место среди других 
запомнившихся происшествий). Какое-то одно событие 
выделить трудно, люди отмечали злоключения Михаила 
Саакашвили, различные заявления Порошенко в адрес 
России, различные происшествия на Востоке Украины 
и многое другое. Все вместе эти сообщения сливаются 
в постоянный скандально-негативный информационный 
фон, в котором Украина предстает как нестабильная, 
неблагополучная и враждебная России страна. События, 
которые формировали бы позитивный образ Украины, 
практически никто не упоминает. Вряд ли подобное 
освещение сегодня возможно на российском телевидении. 
Соответственно, в отношении Украины в российском 
общественном мнении сегодня преобладают негативные 
оценки. В сентябре 2017 г. положительно относились к 
соседней стране около трети россиян (32%), половина 
(53%) относилась отрицательно.

Тот факт, что крупнейшие российские телеканалы 
могут формировать общественное мнение в отношении 
Украины в условиях потенциального доступа к любой 
точке зрения через Интернет, которым на сегодняшний 
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день регулярно пользуются более двух третей населения 
России, говорит о нескольких вещах. Тема Украины сама 
по себе не вызывает особого интереса у населения со-
седней страны, поэтому потребляются только те новости, 
которые есть в широком доступе. Тратить время и усилия 
на то, чтобы разобраться в происходящем и узнать разные 
точки зрения на происходящее, готовы далеко не все.

Более того, как показывают наши наблюдения, 
даже многие (но не все) из тех, кто имеет доступ к дру-
гим оценкам, все равно склонны придерживаться офи-
циальной российской позиции на то, что происходит. Я 
бы не торопился списывать это на страх отклониться от 
«генеральной линии» или неоткровенность отвечающих 
на вопросы анкеты. Неоднократно обсуждая эти вопрос 
на групповых дискуссиях, я прихожу к выводу, что «ге-
неральная линия» может быть привлекательна сама по 
себе: она непротиворечива, в этой версии Россия пред-
стает как великая держава, защитница русскоговоряще-
го населения, не делает ничего предосудительного. Этой 
версии приятно придерживаться, в то время как альтер-
натива оказывается малопривлекательной и сложной для 
постижения.
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Есть ли у российской оппозиции 
внешняя повестка?

Григорий Фролов, Директор Дома Свободной Рос-
сии в Киеве

2017 год стал годом начала нового цикла подъема 
российского про-демократического оппозиционного дви-
жения. Опорными событиями этого подъема стали две 
значительные политические кампании:

• Президентская кампания Алексея Навального, по 
сути стартовавшая с фильма «Он вам не Димон» о кор-
рупции премьер-министра России Дмитрия Медведева, и 
как следствие, самой крупной с 1990-х годов всероссий-
ской акции протеста, в которой приняли участие более 
сотни тысяч участников в более чем 200 городах Рос-
сии. С тех пор кампания находится в активной фазе, а 
Алексей Навальный либо в спецприемнике на очередных 
сутках ареста, либо на очередной многотысячной встре-
че с избирателями в одном из городов России.

• Успешная муниципальная кампания в Москве, 
где благодаря систематическим усилиям целого ряда 
оппозиционных сил, включая штаб Дмитрия Гудкова, 
Школу Местного Самоуправления, «Открытую Россию» 
и др., был достигнут крупнейший результат: более  260 
мандатов по всей Москве, и 17 побед в отдельных  ра-
йонах, таких как Красносельский, Тверской или Га-
гаринский. В Гагаринском районе оппозиция выиграла 
12 из 12 мандатов, несмотря на то, что в этом районе 
голосовал сам Владимир Путин.

Важной характеристикой обеих этих кампаний, а 
также месседжей, которые они транслируют, является 
полная концентрация на внутрироссийской повестке, во-
просах экономики и локальных проблемах регионов или 
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районов. При этом международная повестка уходит на 
второй или третий план, и, в частности, такие важные 
вопросы, как «что делать с Крымом?», не попадают в 
основную информационную волну вокруг предвыборной 
дискуссии.

Давайте попробуем разобраться почему так проис-
ходит.

• Хоть нынешняя Россия и не является демократи-
ческой страной или страной с конкурентной публичной 
политикой, она все равно с определенным искажением 
реагирует49 на те же политические вызовы и тренды, 
что и весь мир. Так, например, тактика команды Алек-
сея Навального по совмещению национальной повестки 
(риторика об ограничении миграции, политический изо-
ляционизм) с перераспределительной (дрейф антикор-
рупционной риторики в сторону левых лозунгов о пере-
распределении доходов и фиксированной минимальной 
зарплате) характерна для многих правопопулистских 
партий Запада и успешных политических кампаний по-
следних лет.

• За последние несколько лет произошли глубинные 
изменения в организационной структуре российского 
продемократического движения. В первую очередь это 
связано с крахом партийного формата самоорганизации. 
В 2017 году была дискредитирована ключевая оппо-
зиционная партия ПАРНАС, которая потеряла почти 
весь первый эшелон лидеров мнений и фактически 
перестала существовать как точка сборки политических 
активистов. Вслед за ней произошел конфликт в партии 

49Снеговая М. Правый популизм в России: Путин vs Навальный 
// Дом свободной России. URL: https://freerussiahouse.org/2017/11/01/
pravyj-populizm-v-rossii-putin-vs-navalnyj/
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Демократический выбор. А ранее Алексей Навальный 
отказался от безуспешных попыток зарегистрировать 
свою политическую силу – «Партию Прогресса». Как 
мы знаем, подобная ситуация в несистемных партиях 
сопровождалась выходом последних оппозиционеров 
из парламентских партий (Дмитрий Гудков, Илья По-
номарев).

Таким образом, во-первых, оппозиционное движе-
ние фактически перешло во внепартийный режим, Алек-
сей Навальный, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, и прочие 
опорные оппозиционные фигуры стали действовать от 
лица «движения», а не политической партии. Они пере-
ориентировались на строительство коммуникационных 
мостов с населением и альтернативных общественных 
институтов, как, например, Конгресс муниципальных де-
путатов в Москве, или канал Навальный Live. Особен-
ности этих новых институтов заключаются в фокусе на 
решении конкретных общественно-важных вопросов, а 
не на построении широкой идеологической платформы, 
которая включала бы в себя внешнюю политику. Также 
важно отметить, что их активность направлена на работу 
с запросом избирателя, а избирателям, как правило, не 
интересна внешняя политика.

Во-вторых, партии служили в том числе внешнепо-
литической трибуной, ПАРНАС входил в Объединение 
Европейских либеральных Партий ALDE, а «Демокра-
тический Выбор» – в EPP. Постоянное участие в ком-
муникации в рамках данных межпартийных площадок 
несло некоторые обязательства иметь позицию по внеш-
ней повестке, которое теперь отсутствует.

В-третьих, тема внешней политики в информаци-
онном пространстве объективно является зоной тоталь-
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ного доминирования Владимира Путина и кремлевской 
повестки.

На данный момент кажется совершенно очевид-
ным, что ни одна политическая сила не сможет успеш-
но конкурировать или оспаривать крымскую повестку 
Путина во внутрироссийской риторике. В этом смысле 
очень легко обратить внимание на то, что та прослойка 
российских оппозиционных лидеров мнений, которая 
строит свою политическую платформу вокруг темы воз-
вращения Крыма, оперируют не к российскому обществу 
или избирателям, а к своей узкой аудитории, украинско-
му обществу или западным медиа. Они отдают себе отчет 
в том, кто их аудитория, и что на данный момент у них 
нет даже умеренных политических перспектив в России.

На какое-то время Путину удалось объединить 
значительные массы избирателей, «заряженных» на раз-
дражение от экономического и политического транзита, 
вокруг «крымской победы». И теперь можно заметить, что 
оппозиция ищет альтернативную точку опоры, пытаясь 
объединить вокруг себя не менее значительные массы 
населения, испытывающие раздражение от экономи-
ческой стагнации и внешнеполитической пропаганды. 
Идеи изоляционизма, усиления самоуправления на 
местах  и перераспределения ресурсов от богатых к 
бедным  и от центра к окраинам на данный момент 
выглядят разумной платформой для решения электо-
ральных задач оппозиции.

Поэтому запущенная недавно президентская кам-
пания Собчак выглядит в значительной мере искусствен-
но созданным раздражителем, карикатурным набором 
либеральных лозунгов, совмещенных с публичной пер-
соной с огромным антирейтингом. То есть кампания 
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К. Собчак на данном этапе транслирует набор идей, как, 
например, «вернуть Крым Украине», «захоронить Лени-
на», «осудить Сталина», «поддержать ЛГБТ», тем не ме-
нее в условиях глобальной необходимости расширения 
электората оппозиции начало кампании на такой базе 
грозит усилить общественный раскол, а не создать кон-
сенсус. И, пожалуй, именно этот набор лозунгов, Кремль 
хотел бы услышать от кампании Навального, чтобы ее 
эффективно уничтожить, но не услышал.

Тем не менее тема внешней политики не потерялась, 
а, скорее, переехала вместе с сотнями тысяч политических 
эмигрантов из России, и начала формироваться во-
круг созданных этими людьми площадок в Европе, 
Украине и Северной Америке. Из числа наиболее ин-
ституализированных стоит выделить Форум и Фонд 
Бориса Немцова в Берлине и Бонне, Фонд «Свободная 
Россия» в Вашингтоне и Киеве, отдельное место в этом 
формате также имеет Лондонская «Открытая Россия» 

Алексей Навальный, Ксения Собчак. Фото Сергея Фадеичева/ТАСС
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Ходорковского. Однако кроме этого нужно также говорить 
о культурных проектах, таких как фестиваль KULTURUS 
в Праге, правозащитных, как Форум «Россия-ЕС», и 
разнообразных русскоязычных журналистских проектах 
за пределами России.

В последние несколько лет заметная часть дискус-
сии о формировании новой мировоззренческой повестки, 
а вместе с тем и тема внешней политики, выстраивания 
коммуникации с западными партнерами переместилась в 
«оффшор» российской юрисдикции, и основным драйве-
ром ее стали именно эти сообщества.

Несмотря на оторванность сообществ внешней 
повестки от внутренней, важно понимать, что все это 
детали одной картинки. Разделение труда в российском 
продемократическом движении выглядит так: одни могут 
и идут на выборы, не усугубляя свои риски, в то время 
как другие за пределами страны озвучивают внешнюю 
повестку. При этом базовые тезисы этой повестки  (как 
неприятие присоединения Крыма или поддержка рас-
ширения списка персональных санкций) являются кон-
сенсусными как для оппозиции внутри страны, так и за 
ее пределами.
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Стратегии российской оппозиции
Андрей Круглашов, стратег, кандидат полити-

ческих наук, доцент Национальной Академии Государ-
ственного Управления

Анастасия Фазулина, активистка, координатор 
выборных кампаний

Экскурс в эволюцию современной оппозиции на-
чнем с 2004 года. Тогда, посмотрев своими глазами на 
оранжевую революцию в Украине, российские активисты, 
в основном молодежного крыла СПС и «Яблока», поня-
ли, насколько важна коалиционность протестного движе-
ния. После длительных переговоров, в марте 2005 года 
было создано движение «Оборона». В него также вош-
ли и беспартийные активисты. Задачей движения была 
подготовка ненасильственной революции, в результате 
которой «можно будет построить свободное общество и 
получить ответственную власть».

Однако создать масштабную коалицию так и не уда-
лось. Примерно в то же время под руководством Марии 
Гайдар и Алексея Навального, который на тот момент 
занимал должность исполнительного директора москов-
ского «Яблока», появилось движение «Да!». А уже в на-
чале 2006 года в «Обороне» случился конфликт на почве 
борьбы за власть.

Тогда Илья Яшин на перевыборах руководства дви-
жения не прошел в координационный совет и обвинил 
своих коллег в заговоре. Практически все «яблочники» 
вышли из «Обороны» и продолжили свою деятельность 
уже в рамках «Молодежного Яблока», лидером которого 
на тот момент был Яшин.

У российской оппозиции две основные проблемы, 
не считая давления со стороны властей: невозможность 
ее лидеров договориться между собой и борьба за некую 
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призрачную власть внутри собственных организаций.
Яркий пример того, как изначально перспективная 

волна протестного движения погасла из-за внутренних 
конфликтов – история коалиции «Другая Россия», кото-
рая позиционировала себя, как «право-левую коалицию 
сил». Они должны были объединиться, сменить полити-
ческую систему, создать условия для политической кон-
куренции, но у них это не получилось.

Организация, объединившая представителей самых 
различных политических, правозащитных движений и 
отдельных граждан появилась в июле 2006 года. Среди ее 
лидеров был и бывший премьер-министр России Михаил 
Касьянов, и чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, 
и скандально известный лидер НБП Эдуард Лимонов. В 
декабре 2006 года коалиция организовала первый «марш 
несогласных», который прошел в Москве и собрал око-
ло трехсот человек. По тем меркам это был неплохой ре-
зультат.

Следующий «марш» прошел в Санкт-Петербурге 
3 марта и собрал уже около трех тысяч человек, несмотря 
на то, что был не согласован властями города. Акция про-
ходила накануне выборов в Законодательное Собрание 
Петербурга, с которых на выдуманных основаниях сняли 
партию «Яблоко». Это, несомненно, послужило толчком 
для усиления протестных настроений в городе.

Кроме того, через год россиянам предстояло выби-
рать президента. У Путина заканчивался второй срок, и 
никто не знал, чего ждать от предстоящих выборов: из-
менения Конституции, преемника или, наконец, возмож-
ности принять участие в честном голосовании. Чтобы 
«раскачать» людей и подготовить их к возможным про-
тестам 2008 года, в апреле прошли еще два «марша несо-
гласных» в Москве и Петербурге.
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Готовились к предстоящим выборам в «Другой  Ро-
ссии» не только через протест. Нужен был единый  кан-
дидат от оппозиции. Гарри Каспаров предложил прай-
мериз, заявив, что баллотироваться в президенты не 
будет, а лишь поможет организовать процесс. Его колле-
га Михаил Касьянов отнесся к этой идее со скептициз-
мом. По его мнению, лидеры должны были просто до-
говориться между собой. Однако праймериз прошли, и в 
результате на них с небольшим отрывом победил Гарри 
Каспаров. Для Касьянова это стало личным оскорблени-
ем, ведь лидер ОГФ вообще не собирался баллотировать-
ся в президенты и вдруг победил на праймериз. В резуль-
тате подписи собирали оба и, понятное дело, ни одного из 
них не зарегистрировали на выборах. Касьянов оставил 
ряды «Другой России» и занялся своей партией – РНДС.

Каспаров вместе с Борисом Немцовым и Ильей 
Яшиным стал одним из основателей нового объеди-
ненного демократического движения «Солидарность». 
И. Яшина за активное участие в деятельности ОДД, 
впоследствии исключили из «Яблока». Сам политик 
всегда утверждал, что официальный повод был лишь 
формальностью, и на самом деле его исключили за пу-
бличную критику лидеров партии.

Тем временем «Другая Россия» досталась Эдуарду 
Лимонову и превратилась в незарегистрированную на-
ционал-большевистскую партию.

Впрочем, в 2009–2010 годах Э. Лимонов еще со-
трудничал с либералами. Именно его «Стратегия 31»50 

50«Стратегия-31» — всероссийское гражданское движение в 
защиту свободы собраний в России. Начиналось летом 2009 года, 
как бессрочная серия гражданских акций протеста в защиту свободы 
собраний (31-я статья Конституции РФ), которые регулярно прово-
дятся с 31 мая 2009 года в Москве на Триумфальной Площади.
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тогда выводила на улицы сотни человек различных по-
литических взглядов. Так продолжалось до тех пор, пока 
новоизбранный на тот момент мэр Москвы Сергей Со-
бянин не согласовал акцию на Триумфальной площади. 
Лимонов не пожелал принимать «подачек от власти» и 
призвал граждан продолжать выходить несанкциониро-
ванно.

Либеральное же крыло протестующих во главе с 
Людмилой Алексеевой сочло согласование победой. Так 
же, как и «Другая Россия», «Стратегия 31» досталась

Э. Лимонову, но уже тогда он затаил обиду на своих 
либеральных коллег. Это чувство лишь усилилось после 
событий на Болотной площади, когда никто не прислу-
шался к его призыву остаться на Площади Революции. 
Окончательно пути нацболов и либералов разошлись по-
сле аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Почему в середине двухтысячных несколько сотен 
человек, вышедших на акцию, считались успехом, а пара 
тысяч – успехом грандиозным? Сейчас ведь, например, в 
поддержку Алексея Навального выходят десятки тысяч 
граждан по всей России, и это уже в порядке вещей. Дело 
в пике популярности Путина в 2005–2007 годах. На фоне 
экономического благополучия в стране недовольство в 
обществе практически отсутствовало. Оппозиционеров 
называли «маргиналами» и не воспринимали всерьез. 
Люди стали выходить на улицы и находить единомыш-
ленников. Многие обратили внимание на происходящее 
в стране благодаря «делу ЮКОСа» и личности Михаи-
ла Ходорковского. 17 мая 2005 года во время оглашения 
приговора М. Ходорковскому и Лебедеву под стенами 
Мещанского суда состоялся митинг ста человек. На то 
время это было достаточно, чтобы показать, что людей 
эта тема волнует.
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У Михаила Ходорковского был образ «приличного 
олигарха»: уже с середины 1990-х гг. благодаря общес-
твенной организации «Открытая Россия», он спонсировал 
тогда еще системную оппозицию – СПС и Яблоко. Будучи 
в заключении, Ходорковский стал символом борьбы за 
свободу и главным политзаключенным страны. Сперва 
идеализировав, многие его сторонники разочаровались в 
своем герое после его освобождения, сетуя на чрезмерную 
умеренность как политических амбиций, так и взглядов 
Михаила Борисовича. Но нужно отдать М. Ходорковскому 
должное. Он занял свою нишу в российской оппозиции – 
возродил «Открытую Россию», которая помогает 
политзаключенным и занимается просвещением.

Процесс включения граждан в политику в середине 
2000-х гг. уместно разделить на три этапа:

• Добрые дела. Появились благотворительные фон-
ды, и люди смогли подумать о ком-то, кроме себя и се-
мьи, жертвуя деньги больным детям или помогая делу 
защиты животных.

• Гражданская адвокация. Благодаря волонтерству 
можно было заметить системные проблемы: недейству-
ющие или вовсе отсутствующие законы или практики, а 
также остановить снос домов, вырубку лесов и незакон-
ную застройку.

• Политизация. Из-за отсутствия обратной связи с 
нынешней властью приходило понимание: нужно самим 
становиться властью, чтобы была возможность менять 
страну системно.

Именно путь от адвокации, защиты Химкинского 
леса, и протестов 2011–2012 гг. послужил фундаментом 
для успешной кампании Алексея Навального – на дан-
ный момент главного лидера российской оппозиции.
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Стоит отметить, что «Другая Россия» не един-
ственная организация, погибшая из-за личных амбиций 
оппозиционных лидеров. После безуспешного «бело-
ленточного движения», принятия репрессивных законов 
и преследований по «болотному» делу, Каспаров, оста-
вив Объединенный Гражданский Фронт, эмигрировал в 
США. Вновь не согласившись на праймериз и попав под 
лавину скандалов, Касьянов, фактически, уничтожил 
ПАРНАС как коалиционную оппозиционную партию 
сторонников Бориса Немцова, оставившего после смерти 
действующую продуктивную силу.

Кризис начался еще весной 2016 года накануне 
выборов в Госдуму. Тогда развалилась демократическая 
коалиция, сформированная ранее на базе ПАРНАС. По 
словам Ильи Яшина, союзники требовали распределить 
места в предвыборном списке на равных через открытые 
праймериз: «Касьянов… настаивал на своем безоговороч-
ном первом месте. В результате, союзники ушли, а партия 
потеряла ключевые козыри на выборах», объяснил тогда 
Илья на своей странице в Facebook51. Похоже, лишь один 
человек понимал, что бороться друг с другом – это тупи-
ковый вариант. Именно Борис Немцов в последние годы 
своей жизни был объединяющим ядром оппозиции.

«Яблоку» в 2016 г. удалось продемонстрировать 
способность объединять опытных оппозиционных поли-
тиков – Явлинского, Шлосберга, Рыжкова, Гудкова. Хотя 
только последнему из них удалось выстроить действи-
тельно мощную избирательную кампанию, которая впо-
следствии помогла успехам оппозиции на муниципаль-
ных выборах в Москве в 2017 г. Местные и ранее давали 

51URL:https://www.facebook.com/yashin.ilya/posts/1218048638 
248779
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редкий шанс проявить себя в российской политике. В 
частности, защитнице Химкинского леса Евгении Чири-
ковой. Ее борьба дала толчок и карьере А. Навального, 
поддержавшего местную активистку на выборах мэра 
Химок. Последний мощно выступил на выборах мэра 
Москвы 2013 г., пробившись в национальную повестку 
и показав высокий уровень и качество вовлечения волон-
теров.

Тем не менее, муниципальный фильтр через сбор 
подписей, которые группы «независимых» экспертов 
признавали недействительными, оставался виртуальным 
шлагбаумом для многих кандидатов. Кампании Ильи 
Яшина и Марии Гайдар в МосГордуму в 2014 г. законо-
мерно закончились на стадии (не)регистрации. А медий-
ный контекст, в котором действовали оппозиция и актив-
ные граждане, проиллюстрируем цитатой Ильи Азара, 
муниципального депутата и журналиста «Новой Газеты», 
взявшего у самого себя интервью в качестве кандидата: 
«Хотел понять, возможно ли в этой системе действовать 
по-другому. Такое время в России, когда даже журнали-
сты не могут оставаться вне политики. Нужно выбирать, 
на какой ты стороне. Пропутинские СМИ влияют с помо-
щью пропаганды, а адекватных СМИ почти нет, поэтому 
журналистам приходится свою гражданскую позицию 
выражать». Именно так, видимо, сейчас поступает и Ксе-
ния Собчак.

Итак, в 2016 г., политика вернулась во дворы с про-
граммой реноваций, подразумевающей снос якобы вет-
хого жилья, де-факто, лишая права на неприкосновен-
ность собственности. И если прежде быть вне политики 
для многих было комфортнее, чем быть в политике, то с 
началом реновации стало ясно, что от политики не спря-
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чешься за бронированными дверьми, если весь твой дом 
идет под снос.

Таким образом, квартирный вопрос вновь «испо-
ртил» москвичей и открыл дорогу к небывалым победам 
оппозиции на выборах муниципальных советов Москвы 
в 2017 г.

Подобный успех объясним теорией подрывных ин-
новаций Кристенсена, изучавшего причины крушения 
монополий, а также возможностью построения гори-
зонтального доверия и возрождения «политики в розни-
цу», которую грамотно практиковали в рамках кампании 
Дмитрия Гудкова в 2016 г. Команда Гудкова под руковод-
ством Максима Каца и Виталия Шклярова организовы-
вала кандидату до пяти встреч в день, делала поквартир-
ные опросы, организовала доставку писем от сторонни-
ков кандидата, активно задействовала телефонный обзвон 
и грамотно управляла внутренними коммуникациями.

В итоге удалось собрать базу сторонников, сделав-
шую возможной запуск «политического убера» на осно-
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ве «платформы Гудкова». Свою эффективность доказали 
и другие оппозиционные команды, в частности, Ильи 
Яшина и Юлии Галяминой. Первый строил кампанию 
на личной узнаваемости и поддержке Навального, вто-
рая – на основе большой просветительской работы. Эти 
победы значимы, поскольку позволили оппозиции полу-
чить относительное, а в некоторых муниципалитетах аб-
солютное большинство мандатов и, по сути, стать пусть 
и местной, но новой властью.

И пусть хронической проблемой оппозиции оста-
ется внутривидовая борьба за статус настоящей оппо-
зиции против спойлеров, и общая неспособность по-
мыслить вне Путина, стоит отметить всевозрастающее 
умение говорить с людьми о том, что интересно людям, 
уходя в проблемные, но не раскалывающие темы, возвра-
щая политику как диалог об общем благе, а не лишь о 
том, кто, с кем и против кого, а также как взять и удер-
жать власть.

Отдельную благодарность за помощь в подготовке 
статьи выражаем Олегу Козловскому.
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Россия и украинский кризис: 
постсоветский геополитический контекст

Александр Гущин, кандидат исторических наук, до-
цент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ, 
эксперт РСМД

Ольга Хлопянова, Российский государственный гу-
манитарный университет

Украинский кризис, по времени практически со-
впавший с четвертьвековой годовщиной распада СССР, 
стал поистине знаковым событием не только для самой 
Украины и российско-украинских отношений, но и для 
всего пространства, которое мы часто называем постсо-
ветским, а также для международных отношений в их 
глобальном измерении.

Его изучение, оценка сути и перспектив урегу-
лирования потребуют еще очень длительного времени 
и будут непростыми, но уже сегодня, если говорить о 
контекстном поле кризиса, о его влиянии на макрорегион 
постсоветского пространства и на политику России 
на постсоветском пространстве, можно выделить ряд 
характерных черт.

Прежде всего следует отметить, что те события, 
которые происходят с 2013 г. по настоящее время в 
Украине, отчасти связаны с проблемой распада некогда 
единой страны и с типом государственного и террито-
риального устройства Союза, характером территориаль-
ного разграничения между республиками, породившего 
большое число потенциальных конфликтов. Советский 
национально-территориальный проект показал свою 
нежизнеспособность, став не только одной из причин 
распада, но и во многом до сих пор оказывая инер-
ционное влияние на высокую степень конфликтности 
уже на постсоветском пространстве.
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Тот факт, что национальные элиты ряда республик 
довольно долго выжидали и не делали первых шагов 
по выходу из Союза, скорее говорит об их прагматизме, 
отсутствии идеи, которая была у стран Балтии по инте-
грации в другую общность, европейскую, отсутствии 
памяти о независимости, а главным образом, о том, что 
к 1991 г. правящая элита в ряде республик де-факто 
уже находилась у руля и не форсировала кардинальных 
изменений. Как только Советский Союз распался, бывшая 
коммунистическая элита быстро превратилась в элиту 
национальную. В этом контексте стоит всегда помнить, 
что в референдуме о сохранении СССР как обновленной 
федерации не участвовал целый ряд союзных республик, 
в остальных же национальные элиты после путча, 
почувствовав, что дезинтеграционные процессы возоб-
ладали, фактически взяли курс на независимость, лишь 
на словах поддерживая попытки создания обновленного 
Союза.

Дезинтеграционный процесс сопровождался воз-
никновением национально-территориальных либо же 
гражданских конфликтов на постсоветском пространстве. 
Корни этих конфликтов, при всех их особенных чертах, 
уходят в советский национальный проект со строгими 
ранжированием и иерархией народов и их статусов, со 
специфической демаркацией границ и волюнтаристски-
ми решениями о передаче территорий. С другой стороны, 
причины заключаются в аморфности союзного центра, 
неспособности его, сочетая реформы и «жесткую руку», 
если не исключить, то по крайней мере минимизировать 
возможности возникновения кризисов в Алма-Ате, Сум-
гаите, Тбилиси, Карабахе и т. д.

Новые национальные элиты, возглавившие свои го-
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сударства после распада Союза, вовсе не горели желани-
ем действовать по единым для всех правилам и всячески 
стремились подавить национальные движения на своих 
территориях. Это привело к целой череде острых неуре-
гулированных конфликтов, которые породили ряд де-
факто государств, практически для каждого из которых 
характерны сформированные системы государственного 
управления.

Все это в определенной степени позволяет нам гово-
рить о том, что процессы, приведшие к украинскому кри-
зису, получили импульс вовсе не в 2013 г., а значительно 
ранее; что события, которые мы наблюдаем в Украине в 
последние годы, являются в какой-то мере продолжени-
ем распада Союза, которое не может произойти одномо-
ментно.

Важный аспект, на который хотелось бы обратить 
внимание, – это вопрос о терминах. Безусловно, воз-
никает вопрос, какая разница в том, как называть про-
странство, которое окружает Россию, и какое имеет 
значение, отражают ли суть событий термины, которые 
мы употребляем в отношении так называемого ближнего 
зарубежья. Однако на самом деле они в определенной 
степени, отражают и процессы, происходящие вокруг 
нас, следовательно, являются отражение реальности, а 
не просто набором слов.

Когда мы говорим о постсоветском пространстве, 
несмотря на многочисленные интеграционные проекты, 
форумы, двусторонние форматы, мы по-прежнему вос-
принимаем его как географический регион, но не как 
единое политическое или экономическое пространство.

Термин «постсоветский» мы употребляем скорее по 
инерции, за неимением ничего лучшего. Ведь термины 
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«ближнее зарубежье», «новые независимые государства» 
тоже далеко не всегда уместны и не вполне отражают 
реальность современных международных отношений. 
Что же касается термина «постсоветский», то, по сути, 
различия между частями некогда единого советского 
пространства настолько велики, что трудно выделить 
общие черты между такими странами, как Туркменистан 
и Молдова, за исключением факта вхождения этих сейчас 
независимых стран в качестве союзных республик в 
состав СССР.

Безусловно, страны постсоветского пространства 
обладают схожими признаками. Это и сохраняющаяся, 
несмотря на сокращение численности русских, роль рус-
ского языка как языка общения, и новые интеграцион-
ные проекты, и стремление сообща купировать внешние 
угрозы вроде международного терроризма, наконец, это 
и общая конфликтная повестка, которая с одной стороны 
разобщает, но с точки зрения наличия общей проблема-
тики – сближает.

Фото/сайт ЄАЕС
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Однако постсоветского в регионе остается все 
меньше. Это связано с окончанием периода становления 
независимости, со взрослением политических элит, со 
сменой поколений, а также с тем, что противоречия между 
странами постсоветского пространства не только далеки 
от своего разрешения, но даже возникает целый ряд новых 
конфликтных зон. Кроме того, важен и фактор потери 
ментальной общности, когда общеепрошлое, при всей 
важности исторической памяти, вряд ли может стать 
определяющим фактором, сдерживающим распад 
региона.

Постсоветское пространство будет оставаться важ-
нейшим элементом внешней политики России и вос-
приниматься Москвой как зона ее жизненно важных 
интересов. Запад, реализуя свою стратегию на этом на-
правлении, явно недооценил готовность Москвы к более 
активным шагам, даже несмотря на то, что предпосыл-
ки к этому, учитывая события августа 2008 г., явно про-
сматривались. При этом жесткие ноты в позиции Рос-
сии зазвучали уже достаточно давно, и касались они по-
литики продвижения НАТО на Восток и действий за-
падных союзников в Югославии без учета мнения Рос-
сии. Можно вспомнить и разворот Евгения Примакова, 
и стамбульскую речь Бориса Ельцина, и ряд других 
событий. Российская внешняя политика пришла к 
мюнхенской речи не просто так, а в последние годы 
наблюдается усиление акцентов и системной жесткости 
российской позиции.

Украинский кризис показал, что коллективный 
Запад и прежде всего США не готовы рассматривать 
регион даже как зону интересов России, а неодно-
кратные заявления ряда американских политиков о 



174

неоимперском проекте демонстрировали опасения в от-
ношении активности России и на интеграционном на-
правлении. Уход Украины из-под российского влияния, 
который во многом был спровоцирован неверной поли-
тикой самой России по отношению к Украине в течение 
всего постсоветского периода, нанес действительно се-
рьезный удар по интеграционному проекту России, но 
самое главное – ухудшил отношения России и Европы, в 
еще большей степени обострив конфронтацию в регионе, 
поставив в зависимость от разрешения украинского кри-
зиса ряд других вопросов. В частности, это проявилось 
на примере Приднестровья, будущее которого сегодня во 
многом зависит от того, как будет складываться ситуация 
вокруг урегулирования на Юго-Востоке Украины.

Серьезным вызовом для постсоветского про-
странства остаются национально-территориальные 
конфликты, наличие которых даже в замороженном 
виде ведет к напряжению в отношениях между Рос-
сией и целым рядом соседей. Специфика каждого кон-
кретного конфликта настолько велика, что Россия вполне 
справедливо занимает разные позиции в каждом случае. 
Но любой из этих конфликтов далек от своего разрешения. 
И если приднестровский конфликт, а также конфликты 
вокруг Южной Осетии и Абхазии являются в полной 
мере замороженными, то Карабах, принимая во внимание 
события весны 2016 г., нельзя считать даже тлеющим 
конфликтом, и пока, несмотря на все усилия посредников, 
продвинуться по пути мирного урегулирования явно не 
удается. Позиции сторон настолько несовместимы, что 
шансы на то, что переговорный процесс может привести 
к конкретным результатам, очень малы.

Россия, однако, остается фактором стабильности в 
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целом ряде субрегионов постсоветского пространства: 
вряд ли кто-то сможет всерьез поставить под сомнение 
ее роль в качестве гаранта безопасности в Центральной 
Азии, в том числе в рамках ОДКБ, а также тот факт, что 
зачастую мирные инициативы России, как это было с 
планом Козака, срывались извне.

Все вышеперечисленные факторы на сегод-
няшний день позволяют говорить о постсоветском 
пространстве не только как о пространстве с высо-
кой степенью конфликтности, но и как о фактически 
распадающемся пространстве. На этом пространстве 
отдельные интегрирующие элементы – русский язык и 
исторические традиции общности, ряд интеграционных 
проектов, общность отдельных направлений политики 
ряда стран – пока не могут преодолеть тенденции дезин-
теграции и вовлечения внешних акторов, работающих на 
дезинтеграцию.

Нет уверенности в том, что конфликтный потен-
циал будет исчерпан украинским кризисом, ведь на 
постсоветском пространстве есть еще очень много зон 
нестабильности, рисковый потенциал в которых доволь-
но высок.

Из этого вытекает еще один важный аспект, а имен-
но роль России в сохранении единства региона, а так-
же то, как Россия ведет в нем свою политику, а Запад, 
прежде всего США, на нее реагируют. Проще всего, как 
это делают многие западные аналитики, и эксперты в 
постсоветских странах, обвинить Россию в реваншиз-
ме, определить как деструктивное ее влияние в про-
цессе урегулирования конфликтов и охарактеризовать 
в духе «демократического транзита» роль Москвы как 
консервативно-охранительную и мешающую соседям 
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приобщиться к ценностям и практикам «свободного» 
мира. Но на деле такой подход не просто не в полной 
мере соответствует действительности, но и уводит в сто-
рону от корней проблем.

Обвиняя Россию в попытках ресоветизации пост-
советского пространства и в желании укрепить свое 
геополитическое положение, страны Запада наносят 
удар по возможности как интеграции на постсоветском 
пространстве вообще, так и в более широком смысле в 
рамках Большой Евразии. И без того сложный процесс 
создания таких объединений, как ЕАЭС, встречает  со-
противление, а политика России объявляется геопо-
литическим реваншем, что доказывает не столько сам 
факт реванша сколько то, что любое усиление Москвы 
воспринимается как враждебное и недопустимое.

Именно Запад, и прежде всего США, видел для 
себя экзистенциальную угрозу в создании сильной евра-
зийской державы, а тем более союза государств. Можно 
сколь угодно долго обсуждать, что в настоящее время ни 
ШОС, ни БРИКС не являются полноценными экономи-
ческими – а тем более политическими – организациями, 
однако даже зыбкие перспективы формирования новых 
геополитических связок подталкивают Вашингтон к ак-
тивным действиям, прямо или косвенно затрагивающим 
интересы России.

Сегодня Россия действительно не хочет быть млад-
шим партнером Запада, но последний никогда и не хо-
тел видеть ее ни в роли равноправного или младшего 
партнера, ни в роли союзника.

Можно согласиться с тем, что Россия действи-
тельно сделала целый ряд шагов, не вполне осознавая, 
каковы будут возможные пути выхода из ситуации. Да, 
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вероятно, с точки зрения реального соотношении сил 
Москва пока не готова, прежде всего в экономическом и 
социальном планах, к затяжному конфликту с Западом. 
Кроме того, Россия не смогла в полной мере стать цен-
ностной альтернативой. Нет пока со стороны России и 
примера социального прогресса, в то время как без этих 
двух составляющих невозможно выстраивать полноцен-
ную интеграцию. Важной проблемой остается и пробле-
ма восприятия особенностей государственности соседей 
и реализации политики «мягкой силы».

Однако принимая во внимание ошибки Москвы, 
санкционный режим в отношении России по большому 
счету начался не в 2014 году. Целенаправленные действия 
США по оказанию экономического давления на нашу 
страну уходят корнями в советский период, санкции и 
на протяжении всего последующего времени были тра-
диционным механизмом давления со стороны Вашинг-
тона. Россия же даже сегодня, при всей напряженности 
в отношениях с США затрагивает контрсанкциями лишь 
младших партнеров Вашингтона, продолжая выполнять 
целый ряд положений в рамках международных догово-
ров вроде РСМД.

Но что же нужно сделать России, чтобы стать при-
вилегированным партнером – уйти из сферы приори-
тетных интересов в ближнем зарубежье? Конечно же, 
нет. Безусловно, конкуренция с США и противостояние 
с Западом в целом не может быть нормой, сколько бы – 
и в общем справедливо – ни говорилось о новой норме 
в российско-американских отношениях, но ясно, что 
компромисс может и должен быть заключен на основе 
двустороннего понимания природы конфликта и 
интересов сторон, а не просто навязан. При этом следует 
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понимать, что реализация надежд на смену режима в 
России, имея в виду наличие прозападной части элиты 
и  ее встроенность в западные финансовые структуры, 
сама по себе утопична.

Если скачок в России и произойдет, то вопреки дав-
лению и в атмосфере жесткой конкуренции. США как 
были политическими оппонентами, так и останутся, они 
будут соответствующим образом воспринимать Россию 
вне зависимости от того, насколько либеральную поли-
тику будут проводить российские власти. С этим России 
придется жить долгие годы, принимая это как объек-
тивный процесс. Нужно выстраивать развитие с учетом 
этого обстоятельства, учиться проводить реформы не 
после поражений и их признания, за которыми следуют 
контрреформы, а планомерно, с одновременным отстаи-
ванием своих внешнеполитических позиций.

Сегодня же внешние акторы на постсоветском про-
странстве, зачастую встречая поддержку постсоветских 
национальных элит, заинтересованных сбалансировать 
исторически мощное влияние Москвы, ставят перед 
странами жесткие рамки внешней политики, что не со-
впадает с их реальными экономическими и политически-
ми интересами и приводит к потере рынков и разрыву 
связей.

Изменить это положение и, следовательно, оказать 
влияние на позитивное разрешение украинского кризиса, 
превратив постсоветскую Евразию в пространство раз-
вития, можно только путем прагматизации отношений 
между Россией, национальными элитами в странах реги-
она и Западом, а также путем активного вовлечения Рос-
сии в различные проекты сотрудничества с ЕС и КНР как 
в экономическом плане, так и в плане безопасности; как 
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на двусторонней основе, так и через механизмы ШОС, 
ЕАЭС и ОДКБ, а вовсе не через осуществление идеи при-
нудительного ухода России из региона.

Однако реализация компромисса – работа по при-
нципу малых дел и пошаговой стратегии налаживания 
контактов и взаимопонимания, утерянного за последние 
годы, которая потребует не просто понимания наличия 
красных линий у оппонента, выдавливание за которые 
может привести к эскалации, но так же и того, что только 
наличие стабильной России и учет ее интересов на 
постсоветском пространстве и одновременное понимание 
важности и большей эффективности многовекторного 
подхода постсоветских стран, будет способствовать  эф-
фективному национальному развитию, основывающе-
муся на строительстве гражданской нации и концепции 
моста, а не геополитического фронтира.
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Новая холодная война или сохранение 
предпосылок для «большой сделки». Что происходит 

в отношениях Москвы и Вашингтона?
Павел Шариков, кандидат политических наук, ру-

ководитель Центра прикладных исследований Инсти-
тута США и Канады РАН, эксперт РСМД

1. Кризис российско-американских отношений 
после 2014 года: новая холодная война и старая хо-
лодная война: общее и особенное

После распада Советского Союза в определенных 
кругах в США и странах Западной Европы некоторое 
время продолжалась эйфория, основанная на идее по-
беды Запада в холодной войне. Политика Соединенных 
Штатов и стран Запада строилась исходя из того, что 
новая Россия освободилась от советских авторитарных 
традиций, приняла западные ценности и постепенно ин-
тегрируется в западное общество.

Фото Владимир Путин, Дональд Трамп/REUTERS
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Вместе с тем, исчезновение главного стратегическо-
го противника спровоцировало заметные трансформации 
во всей системе международных отношений. Прекраще-
ние геополитического противостояния позволило пере-
ориентировать экономическое производство и во многом 
даже политическую систему в другие условия.

Попытки сближения Москвы и Вашингтона пред-
принимались обеими сторонами на разных уровнях и в 
разных сферах. Наряду с тем, что были достигнуты за-
метные результаты (сохранение, пока что, режима кон-
троля над ядерными вооружениями, тесное сотрудни-
чество в борьбе против международного терроризма и 
т. д.), стороны пока не могут выйти на тот уровень до-
верия, который можно было бы назвать удовлетворитель-
ным.

Более того, в 2014 году в отношениях начался серь-
езный кризис. Непосредственным поводом стали собы-
тия в Крыму и на Донбассе, однако проблемы назревали 
задолго до этого. Наложенные взаимные санкции, агрес-
сивная риторика и другие обмены недружественными 
действиями натолкнули многих исследователей на мысль 
о начале новой холодной войны. С одной стороны, ны-
нешний кризис имеет ряд сходств с временами холодной 
войны: активно применяются пропагандистские штам-
пы, вновь сторонами противоречий являются Москва и 
Вашингтон.

Вместе с тем существует множество отличий.  Во- 
первых, противостояние в старой холодной войне раз-
ворачивалось в биполярной системе международных 
отношений. Сегодня отношения развиваются в полицен-
тричной системе, в которой отношения Москвы и Ва-
шингтона более не определяют всю мировую политику.
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Во-вторых, если заметным инструментом влияния, 
а также фактором стратегической стабильности в период 
холодной войны было ядерное оружие, в современных 
условиях различные акторы системы международных 
отношений обладают другими инструментами влияния, 
связанными в первую очередь с применением информа-
ционных ресурсов. В связи с этим трансформируются 
цели, задачи внешней политики, национальные интересы 
и средства их удовлетворения.

В-третьих, уникальным фактором современной сис-
темы международных отношений является глобальное 
информационное пространство, открывающее неогра-
ниченные возможности политической деятельности как 
внутри государств, так и на международном уровне.

В-четвертых, противоречия между Москвой и Ва-
шингтоном не связаны с идеологическим конфликтом. 
Холодная война во многом представляла собой идеоло-
гическое противостояние, но распад СССР продемон-
стрировал несостоятельность коммунистических идей. 
Процесс установления рыночной экономики в России 
происходит крайне тяжело и неравномерно, но современ-
ное российское общество идеологически намного ближе 
к западному, чем оно было даже в 1990-е годы.

Указанные выше отличия современного российско-
американского противостояния не позволяют говорить 
о повторении холодной войны. Скорее, речь идет о хо-
лодной войне 2.0, учитывая, что современный кризис 
разворачивается в принципиально иных условиях. 
Более того, важнейшим инструментом современного 
международного влияния является информация. Обеспе-
чить государственный контроль над информа-ционными 
ресурсами крайне сложно, это касается и информацион-
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ного воздействия на граждан из-за рубежа, а также ис-
пользования информационных ресурсов государством 
для достижения политических целей.

2. Российско-американские отношения: взгляд 
из Вашингтона.

Наиболее заметной попыткой сближения Москвы 
и Вашингтона, предшествующей нынешнему кризису 
была «перезагрузка» 2009 года. К 2012 году стало понят-
но, что повестка дня «перезагрузки» исчерпана, а найти 
новые формы или сферы взаимодействия не получалось. 
В какой-то момент казалось, что Россия и вовсе потеряла 
актуальность для американской внешней политики.

При этом комплекс проблем российско-американ-
ских отношений наложился на внутриполитические 
особенности развития США. Кризис 2008 года поста-
вил страну перед выбором антикризисного плана: 
демократической партии – левый и республиканской 
партии – правый. Население США выбрало Барака 
Обаму, который проводил откровенно левую политику. 
Республиканская партия выступила с жесткой крити-
кой, объединившись в «движение чаепития». Б. Обаме 
удалось сохранить Белый Дом на выборах 2012 года, 
однако потеря большинства в обеих палатах Конгресса 
на промежуточных выборах 2014 года была сигналом 
к тому, что леволиберальная политика демокра-
тической администрации больше не устраивает аме-
риканского избирателя.

В этих условиях в предвыборную борьбу 2016 го-
да вступил Дональд Трамп, формально объявивший себя 
республиканцем, однако во многом опиравшийся на 
поддержку традиционно демократического избирателя. 
В своей популистской предвыборной риторике, Трамп 
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подвергал сомнению решительно все решения админи-
страции Обамы и предложения Хиллари Клинтон. Это 
коснулось и отношений с Россией, которые Трамп обе-
щал улучшить.

Предвыборная кампания сопровождалась приме-
нением самых грязных технологий, утечек информации, 
фальшивых новостей и пост правды. Когда скандально-
известный сайт Wikileaks опубликовал архив переписки 
Хиллари Клинтон, содержавший компрометирующую 
информацию, ее штаб заявил о том, что утечка была 
организована российскими специальными службами.  С 
тех пор обвинения Трампа в поддержке со стороны 
российского режима усилились и превратились в мощ-
нейший рычаг давления на него и его администрацию. 
Кроме того, окружение президента Трампа постоянно 
давало дополнительные, пускай и надуманные поводы 
для обвинений в связях с Россией. Самый громких из 
этих скандалов завершился отставкой помощника по 
национальной безопасности Майкла Флинна.

Разговор с послом России Сергеем Кисляком, а 
также другие встречи, о которых сообщали американ-
ские СМИ, действительно происходили, однако эти со-
бытия категорически некорректно отражались в прессе, 
что провоцировало российское руководство на ответные 
действия.

Судя по всему, аналогичный сценарий произошел и 
в отношении взлома почтовых серверов демократической 
партии во время предвыборной президентской кампании. 
Нельзя исключать, что хакеры, взломавшие почту Хил-
лари Клинтон, могли быть русскими или действовать с 
территории России. Однако основания обвинять во взло-
ме российские власти не были представлены, а доказать 
непричастность к преступлению даже сложнее, чем до-
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казать обратное.
Спустя год сколь-нибудь убедительных доказа-

тельств причастности России к взлому представлено не 
было. Обвинений в адрес Дональда Трампа также не по-
следовало.

По мере развития этого инцидента, отсутствие каких 
бы то ни было действий лишь усиливает подозрения в 
том, что антироссийская риторика используется раз-
личными политическими силами в Вашингтоне для 
давления на президента. Дональд Трамп действительно 
принимает крайне неоднозначные решения, и чем 
дальше – тем больше вызывает недовольство многими 
политическими деятелями как в демократической, так и 
в республиканской партиях.

В Конгрессе США установился двухпартийный  
консенсус по вопросам отношений с Россией. Решения, 
принимаемые в Вашингтоне, связаны с тем, чтобы оста-
вить президенту и исполнительной власти минимум сво-
боды действий. Об этом, в частности, свидетельствует 
последний закон по санкциям, принятый не в ответ на 
какие-либо действия Москвы, а фактически безоснова-
тельно.

В настоящий момент уже сложно сказать, насколько 
серьезными были планы Дональда Трампа относительно 
улучшения отношений с Россией. В любом случае, даже 
если они были, Конгресс эти планы нарушил, и неопре-
деленность усилилась.

Учитывая, что Конгресс законодательно закрепил 
за собой полномочия в области снятия санкций, адми-
нистрация вынуждена соглашаться с позицией Конгрес-
са и не имеет возможности влиять на ход событий. Рос-
сия крайне слабо использовала возможности лоббизма 
для того, чтобы преследовать национальные интересы 
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в США. При этом Украина и страны Балтии намного 
успешнее работают с американскими законодателями. 
В настоящее время подобная возможность окончатель-
но упущена, любая попытка представителей России 
установить контакт с американскими конгрессме-
нами будет трактоваться как очередное намерение 
вмешаться во внутренние дела Соединенных Шта-
тов.

При этом противоречия относительно России но-
сят как институциональный характер, так и общий 
негативный фон. Институциональный фактор связан 
в первую очередь с наложенными санкциями. В 
основном они были связаны с действиями России на 
Украине. Согласно бескомпромиссной официальной 
позиции Вашингтона, их снятие напрямую увязывается 
с прекращением поддержки сепаратистов в Донбассе 
и отменой решения о присоединении Крыма. Общий 
негативный фон в настоящее время связан с критикой 
в отношении поддер-жки Трампа на выборах. Весомых 
доказательств этому так и не представлено, хотя аме-
риканские политики нередко используют эту аргу-
ментацию для критики своего президента.

Судя по всему, оснований ожидать изменения 
официальной позиции США в отношении России нет. 
Вместе с тем даже если в силу маловероятных измене-
ний во внутренней политике, позиция изменится, пер-
спективы развития «хороших» российско-американских 
отношений крайне туманны из-за внутриполитической 
ситуации в России. Учитывая бескомпромиссность 
позиций Кремля и Капитолийского холма относительно 
ключевых проблем, в первую очередь Крыма и Донбасса, 
возможность «сделки» по данному вопросу крайне 
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маловероятна.
3. Заключение. В данном сборнике достаточно 

много говорится о внутренней политике России, однако 
стоит остановиться еще на одном аспекте, который игра-
ет важную роль в развитии российско-американских 
отношений.

После распада Советского Союза ускорились про-
цессы развития информационного общества, информа-
ционная революция вступила в наиболее интенсивную 
фазу. Перемены в большей степени нашли отражение в 
политике Соединенных Штатов, в меньшей степени – в 
Западной Европы. Процесс перехода в информационное 
общество в России происходит крайне тяжело. Локомо-
тивом развития экономики в США и западноевропей-
ских странах является наука, образование, инновации. 
Российская экономика все еще основывается на инду-
стриальном природоресурсном производстве. Очевидно, 
что мировой спрос на них снижается, при этом низкая 
цена на нефть ударяет по российской экономике едва ли 
не сильнее, чем европейские и американские санкции 
вместе взятые.

Более того, установившаяся поддержка россий-
ских властей нефтяными и энергетическими компания-
ми не позволяют информационно-технологическому и 
наукоемкому бизнесу развиться до той степени, чтобы 
избавиться от зависимости от природных ресурсов, ди-
версифицировать российскую экономику и повысить 
конкурентоспособность России.

Особенности взаимодействия в едином информаци-
онном пространстве заключаются в интенсификации ин-
формационного обмена. При этом возникают серьезные 
противоречия относительно того, насколько в отношении 
информационных ресурсов применимо понятие государ-
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ственный суверенитет.
С одной стороны, в отношении информации дей-

ствуют аналогичные правовые нормы, как и в отноше-
нии обычных ресурсов. С другой стороны, информаци-
онное взаимодействие в современном мире происходит 
в значительной степени в глобальном информационном 
пространстве, а, соответственно, национальные меры 
малоэффективны.

Российские политические лидеры стремятся уста-
новить государственную монополию на информацию. 
Законодательно регулируются полномочия государства 
в области определения вредоносности информации, вво-
дятся требования о локализации персональных данных 
на территории России, даже в отношении иностранных 
компаний, провайдеры Интернета и мобильной связи 
обязуются передавать конфиденциальные данные го-
сударству без каких бы то ни было судебных процедур. 
Принятие подобных мер свидетельствует о принципи-
ально различном понимании феномена государственного 
суверенитета у российского и западного политического 
истеблишмента.

Руководство Соединенных Штатов и многих  за-
падноевропейских стран, напротив, считает, что инфор-
мационный суверенитет основан на гарантии доступа 
граждан к информационным ресурсам и свободе ин-
формационной деятельности. Этот подход находит  от-
ражение в научно-технической политике, вопросах  га-
рантии конфиденциальности информации, доступа  к 
информационным ресурсам в сети Интернет и пр. 
Различные подходы к информационному суверенитету 
становяся предметом все более серьезных проти-
воречий между Москвой и Вашингтоном, учитывая, 
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что внешняя и внутренняя политика российского  руко-
водства направлены на сохранение ценностей индус-
триального общества, традиционного понимания  на-
цинального суверенитета. При этом очевидно,  что за 
последние 20 лет мир сильно изменился, а внутрипо-
литические и международные институты, созданные в 
индустриальную эпоху, не отвечают требованиям совре-
менности и постепенно утрачивают эффективность.

США и западные СМИ подливают масла в огонь, 
используя современные методы информационного влия-
ния против России, в результате чего российское воен-
но-политическое руководство раздражается и усиливает 
эскалацию. Ограничивая доступ к иностранным инфор-
мационным ресурсам в России, а также усиливая анти-
американскую пропаганду, российские власти реагиру-
ют оборонительными действиями на то, что не являлось 
нападением. Это создает дополнительные предпосылки 
для развития конфликтного потенциала между Россией и 
Соединенными Штатами. И то, что происходит в дву-
сторонних отношениях, представляет собой эскала-
цию конфликта в эпоху информационного общества.

Причины кризиса в российско-американских от-
ношениях носят системный характер, в связи с чем не 
могут быть устранены иначе как через фундаментальные 
изменения во внутренней политике или трансформацию 
системы международных отношений. В связи с этим из-
менения могут произойти только в случае если либо в 
Москве, либо в Вашингтоне произойдут системные из-
менения. Президентские выборы в России и выборы в 
Конгресс США в 2018 году открывают слабую перспек-
тиву для подобных изменений.
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Границы устойчивости прагматической политики 
ЕС в отношении украино-российского конфликта

Александр Гныдюк, заместитель директора Фонда 
гражданской дипломатии

Обострение двусторонних отношений в системе 
координат ЕС-Россия обусловлено сложной геополити-
ческой конъюнктурой, в которой Россия пытается 
восстановить статус не только мощной региональной 
державы, а одного из ключевых субъектов глобальной 
политической игры. В этом контексте Кремль жестко 
артикулирует свои интересы на постсоветском прос-
транстве, которое традиционно остается в фокусе 
внешнеполитической стратегии России. Отношения 
между Россией и ЕС находятся в состоянии конфликта, 
что углубляет существующие противоречия и нивелирует 
возможность выхода из кризиса в среднесрочной 
перспективе.

Решающий период в становлении существующей 
политической системы в России начался после эконо-

Иллюстрация/REUTERS
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мического подъема страны в начале 2000-х годов. Самое 
резонансное событие, которое определило изменение 
внешней политики России в отношении Запада произо-
шло во время Мюнхенской конференции по безопасно-
сти в 2007 году. Российский президент, впервые за долгое 
время, выступил с резким заявлением о необходимости 
пересмотра существующей модели мироустройства, воз-
никшей после разрушения биполярного миропорядка. 
Это стало четким сигналом, который показал стремле-
ние российского руководства вернуться в клуб великих 
держав.

Россия активизировала попытки включить в свою 
мировоззренческую матрицу соседние государства часть 
из которых в большей степени ориентироваласьна инте-
грацию в ЕС. Кремль начал долгосрочную геополити-
ческую комбинацию, которая сопровождалась опреде-
ленными изменениями на политической карте Европы.

Москва усилила противодействие дальнейшему 
расширению НАТО в Европе и направила значительные 
усилия на улучшение политического климата в диалоге с 
Брюсселем. Паралельно, Россия с большим энтузиазмом 
продолжила работу над проектом экономического про-
странства, которое отдельные политики воспринимали 
в качестве своеобразной альтернативы ЕС. В период с 
2009 года были достигнуты договоренности о сотрудни-
честве с Александром Лукашенко и Нурсултаном Назар-
баевым в Таможенном союзе. Впоследствии структура 
трансформировалась в ЕАЭС, который начал напоминать 
более полноценное межгосударственное объединение.

Своеобразная точка бифуркации в отношениях 
между Россией и ЕС возникла после анексии Крыма в 
марте 2014 и эскалации конфликтана Востоке Украины. 
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Это привело к конфронтации России с Европой и к ка-
тастрофическому снижению экономического, военного
и политического сотрудничества России с ЕС.

Если говорить о дальнейших перспективах со-
существования России и ЕС, то сценарии могут быть со-
вершенно разными, учитывая динамику политических 
процессов. Целесообразно утверждать, что реалии сов-
ременного мира определяют главные конкурентные пре-
имущества государств в экономической мощи и техноло-
гическом развитии, которые превращают сырьевые ре-
сурсы и наличие ядерного оружия в дополнительные 
бонусы. Современная модель мирового устройства пре-
дусматривает снижение сырьевой зависимости и несет 
значительные угрозы для экономик стран, которые ори-
ентируются в большей степени на экспорт энергоресур-
сов. Вопреки этому для руководства России приемле-
мыми остаются ревизионистские методы реализации 
собственных международных интересов в региональном 
измерении, отражающие подход к трактовке геополити-
ки с точки зрения реализма и цивилизационной конку-
ренции. Подобная политика может привести к еще более 
резкому отставанию России от Западного мира. Такой 
подход определяет диаметрально-противоположное ви-
дение будущего развития европейского пространства ЕС 
и Россией. В этом ключе целесообразно также учитывать 
интересы США, которые сохраняют статус ведущей дер-
жавы и оказывают мощное влияние на принятие реше-
ний в ЕС.

Однако, на данный момент страны ЕС продолжают 
получать значительные убытки из-за внедрения полити-
ки экономических санкций и сохраняют высокий уро-
вень энергетической зависимости от России. Этот аспект 
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заставляет европейских лидеров искать возможности для 
разрешения конфликта. Определенное недопонимание 
возникло между Германией и США в разрезе внедрения 
очередного пакета санкций против России, блокирую-
щих развитие проекта «Северный поток – 2». Позиция 
Германии и Австрии оправдана сугубо экономическими 
интересами, которые заключаются в увеличении транзи-
та нефтепродуктов через свою территорию. Похожая кар-
та разыгрывалась на примере «Южного потока», который 
лоббировали Италия и Турция.

Приведенные факты играют важную роль в фор-
мировании политического курса обеих сторон, но в ев-
ропейском пространстве сохраняется высокий уровень 
консенсуса в противостоянии с Россией, который услож-
няет главную задачу Кремля – выход из международной 
изоляции.

Экономическая взаимозависимость России и ЕС
Возвращаясь непосредственно к экономическому 

противостоянию ЕС с Россией нужно акцентировать 
внимание на том, что в начале XXI века уровень внеш-
ней торговли со странами Западной Европы сохранял 
положительную динамику и регулярно увеличивался. 
Резкое ухудшение было вызвано именно эскалацией 
конфликта на территории Украины, что привело к  внед-
рению режима санкций в отношении отдельных отрас-
лей российской экономики. Напомним, что в 2014 году 
треть внешней торговли России приходилась на долю 
ЕС. По оценкам международных экспертов, для стран 
ЕС этот показатель был значительно меньше. В резуль-
тате обострения конфликта уровень внешней торговли 
снизился на 24% уже в первом полугодии 2014 года, что 
имеет негативные последствия для России, учитывая 
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ориентированность страны на продажу сырья и энер-
гетических ресурсов. Крупнейшие из числа стран ЕС 
показатели внешней торговли России сохраняются с 
Германией и Нидерландами – 10% и 8% соответственно – 
и демонстрируют положительную динамику в 2017 го-
ду, однако в условиях охлаждения отношений с ЕС 
рост существенно ограничен, а объемы значительно 
меньше по сравнению с периодом до 2014 года. Согласно 
данным Министерства экономического развития РФ, 
в 2016 году товарооборот между Россией и странами 
ЕС снизился до 210 млрд. $, что опускает Россию на
четвертое место среди крупнейших торговых партне-
ров ЕС после США, КНР и Швейцарии52.

52Внешняя торговля России в 2013–2016 гг. /Министерство 
экономического развития Российской Федерации/[Электронный ре-
сурс] //Режим доступа:http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/bc052
32c-e15e-49a3-b3fa-f4767784c399/stoimost.pdf?MOD=AJPERES 
&CACHEID=bc05232c-e15e-49a3-b3fa-f4767784c399
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Согласно данным, показанным на диаграмме, 
положительное торговое сальдо сохраняется в пользу 
России и равно 60,5 млрд. $. Основу российского экспорта 
составляют нефтепродукты, доля которых, по оценкам 
многих экспертов, достигает 67%.

Основу импорта из стран ЕС составляет продукция 
машиностроительного комплекса, или так называемые 
продукты с высокой степенью обработки. Их доля равна 
70%, что демонстрирует высокий уровень зависимости 
российской экономики от поставок товаров наукоемких 
отраслей производства. В результате политики импор-
тозамещения, которую начала внедрять Москва в ответ на 
европейские санкции, российский рынок почувствовал 
существенные трудности. В данном контексте следует 
говорить о взаимозависимости глобальной экономичес-
кой системы, где ни один субъект не в состоянии 
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полностью обеспечивать собственные экономические 
потребности. Страны ЕС имеют чрезвычайно мощные 
технологические возможности, но сохраняют высокую 
зависимость от российских энергоресурсов.

Экономическая составляющая определяет потреб-
ность в урегулировании конфликта для дальнейшего 
снижения торговых барьеров. Целесообразно утвер-
ждать, что позиции России достаточно слабы с  точки 
зрения экономического компонента. Однако,  Россия 
имеет лучшие возможности с точки зрения  мобилиза-
ции и централизованного использования ресурсов вви-
ду своей политической системы.

Внутриевропейские проблемы
Стоит также обратить внимание на политические 

катаклизмы, которые произошли в ключевых государ-
ствах ЕС в последние годы, где существенно усилились 
позиции евроскептиков. Подобный аспект играет важ-
ную роль с точки зрения информационного противо-
стояния и создает определенный дискомфорт для евро-
пейцев, более зависимых от общественных настроений. 
Повестку дня в политике ЕС определяют Германия и 
Франция, в которых прошли президентская и парламент-
ская избирательные компании. В этом контексте целесо-
образно отметить, что градус противостояния с Россией в 
публичном пространстве был несколько ниже, в том чис-
ле из-за сложных электоральных гонок, миграционного 
кризиса, Brexit и общего европейского тренда в сторону 
правоцентристов.

Во Франции безоговорочную победу в президент-
ской кампании получил Э. Макрон, а в парламентской – 
возглавляемое им политическое движение «Вперед, Ре-
спублика!». Несколько хуже ситуация в Германии, где 
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представительство в Бундестаге получила «токсичная» 
политическая сила «Альтернатива для Германии», кото-
рая откровенно резонирует с политической системой в 
стране. Правые аккумулировали электорат на территории 
бывшей ГДР, которая находилась в зоне влияния СССР. В 
целом ситуация сохраняется стабильной, за исключени-
ем нескольких негативных факторов.

Во-первых, результат голосования показал различия 
в политических ориентирах населения не только в идео-
логическом, но и в региональном аспекте. Во-вторых, 
чрезвычайно сложными представляются переговоры 
с представителями других политических сил. Демарш 
социал-демократов и провальные переговоры с лидером 
Свободной демократической партии Кристианом Линд-
нером заставили говорить о новом витке политического 
кризиса. В результате, Ангела. Меркель смогла восста-
новить тяжелые коалиционные переговоры с Мартином 
Шульцем, поскольку других рациональных решений для 
обеих сторон не было.

Главная задача состояла в том, чтобы реализовать 
максимум программных положений СДПГ, которые де-
кларировались накануне выборов. Шульц пытался повы-
сить цену «партнерства» для Меркель и в конечном ито-
ге смог получить огромный бонус в виде министерств 
финансов, иностранных дел и труда. До формирования 
нового правительства в Германии остается последний ба-
рьер в виде внутрипартийного голосования СДПГ. Несмо-
тря на наличие оппозиции относительно нового союза с 
ХДС/ХСС стоит отметить, что вероятность успешного 
выхода из политического кризиса чрезвычайно высока. 
При подобной расстановке сил Меркель сохранит пост 
канцлера и сможет продолжить выбранный полити-
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ческий курс. Одним из приоритетных направлений рабо-
ты на международной арене для нового немецкого прави-
тельства должно стать реформирование ЕС и углубление 
двустороннего сотрудничества с Францией.

Целесообразно утверждать, что политика Германии 
останется стабильной в контексте поддержки стран Вос-
точного партнерства и ЕС в долгосрочной перспективе. 
Социальная инфраструктура стран ЕС меняется, что от-
ражается на симпатиях граждан и, как следствие, влия-
ет на риторику многих политических сил относительно 
выработки консолидированной позиции по наиболее 
спорным вопросам.

Российское руководство, несмотря на публичную 
критику европейских институтов, продолжает активно 
лоббировать свои интересы через ключевых союзников 
в Восточной Европе. Высокий уровень активности на-
блюдается на уровне Парламентской ассамблеи Совета 
Европы, где Россия пытается восстановить свое влияние. 
В частности, можно отметить выступления президента 
Чехии Милоша Земана, который известен своей пророс-
сийской позицией относительно противостояния между 
Украиной и Россией Земан заявил, что вопрос Крыма 
уже решен, и украинская сторона должна согласиться 
на определенную компенсацию со стороны России ради 
дальнейшего урегулирования конфликта. Таким образом, 
Москва пытается лоббировать свои интересы на между-
народной арене и испытывать лидеров ЕС относительно 
целостной позиции в отношении Украины.

Еще один международный скандал разгорелся во-
круг украинского закона об образовании, который встре-
тил резкую критику Венгрии и Румынии. Венгерские 
представители заявили о дальнейшей блокировке инте-
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грационных стремлений Украины в Западном направле-
нии из-за образовательной реформы Киева и объявили о 
подготовке к так называемой акции «Самоопределение 
для Закарпатья», после чего МИД Украины направил 
ноту протеста в Будапешт.

Однако подобные действия получили взвешенную 
и объективную оценку лидеров ЕС, которые последова-
тельно выражают поддержку Украине. Вопреки попыт-
кам Москвы руководители государств и правительств 
ЕС 14 декабря приняли решение о продлении сектораль-
ных экономических санкций против России в середине 
2018 года из-за политики на украинском направлении и 
невыполнения Минских соглашений. Санкции наносят 
российской экономике значительный ущерб, но эти дей-
ствия не позволят лидерам ЕС продвинуть приемлемый 
сценарий решения конфликта, который предусматри-
вает введение миротворческой миссии ООН на террито-
рии Донбасса. Более эффективным инструментом может 
стать расширение персонального пакета санкций (напо-
добие отдельных компаний и публичных лиц вроде аме-
риканского законопроекта № 3364), но вероятность их 
внедрения со стороны ЕС остается низкой.

В течение 2018 года будет активно обсуждаться воз-
можное введение миротворцев на территорию Донбасса 
но на данный момент стороны не могут выработать ком-
промиссную позицию по этому вопросу.

Несмотря на отдельные негативные тенденции, по-
литическая конъюнктура в ЕС по вопросу отношений с 
Россией остается стабильной. Экономические реалии 
стимулируют Путина искать возможный компромисс с 
европейцами чтобы смягчить уровень конфронтации. 
Важное место в этом аспекте сохранят результаты пере-
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говоров в Нормандском формате и прогресс в решении 
украинского конфликта. Это позволит улучшить полити-
ческий климат в диалоге с главными субъектами поли-
тики ЕС и начать переговоры о нормализации отноше-
ний.

Ключевые разногласия между ЕС и Россией оста-
ются на одном уровне в течение последних лет, где глав-
ные игроки не готовы идти на радикальные уступки. Сле-
довательно, оценка существующих интересов каждой из 
сторон приводит к тому выводу, что шансы на достиже-
ние Россией приоритетных целей в отношениях с ЕС бу-
дут оставаться достаточно призрачными.
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Ближневосточная кампания Кремля: 
достижения, потери, перспективы и угрозы
Илия Кусса, аналитик-международник
Российская военно-воздушная кампания в Сирии, 

которая началась два года назад, стала кульминацией но-
вой политики России на Ближнем Востоке. После ряда 
геополитических поражений (война в Ливии, смена вла-
сти в Египте, политический кризис в Ливане, вспышка 
войны в Сирии) Россия начала искать новые пути для 
возрождения своих позиций на Ближнем Востоке и за-
щиты тех, что остались. Переломным моментом стал 
2015 год, когда последний союзник России на Ближнем 
Востоке – президент Сирии Башар Асад – был на грани 
полного разгрома.

Тогда и началась активная фаза российского вме-
шательства в региональную войну на Ближнем Востоке. 
После начала военной кампании в Сирии Кремлю уда-
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лось полностью изменить ход событий, переформати-
ровать региональные союзы и усилить свои позиции в 
Сирии и регионе в целом. Президент России Владимир 
Путин поставил себе задачу восстановить то, что Москва 
потеряла при президенте СССР Михаиле Горбачеве, ког-
да Россия сознательно отказалась от части своих позиций 
в Персидском заливе и от военно-политического сотруд-
ничества с США в 1991 году и таким образом потеряла 
политический вес Советского Союза в этом регионе.

Начиная с 2013 года, российская ближневостоная 
политика преследовала следующие стратегические цели:

• Защита своих последних позиций в регионе, вклю-
чая свою последнюю военно-морскую базу в Средизем-
ном море в сирийском городе Тартус;

• Усиление своих позиций и закрепление за Россией 
статуса сверхдержавы через улучшение своего имиджа 
среди арабов, укрепление своего авторитета до уровня 
Советского Союза, возобновление связей и контактов с 
различными игроками на Ближнем Востоке;

• Сдерживание и ослабление исламских экстре-
мистских течений, представляющих угрозу Центральной 
Азии, прежде всего со стороны террористической орга-
низации «Исламское государство»;

• Создание новых геополитических альянсов на 
Ближнем Востоке;

• Расширение российского влияния на региональ-
ные рынки торговли оружием, нефтью и газом;

• Дезинтеграция системы региональной безопасно-
сти, которая сформировалась в результате победы США 
в холодной войне, и ее переформатирование под новые 
принципы, правила и нормы, выгодные российским ин-
тересам.
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Именно на таких глобальных принципах основана 
российская внешняя политика на Ближнем Востоке. И 
именно с этих позиций следует анализировать ближне-
восточную кампанию, которую Кремль начал два года 
назад. Итак, чего именно достигла Россия своей кампа-
нией в Сирии, чего ей это стоило, и какие существуют 
перспективы и угрозы для Москвы в дальнейшем?

Ближневосточная кампания Кремля: 
достижения

В конце августа 2015 президент Сирии Башар 
Асад, оказавшись в трудном положении вследствие 
ряда военных поражений, обратился к российскому 
руководству с просьбой оказать военную поддержку. Для 
этого 26 августа был подписан специальный договор о 
дружбе и партнерстве, по которому Россия имела право 
развернуть на территории Сирии военный контингент. 
30 сентября 2015 г. Россия начала свою военную кампа-
нию в Сирии, которая продолжается и сейчас.

Анализируя ход российской кампании в Сирии, 
которая вышла далеко за рамки достижения лишь так-
тических целей поддержки исключительно Башара Аса-
да, можно выделить ключевые достижения России во 
время вовлечения в конфликт:

• Сохранение правительства Башара Асада у 
власти и возвращение под его контроль большинства 
утраченных территорий. В частности, 22 сентября 2017 г. 
Минобороны России утверждало14, что сирийское пра-
вительство при их поддержке отбило у антиправитель-
ственных сил 87% территории Сирии. С началом военной 
операции России в 2015 году, сирийская армия сумела 
вернуть под контроль всю провинцию Ас-Суейда, боль-
шую часть провинции Хомс, провинцию Хама, истори-
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ческий город Пальмира и город Дейр-аз-Зор, нефтегазо-
вые месторождения на востоке, большую часть провин-
ции Дамаск, город Алеппо и его окрестности, большую 
часть сирийско-иорданской границы и всю границу с со-
седним Ливаном.

• Переформатирование региональной системы 
безопасности и создание новых переговорных рамок.

26 декабря 2016 г. при непосредственной поддержке 
Москвы был создан новый, альтернативный Женевскому, 
формат переговоров – международные переговоры по 
Сирии в Астане в Казахстане. На них Россия сама дикто-
вала условия и задавала тон переговоров.

• Снижение влияния США из-за затягивания 
войны. После военного вмешательства России в Си-
рию война в стране затянулась, а сирийский президент 
Башар Асад остался у власти. Это заставило США и их 
союзников увеличить объемы поддержки антиправи-
тельственных сил. В конце концов, в течение двух лет 
общественное мнение по Сирии стало меняться. Война 
в Сирии стала непопулярной темой среди политических 
элит США и Европы. Со сменой Администрации в Ва-
шингтоне влияние западных государств на ход конфлик-
та уменьшилось, а 19 июля 2017 г. президент Дональд 
Трамп отменил все программы ЦРУ по тренировке и фи-
нансированию боевиков в Сирии.

• Создание новых альянсов. Прежде всего это ка-
сается альянса с Ираном, союза с Китаем, налаживания 
контактов с Иорданией и Египтом (прямые союзники 
США), частичного восстановления своих позиций в Ли-
вии и начала нормализации отношений с Турцией. Рос-
сия во многих случаях перехватила инициативу США 
и начала развитие собственного формата региональных 
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союзов для цементирования своих позиций в Сирии и на 
Ближнем Востоке.

• Новая эра российского производства оружия. В 
ходе войны в Сирии Москва сумела провести масштаб-
ное и невиданное раньше тестирование новейших видов 
своего оружия. Это касается, например, новейших вер-
толетов Ka-52 и Ми-28, а также истребителей Су-34 и 
Су-35. Также Россия впервые в сирийской кампании при-
меняла стратегические бомбардировщики и крылатые 
ракеты с крейсера. Во время «Прямой линии с Владими-
ром Путиным» весной 2017 г. президент сам признал53, 
что кампания в Сирии – это бесценный опыт для россий-
ского ВПК. По данным54 Минобороны РФ, в Сирии им 
удалось протестировать более 200 новых видов воору-
жений. А с начала года «Рособоронэкспорт» подписал55 
оружейных контрактов на сумму более 8 млрд. долларов, 
что стало рекордом с 2015 года.

• Захоронение важного регионального газового 
проекта своих конкурентов. Речь идет о двух страте-
гически важных проектах строительства газопроводов. 

53Прямая линия с Владимиром Путиным 2017 // Сайт Первого 
канала, 15 июня 2017 г. URL: https://www.1tv.ru/shows/vystupleniya-
prezidenta-rossii/pryamaya-liniya-2017/pryamaya-liniya-s-vladimirom-
putinym-2017-polnaya-versiya

54Более 200 образцов испытанного в Сирии вооружения 
показали высокую эффективность// ТАСС, 25 августа 2017 г. 
URL:http://tass.ru/armiya-i-opk/4507995

55“Рособоронэкспорт” с начала года подписал новые 
контракты на $8 млрд // ТАСС, 19 июня 2017 г. URL:http://tass.ru/
armiya-i-opk/4348832
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Первый проект был инициирован56 Катаром и преду-
сматривал строительство трубопровода через Сирию  в 
Турцию с выходом на европейский рынок газа через 
подключение к трубе «Набукко». Второй проект был 
санкционирован57 Ираном и назывался «Исламская маги-
страль». Трубопровод должен быть проложен с газового 
месторождения Южный Парс в Иране через Ирак и Си-
рию с выходом на Европу. Катар и Иран являются конку-
рентами России на газовом рынке, а потому затягивание 
войны похоронило оба проекта.

• Разгром террористов «Исламского государ-
ства». В течение двух лет кампании российская авиация 
нанесла террористам ряд критических ударов в Сирии. 
Во-первых, это потеря ими большей части территории. 
Сейчас они контролируют только 8–13% Сирии, хотя в 
2015 году эта цифра достигала почти 45%. Более 200 объ-
ектов нефтяной промышленности террористов были уни-
чтожены российскими ВВС. Это полностью парализова-
ло контрабанду террористов ИГ нефти и газа.

• Создание имиджа борца с терроризмом и уси-
ление своих переговорных позиций. Благодаря борьбе 
с террористами «Исламского государства» и удачной 
информационно-психологической кампании Россия су-
мела представить себя как страну, которая приложила 
больше усилий для борьбы с терроризмом. Благодаря 
этому укрепилась позиция Кремля на переговорах, осо-
бенно региональных.

56 “Turkey touts proposed gas pipeline from Qatar”, The National, 
accessed January 18, 2010 https://www.thenational.ae/business/turkey-
touts-proposed-gas-pipeline-from-qatar-1.499130 

57 “Islamic pipeline’ seeks Euro gas markets”, UPI, accessed July 25, 
2011 https://www.upi.com/Business_News/Energy-Industry/2011/07/25/
Islamic-pipeline-seeks-Euro-gas-markets/UPI-13971311588240/
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Ближневосточная кампания Кремля: потери
По подсчетам газеты «Ведомости», статья в кото-

рой была опубликована 20 июля 2017 г., финансовые 
расходы России на войну в Сирии достигли от 1,83 до 
2,38 млрд. долларов. Цифры были представлены оппо-
зиционной партией «Яблоко», которая обвинила россий-
ское руководство в чрезмерных расходах на оборону за 
рамками бюджета. В свою очередь, представитель Мин-
обороны РФ, генерал Игорь Конашенков опроверг58 эти 
данные и заявил, что расходы на Сирию «не превышали 
оборонного бюджета».

Подобные цифры были изложены еще 30 октября 
2015 г. аналитиком Центра стратегических исследова-
ний проблем СВА, ШОС и БРИКС ИДВ РАН в Москве 
Василием Кашиным, который предположил, что Рос-
сия будет тратить от 1 до 2 млрд. долларов в год на рас-
ходы, связанные с военной кампанией в Сирии. Свои 
предположения он изложил59 в статье для издания «The 
Economist».

Если обратиться к официальным данным, то их 
немного. Сначала российское руководство пыталось 
скрыть настоящую цену операций в Сирии. В частности, 

58Томин А. Минобороны ответило «Яблоку» на обвинения в 
многомиллиардных тратах в Сирии // MK.RU, 20 июля 2017 г. URL: 
http://www.mk.ru/politics/2017/07/20/minoborony-otvetilo-yabloku-na-
obvineniya-v-mnogomilliardnykh-tratakh-v-sirii.html

59“Russia’s low-cost Syria campaign”, The Economist, accessed 
October 30, 2015 http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=5736390
41&Country=Russia&topic=Politics&subtopic=Forecast&subsubtopic=
International+relations
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в 2015 году премьер-министр России Дмитрий Медве-
дев назвал60 информацию о расходах оборонного бюд-
жета на Сирию «тайной». Однако уже в марте 2016 года 
сам президент России Владимир Путин сообщил61, что за 
первые семь месяцев военной кампании России в Сирии 
Кремль потратил около 464 млн. долларов. Показатель-
но, что эту цифру сразу же «опроверг»62 пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков. Впрочем, цифра в 464 млн. 
долларов (или 33 млрд. рублей) до сих пор остается 
единственной официальной цифрой расходов Кремля 
на операции в Сирии. В любом случае, Москва потеряла 
значительную часть, хотя и не критическую, бюджета на 
войну в Сирии.

С другой стороны, потери Россия понесла и среди 
личного состава. По официальным данным63 Миноборо-
ны РФ, если они достоверны, за два года операции в 
Сирии на территории страны погиб

41 российский военный. Впрочем, немало полити-
ческих обозревателей считают эту цифру заниженной. 
Не известно точное количество наемников частной воен-
ной компании «Группа Вагнера» убитых в Сирии. Кроме 

60Медведев назвал секретом расходы Минобороны на 
действия в Сирии // ТАСС, 9 декабря 2015 г. URL:http://tass.ru/
politika/2511565 

61Маранди О. Путин назвал стоимость операции в Сирии // 
MK.RU, 17 марта 2016 г. URL: http://www.mk.ru/politics/2016/03/17/
putin-nazval-stoimost-operacii-v-sirii.html

62Селиверстова О. Песков опроверг траты 38 млрд рублей 
на операцию в Сирии // MK.RU, 16 марта 2016 г. URL: http://www.
mk.ru/politics/2016/03/16/peskov-oproverg-traty-38-mln-rubley-na-
operaciyu-v-sirii.html

63Список погибших россиян с начала кампании ВКС в Сирии 
// РБК, 3 мая 2017 г. URL:https://www.rbc.ru/politics/03/05/2017/5845
7c589a79473fa152c4a2
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того, Россия потеряла как минимум 10 летательных аппа-
ратов в Сирии: это семь вертолетов и три истребителя.

Если анализировать политическую составляющую, 
то на этом направлении Россия потеряла сразу несколько 
позиций.

Во-первых, в результате войны и создания новых 
альянсов ухудшились отношения между Россией и си-
рийскими курдами. Исторически связи между двумя 
сторонами были дружественными, но из-за сближения 
Москвы с Анкарой и Тегераном, а также из-за активной 
поддержки Россией сирийского правительства курды 
пошли на сближение с США. Дошло даже до того, что 
российская авиация нанесла несколько воздушных уда-
ров по позициям сирийских курдов на востоке Сирии в 
сентябре 2017 года.

Во-вторых, Россия потеряла прямые контакты с 
США. Из-за военной кампании в Сирии отношения меж-
ду Вашингтоном и Москвой резко ухудшились. Сегодня 
ни Россия, ни США не имеют прямых контактов по си-
туации в Сирии. А после ракетного обстрела со стороны 
США территории Сирии в апреле 2017 г. Кремль окон-
чательно прервал связи с Центральным командованием 
США по поводу безопасности полетов.

В-третьих, Россия ухудшила свой имидж на Западе. 
Российских военных обвиняют в причастности к совер-
шению военных преступлений, бомбардировок больниц, 
школ, мечетей и других гражданских объектов на терри-
тории Сирии. Некоторые медиа и европейские лидеры 
заявляют, что Россия приложила немало усилий не для 
борьбы с террористами «Исламского государства», а для 
войны с так называемой «сирийской оппозицией».
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Ближневосточная кампания Кремля: 
перспективы

Для россиян на Ближнем Востоке открывается 
несколько перспективных направлений развития. Впро-
чем, четко спрогнозировать, какой из сценариев будет 
реализован, сложно.

Лучшим вариантом для Москвы должна стать 
реализация идеи полицентричности, признание России 
как глобального игрока на уровне с США, проведение 
международных переговоров во главе с США и Россией 
для решения всех проблемных ситуаций мира, начиная 
с конфликта в Сирии. При этом Россия должна добиться 
включения в свою орбиту всех бывших союзников СССР: 
Ливана, Алжира, Ливии, Ирака, Египта и частично Иор-
дании. При этом все конкурентные инфраструктурные 
проекты будут заблокированы. Россия должна устано-
вить дружественные отношения с Турцией, Израилем и 
Саудовской Аравией, заменив собой Соединенные Шта-
ты в качестве надежного, беспристрастного и авторитет-
ного посредника, куратора Ближнего Востока.

Приемлемым вариантом для России должно стать 
по крайней мере удержание своих позиций в Сирии, рас-
ширение влияния на соседний Ливан, перетягивание Тур-
ции с прозападного лагеря в свой, нейтрализация Иор-
дании как союзника США и нормализация отношений 
с Саудовской Аравией и Израилем. При этом влияние 
Соединенных Штатов на регион Леванта должно быть 
сведено к минимуму.

Минимальным вариантом развития событий для 
Кремля должно быть удержание своих позиций в Сирии, 
нейтрализация региональных игроков и дестабилизация 
их отношений с прозападным блоком. Это касается Тур-
ции, Иордании, Египта и Ливана, а также частично Ирака.
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Ближневосточная кампания Кремля: угрозы
Среди основных рисков, которые представляют 

угрозу для геополитических интересов России на Ближ-
нем Востоке, можно назвать следующие:

• Угроза конфронтации с Ираном. Отношения 
между двумя странами относительно холодные. Оба го-
сударства имеют разное видение развития ситуации в 
Сирии и имеют совершенно противоположные интере-
сы в Леванте. К тому же Россия поддерживает политику 
сдерживания иранской ядерной программы и не видит 
смысла в ухудшении отношений с Израилем.

• Война с курдами. Ухудшение отношений с си-
рийскими курдами, их резкое усиление в Сирии и сбли-
жение с США создают риск для вспышки войны между 
сирийским правительством и курдами. Такая война будет 
долгой и изнурительной, особенно для российской эко-
номики и политической репутации.

• Рост уровня исламского экстремизма. Из-за во-
енной кампании России против террористов «Исламского 
государства» выросло число терактов на российской тер-
ритории. В России 10% населения исповедуют64 ислам.

• Риск чрезмерного втягивания в конфликт в 
Сирии. Восстановление инфраструктуры и большое чис
ло нерешенных локальных проблем могут задержать 
Москву в Сирии еще на несколько лет. Это будет уда-
ром для российской экономики и возможностью для 
геополитических врагов (в первую очередь для США) 
взять реванш.

64“Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern 
Europe”, Pew Research Center, accessed May 10, 2017 http://www.
pewforum.org/2017/05/10/religious-belief-and-national-belonging-in-
central-and-eastern-europe/
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• Конфликт с Турцией. Неразрешимая проблема с 
вероятной курдской автономией на севере Сирии и окку-
пированными Турцией землями в Сирии может стать тем 
фактором, который снова приведет к разрыву отношений 
между Анкарой и Москвой, а значит, сближением Тур-
ции с блоком НАТО.

• Вытеснение Китаем. Сегодня Китай проводит 
мягкую, последовательную и активную политику «эко-
номического проникновения» на Ближний Восток. Пока 
российское руководство занимается политическими и 
военными делами, Пекин все больше укрепляет эконо-
мическое и торговое партнерство в регионе со всеми 
региональными игроками. Существует стратегический 
риск, что Россия не выдержит экономической конкурен-
ции с Китаем65, который сам станет более весомым игро-
ком на Ближнем Востоке.

• Усиление санкций и провал международных 
переговоров. В случае доказательства вины России в 
совершении преступлений в Сирии как участницы кон-
фликта, санкции против Кремля могут усилить, и это уда-
рит по российской экономике, заставит Москву умень-
шить свою роль на Ближнем Востоке. К тому же в случае 
провала международных переговоров по Сирии под ру-
ководством Москвы это может стать началом конца ре-
путации России как потенциальной глобальной державы, 
способной контролировать процессы в регионе.

65“The Quiet Rivalry Between China and Russia”, The New York 
Times, accessed November 3, 2017 https://www.nytimes.com/2017/11/03/
opinion/china-russia-rivalry.html
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Заключение
Российская ближневосточная кампания стала од-

ним из самых активных и самых динамичных внешнепо-
литических проектов Кремля со времен холодной войны. 
Хотя Россия на сегодняшний день больше выиграла, чем 
проиграла от своего участия в сирийском конфликте, 
дальнейшие события покажут, насколько Москва сможет 
закрепить за собой эти успехи.

В частности, все зависит от того, как и чем за-
кончится война в Сирии, какова будет роль России в 
будущем договоре по Сирии, а также какие отношения 
сохранятся в Москве с региональными игроками по 
завершению конфликта.

Кроме Сирии непосредственное влияние на пози-
ции России будут иметь вопрос Иракского Курдистана, 
война в Ливии, развитие сотрудничества с Египтом и 
Иорданией, налаживание связей с Саудовской Аравией и 
ОПЕК, политическая ситуация в Ливане и Турции.
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На фоне подготовки к выборам президента России 
2018 года Москва будет делать все, чтобы подчеркнуть 
свои успехи на Ближнем Востоке и закрепить свое по-
ложение в Сирии и других странах региона, чтобы после 
выборов с новой силой продолжить интервенцию в реги-
он, вытесняя оттуда своих конкурентов, прежде всего – 
Соединенные Штаты.
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Логика действий России 
на украинском направлении

Александр Носович – политолог, журналист-меж-
дународник (Калининград). Обозреватель аналитическо-
го портала RuBaltic.Ru.

Проблема собственной безопасности занимала все 
больше места в отношении России к Украине по мере 
того, как Запад начал проводить и постепенно интенси-
фицировал политику вовлечения Украины в свою сферу 
влияния. Источником напряженности виделась не сама 
Украина, а действия Запада по ее интеграции в свой со-
став за счет нарушения интересов России и создания 
угроз ее военной, экономической и энергетической бе-
зопасности.

При этом интеграционный вектор Украины до се-
редины 2000-х годов совпадал с российским. После рас-
пада СССР Российская Федерация ставила целью своей 
внешней политики интеграцию в той или иной форме в 
трансатлантическое сообщество. Идея сближения с Запа-
дом вплоть до 2014 года на каждом этапе развития и при 
каждой концепции внешней политики была в Москве до-
минирующей.

По этой причине заданный с момента провозгла-
шения независимости курс Украины на европейскую 
интеграцию никогда не воспринимался российским ру-
ководством как антироссийский и подрывающий нацио-
нальные интересы России.

Растущую тревогу Кремля вызывало не стремление 
Украины стать частью Единой Европы, а та концепция 
интеграции, которую предлагали Киеву западные пар-
тнеры. По мнению российской стороны, Суть этой кон-
цепции была в интеграции не вместе с Россией, а вместо 
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России; в превращении Украины вместо части единого 
пространства от Лиссабона до Владивостока в форпост 
Западного мира на границе России, отвечающий за сдер-
живание ее сил и отделение от Западной Европы.

Западные шаги по интеграции Киева восприняты 
Россией как угрозы военной безопасности (курс на всту-
пление Украины в НАТО), экономической безопасности 
(создание зоны свободной торговли Украины с ЕС и по-
следующее наводнение российского рынка неконтроли-
руемым европейским импортом из-за участия Украины 
в зоне свободной торговли СНГ) и энергетической без-
опасности (изношенность газотранспортной системы 
Украины).

Резкие шаги России в отношении Украины, пред-
принятые с начала 2014 года, были продиктованы сооб-
ражениями безопасности. Национальная безопасность 
была подлинным мотивом Кремля при присоединении к 
России Крыма (превентивные действия против появле-
ния в бухте Севастополя военно-морского флота НАТО) 
и поддержке сепаратистского движения в Донбассе (по-
пытка сохранения пророссийской Украины как на уровне 
населения, так и на уровне ориентированной на Россию 
группы украинской элиты).

Понимание подлинных мотивов российской поли-
тики при отсеивании ее информационного сопровожде-
ния («русская весна», «Новороссия» и т. п.) позволяет 
определить стратегическую цель Москвы в отношении 
Украины.

В интересах России единая Украина, сплоченная 
на основании политической нации, следующая европей-
ским принципам региональной, национальной, языковой, 
культурной и информационной политики, придерживаю-
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щаяся военно-политического нейтралитета в междуна-
родных делах и не разделяющая, а объединяющая своих 
соседей на Западе и Востоке.

Россия не заинтересована в дезинтеграции Украи-
ны. Вопреки распространенному в российском информа-
ционном пространстве тезису о неизбежном в будущем 
распаде Украины и распространенному среди западных 
политиков и экспертов мнению о приверженности Рос-
сии такому сценарию, распад Украины не отвечает рос-
сийским интересам, поскольку влечет за собой катастро-
фические последствия для региональной безопасности.

Дезинтеграция Украины чревата гуманитарной ка-
тастрофой, кризисом беженцев, военными конфликта-
ми новых государственных образований. Окажется под 
ударом система обеспечения Европы российскими энер-
гоносителями, возможна угроза бесперебойной работе 
украинских АЭС. По этим причинам сценарий распада 
России не выгоден в той же мере, что и самой Украине.

Единая стабильная Украина нужна всем странам 
европейского континента, причем факторы ее единства и 
стабильности полностью соответствуют представлениям 
России об оптимальной для нее Украине.

Залогом успешного внутреннего развития для Укра-
ины может стать признание ее культурного многообра-
зия, обеспечение языковых и образовательных прав не 
титульных наций, децентрализация, культурная и эконо-
мическая автономия регионов. Без этих мер невозможна 
подлинная соборность украинского общества, в частно-
сти – реинтеграция Донбасса.

Наконец, единство и стабильность Украины невоз-
можны без отказа от блокового мышления и военно-
политического нейтралитета на международной арене.
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Понимая сложность и многоукладность Украинско-
го государства, Москва весь постсоветский период была 
готова довольствоваться нейтральным статусом Украи-
ны, не добиваясь от нее однозначного геополитического 
выбора в пользу России (в отличие, например, от более 
цельной Беларуси). Было очевидно, что жесткий выбор – 
с Россией в коалиции против Запада или с Западом в коа-
лиции против России – будет губителен для Украины.

Для выхода из ситуации конкуренции интеграцион-
ных проектов российским руководством была предложе-
на модель «интеграции интеграций». В начале 2014 года 
президент России Владимир Путин предложил66 евро-
пейским партнерам начать экспертный диалог о возмож-
ности формирования зоны свободной торговли между 

Фотo inform-ua.info

66Путин предложил ЕС изучить возможность формирования 
зоны свободной торговли между Евросоюзом и ЕАЭС // interfax, 28 
января 2014 г. URL:http://www.interfax.ru/world/354456
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Европейским союзом и Евразийским экономическим 
союзом России, Беларуси и Казахстана.

Создание зоны свободной торговли ЕС и ЕАЭС по-
зволило бы урегулировать конфликт интересов между 
различными регионами Украины и группами украинско-
го общества. После введения в действие зоны свободной 
торговли Украины с ЕС не произошло бы ограничения 
торгово-экономических связей Украины с Россией.

К сожалению, в начале 2014 года инициатива руко-
водства России не была оперативно рассмотрена руко-
водством Евросоюза и Украины. Возвращение к ней мо-
жет стать одним из эффективных шагов по преодолению 
территориального кризиса Украины. Успешная Украина 
должна объединять, а не разделять Европу. Без прагмати-
ческих отношений с Россией и национального согласия 
с ориентированной на Восток частью страны успешная 
европейская Украина невозможна.
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Прагматичная политика соседства с 
Российской Федерацией: выводы для Украины

Антон Найчук - кандидат политических наук, ди-
ректор Фонда гражданской дипломатии 

Отправной точкой структурных изменений в Ук-
раине стал 2014 год, который окончательно определил 
евроатлантический вектор внешнеполитических устрем-
лений страны как основную стратегическую цель и при-
оритет национальной политики. Опираясь на широкую 
общественную поддержку, государство инициировало 
сложный процесс переориентации на западную систему 
политических, экономических и идеологических коор-
динат, параллельно дистанцируясь от советского насле-
дия. Украина ощутила острую необходимость в рефор-
мировании существующей модели организации поли-
тических институтов страны, преодолении тотальной 
коррупции, эффективной борьбе с «олигархизацией» 
украинской экономики, а также выработке общепринятой 
парадигмы национального развития, способной ниве-
лировать негативный эффект искусственно созданных 
общественно-культурных противоречий и объединить 
украинскую нацию под общим идеологическим знамена-
телем.

К сожалению, внутреннеполитическая повестка  не 
стала единственным вызовом на пути формирования 
прогрессивного демократического украинского государ-
ства. Суверенное право страны на самоопределение по-
пало под давление внешнеполитических обстоятельств, 
которые привели к аннексии Крымского полуострова, на-
чалу боевых действий на Донбассе, разрушению суще-
ствующей архитектуры международной безопасности, 
нарастанию деструктивных экономических тенденций в 
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регионе и усилению геополитического противостояния 
коллективного Запада с Россией в традициях холодной 
войны.

Нарушение территориальной целостности укра-
инского государства и провоцирование зоны горячего 
конфликта на востоке страны стали причиной беспре-
цедентного кризиса украинско-российских отношений. 
Сложность ситуации подтверждается отсутствием ожи-
даемых результатов от использования разработанных 
при содействии международной общественности ин-
струментов урегулирования противостояния. Минские 
соглашения до сих пор остаются на начальной стадии 
практической имплементации, переговорные платформы 
Трехсторонней контактной группы и Нормандского фор-
мата не обеспечили прекращение полноценных боевых 
действий, продолжающих уносить жизни украинских 
граждан.

Достигнув тупика, дипломатический процесс сумел 
обрести новое дыхание благодаря активному вовлечению 
США. Создание канала прямой коммуникации между 
американским специальным представителем по укра-
инскому вопросу К. Волкером и его коллегой с россий-
ской стороны В. Сурковым помогло Вашингтону резко 
перехватить инициативу на украинском треке у занятого 
внутреннеполитическими проблемами Евросоюза. При 
разработке реализуемой карты нормализации ситуации 
с использованием новой переговорной модели стороны 
решили реанимировать уже ранее предлагаемую Киевом 
идею введения миротворческой миссии ООН для обеспе-
чения режима прекращения огня и разведения сил.

Актуализация украинского вопроса в междуна-
родном информационном пространстве при содействии 
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США и попытки украинского политического истеблиш-
мента разработать комплексный подход к осуществле-
нию национальной политики по отношению к непод-
контрольным территориям свидетельствуют о сохране-
нии полноценных предпосылок для сдвижения патовой 
ситуации с мертвой точки. Поскольку эффективность 
продвижения в направлении урегулирования украинско-
российского конфликта зависит от многих факторов (го-
товность обеих сторон идти на компромисс, сохранение 
внутреннеполитической стабильности в Украине, дина-
мика изменения внешнеполитической конъюнктуры), 
диапазон потенциальных сценариев его продолжения 
или завершения отличается многообразием (от эска-
лации боевых действий до реинтеграции территорий в 
политически-экономическую систему Украины).

В любом случае, независимо от дальнейшего раз-
вития событий и состояния двусторонних отношений 
Украина не может формировать собственную внешнюю 
политику без учета факта соседства с Российской Фе-
дерации. В пределах долгосрочного внешнеполитичес-
кого планирования урегулирование конфликта на Дон-
бассе следует воспринимать как важный тактический 
этап. Для усиления позиций страны на геополитичес-
кой арене и восстановления ее территориальной целост-
ности украинскому политическому истеблишменту сле-
дует заняться разработкой комплексной программы 
стратегических действий, которая учитывала бы осо-
бенности региональной ситуации, угрозы внутренне-
политических дисбалансов, возможных в процессе 
реинтеграции неподконтрольных земель и сложно-
сти «крымского вопроса». Важным компонентом
этой стратегии должна стать выработка действен-
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ной политики соседства с Российской Федерацией
и другими постсоветским странами, которая будет опре-
делять модальности взаимоотношений в сложившихся 
геополитических обстоятельствах.

Формирование новой парадигмы политического 
курса Украины в территориальных пределах постсо-
ветского пространства должно соответствовать исклю-
чительно национальным интересам, а разработка прог-
раммы государственных действий на российском на-
правлении учитывать общественно-политический, гео-
политический и экономический аспекты.

Общественно-политический аспект
С момента обретения независимости Украиной 

украинско-российские отношения развивались в поле 
стратегического партнерства и взаимного интереса без 
кардинальных отклонений в сторону междоусобной 
вражды. Способствовал таким тенденциям социальный 
фактор, поскольку в период существования СССР мно-
гие жители будущих независимых стран обзавелись род-
ственными связями, общими культурно-историческими 
ценностями и схожим мировоззрением.

Начало конфликта справедливо усилило критичес-
кую риторику на государственном уровне, в украинском 
информационном пространстве и в сфере общественной 
коммуникации. В то же время политическая ситуация не 
всегда зеркально отображает динамику всех социальных 
процессов. Украинскому руководству следует уделить 
должное внимание следующим факторам социального 
характера:

• Трудовая миграция. Несмотря на начало активной 
фазы противостояния, в России продолжает находиться 
большое количество украинских трудовых мигрантов, 
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около 4 млн. человек67. Даже при условии социальной 
ассимиляции в стане пребывания они остаются гражда-
нами Украины. В случае возникновения необходимости 
их возврата и отсутствия возможности найти работу в 
европейских странах этот общественный сегмент может 
увеличить уровень безработицы и снизить доходность 
государственного бюджета от валютных переводов.

• Идеологические рудименты. Отголоски советско-
го прошлого еще остаются в общественном сознании 
многих украинцев, в особенности жителей восточных и 
южных регионов страны. По данным социологических 
опросов, треть населения жалеет о развале Советского 
Союза в противовес 53% большинства, которые поло-
жительно относятся к этому факту68. На фоне 50% укра-
инских граждан, поддерживающих вступление в ЕС, 
подавляющее меньшинство (следуя информации соц-
опросов, около 12%) все же выступает за необходимость 
интеграции в Таможенный союз ЕАЭС69.

Учитывая деструктивное воздействие современных 
информационных кампаний, ущемление ценностных 
ориентиров любой социальной группы может способ-
ствовать превращению ее в платформу общественного 
протеста, усугубляя конфликтные тенденции в граждан-
ской среде.

67“Over 4 mln Ukrainians live in Russia, 1.2 mln each in Canada 
and Poland-Expat Insider”, Interfax-Ukraine, December 1, 2017:http://
en.interfax.com.ua/news/general/466200.html

68“Украина в фокусе: социологические измерения//рейтинг, 26 
июня 2017 г. URL:http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/ukraina_v_
fokuse_sociologicheskie_izmereniya.html 

69“Украина в фокусе: социологические измерения//рейтинг, 26 
июня 2017 г. URL:http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/ukraina_v_
fokuse_sociologicheskie_izmereniya.html
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Внутриполитический принцип «единство в плю-
рализме», который подразумевает протекцию многооб-
разия культурно-исторических ценностей в условиях 
демократического превалирования политической воли 
большинства, способен не только обезопасить государ-
ство от дестабилизирующего информационного воздей-
ствия со стороны внешних акторов, но и способствовать 
становлению страны на внешнеполитической арене.

С таким подходом идеологические рудименты со-
ветской эпохи, сохранившиеся в мировоззрении многих 
украинских граждан, потеряют свой манипулятивный по-
тенциал, а возможности использования исторической па-
мяти в целях расшатывания общественно-политической 
ситуации будут ограничены, что существенно укрепит 
позиции Украины при формировании региональной по-
литики и усилит ее информационную безопасность.

• Социальная адаптация. В случае возвращения 
контроля над отдельными районами Луганской и Донец-
кой областей перед Украиной встанет необходимость вы-
работки эффективной социальной политики в регионе, 
которая позволила бы популяризировать проукраинский 
дискурс, создать лояльные местные администрациии 
упредить возможные попытки использовать сохранивши-
еся маргинальные сегменты для дестабилизации ситуации 
в стране. Украинским властям необходимо максимально 
нивелировать возможные деструктивные последствия, 
позволяющие Донбассу стать уязвимым местом внутри-
политической и геополитической повесток Украины, а 
также ослабить позиции Киева при реализации новой па-
радигмы соседства с Российской Федерацией. Реинтегра-
ция должна учитывать сложность всех факторов, не до-
пуская дальнейшего дрейфа непризнанных образований 
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в сторону самостоятельных квазигосударственных фор-
мирований. При этом конечная цель процесса состоит не 
в формальном обретении контроля над территориями, а в 
полноценном восстановлении украинского суверенитета 
и добровольной ассимиляции проживающих там граж-
дан в общепринятую модель национально-политичес-
ких ценностей, позволяющей учитывать коллективные 
интересы, а также преодолеть наследие существующей 
на Донбассе информационной изоляции и искусственно 
инспирированных сепаратистских настроений.

Геополитический аспект
Украина продолжает находиться в двух геополити-

ческих измерениях: хотя территориально страна остается 
в постсоветском пространстве, законодателное пре-
образование, политическое реформирование и эконо-
мическое переориентирование свидетельствуют о стра-
тегическом закреплении евроинтеграционных устрем-
лений государства. Характерная до 2014 года много-
векторность украинской внешней политики, которая 
вписывалась в глобальные геополитические концеп-
ции «Большой Европы», предопределяла Украине роль 
своеобразного моста, связывающего Европейский союз 
с возглавляемыми Россией интеграционными проекта-
ми. Даже в случае достижения компромиссов в урегу-
лировании конфликта на востоке Украины, преодоление 
всех последствий не является процессом краткосрочных 
временных рамок, ограничивая перспективы возвраще-
ния к докризисным конфигурациям двусторонних от-
ношений. Еще больше ситуацию осложняет отсутствие 
видимых алгоритмов решения «крымского вопроса», 
устраивающего одновременно все стороны. Таким обра-
зом, в связи с происходящими событиями вместо плат-
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формы для координации европейско-российского пар-
тнерства, украинский кейс стал для Европейского сою-
за и Российской Федерации причиной конфронтации.

Динамичные изменения геополитической архи-
тектуры требуют от Украины четкой идентификации 
собственного места между доминирующими полюсами 
влияния – Евросоюзом, США и Российской Федераци-
ей. Позиционирование приоритетности евроинтеграци-
онных и евроатлантических устремлений недостаточно, 
если страна не определится со своим геополитическим 
статусом, объективно учитывая географические обстоя-
тельства, наличие ресурсов, экономический потенциал, 
устойчивость системы безопасности и общественно-
политический фактор. Полноценная и взаимовыгодная 
интеграция в евроатлантические структуры возможна не 
только благодаря достижению соответствия технических 
критериев, но и в случае осознания страной собствен-

Президент Украины Пётр Порошенко, президент США Дональд Трамп, вице-
президент США Майк Пенс и советник президента США по вопросам безопасности 
                           Герберт Макмастер. Фото: ©REUTERS/Jonathan Ernst



228

ного геополитического значения. Украина должна дис-
танцироваться от роли буферной зоны, сдерживающей 
западный мир от гипотетических попыток России де-
стабилизировать политическую ситуацию в глобальном 
масштабе и двигаться в сторону укрепления себя в ка-
честве органического элемента новой системы европей-
ской безопасности, важного политического союзника и 
экономического партнера.

Экономический аспект
До начала активной фазы конфликта украинское 

производство систематически интегрировалось в рос-
сийское экономическое пространство, превращая Рос-
сийскую Федерацию в стратегического торгового пар-
тнера. Достигнутая зависимость существенно ограни-
чила возможности маневрирования при диверсифика-
ции каналов экспорта собственной продукции и импор-
та необходимых товаров без негативных для экономиче-
ской стабильности страны последствий. Одновременно 
потеря контроля над промышленными районами До-
нецкой и Луганской областей дополнительно усложнила 
процесс выхода страны из финансово-экономического 
кризиса, инспирировав дискуссии относительно целе-
сообразности торговых связей с Россией и перемещения 
товаров в зоне конфликта на востоке страны.

По данным Министерства экономического разви-
тия, экспорт украинской продукции в Россию за 8 меся-
цев 2017 года больше на 394 млн. дол. в соотношении 
с аналогичными временными рамками 2016 года70. Та-

70“Букатюк У. Несмотря на войну, торговля между Украиной 
и Россией  растет.  Почему  так  происходит//еспресо,  27 октяб-
ря  2017 г. URL:https://ru.espreso.tv/article/2017/10/22/nesmotrya_na_
voynu_torgovlya_mezhdu_ukraynoy_y_rossyey_rastet_pochemu_tak_
proyskhodyt
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ким образом, с января по август прошлого года Украи-
на заработала на российском рынке 2,6 млрд. долларов, 
предоставляя российской стороне внушительную долю 
(9,5%) в украинском экспорте71. Государственная служ-
ба статистики отмечает тенденцию увеличения движе-
ния товаров в обратном направлении – импорт из России 
увеличился на 37,2%72. Статистика свидетельствует о 
том, что близкое географическое расположение, обоюд-
ный спрос и рентабельное ценовое соотношение вносят 
собственные коррективы в двусторонние экономические 
отношения, отводя России 11,4% в структуре товарообо-
рота Украины с другими странами. Для объективности 
важно учесть, что, исходя из представленных показате-
лей, торговые связи с российской стороной имеют для 
Украины негативное сальдо (в период с января по август 
2017 года приблизительный дефицит составил 2,6 млрд. 
долларов).

С учетом экономического аспекта формирования 
концепции соседства с Российской Федерацией перед 
украинской властью стоит сложная дилемма сопостав-
ления политических ценностей с экономической целе-
сообразностью. Способна ли украинская экономика от-
казаться от 9,5% с общей экспортной выручки? Есть ли 
предпосылки для безболезненной и быстрой переори-
ентации части российского экспорта на другие рынки с 
равноценной доходностью? Чем заменить дешевую им-
портируемую российскую сырьевую продукцию (мине-

71“Експорт товарів за 8 місяців 2017 року// issuu, 19 октября 
2017 г. URL: https://issuu.com/nataliyamykolska/docs/d1e862ade6333c 

72“Импорт из РФ увеличился на 37,2%//Экономическая 
правда, 17 октября 2017 г. URL:https://www.epravda.com.ua/news/ 
2017/10/17/630171/
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ральное топливо, нефть и продукты ее переработки) без 
существенного увеличения денежной нагрузки на сред-
нестатистического украинского потребителя? Как обезо-
паситься от негативного влияния «российского фактора» 
на других торговых партнеров Украины из числа пост-
советских стран при ведении ими диалога с украинской 
стороной? Без ответа на эти вопросы украинское руко-
водство не сможет сформировать последовательную, 
конструктивную и в полной мере соответствующую на-
циональным интересам линию поведения на российском 
направлении, подогревая споры о необходимости полно-
го прекращения экономических отношений с Москвой 
либо рациональности их сохранения.

Выводы, которые важно учитывать
Анализируя реальную ситуацию в Российской Фе-

дерации, следует объективно оценивать общественные, 
политические и экономические факторы, определяющие 
внутриполитическую конъюнктуру и динамику действий 
страны на внешнеполитической арене в среднесрочной 
перспективе. Аналогичный подход должен иметь место 
при прогнозировании возможности увеличения масшта-
бов поддержки со стороны западных партнеров, их го-
товности идти на принятие радикальных по отношении 
к России решений и устойчивости под воздействием 
численных дестабилизирующих обстоятельств. В про-
тивном случае предположения популистского характера 
не позволят сформировать четкие алгоритмы реализации 
национальных интересов и правильно спроектировать 
стратегию восстановления украинской территориаль-
ной целостности. О каких обстоятельствах надо помнить 
украинским властям при выработке концепции соседства 
с Российской Федерацией.
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• Предпосылки для кардинального изменения гео-
политических мировоззрений российской власти пока 
отсутствуют. Модель «осажденной крепости» успеш-
но эксплуатируется кремлевскими технологами для кон-
солидации гражданского мнения и мобилизации общес-
твенных масс вокруг внешнеполитических действий 
российских властей. Ослабление хватки и существенные 
уступки на ближневосточном либо украинском треках 
могут быть расценены как слабость позиций действую-
щего президента. Новая каденция

В. Путина не сулит «либерализации» внешнепо-
литического вектора в краткосрочной перспективе даже 
в случае систематического увеличения американского 
давления в экономическом секторе или технического 
оснащения украинской армии. Непоколебимой позицией 
российской стороны по украинскому вопросу останется 
принципиальное разделение «донбасского» и «крымско-
го» кейсов. В первом случае компромисс выглядит до-
стижимым, но, по всей видимости, Москва будет балан-
сировать между готовностью к «заморозке» ситуации и 
лоббированием собственного предложения о миротвор-
цах, предполагающего синхронизацию мандата, количес-
твенного состава и территориальных рамок применения 
миссии с имплементацией политической части Минских 
соглашений. Во втором случае предпосылки для дипло-
матического диалога отсутствуют.

• Российская власть владеет достаточным уров-
нем общественной поддержки. Даже в случае гипо-
тетического возрастания деструктивных для Кремля 
социальных тенденций – усталости от перманентной 
конфронтации с коллективным Западом, разочарования в 
политическом курсе страны, увеличения числа нонкон-
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формистских настроений в среде интеллектуальной эли-
ты или молодежи, – реальные результаты их воздействия, 
в том числе подрыв внутренней легитимности действую-
щего режима, не предвидятся возможными. Еще больше 
сомнений вызывают разговоры о перспективах инспира-
ции массовых народных протестов или демонстраций, 
способных изменить управленческие конфигурации в 
стране. Более того, учитывая сложность прогнозирова-
ния последствий таких процессов, особенно в масшта-
бах российского государства, они могут принести даже 
больше вреда как для самой России, так и для соседних 
стран и мировой общественности;

• Внешняя политика – продукт действующей  в 
стране политической системы. Тезис опровергает со-
мнительные предположения, отводящие президенту 
страны исключительную роль в формировании и ответ-
ственность за осуществление политики на украинском 
направлении, в надежде, что после его ухода ситуация 
видоизменится в выгодном для украинской стороны кон-
тексте. Несомненно, решения В. Путина имеют опреде-
ляющее значение и персонализация российского полити-
ческого процесса приобрела неограниченные масштабы, 
закрепляя за президентом статус гаранта, обеспечива-
ющего жизнедеятельность режима и балансирующе-
го интересы основных игроков. В то же время сложив-
шиеся обстоятельства превратили модель организации 
российской власти в целостный механизм, сглаживаю-
щий острые углы политических противоречий и гене-
рирующий общепринятую приближенными к Кремлю 
элитами позицию во всех внешнеполитических вопро-
сах. Действия России в Украине – это не субъективное 
видение В. Путина, а консенсус большинства представи-
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телей российской власти. Более того, дистанцирование 
нынешнего президента от центра принятия решения не 
актуально как минимум на протяжении следующей ка-
денции, как максимум после институционального рефор-
мирования конституционного строя.

• Сценарий раскола в окружении В. Путина под 
воздействием санкций или в силу бизнес-конфликтов 
маловероятен. Вопрос эскалации недовольства россий-
ских элит в связи с действием секторальных и персональ-
ных санкций, дополнительной угрозы их практического 
усиления со стороны США остается весьма спорным. 
Можно предполагать, что утвержденные Западом эконо-
мические меры достигли результатов в плане оттока ка-
питалов и зарубежных инвестиций из страны, но не по-
влияли на демонстративный подрыв лояльности элиты к 
фигуре президента и избранного внешнеполитического 
курса. Тотальный контроль управленческой верхушки 
над экономикой страны позволил найти превентивные 
механизмы, компенсирующие финансовые утраты пред-
ставителей большого бизнеса.

В связи с этим дальнейшее затягивание поясов со 
стороны США или ЕС, вероятно, ограничит экономи-
ческий рост России, возможность модификации военно-
промышленного комплексами других высокотехнологи-
ческих сфер за счет современных западных наработок, 
посодействует длительной стагнации и уменьшит поле 
для маневров России на внешнеполитической арене, но 
в области давления на приближенных к В. Путину игро-
ков оно может неожиданно обрести обратный эффект – 
большую концентрацию элит вокруг государственного 
бюджета распределяющегося в Кремле. Следовательно, 
предположения о возможном перевороте в руководящих 
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кругах страны выглядят недостаточно аргументирован-
ными. Конечно же, вероятность последней каденции 
В. Путина и закрытость элит во внутриэкономическом 
пространстве страны отобразится на активизации конку-
ренции за получение больших политических дивидендов 
во время передачи власти в 2024 году и борьбы за эконо-
мические ресурсы, но президент имеет в своем распоря-
жении достаточный арсенал средств для сохранения ку-
луарного противостояния кланов в приемлемых рамках и 
урегулирования фактов нарушения общих правил игры.

• В общественных кругах Российской Федерации 
отсутствуют предпосылки для формирования поли-
тического класса, соответствующего своими взгля-
дами украинским интересам. Реальность нынешней 
российской политики такова, что вопрос реинтеграции 
Украиной Крымского полуострова выходит за скобки 
политического дискурса страны. Критика российской 
власти в риторике оппозиционных сил ограничивается 
осуждением агрессивных действий на украинском на-
правлении, но тема возвращения Крыма остается без вни-
мания. Попытки К. Собчак быть оригинальным и наибо-
лее лояльным к этой тематике политиком сводятся лишь 
к заявлениям о необходимости проведения повторного 
референдума, что расходится с украинскими интересами 
и не оправдывает факт нарушения российской стороной 
международного законодательства.

Даже в случае неожиданного взлета «черного ле-
бедя» либерализма в российской политической среде и 
существенного смягчения внешнеполитических ори-
ентиров страны «крымский вопрос» не войдет в пере-
чень дискуссионных либо компромиссных, поскольку в 
сложившихся обстоятельствах даже намеки на необхо-
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димость возвращения полуострова противоречат рос-
сийскому законодательству и станут концом политиче-
ской карьеры для инициатора такой идеи. Ситуация на 
Донбассе отличается тем, что в Российской Федерации 
нет намерений присоединить подконтрольные боевиками 
территории, а желание интегрировать их в политически-
экономическую систему Украины на российских усло-
виях открывает Кремль для диалога. При этом предло-
жения по выходу из конфликта и прекращения боевых 
действий, приемлемые для Киева, идентифицируются в 
Москве как маргинальные.

• Экономика России не рухнет даже в среднесроч-
ной перспективе. Западные санкции, умноженные па-
дением цен на нефть, несомненно, нанесли удар по фи-
нансовому сектору Российской Федерации. По разным 
оценкам, отток капиталов составил около 150 млрд. дол-
ларов, экспортный доход сократился на 46%, ежегодно 
экономика теряет до 1,5% ВВП, а ее рост существенно 
замедлен и, по оптимистическим прогнозам, составит 
1,5% в 2018 году без перспектив кардинального увели-
чения при нынешних конфигурациях в будущем. Дефи-
цит бюджета находится на уровне 3% ВВП, масштабные 
проекты разработки глубоководных месторождений, до-
бычи сланцевых энергоносителей, осваивания Арктики 
и строительства новых газопроводов могут быть не ре-
ализованы73. При этом благодаря консенсусу между стра-
нами ОПЕК цены на нефть сохраняются на достаточно 
высоком уровне, позволяющем российской экономике 

73Некрасов Д. «Пределы устойчивости России» // Украинский 
институт будущего URL: https://uifuture.org/ru/post/dmitrij-nekrasov-
predely-ustojcivosti-rossii-doklad_267 
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получать дополнительные валютные накопления. Мини-
мальный рост ВВП все же приведет к сокращению де-
фицита, а регуляторные действия Центрального банка 
России, достаточная валютная подушка безопасности и 
золотовалютные резервы не приведут к существенным 
потрясениям, способным спровоцировать падение эко-
номики до критических уровней с ухудшением уровня 
жизни российского населения резкими темпами. В сло-
жившихся обстоятельствах заявления о неспособности 
поддерживать нынешней курс внешней политики в связи 
со сложной экономической ситуацией или скорой финан-
совой дестабилизации в стране требуют детальной аргу-
ментации либо являются банальными заблуждениями;

• Россия обладает мощной армией и военно-
промышленным комплексом. По рейтингам Global 
Firepower, в 2017 году Россия сохранила вторую строч-
ку в перечне самых сильных армий мира, существенно 
опережая Украину74. Уже несколько лет объемы продаж 
вооружения страны не падают ниже 6 млрд. долларов, 
что составляет около 25% мирового рынка75. В бюджет 
на 2018 год заложены траты на оборону более 2,77 трлн. 
рублей (около 27 млрд. долларов)76. Если экономика Рос-
сийской Федерации страдает от сырьевой зависимости, 
политическая система в своем практическом проявле-
нии давно качнулась в сторону авторитаризма, в вопросе 
наращивания военных мощностей страна небезоснова-

742017 Military Strength Ranking, GFP, https://www.globalfirepo 
wer.com/countries-listing.asp

75SIPRI Arms Transfers Database, SIPRI, https://www.sipri.org/
databases/armstransfers

76Бюджет РФ на 2018 година плановый период 2019-2020 гг. 
Досье//Тасс, 24 ноября 2017 г. URL: http://tass.ru/info/4679765
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тельно находится на первых позициях. Конкурировать с 
такой военной машиной – сверхсложная задача, которая 
сводит разговоры о необходимости силового восстанов-
ления территориальной целостности Украины к элемен-
тарному популизму. Аналогичные сомнения вызывают 
предположения о применении так называемого «хорват-
ского сценария» в случае возвращения контроля над от-
дельными регионами Донецкой и Луганской областей. 
Не следует заблуждаться и относительно масштабов во-
енной поддержки западных партнеров, поскольку как 
представители политического истеблишмента, так и 
экспертной среды западных стран дают четкие сигналы 
о недопустимости эскалации глобального конфликта с 
угрозой перехода в третью мировую войну. Техническая, 
материальная, инструкторская помощь исключают сце-
нарий выхода боевых действий за локальные пределы.

Учитывая социальные, геополитические, экономи-
ческие обстоятельства, а также принимая во внимание 
объективные оценки внутриполитических конфигураций 
в России, можно осмыслить сложность вызовов, перед 
которыми сегодня находится украинская власть. Украине 
необходимо четко определить в законодательном поле и 
на уровне общественно-политического компромисса мо-
дальности поведения на российском направлении, кото-
рые войдут в новую парадигму отношений с Российской 
Федерацией и которые будут способны обеспечить наци-
ональные интересы при развитии любых возможных сце-
нариев. Определение собственного места в современной 
геополитической архитектуре должно исходить из факта 
территориальной близости с Россией, а формирование 
общих внутриполитических ценностей и достижение 
экономической стабильности будет находиться под угро-
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зой в случае отсутствия четких координат для действий 
на российском направлении систематизи-рованных в мо-
дернизированной и соответствующей современным реа-
лиям концепции соседства.

В этом контексте незаменимым компонентом вы-
ступает развитие объективного диалога между предста-
вителями украинской и российской экспертной среды, 
способными выработать общее понимание сложившейся
ситуации, скоординировать вариативные подходы для 
поиска сценариев выхода из существующего кризиса и 
преодолеть деструктивные информационные барьеры в 
рамках противодействия пропаганде.
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