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Підсумки розвитку геополітичної ситуації 

в світі у 2019 році в контексті 

національних інтересів України 

 
 

Формування багатополярної системи 

світового устрою. Роль та місце України у 

новому світі 

З середини першого десятиліття 2000-х років головною тенденцією у 

розвитку геополітичної ситуації в світі став процес формування нової 

багатополярної системи міжнародних відносин. Протягом останніх років така 

система набула остаточного оформлення. 

Даний факт був констатований під час Всесвітнього економічного 

форумі в Давосі в січні та Мюнхенської конференції з питань безпеки у 

лютому цього року, які підвели підсумки 2019 року. 

В ході цих та інших заходів був зроблений висновок щодо фактичної 

втрати США одноосібного лідерства у світі внаслідок зміцнення нових 

центрів сили глобального рівня. Основними з них є Китай, який практично 

зрівнявся зі США за своєю економічною потужністю і розпочав проведення 

активної зовнішньої експансії, та Росія, яка перейшла до реалізації 

неоімперського курсу на основі свого військового потенціалу.  

Крім того, прискорився процес формування субрегіональних та 

регіональних центрів сили, які, зокрема, включають: Європейський Союз в 

Європі; Індію та Пакистан – в Південно-Східній Азії; Японію, Південну 

Корею та Австралію – в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні; Бразилію та 
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Аргентину – у Південній Америці; Південно-Африканську республіку – в 

Африці; Туреччину – на Середньому Сході.  

 

 
 

В цілому наведені процеси призвели до виникнення принципово нової 

геополітичної моделі світу, яка включає: три світових центра сили – США, 

Китай та Росію, а також низку субрегіональних та регіональних центрів сили.  

  

 
Незважаючи на посилення взаємної залежності країн світу в рамках 

поглиблення процесів світової глобалізації, відбулось також і загострення 

суперечностей між ними через поглиблення розбіжностей їх інтересів. В 

першу чергу вони стосуються безпекових питань, впливу у світі та окремих 

регіонах, а також доступу до ринків і ресурсів. 

Окремими чинниками дестабілізації обстановки в світі стали: особисті 

амбіції лідерів низки країн; агресивна політика одних держав та 

ізоляціоністська і протекціоністська – інших; поглиблення економічної 

нерівності між різними країнами та регіонами; зростання популістських, 

егоїстичних та націоналістичних настроїв;  поширення ісламського та інших 

видів тероризму; розповсюдження зброї масового ураження. 
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Все це обумовило появу нових ліній глобального та регіонального 

протистояння в світі, а також розширення спектру викликів і загроз світовій 

та регіональній безпеці у політичній, економічній, військовій та інших 

сферах.  

 
Так, основними джерелами напруженості в світі на глобальному рівні 

стали загострення конфронтації між Росією та Заходом, а також посилення 

суперництва між США і Китаєм. По суті, можна сказати про виникнення 

нової форми «холодної війни» у трикутнику «США – Росія – Китай». При 

цьому, як і період минулої «холодної війни», протистояння між ними на 

стратегічному рівні супроводжується виникненням нових локальних військ 

та збройних конфліктів на периферії їх інтересів.  
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Розширився також і спектр витоків нестабільності в інших регіонах 

світу. Серед них найбільш загрозливого характеру набули: прикордонні 

конфлікти між Індією та Пакистаном, як двома ядерними країнами; зіткнення 

інтересів різних держав на Близькому Сході; агресивна та безвідповідальна 

політика Північної Кореї. Слід також відмітити збереження існуючих та 

виникнення нових внутрішніх конфліктів у низці країн, в т. ч. Іраку, 

Афганістані, Нігерії та Південному Судані. 

 

Наслідком наведених тенденцій є підвищення напруженості у світі, а 

також зростання ризиків виникнення нових війн та конфліктів. Такі ризики 

набули особливо небезпечного характеру в зв’язку з фактичною втратою 

дієвості міжнародних організацій в галузі колективної безпеки та договорів у 

сфері контролю над ракетно-ядерними озброєннями.   

6 Водночас глобалізація світу, а також масове поширення цифрових 

та інших інноваційних технологій обумовило виникнення нових форм та 

сфер протистояння між різними країнами та блоками. Поряд з військовою 

сферою основними з них стали боротьба в економічному, інформаційному та 

кібернетичному просторах, у т. ч. із застосуванням «гібридних» методів. 

 
Досить неоднозначні наслідки мають також і наслідки світової 

глобалізації. З однієї сторони вона створює сприятливі умови для розвитку 

світової економіки та проривів у науці та техніці, а з іншої – обумовлює 

посилення нерівності між різними країнами і регіонами, а також прошарками 

їх населення.  

Саме така нерівність і постає головною причиною поширення 

протестних настроїв серед значної частини населення Земної кулі, в т. ч. і 

розвинутих країн. В свою чергу, це змушує їх уряди вживати заходи з 

посилення захисту своїх виробників та ринків, що призводить до зростання 
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ізоляціонізму та антиглобалізму, а також створює перешкоди у розширенні 

міжнародної торгівлі. 

7 Виходячи з наведених обставин Міжнародний валютний фонд 

(МВФ) переглянув свій економічний прогноз на 2019-2020 роки в сторону 

пониження. Ще більш негативні прогнози були надані низкою інших 

міжнародних інституцій, які не виключили можливість виникнення нової 

фінансово-економічної кризи у світі. 

 
 

Всі ці процеси визначають розвиток ситуації довкола України, яка 

залишається на перетині інтересів провідних держав світу. 

 

Збройна агресія Росії проти України 

8 Протягом 2019 року Росія продовжувала проведення активної та 

агресивної політики на українському напрямі, що залишалося основною 

зовнішньою загрозою для нашої держави. Головною метою такої політики 

залишалось відновлення Росією контролю над Україною та її дезінтеграція як 

цілісної держави.  

Як і раніше для цього Росія використовувала збройний конфлікт на 

Донбасі. Так, тривали спроби Кремля нав’язати Україні свій варіант 

вирішення донбаської проблеми, який передбачає формальне повернення 

самопроголошених республік до складу української держави при збереженні 

Москвою фактичного контролю над ними. 

За розрахунками Росії, реалізація такого підходу дозволить їй отримати 

потужні важелі впливу на Україну, а також створити передумови для її 
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дезінтеграції під виглядом федералізації. Крім того, Росія зможе зберегти 

свої війська на території «ДНР» і «ЛНР» та при необхідності використати їх 

для розширення масштабів військового вторгнення до України.    

 
В цьому плані прагнення нового керівництва України до миру на 

Донбасі було розцінене Кремлем як готовність Києва на здачу своїх інтересів 

Росії. А відтак – і можливість продовження Росією стратегії послідовного 

примушення України до поступок з подальшим висуванням їй нових, все 

більш жорстких вимог. 

 

9 Виходячи з таких сподівань Москва активізувала заходи з 

примушення України до прийняття російської версії формули Штайнмайера, 

яка передбачає визнання Києвом «ДНР» та «ЛНР» без усяких зобов’язань з 

боку Росії. В тому числі, щодо виведення російських військ з окупованих 

територій України та повернення їй контролю над східним кордоном. 

Для досягнення своїх цілей Москва з одного боку створювала враження 

готовності іти на поступки Україні, а з іншого – продовжувала тиск на неї у 

політичній, економічній та військовій сферах.  

Так, у другій половині 2019 року за узгодженням між Росією та 

Україною були проведені заходи щодо обміну частини полонених, 

розведення військ на окремих ділянках лінії фронту та встановлення 

безстрокового перемир’я. Наслідком цього стало певне зниження 

напруженості в зоні конфлікту на Донбасі. 
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10 Разом з тим, це жодним чином не означало реальних позитивних 

змін політики Росії на українському напрямі. Незважаючи на оголошення 

перемир’я, російські війська та незаконні збройні формування проросійських 

сепаратистів продовжували обстріли української армії на Донбасі та мирні 

населені пункти. За рахунок цього Росія підтримувала постійну напруженість 

в зоні конфлікту на Донбасі та намагалася здійснювати тиск на Україну.  

Крім того, в районах розведення військ противник залишив поблизу 

лінії фронту важкі озброєння, заборонені Мінськими домовленостями, 

включаючи артилерію та реактивні системи залпового вогню. А в низці 

випадків російські війська та бойовики вийшли на позиції, залишені 

Збройними Силами України. 
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Такі дії Росії супроводжувалися активною політико-інформаційною 

кампанією зі звинуваченнями України у порушеннях її міжнародних 

зобов’язаннями та відсутності у неї прагнення до встановлення миру на 

Донбасі. При цьому відновлення переговорів на вищому рівні щодо 

вирішення донбаської проблеми пов’язувалось Росією зі згодою України на 

прийняття російського варіанту формули Штайнмайєра. 

11 В інтересах розблокування переговорного процесу Україна пішла 

на певні поступки Росії, що дозволило провести зустріч лідерів 

«нормандської» четвірки, яка відбулась в грудні 2019 року. За результатами 

переговорів були прийняті рішення щодо: подальшого обміну полоненими; 

закріплення режиму припинення вогню; розведення військ на низці нових 

ділянок лінії фронту; розширення повноважень Спеціальної моніторингової 

місії ОБСЄ; створення умов для проведення виборів на окупованих 

територіях Донбасу. 

 

12 Реалізація згаданих рішень сприяє подальшій стабілізації 

обстановки на Донбасі, однак не дозволяє забезпечити реальне врегулювання 

конфлікту з урахуванням українських інтересів. Головною проблемою 

залишаються принципові розбіжності між Україною та Росією стосовно 

порядку виконання Мінських домовленостей. Так, Україна продовжує 

наполягати на можливості проведення виборів у «ДНР» і «ЛНР» лише за 

умова відновлення свого контролю над східним кордоном країни та 

виведення російських військ з окупованих територій. Зі свого боку Росія 

категорично відмовляється від цього та наполягає на визнанні Україною 

самопроголошених республік без жодних вимог до Москви. 
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Збереження таких суперечностей є головною перешкодою у 

продовженні «нормандського» діалогу, зокрема, проведенні наступної 

зустрічі лідерів України, Росії, Німеччини та Франції, в ході якої мають бути 

визначені умови проведення виборів на Донбасі. В ході її підготовки Росія 

знову ж таки висуває Україні нові вимоги тепер уже щодо імплементації 

формули Штайнмайера в українське законодавство та відведення українських 

військ від усієї лінії фронту.  

 

13 А на підкріплення таких вимог 18 січня ц. р. Росією була 

організована нова збройна провокація в зоні конфлікту на Донбасі в районі 

розведення військ поблизу населеного пункту Золоте.  
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14 Без вирішення залишалася також і проблема Криму. Росія 

категорично відмовлялася обговорювати кримське питання та оголосила його 

«повністю закритим». Крім того, за ствердженням Кремля, був повністю 

завершений процес інтеграції Кримського півострова до складу Росії. 

 

На цьому фоні Москва продовжувала заходи з мілітаризації Криму. За 

станом на осінь 2019 року загальна кількість російських 

військовослужбовців на півострові була доведена до 31,5 тис. осіб. Загалом 

угруповання ЗС РФ в окупованому Криму включало 40 танків, 583 одиниці 

броньованої техніки, 162 одиниці важких артилерійських установок, 122 

бойових літаки, 62 вертольоти, 34 корабля та 7 підводних човнів.  

 
 

15 У наведеній ситуації США, НАТО та ЄС продовжували надавати 

допомогу Україні у її протистоянні з Росією. Так, партнери України 

систематично порушували проблеми російської анексії Криму та окупації 

Донбасу у ході різного роду міжнародних заходів та переговорів з 

представниками Російської Федерації. Крім того, був продовжений весь 

комплекс антиросійських санкцій. Тривали також програми надання 

фінансової допомоги Україні на проведення реформ, підтримку економіки та 

зміцнення оборонної сфери. В цілому, на стороні України залишалась також і 

Організація Об’єднаних Націй.  

В той же час, внаслідок посилення проблем у відносинах між ЄС та 

США і КНР, а також російській пропаганді, в європейських країнах 

поширюється думка щодо доцільності відновлення повноцінних стосунків з 

Росією в інтересах зміцнення безпеки в Європі. Негативним для України 

чинником стали також «загравання» з Росією Президента США Д.Т рампа та 

окремих європейських лідерів. 
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Основні події та тенденції у розвитку 

ситуації довкола України 

Партнери та противники. Основні аспекти у діяльності провідних 

держав світу та міжнародних організацій, які стосувалися інтересів 

України 

 

У 2019 році основний вплив на інтереси України здійснювали позиції 

та дії США, НАТО і ЄС як головних партнерів Української держави та Росія 

як її основний противник. Важливе значення мав також Китай як провідна 

держава світу, що відігравала вагому роль у розвитку міжнародних відносин 

та світовій економіці. 

 

Сполучені Штати Америки  

16 Головною рушійною силою у розвитку геополітичних процесів у 

світі залишались США, які зберігали найбільший вплив у світі, незважаючи 

на появу нових центрів сили. Разом з тим, внаслідок особливостей політики 

Д. Трампа, з 2018 року такий вплив почав набувати досить суперечливого 

характеру. Згадана тенденція зберігалася і в 2019 році. 

Так, в рамках практичної реалізації стратегічної концепції Д. Трампа 

«Америка понад усе» американська адміністрація продовжувала докладати 

зусиль з утримання США лідерства у світі. Основні напрями таких зусиль 

включали: забезпечення стійкого розвитку та безпеки США, а також 
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стримування противників на основі зміцнення американської економіки та 

військового потенціалу. Поряд з цим, важливе значення надавалося 

поглибленню співробітництва з союзниками та партнерами США, однак 

виключно виходячи з американських інтересів. 

 

17 З урахуванням змін у геополітичній ситуації в світі та 

стратегічних цілей США, в січні 2019 року була прийнята нова Стратегія 

Національної розвідки Сполучених Штатів Америки. Документ базується на 

новій редакції Стратегії національної безпеки США (ухвалена в грудні 2017 

року) і визначає загрози країні на сучасному історичному етапі. Насамперед 

серед них називаються: зміцнення Китаю та агресивна політика Росії, що 

підривають позиції США на міжнародній арені; дії Ірану та КНДР зі 

створення ракетно-ядерної зброї; міжнародний тероризм; виникнення нових 

сфер військових дій, зокрема у кібернетичному просторі. Крім того, 

вказується на «посилення хаосу у всіх сферах міжнародних відносин». 
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18 Згідно з концептуальними поглядами Д. Трампа на шляхи 

забезпечення національних інтересів США, у 2019 році Вашингтон 

послідовно посилював тиск на Китай, що мало на меті стримування його 

росту як нового центру сили та реалізацію американських інтересів на 

китайському напрямі. Насамперед, такими інтересами залишалися підтримка 

американських виробників, а також недопущення отримання КНР 

економічних вигод за рахунок США (в т. ч. через дисбаланс у торгівлі 

сторін та крадіжки американської інтелектуальної власності).   

Саме на це були спрямовані дії Д. Трампа щодо підвищення ввізних 

мит на товари китайського виробництва як засіб тиску на КНР з низки 

важливих питань для США.  

Зокрема, такі питання стосувалися вимог Вашингтону до керівництва 

КНР щодо: розширення закупок у США сільськогосподарської, енергетичної, 

промислової та іншої продукції; припинення тиску на американські 

корпорації, які працюють в Китаї; недопущення крадіжок американської 

інтелектуальної власності; відмови від практики надання державних 

субсидій китайським компаніям.  

 
Іншим напрямом дій США на китайському напрямі залишалась 

протидія експансії КНР в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, в т. ч. у 

військовій сфері. Зокрема, США активізували заходи щодо: направлення 

бойових кораблів до районів спірних островів між КНР та іншими країнами; 

проведення спільних військових навчань з Південною Кореєю та Японією із 

залученням авіаносних ударних груп ВМС США та літаків стратегічної 

авіації; поглиблення військово-технічного співробітництва з американськими 

партнерами в регіоні.  

Наслідком такої політики Вашингтону стало виникнення торговельно-

економічної кризи у відносинах з КНР, що призвело до посилення 

суперечностей між ними і у політичній та безпековій сферах. При цьому 
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торговельні війни між двома країнами завдали економічних збитків як 

Китаю, так і США. Більш того, вони створили загрозу порушення всієї 

системи міжнародної торгівлі та викликали сповільнення темпів розвитку 

світової економіки. З огляду на це, США пом’якшили свої позиції та пішли 

на пошук певних компромісів з КНР. 

 
  

19 Водночас Вашингтон продовжував послідовні кроки з протидії 

неоімперській політиці Росії. Актуальність даного питання була 

підтверджена у ході спеціальних слухань в американському Конгресі навесні 

2019 року. Згідно з висновками американських конгресменів, Росія 

залишається довгостроковим стратегічним конкурентом США, який 

намагається досягти своїх цілей за рахунок американських інтересів.   

У наведеному контексті були відмічені методи дій Москви, які 

включають руйнування міжнародного ладу, спроби дестабілізації США, 

підрив єдності НАТО і ЄС, порушення суверенітету сусідніх країн та 

встановлення контролю над ними. Крім того, був зроблений наголос на діях 

Росії з демонстрації сили та ядерного шантажу. 

Виходячи з цього було визнано за необхідне зосередити зусилля на: 

блокуванні дій Москви з розширення її впливу на сусідні країни; 

продовженні антиросійських санкцій; підриві російських позицій на 

європейському та світовому енергетичних ринках; посиленні протидії 

Кремлю в інформаційному просторі; протиставленні Росії власних 

військових можливостей, адекватних за своїм потенціалом.   

На основі таких висновків Державним агентством міжнародного 

розвитку США (USAID) була розроблена «Концепція по протидії 

зловмисному впливу Росії», яка включає комплекс дій з підтримки 

незалежності сусідніх з нею країн, а також надання допомоги тим країнам, 

які бажають вийти зі сфери впливу Москви. Особлива увага приділяється 

необхідності подальшої підтримки України, яка знаходиться на вістрі 

експансії Кремля. 

Основними елементами програми USAID є сприяння згаданим країнам 

у зниженні залежності від Росії в енергетичній і економічній сферах, 

посиленні їх енергетичної та кібернетичної безпеки, а також утвердженні 

законності і демократії.  

 

Як і раніше, головним інструментом США зі здійснення впливу на 

Росію залишались санкції з українського та інших питань, в т. ч. через 

втручання Москви у вибори в США та європейських країнах, надмірне 

застосування сили в Сирії, а також політично вмотивовані вбивства за 

кордоном. Так, у 2019 році США пролонгували терміни дії санкцій проти 

Росії, які були введені за анексію нею Криму та провокування конфлікту на 

Донбасі. Крім того, була введена низка інших санкцій проти окремих 

російських посадовців та компаній. 
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Разом з тим, США демонстрували збереження зацікавленості у 

співробітництві з Росією за низкою напрямів, у т. ч. в сферах контролю над 

ядерними озброєннями, боротьби з тероризмом, розвитку економічних 

зв’язків, врегулюванні ситуації довкола України та Сирії, а також з інших 

питань. Зазначені питання розглядались у ході переговорів представників 

керівництва США та Росії на різних рівнях. Найбільш вагомі з них були 

проведені під час зустрічі президентів двох країн 28 червня 2019 року на 

полях саміту G20 у японському місті Осака.   

Однак, незважаючи на «загравання» Д. Трампа перед Росією, політика 

США на російському напрямі зберігала жорсткий характер, що стало 

наслідком твердої позиції американського Конгресу зі згаданого питання.   
 

20 Досить неоднозначну спрямованість мала також політика США у 

відношенні Європи. Так, під приводом захисту американського ринку Д. 

Трамп припинив переговори щодо створення зони вільної торгівлі між США 

та ЄС, а також ввів додаткові мита на європейські товари. Крім того, він 

продовжував висувати жорсткі вимоги країнам-членам НАТО про 

збільшення їх оборонних витрат, що супроводжувалося погрозами виходу 

США зі складу Альянсу. 

 

Все це викликало негативну реакцію як в Європі, так і в США, що 

завдало збитків іміджу Д. Трампа. З огляду на це, він скорегував своє 

ставлення до економічної співпраці США з Європою. В липні 2018 року, за 

результатами зустрічі Д. Трампа та голови Європейської комісії Ж. 

Юнкера, була досягнута домовленість стосовно нормалізації торговельно-

економічних відносин сторін. Однак, в серпні 2019 року Д. Трамп знову 

порушив питання щодо збільшення мит на європейські товари у відповідь на 

надання ЄС субсидій своїм виробникам. 
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Такий же суперечливий характер зберігали інтереси США в Європі в 

енергетичній сфері. З однієї сторони США сприяли посиленню енергетичної 

безпеки ЄС за рахунок диверсифікації газових поставок до європейських 

країн, а з іншої – намагалися розширити свою присутність на європейському 

ринку нафти і газу. Згадане питання набуло особливо важливого значення 

для США в рамках реалізації нової енергетичної стратегії, яка передбачає 

вихід країни на рівень провідного експортера енергоносіїв у світі.  

В цьому плані, за ініціативою США, були прийняті рішення  щодо 

спорудження к країнах Європейського Союзу низки нових терміналів для 

прийому американського скрапленого газу. Водночас США продовжували 

активну політику протидії російсько-європейському проекту «Північний 

потік-2», який стосується проведення другої гілки газопроводу по дну 

Балтійського моря до ФРН в обхід України.   
 

21 Заходи Вашингтону з реалізації американських інтересів у 

політичній та економічній сферах супроводжувалися активними діями зі 

зміцнення військової безпеки США та їх союзників. Згідно з положеннями 

нової оборонної стратегії та ядерної доктрини США (ухвалені на початку 

2018 року) тривала реалізація заходів, спрямованих на досягнення рішучих 

військових переваг у світі. 

Зазначені заходи включали: вдосконалення інфраструктури 

стратегічних ядерних сил США; модернізацію тактичної ядерної зброї; 

створення космічних військ як окремої складової американської армії; 

відновлення бойового потенціалу ВМС; розширення можливостей ведення 

кібернетичних війн; переоснащення військ на новітні зразки бойової техніки, 

розробленої на основі інноваційних технологій. 
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Такі плани були підтверджені президентом США Д. Трампом в лютому 

ц. р. За його словами, США будуть мати найбільш потужні в світі ядерні 

сили, здатні протистояти Росії та Китаю. 

Основним напрямом дій у ракетно-ядерній сфері залишалось 

підтримання бойової готовності розгорнутих МБР «Minuteman IIІ» 

наземного базування шляхом їх обладнання новими двигунами. Крім того 

тривали роботи зі: збереження у бойовому складі наявного парку 

стратегічних бомбардувальників В-52Н, В-1В та В-2А; продовження 

терміну служби та підвищення надійності існуючих ядерних боєголовок 

великої потужності; оснащенням МБР ядерними боєголовками малої 

потужності або звичайними боєзарядами. Зокрема, у 2019 році розпочалось 

виробництво ядерних боєголовок малої потужності W76-2, призначених для 

оснащення балістичних ракет Trident-2 морського базування. На сьогодні 

ракетами з такими боєголовками вже оснащені два підводних човни. 

Окрема увага приділялася розробці перспективних зразків військової 

техніки, в тому числі: гіперзвукових та високоточних ракет; підводних 

атомних човнів з балістичними ракетами на борту класу «Колумбія» з 

більшою водотоннажністю ніж ПЧАРБ класу «Огайо»; нових МБР 

«Minuteman IV»; важких бомбардувальників В-21. 

В серпні 2019 року було офіційно відкрито Космічне командування, яке 

стало шостим видом ЗС США після Сухопутних військ, Військово-

повітряних сил, Військово-морських сил, Корпусу морської піхоти та 

Берегової охорони. Завданням командування є захист американських 

інтересів у космічному просторі, насамперед, щодо виявлення та ураження 

любих ракет, запущених у напрямку США. 

 
З метою розширення можливостей своїх дій у ракетно-ядерній сфері 

США пішли на подальші кроки з перегляду відповідної міжнародної 

договірної бази. У 2019 році США офіційно вийшли із Договору з Росією (як 

правонаступниці СРСР) про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності 
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(РСМД). За ствердженням Вашингтону, причиною такого кроку стала втрата 

договором своєї дієздатності внаслідок його порушень Росією, а також 

розробки ракет згаданих класів іншими країнами, в т. ч. Китаєм, Індією, 

Пакистаном, Ізраїлем та КНДР. 
 

Незважаючи на заяви Д. Трампа щодо необхідності посилення 

відповідальності Європи за забезпечення власної безпеки, США залишалися 

вірними своїм зобов’язанням у цій сфері. Так, протягом року США 

здійснювали заходи з нарощування своєї військової присутності в Європі та 

розгортання інфраструктури, призначеної для забезпечення перекиду 

американських військ на Європейський ТВД у випадку виникнення кризової 

ситуації. 

 
 

Дії США з посилення безпеки країни забезпечувалися належною 

фінансовою підтримкою. Так, за поданням Д. Трампа, воєнний бюджет 

країни на 2019 рік був збільшений на 13% до рекордної суми в 716 млрд дол. З 

них на проведення військових операцій було виділено 66,8 млрд дол. (на 16,9 

млрд дол. більше, ніж у 2018 році), а на розробку і закупівлю озброєння та 

військової техніки – 236,7 млрд дол. 

Окрема стаття воєнного бюджету США передбачала виділення 6,5 

млрд дол. на стримування Росії в Європі, що на 1,7 млрд дол. більше, ніж у 

2018 році. З них 3,2 млрд дол. витрачено на посилення американської 

військової присутності в Європі, в т. ч. продовження робіт з модернізації 

військових баз та розгортання інших об’єктів. 
 

22 В той же час внутрішня ситуація в США залишалася складною та 

характеризувалася послідовним загостренням протистояння між Д. Трампом 

та його противниками зі складу Демократичної партії і конкурентами по 

бізнесу. В рамках політичної боротьби на адресу Д. Трампа була висунута 

низка звинувачень, зокрема, щодо його зв’язків з Росією, а також проведенні 

неадекватної та провальної зовнішньої і внутрішньої політики. На основі 

таких звинувачень у вересні 2019 року представники Демократичної партії у 

Конгресі США ініціювали початок процедури імпічменту Д. Трампа. 

Як і слід було очікувати, цей процес був заблокований Сенатом 

американського Конгресу. Водночас Д. Трамп розпочав масовану атаку 

проти своїх противників, насамперед, у структурах розвідки та 

правоохоронних органах, які надавали інформацію щодо його зв’язків з 

Росією та розслідували такі факти. Були також замінені всі вищі посадові 

особи в Адміністрації США, які піддавали критиці політику Д. Трампа. 

 

 

Разом з тим, це не дозволило Д. Трампу встановити повний контроль над 

ситуацією в країні, яка набула ще більшого ускладнення в зв’язку з початком 

підготовки президентських виборів у США. 
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Все це ускладнювало роботу керівництва США та відволікало його 

увагу від вирішення нагальних питань, які стосувалися ключових інтересів 

країни та проведення її стратегічного курсу. 

 

23 Нажаль для України, вона була безпосередньо втягнута до 

проблем передвиборчої кампанії у США. А саме – протистояння між діючим 

президентом США Д. Трампом та його суперником на президентських 

виборах колишнім віце-президентом країни (за часів Б. Обами) Дж. 

Байденом.  

Це мало як об’єктивні, так і суб’єктивні причини, які включали: 

резонансний характер ситуації довкола України, яка знаходиться в 

центрі світової уваги. Саме тому факт тиску Д. Трампа на Україну з 

метою її використання для дискредитації Дж. Байдена і був обраний 

Демократичною партією як привід для початку процедури імпічменту 

діючого президента;  

високий рівень корупції у владних структурах України, що дозволяє 

різного роду зовнішнім силам використовувати її у своїх інтересах, у т. ч. 

через різного роду корупційні схеми. 

Протягом 2019 така ситуація призвела до погіршення американсько-

українських відносин, в тому числі, призупинення США військової допомоги 

Україні, а також демонстрації можливості перейти до підтримки позиції 

Москви з Українського питання.  

 

Разом з тим, такі дії Д. Трампа призвели лише до посилення критики 

його політики як у Конгресі США, так і в американському суспільстві, що 

здійснило негативний вплив на його передвиборчі позиції. З огляду на 

зазначене, Д. Трамп змінив свою позицію у відношенні України в плані 

демонстрації підтримки нашої держави.  
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Свідченням цього стало відновлення військової допомоги Україні, 

візит державного секретаря М. Помпео до Києва, а також зайняття США 

відвертої проукраїнської позиції в ході Мюнхенської конференції. Зокрема, 

було прямо сказано про те, що США озброюють Україну з метою 

підвищення її можливостей у протистоянні з Росією. 

Крім того, у 2019 фінансовому році США виділили Україні 695 млн 

дол. Га реалізацію програм у сферах безпеки, боротьби з корупцією, реформ 

енергетичного сектора, охорони праці та гуманітарної допомоги. 

Досить очевидним є те, що Д. Трамп демонструватиме позитивне 

ставлення до України принаймні до президентських виборів у США в 

листопаді ц. р., оскільки це відповідає настроям більшої частини 

американського суспільства. 

В той же час, у випадку перемоги Д. Трампа на виборах він може 

змінити своє ставлення до України на користь зближення США з Росією. По 

суті, це витікає з особливостей світогляду Д. Трампа, для якого Росія та його 

власні бізнесові інтереси у Російській Федерації є більш важливими, ніж 

Україна та стратегічні довготривалі інтереси Америки. 

 

Європейський Союз 

24 У 2019 році головним напрямом діяльності Європейського 

Союзу залишався розвиток організації в рамках реалізації Глобальної 

стратегії зовнішньої і безпекової політики ЄС «Спільне бачення, спільна дія: 

сильніша Європа». В цьому плані основні зусилля Брюсселю спрямовувалися 

на створення умов для забезпечення позитивного розвитку європейської 

економіки, зміцнення оборонної складової Євросоюзу, посилення єдності ЄС, 
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вирішення міграційної кризи в Європі, а також розвиток відносин зі східними 

та іншими партнерами. 

 

Зокрема, в травні 2019 року в ході саміту ЄС на вищому рівні була 

ухвалена Декларація про захист єдиної Європи. Лідери країн Європейського 

Союзу підтвердили непохитність їх позицій щодо вірності спільним 

європейським цінностям та висловили готовність до їх захисту. Основними 

викликами європейській безпеці були названі загрози з боку Росії та Китаю.    

 
В червні того ж року глави держав та урядів членів ЄС прийняли новий 

стратегічний план роботи Європейського Союзу на 2019-2024 роки. План 

включає чотири пріоритетні завдання, а саме: захист громадян та свобод; 

розвиток сильної, динамічної економічної бази; побудова нейтральної для 

клімату, зеленої, справедливої, соціально-орієнтованої Європи; просування 

європейських інтересів та цінностей на міжнародній арені. 

  
 

25 Окрема увага керівництва ЄС приділялась подальшому розвитку 

європейської оборонної складової. Так, в рамках Спільної політики ЄС у 

сфері безпеки і оборони (CSDP) тривала реалізація низки програм, які мають 

на меті збільшення внеску Європейського Союзу у міжнародний мир та 

стабільність, а також поглиблення взаємодії країн-членів організації у 

питаннях реагування на кризи та конфлікти.  

Основними з таких програм залишались: 

діяльність десяти цивільних та шести військових місій з підтримання 

миру у кризових регіонах світу та боротьби з піратством (загалом залучені 

4,5 тис. європейських фахівців); 
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впровадження плану «Постійне структурне співробітництво з питань 

безпеки і оборони» (PESCO), який передбачає підвищення можливостей ЄС 

щодо кризового реагування; 

виконання Європейської програми оборонного промислового розвитку 

(EDIDP) на 2019-2020 роки, яка спрямована на посилення незалежності ЄС у 

виробництві озброєння та військової техніки; 

 

 
формування Європейського оборонного фонду, як засобу підвищення 

конкурентоспроможності, ефективності та інноваційного потенціалу 

оборонної промисловості в країнах Європейського Союзу; 

посилення протидії нелегальній міграції та іншим транскордонним 

загрозам за рахунок розгортання мобільного прикордонного корпусу під 

егідою Європейського агентства з охорони кордонів та берегової охорони. 

Підсумки та перспективи реалізації згаданих програм обговорювались 

в ході низки заходів ЄС, які проводились на рівні лідерів та міністрів 

закордонних справ і оборони країн-членів Європейського Союзу. При цьому 

були відмічені як досягнення, так і недоліки у процесах інтеграції оборонних 

складових європейських країн.  

В цілях підвищення ефективності роботи зі зміцнення європейської 

оборонної складової прийнято рішення стосовно підготовки Скоординованих 

річних оборонних оглядів, що дозволить отримувати об’єктивні оцінки 

реальних європейських спроможностей в сфері оборони. 

Крім того, була підтверджена спільність військових викликів та загроз 

для Європейського Союзу та НАТО, що вимагає тісної координації дій сторін 

щодо забезпечення європейської та євроатлантичної безпеки.  
 

Згідно з Європейською політикою сусідства тривали заходи щодо 

розвитку відносин ЄС з країнами-партнерами. Основним із таких заходів став 
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Саміт «Східного партнерства» в травні 2019 року, в ході якого були підведені 

підсумки реалізації програми за десять років з часу її започаткування.  

В червні 2019 року Європейська Рада ухвалила нову Стратегію ЄС у 

відношенні Центральної Азії. Планується надання допомоги у забезпеченні 

стабільності та розвитку регіону, а також поглиблення співробітництва ЄС з 

Казахстаном, Киргизстаном, Узбекистаном, Туркменістаном і 

Таджикистаном. 
 

26 Разом з тим, ситуація в ЄС залишалася досить складною, що стало 

наслідком дії низки зовнішніх та внутрішніх чинників. Насамперед серед 

таких чинників у зовнішній сфері можливо відмітити негативні аспекти 

європейської політики США та Китаю. 

Так, кроки Д. Трампа зі створення перешкод у розвитку економічного 

співробітництва між США та ЄС, а також наміри обмежити відповідальність 

Америки за безпеку Європи викликали суттєву стурбованість європейських 

країн. Значною проблемою для Європи стала також економічна експансія  

Китаю, який активізував і розширив масштаби заходів зі встановлення 

контролю над провідними галузями європейської економіки та 

інфраструктури. 

Все це обумовило зниження довіри країн Європейського Союзу до 

США і КНР, а також призвело до подальшого поширення євроскептичних, 

націоналістичних, лівих та проросійських настроїв в Європі. У свою чергу, це 

послабило єдність ЄС з ключових питань діяльності організації та її 

ставлення до Росії і України.  

 
Найбільш резонансний характер мала зміна поглядів президента 

Франції Е. Макрона, який виступив за необхідність повноцінного 

відновлення співробітництва між Європейським Союзом та Росією. Він 

мотивував свою позицію «наявністю спільних інтересів у Європи і Росії» та 
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«загрозою виникнення в світі «великої двійки» у складі США і КНР». За 

активізацію діалогу з Росією виступили також канцлер ФРН А. Меркель та 

низка інших європейських політиків.   

Проявом посилення внутрішніх проблем в ЕС став також хід та 

результати виборів до керівних органів Європейського Союзу. Так, вибори 

показали декілька ліній суперечностей між європейськими країнами. В 

першу чергу вони стосуються суперництва між ФРН та Францією, як 

провідними членами ЄС, та країнами «старої» і «нової» Європи, які мають 

розбіжності з низки важливих питань (зокрема, шляхів вирішення проблем 

європейської економіки, розуміння спільних цінностей, прийому та розподілу 

мігрантів тощо). 

Суттєвий вплив на результати виборів здійснили зміни у суспільних 

настроях в європейських країнах. Зокрема, правоцентристський і 

лівоцентристський блоки в Європарламенті втратили спільну більшість на 

тлі посилення позицій лібералів, зелених і націоналістів. У свою чергу це 

призвело і до відповідних змін в інших керівних органах ЄС. 

Зберігалися також і інші негативні тенденції у розвитку ситуації в 

Європейському Союзі. Насамперед, це стосується процесу виходу 

Великобританії зі складу ЄС, який офіційно завершився в лютому 2020 року. 

Такий крок Великобританії об’єктивно послабив ЄС, а також викликав низку 

проблем у Європейському Союзі, зокрема, пов’язаних з формуванням 

бюджету організації (в т. ч. нестачею коштів на реалізацію програм ЄС, 

включаючи надання допомоги країнам-членам зі слабкими економіками). Крім 

того, набули поширення антибританські настрої серед населення Шотландії 

та Північній Ірландії, більшість з якого бажає залишитись в ЄС. 

Серйозними проблемами в ЄС залишались також діяльність 

сепаратистів в Іспанії та виступи радикальних рухів у Франції.  

В жовтні-листопаді 2019 року члени сепаратистських організацій в 

іспанській Каталонії провели чергову серію масових акцій з вимогами 

проголошення незалежності провінції. В цей же період у Франції відновились 

виступи противників діючої влади країни під егідою руху «Жовті жилети». 

Акції проходили під соціально-економічними та політичними гаслами, в т. ч. 

щодо відставки президента Франції Е. Макрона. Як і раніше мітинги та 

демонстрації супроводжувались сутичками з поліцією та безчинствами.   
 

27 Незважаючи на всі ці проблеми, Європейський Союз залишався 

на стороні України у її протистоянні з Росією та продовжував надавати 

підтримку нашій державі.  

В березні 2019 року Європейський парламент прийняв резолюцію щодо 

майбутніх відносин з Росією, в якій підтвердив незмінність ставлення ЄС до 

агресії Москви проти України. При цьому була відмічена необхідність 

продовження санкцій проти Росії до виконання нею Мінських домовленостей 

та повернення Криму Україні. 
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Крім того було визнано виникнення нових ліній напруженості між ЄС 

та Росією внаслідок втручання Москви у конфлікти в Сирії, Лівії та 

Центральноафриканській республіці.   

Тема збройної агресії Росії проти України порушувалася також у ході 

всіх самітів ЄС. Зокрема, на саміті ЄС у березні 2019 року була прийнята 

декларація до 5-ї річниці російської анексії Криму. Лідери європейських 

країн одностайно засудили дії Росії та висловили тверду підтримку 

суверенітету і територіальної цілісності України. 

 
Позиція Європейського Союзу зі згаданих питань була підтверджена 

рішенням саміту ЄС в червні 2019 року щодо продовження санкцій проти 

Росії через невиконання нею своїх зобов’язань по Донбасу. Крім того лідери 

Європейського Союзу закликали Росію припинити дії зі створення перешкод 

вільному судноплавству в Азовському морі. 

Важливе значення мав Саміт Україна-ЄС в липні 2019 року. Сторони 

підтвердили намір повною мірою використати потенціал Угоди про 

асоціацію між Україною і ЄС.  

Було наголошено на: необхідності підтримання макроекономічної 

стабільності в Україні; збереженні незалежності Національного банку; 

безперебійній роботі фінансового сектора; виконання програми МВФ та усіх 

заходів у рамках Програми макрофінансової допомоги ЄС. 

Тривала також фінансова допомога Україні з боку Європейського 

Союзу. У 2019 році Україна та ЄС підписали п’ять фінансових угод на суму 

127 млн євро. Кошти були спрямовані на фінансування програм: технічного 

співробітництва; боротьби з корупцією; підтримки цивільного сектора та 

культури; децентралізацію державної системи України; відновлення 

визволених районів Донбасу. 
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НАТО 

28 Зміни геополітичної ситуації в світі залишались також і головним 

чинником впливу на діяльність НАТО. В травні 2019 року на засіданні 

Військового комітету НАТО була узгоджена нова Воєнна стратегія Альянсу, 

розроблена виходячи з нових загроз європейській та євроатлантичній безпеці. 

Основними з таких загроз визначені: на Сході – Росія; на Півдні – ісламський 

тероризм; на глобальному рівні – Китай. З огляду на це, передбачається 

нарощування військової потужності Альянсу на глобальному рівні, 

зміцнення обороноздатності Європи та посилення протидії витокам 

тероризму з країн Північної Африки, Близького і Середнього Сходу. 

Крім того, вперше з часу заснування Північноатлантичного союзу, була 

розроблена Стратегія дій Об’єднаних військово-повітряних сил (ОВПС) 

НАТО. У документі підкреслюється значення ОВПС як однієї з основних 

складових військових можливостей Альянсу. Разом з тим, відмічається низка 

змін в умовах дій ОВПС НАТО.  

Основними з них є: розширення спектру їх завдань (в т. ч. щодо 

бойового застосування в ході «гібридних» війн та проти терористів); 

виникнення потреби одночасної участі у декількох операціях на різних ТВД; 

суттєве прискорення динаміки розвитку ситуації на полі бою; значне 

зростання кількості авіаційної техніки у потенційних противників, а також 

появу у них сучасних засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної 

боротьби. 

 
З урахуванням цього зроблено висновок про необхідність підвищення 

бойових можливостей ОВПС НАТО шляхом: вдосконалення та посилення 

стійкості систем управління, розвідки та зв’язку; інтеграції авіаційної, 

космічної, наземної та морської складових в рамках єдиної бойової системи; 
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поглиблення взаємодії ОВПС НАТО з авіаційними компонентами ЗС країн-

союзників; прийняття на озброєння нового покоління авіаційної техніки.  

Була також затверджена нова «Всеосяжна політика НАТО в 

космічному просторі». Документ визначає напрями дій Альянсу із 

забезпечення оборони та стримування противників у космічний сфері. 

Зокрема, це стосується виявлення пусків ракет, відстеження космічних 

угруповань противників, а також розгортання власних космічних систем 

військового призначення, в тому числі розвідки та зв’язку. 

Всі ці документи стали розвитком та конкретизацією нової 

Стратегічної концепції Альянсу, яка була ухвалена під час Уельського саміту 

Північноатлантичного союзу у вересні 2014 року після початку збройної 

агресії Росії проти України. 

Підвищена увага керівництва НАТО приділялась Балтійському та 

Чорноморському регіонам, які є зонами безпосереднього перетину інтересів 

Альянсу та Росії. В квітні 2019 року міністри закордонних справ НАТО 

узгодили пакет заходів, спрямованих на протидію загрозам з боку РФ у 

Чорноморському регіоні. Зокрема, передбачається посилення підтримки 

України та Грузії шляхом надання допомоги у розвитку їх військово-

морської інфраструктури, проведення спільних навчань, візитів кораблів 

НАТО в українські та грузинські порти, а також обміну інформацією. 

Важливим напрямом дій НАТО стало посилення боротьби з 

«гібридними» та терористичними загрозами за рахунок розгортання 

спеціальних сил, призначених для дій в умовах «гібридних» війн. Головними 

завданнями таких сил є забезпечення кібернетичної та енергетичної безпеки 

країн-членів НАТО, контрпропаганда, а також надання допомоги партнерам 

Альянсу за згаданими напрямами. 

Зміцнення Північноатлантичного союзу та розширення сфери його 

впливу здійснювалось також і за рахунок нових країн-членів. В лютому 2019 

року був підписаний протокол щодо приєднання до НАТО Македонії. Крім 

того, на експертному рівні розглядалися можливості вступу до НАТО також і 

Грузії. Зокрема, був запропонований варіант прийняття Грузії до складу 

Альянсу без поширення дії 5-ї статті Північноатлантичного договору щодо 

колективної оборони на Абхазію та Південну Осетію.  

З огляду на спільність європейських та євроатлантичних інтересів, 

тривали заходи з поглиблення взаємодії між НАТО та ЄС у безпековій сфері. 

Згідно з декларацією про співробітництво сторін з безпекових питань, яка 

була підписана в липні 2018 року, основними напрямами такої роботи 

залишались поглиблення зв’язків у галузях військової мобільності, спільної 

підготовки до кібернетичних і гібридних атак, а також боротьби з 

тероризмом та нелегальною міграцією у Середземноморському регіоні. 

Підсумки діяльності НАТО за останні роки були підведені у ході 

саміту Північноатлантичного союзу на вищому рівні в грудні 2019 року, який 

був присвячений 70-й річниці створення організації. Учасники зустрічі 

підтвердили непорушність ключового принципу НАТО щодо колективної 
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оборони, а також уточнили перелік загроз євроатлантичній безпеці. 

Основними з них були названі: агресивні дії Росії; тероризм у всіх його 

формах; кібернетичні та «гібридні» атаки. Крім того, вперше серед викликів 

для НАТО був відмічений зростаючий вплив Китаю. 

 За результатами саміту були ухвалені згадані вище концептуальні 

документи, погоджений оновлений план із захисту Польщі та країн Балтії, а 

також прийнята низка інших рішень щодо вдосконалення можливостей 

Альянсу в сфері кризового реагування та подальшого нарощування його 

військової присутності в Європі.  

В той же час, як і у ЄС, внутрішня ситуація в НАТО набула певного 

ускладнення, що стало наслідком посилення розбіжностей між членами 

організації з низки питань. В першу чергу, це стосувалося негативного 

ставлення провідних країн Альянсу до військового вторгнення Туреччини до 

Сирії під приводом боротьби з курдськими екстремістами. Крім того США 

різко засудили придбання Туреччиною російських ЗРК С-400 та ввели 

санкції проти неї. Незважаючи на це, члени НАТО зберігали єдність щодо 

основних цілей та завдань організації. 
 

29 Згідно зі своїми зобов’язаннями, керівництво НАТО 

продовжувало надавати допомогу Україні у зміцненні обороноздатності 

держави та приведення її у відповідність до вимог і стандартів 

Північноатлантичного союзу. Основним напрямом такої роботи залишалась 

реалізація Річної національної програми під егідою комісії Україна-НАТО на 

2019 рік, яка мала проривний характер у порівнянні з попередніми 

програмами.  

 
Насамперед, це стосувалося суттєвого збільшення спектру реформ, які 

проводились в Україні за підтримки НАТО.  
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Насамперед, такі реформи охоплювали сфери: оброни; зовнішньої 

політики; стратегічних комунікацій; боротьби з корупцією; протидії 

тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення; підвищення 

ефективності роботи системи державного управління; вдосконалення 

(децентралізації) інститутів місцевого самоврядування; посилення 

національної єдності та підтримки національних меншин; забезпечення прав 

і свобод внутрішньо переміщених осіб; створення системи раннього 

попередження та реагування на конфлікти; побудови сучасної ринкової 

економіки; підвищення енергетичної безпеки. 

 

Був також оновлений Комплексний пакет допомоги НАТО Україні. 

Зокрема, через трастові фонди Україні було виділено 40 млн євро для 

реалізації різних програм у сферах бойового командування та контролю, 

кібероборони та медичної реабілітації. Крім того, союзники по НАТО 

продовжували надавати допомогу у підготовці українських 

військовослужбовців та військових підрозділів. 

 

 

30 Тривали також спільні заходи оперативної та бойової підготовки 

США, НАТО та України з відпрацюванням питань стримуванню агресії з 

боку Росії, протидії «гібридним» загрозам та посилення безпеки в 

Чорноморському регіоні. Протягом року була проведення низка спільних 

військових навчань, основними з яких стали: «Sea Breeze-2019» (північно-

західна акваторія Чорного моря, полігони в Одеській та Миколаївській 

областях); «Rapid Trident-2019» (полігон у Львівській області); «Кленова 

арка – 2019» (полігон у Житомирській області). Поряд з цим Україна 

залучалася до спільних військових навчань США/НАТО та їх партнерів. В 

ході навчань до портів України систематично заходили бойові кораблі США 

та інших країн НАТО. 

Важливе значення для України мав розвиток політичного 

співробітництва з НАТО, в т. ч. з питань поглиблення євроатлантичної 

інтеграції нашої держави. У наведеному контексті головними заходами 

стали:  саміт Міжпарламентської Ради Україна-НАТО (24 червня у Львові); 

візит до України представників Північноатлантичної ради (30-31 жовтня, 

Одеса, Київ); засідання Комісії Україна-НАТО (6 березня та 11 грудня у 

Брюсселі, 31 жовтня у Києві). 

 

У ході згаданих заходів обговорювались: ситуація в Криму та в зоні 

конфлікту на Донбасі; загрози з боку Росії, в особливості в Чорноморському 

регіоні; плани взаємодії між Україною та НАТО; перспективи вступу 

України до Північноатлантичного союзу. В цілому керівництво НАТО 

підтримало Україну за всіма напрямами. 

В січні поточного року під час чергового засідання Комісії Україна-

НАТО була ухвалена нова Річна національна програма на 2020 рік, яка за 
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своєю суттю формою максимально наближена до формату Плану дій щодо 

членства у Північноатлантичному союзі.  

 
Слід також відмітити розгляд питання щодо можливості надання 

Україні статусу «партнера НАТО з розширеними можливостями». 

Отримання Україною такого статусу не означатиме відкриття перед нею 

прямих перспектив вступу до НАТО вже у найближчій перспективі, однак 

стане кроком у цьому напрямі. 

Разом з тим, проблемою для України залишається позиція Угорщини, 

яка продовжує створювати перешкоди у процесі євроатлантичної інтеграції 

нашої держави під надуманим приводом «порушення прав угорської меншин 

на українській території». Хоча, дійсною причиною таких дій Будапешту є 

вплив з боку Москви, яка використовує Угорщину в своїх політичних цілях. 

 

Російська Федерація та пострадянський 

простір 

31 В рамках реалізації стратегічних планів виходу Росії на рівень 

провідного центру сили, керівництво країни продовжувало проведення 

активної та агресивної зовнішньої експансії. Основними напрямами такої 

політики залишались: зміцнення російських позицій на пострадянському 

просторі; посилення впливу в Європі та інших регіонах світу; протидія та 

створення противаг США, НАТО і ЄС; розвиток стратегічного 

співробітництва з Китаєм та рештою країн «третього» світу, що мають 

суперечності із Заходом. 

Глобальні плани Росії щодо перетворення її на провідну державу світу 

були підтверджені в низці програмних виступів та документів лідерів країни, 
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зокрема, Посланні президента РФ Федеральним зборам в лютому 2019 року 

та прямій лінії В. Путіна в червні того ж року. Крім того, цілі Кремля були 

чітко визначені у статті помічника президента Росії, автора концепції 

«суверенної демократії» В. Суркова – «Долгое государство В. Путина».   

Як і раніше, головні зусилля Москви щодо реалізації її інтересів на 

пострадянському просторі спрямовувались на поглиблення зв’язків з 

Білоруссю та іншими російськими партнерами по Євразійському 

економічному союзу (ЄАЕС) та Організації Договору про колективну 

безпеку (ОДКБ).  

Так, в рамках розбудови Союзної держави Росії та Білорусі 

здійснювалась підготовка «дорожньої карти» подальшої інтеграції двох 

країн до рівня конфедерації, а в подальшому і – федерації. Дане питання 

мало особливо важливе значення для Кремля як створення умов для реалізації 

одного із варіантів збереження при владі В. Путіна після 2024 року 

(завершення його другого президентського терміну у новій каденції) шляхом 

внесення змін до Конституцій Росії. Однак, плани Москві не були реалізовані 

в повній мірі через суперечності між двома країнами та небажання Білорусі 

поступатися своїм суверенітетом.    

Згідно з планами розвитку ЄАЕС, в жовтні 2019 року під час саміту 

Вищої Євразійської економічної ради була прийнята Концепція формування 

спільного фінансового ринку організації. Крім того, ухвалено рішення щодо 

приєднання Сінгапуру до угоди про зону вільної торгівлі країн-членів ЄАЕС.  

У свою чергу, протягом року учасники ОДКБ посилили увагу до питань 

протидії загрозам з боку витоків ісламського екстремізму із Афганістану 

та країн Близького і Середнього сходу. Згадані питання обговорювались на 

сесії Ради колективної безпеки ОДКБ в листопаді 2019 року. Водночас були 

внесені відповідні зміни до сценаріїв навчань ОДКБ «Нерушимое братство-

2019» та «Взаимодействие-2019».   
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32 Разом з тим, основним партнером Росії залишався Китай. 

Протягом року тривали систематичні зустрічі представників двох країн на 

різних рівнях та у різних форматах, у ході яких розглядалися стан та 

перспективи розвитку російсько-китайських відносин. Зокрема, серед них 

можливо відмітити 5-у Міжнародну конференцію Росія-Китай у травні та 24-

й регулярну зустріч глав урядів РФ і КНР у вересні 2019 року. 

В ході зазначених заходів була відмічена стійка тенденція зростання 

обсягів двосторонньої торгівлі та успіхи у реалізації важливих двосторонніх 

проектів. Насамперед, це стосується введення в дію російсько-китайського 

газопроводу «Сила Сибіру».   

Важливе значення надавалося Росією нарощуванню взаємодії з КНР у 

військовій сфері, що розглядалося Москвою як засіб стримування США та 

НАТО, а також можливість підвищення своєї ролі на міжнародній арені. 

Основними формами такого співробітництва залишались консультації сторін 

з питань світової та регіональної безпеки, а також проведення спільних 

військових навчань.  

 
Найбільш потужними з них стали спільні навчання ВМС двох країн 

«Військово-морська взаємодія-2019» (проводились в квітні-травні у Східно-

Китайському морі) та антитерористичних підрозділів «Співробітництво-

2019» (жовтень, район Новосибірська»). Крім того, підрозділ Народно-

визвольної армії Китаю був запрошений до участі у стратегічному командно-

штабному навчанні ЗС Росії «Центр-2019». 

Новою формою військового співробітництва сторін стало спільне 

патрулювання літаків Дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії та ВПС 

Китаю у повітряному просторі Азіатсько-Тихоокеанського регіону.  

23 липня 2019 року група у складі двох російських ракетоносців Ту-

95МС та двох китайських стратегічних бомбардувальників Хун-6К 

здійснила політ над Японським та Східно-Китайським морями у 
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супроводженні літаків винищувальної авіації та літаків дальнього 

радіолокаційного виявлення, наведення і управління А-50 та «Конг-Джинг-

2000». 

 

Такі заходи сторін відкрито позиціонувалися російськими ЗМІ як 

спрямовані проти США. Водночас Москва продовжувала політику ядерного 

шантажу США та Європи як рамках відповідних заяв керівництва РФ, так і 

шляхом проведення військових навчань та пусків ракет.  

 

33 Окремою складовою дій Москви у контексті конфронтації зі 

США та НАТО було подальше нарощування російського військового 

потенціалу.  

Так, тривала реалізація нової десятирічної Державної програми 

озброєнь, яка була прийнята в 2018 році і передбачає продовження заходів з 

переоснащення збройних сил Росії на нові види військової техніки.  

Зокрема у 2019 році на озброєння ЗС РФ були прийняті: 30 

міжконтинентальних балістичних ракет «ЯРС»; новий стратегічний 

ракетний комплекс Авангард»; чотири модернізованих ракетоносця Ту-

95МС; близько 10 зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400 та зенітних 

ракетних гарматних комплексів «Панцирь-С»; новітній ЗРК С-350 

«Витязь»; понад 40 реактивних систем залпового вогню «Торнадо-Г» і 

«Торнадо-С» та самохідних гаубиць 2С19М2 «Мста-СМ»;  до 450 одиниць 

бронетанкової техніки, в т. ч. модернізовані танки Т-72БЗМ та Т-90М, 

бойові машини піхоти БМП-3, бронетранспортери БТР-82А та БТР-82АМ; 

понад 100 нових і модернізованих літаків, включаючи багатоцільові 

винищувачі Су35С та Су-30СМ, бомбардувальники Су-34, ударні вертольоти 

Ка-52, транспортно-бойові вертольоти Мі-8 та навчально-бойові літаки 

Як-130. 
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34 В той же час, суттєвою проблемою для Росії залишалось 

збереження негативних тенденцій у роботі її економіки. В 2019 році темпи 

росту ВВП Росії знизилися з 2% до близько 1%, що ще більше загострило 

соціальні проблеми країни. За даними Росстату, за межею бідності в Росії 

опинилося 18,6 млн жителів країни. Причинами цього стали дія західних 

санкцій, а також чергове радіння світових цін на нафту і газ.  

У свою чергу, згадані тенденції призвели до подальшого падіння 

рейтингів російської влади. За результатами соціологічних опитувань, рівень 

підтримки діяльності російського уряду знизився до 44%, частка тих, хто 

його не схвалює, – зросла до 54%. При цьому показник недовіри голові уряду 

зріс до 54%, а президенту – до 29%. Водночас 70% опитаних виступили за 

необхідність змін зовнішньої та внутрішньої політики Росії, включаючи 

припинення конфронтації із Заходом та конфлікту з Україною.  

 
Все це змусило Москву змінити тактику своїх дій як у зовнішній, так і 

у внутрішній сферах. Так, у зовнішній сфері був знижений рівень агресивної 

риторики у відношенні Заходу і України та активізовані дії щодо пошуку 

компромісів зі США та провідними європейськими країнами. В свою чергу, 

головний акцент внутрішньої політики був зміщений на демонстрацію 

піклування уряду про добробут населення та обіцянки його суттєвого 

покращання вже у найближчій перспективі. 

Але, це жодним чином не означало відмови керівництва РФ від своїх 

стратегічних цілей.  
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КНР 

35 Протягом року уряд КНР зосереджував свою діяльність на 

затвердженні ролі та місця Китаю як великої світової держави на рівні зі 

США. Насамперед, такі зусилля включали: зміцнення позицій КНР у світі як 

лідера країн «Третього світу» (з економіками, що розвиваються); 

підтримання рівноправних відносин зі США та іншими провідними країнами 

світу; забезпечення позитивного та інноваційного розвитку національної 

економіки; посилення обороноздатності країни; підвищення рівня життя та 

культури населення. 

Так, на стратегічному рівні Китай реалізовував свої інтереси через 

ШОС та БРІКС, як найбільш потужні об’єднання країн «Третього світу» з 

провідною роллю КНР. Зокрема, у ході саміту БРІКС у листопаді 2019 року в 

Бразилії Голова КНР Сі Цзіньпін закликав учасників організації активізувати 

їх зусилля щодо поглиблення стратегічної взаємодії у сферах безпеки, 

реформ та інновацій, цифрової економіки і комунікацій. При цьому він 

відмітив доцільність використання платформи БРІКС для розвитку зв’язків з 

країнами інших регіонів. 

Тривали дії Китаю з розширення сфери свого впливу у світі для чого 

активно застосовувалися механізми китайської ініціативи «Один пояс, один 

шлях». Як і раніше, в цьому плані головна увага КНР приділялася 

об’єднанню довкола себе країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, 

Центральної та Південно-Східної Азії, Близького Сходу, Африки та 

Південної Америки. Для зміцнення стосунків з ними, за ініціативою або 

активною участю Китаю, була проведена низка міжнародних заходів у дво- 

та багатосторонніх форматах.  

Так, в квітні 2019 року у Пекіні відбувся другий форум учасників 

китайського проекту за участю близько 40 лідерів та глав урядів країн-

партнерів КНР, а також значної кількості представників фінансово-

економічних кіл різних держав світу. В ході форуму було укладено понад 280 

угод на загальну суму 64 млрд дол. 

Серед інших заходів у згаданій сфері можливо відмітити форуми 

співробітництва Китай – країни Центральної Азії (травень та жовтень), 

зустріч лідерів КНР та Африки (червень), форум «Китай-Близький Схід» 

(вересень).  

Водночас у рамках різного роду міжнародних заходів Китай 

продовжував просувати ідею побудови рівноправного та безпечного світу. 

Зокрема, згадане питання стало основною темою міжнародного форуму 

«Цунду-2019» у листопаді 2019 року в Пекіні. Під час форуму лідер КНР Сі 

Цзіньпін підтвердив готовність Пекіну нормалізувати стосунки зі США та 

повернутися до розвитку стратегічного партнерства сторін. 

Поряд з цим, керівництво КНР докладало зусиль з відстоювання своїх 

інтересів перед США, в т. ч. у торговельно-економічних суперечностях між 
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двома країнами. Однак, економічна перевага США змусила Пекін піти на 

певні поступки Вашингтону. 

 
Продовжувався розвиток співробітництва між Китаєм та Європейським 

Союзом. Протягом року відбулась низка зустрічей представників керівництва 

КНР та європейських країн, а також декілька багатосторонніх заходів. 

Основним із них став черговий саміт ЄС-Китай, який був проведений в квітні 

2019 року в Брюсселі. Учасники зустрічі дійшли згоди щодо наявності 

значного потенціалу для розвитку співпраці сторін. В той же час, форум 

виявив розбіжності між ними, зокрема, з питань взаємного відкриття ринків. 

Важливим партнером КНР у політичній, економічній та безпековій 

сфері залишалася Росія. Однак Китай здебільшого розглядав її як об’єкт своєї 

експансії, ринок для китайських товарів та джерело природних ресурсів. Крім 

того, Пекін використовував поглиблення взаємодії з Москвою як чинник 

посилення своїх позицій у суперечностях зі США.   

Дії керівництва Китаю з геополітичного становлення країни спирались 

на її економічну базу, яка зберігала позитивну динаміку розвитку. Разом з 

тим, в зв’язку з низкою проблем темпи росту ВВП КНР знизились з 6,6% у 

2018 році до 6% у 2019 році.  

За таких обставин робота уряду КНР в економічній сфері 

зосереджувалась на: боротьбі з потенційними фінансовими ризиками, 

бідністю населення та забрудненням довколишнього середовища; підвищенні 

якості промислової продукції; поглибленні інтеграції між виробничим 

сектором та сектором послуг;  формуванні стійкого внутрішнього ринку; 

посиленні стійкості національної економіки.   

36 Значна увага керівництва КНР приділялась захисту безпеки 

країни та проектуванню її військової потужності в АТР і інших регіонах 

світу. Так, тривали заходи з проведення масштабної воєнної реформи, яка 

має на меті створення нових компактних, високоманеврених та 
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високотехнологічних збройних сил. З цією метою протягом року докладалися 

зусилля щодо оптимізації організаційно-штатної структури НВАК, якісного 

оновлення озброєння та військової техніки, а також відпрацювання нових 

методів ведення війни у різних сферах. Для забезпечення зазначених заходів 

у 2019 році військовий бюджет КНР був збільшений на 7,5% до близько 188 

млрд дол. США. 

 
Підсумки та перспективи розвитку КНР були підведені в ході 

святкових заходів, присвячених 70-й річниці заснування Китайської 

Народної Республіки наприкінці вересня – на початку жовтня 2019 року. Так, 

було відзначено досягнення стратегічної мети щодо перетворення Китаю на 

сучасну наддержаву та висловлені тверді наміри стосовно продовження 

зусиль з реалізації «великої китайської мрії». 

Одним із елементів святкових заходів стало проведення найбільш 

потужного військового параду за всю історію КНР, що мало на меті 

демонстрацію потужності країни. 

 

37 У рамках реалізації геополітичних планів Китаю окреме місце 

відводиться Україні. Зокрема, вона розглядається Пекіном як складова ланка 

транспортної інфраструктури «Одного поясу, одного шляху» у 

Чорноморському регіоні та в Центрально-Східній Європі, ринок для 

китайських товарів, джерело сільськогосподарської продукції, а також об’єкт 

інвестицій. 

На сьогоднішній день Україна та Китай реалізують декілька спільних 

проектів, які передбачають участь китайської сторони у вдосконаленні та 

розширення пропускної здатності українських портів, модернізації 

автошляхів, розвитку відновлювальної енергетики, в т. ч. будівництві 

сонячних електростанцій на українській території. Крім того, поглиблюється 
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взаємодія сторін у високотехнологічних галузях, включаючи 

літакобудування та космос. 

 
Зберігається також стійка тенденція збільшення товарообігу між двома 

країнами. У 2019 році обсяг торгівлі між Україною та КНР зріс на 32,5% до 

близько 12 млрд. дол. США. За рахунок цього Китай вийшов на перше місце 

серед торговельних партнерів України. При цьому основу українського 

експорту до КНР склала сільськогосподарська продукція. 

Незважаючи на стратегічне партнерство між Китаєм та Росією, Пекін 

підтримує територіальну цілісність України та не визнає російську анексію 

Криму. 

Разом з тим, співробітництво між Україною та Китаєм в сфері високих 

технологій викликає занепокоєння США. Зокрема, США виказали різко 

негативне ставлення до можливості продажу Україною Китаю авіаційного 

підприємства «Мотор Січ». 

 

Особливості ситуації в інших регіонах 

світу, що мають значення для України  

38 Окрім провідних держав світу вплив на обстановку довкола 

України здійснює також зростання регіональних центрів сили, насамперед, 

Туреччини як наступниці Османської імперії. В рамках зміцнення своїх 

міжнародних позицій Анкара активізувала політику з: відновлення свого 

лідерства в регіонах Близького Сходу та Чорного моря; посилення 

турецького впливу на тюркомовному просторі (насамперед, в Центральній 

Азії), на Балканах та в Європі; створення умов для стабільного росту 
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турецької економіки; забезпечення зовнішньої безпеки країни та її 

внутрішньої стабільності.  

Особливістю такої політики стала орієнтація Анкари переважно на 

власні інтереси, що у низці випадків не співпадали з інтересами інших країн, 

в тому числі турецьких союзників по НАТО. Саме це і стало причиною 

виникнення проблемної та суперечливої ситуації, яка склалася довкола 

Туреччини в ході реалізації нею своїх геополітичних планів. Зокрема, це 

стосувалося ускладнення стосунків Анкари зі США та ЄС на фоні 

покращання відносин з Росією. 

 
Причиною такої ситуації стало прагнення Туреччини отримати більшу 

свободу дій від США та Європи у боротьбі за лідерство в Чорноморському 

регіоні. В цьому плані Росія стала тимчасовим партнером Анкари на 

підґрунті власних суперечностей із Заходом. Зокрема, Туреччини 

відмовилась від підтримки західних санкцій проти Росії та активізувала 

торговельно-економічне та військово-технічне співробітництво з нею (в т. ч. 

придбала зенітний ракетний комплекс С-400). 

Разом з тим, як і слід було очікувати, принципові розбіжності інтересів 

Туреччини та Росії на Близькому Сході призвели до відновлення 

протистояння між ними. Насамперед, це стосується боротьби сторін за вплив 

у регіоні, яка наразі зосереджується довкола Сирії. В рамках такої боротьби 

Туреччина виступає проти режиму Б. Асада в Сирії, який є союзником Росії. 

Турецько-російські суперечності зі згаданого питання набули 

особливої гостроти на початку 2020 року, що стало наслідком дій режиму Б. 

Асада зі встановлення контролю над сирійською провінцією Ідліб – одним із 

осередків зосередження його противників. При цьому, турецька армія 

підтримала сирійську опозицію, в той час, як російські війська та найманці в 

Сирії виступили на стороні збройних сил режиму Б. Асада. 

Наслідком такого розвитку подій стала виникнення реальної загрози 

збройного зіткнення Туреччини та Росії на сирійській території. У наведеній 
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ситуації Анкара змінила своє ставлення до США та звернулася за 

підтримкою до Вашингтону.     
 

Незважаючи на певну подвійність політики Туреччини, вона зберігає 

тверді позиції щодо підтримки територіальної цілісності України та не визнає 

«законність» російської анексії Криму.  

 

39 Посилення суперечностей між провідними державами світу 

супроводжувалось  загостренням низки регіональних проблем з тенденцією 

їх виходу на глобальний рівень. Серед таких проблем найбільш небезпечний 

характер мало неконтрольоване розповсюдження ядерної зброї, а також 

підвищення ризиків її застосування як країнами-ізгоями, так і іншими 

державами у локальних збройних конфліктах. При цьому зусилля світової 

спільноти з попередження згаданих загроз по суті не мали успіху. 

 

Так, фактичного провалу зазнали спроби США змусити керівництво 

Північної Кореї відмовитись від ракетно-ядерної зброї. У 2018 році, під 

тиском міжнародних санкцій, які були ініційовані Вашингтоном, Пхеньян 

призупинив реалізацію ракетно-ядерної програми. Однак, у подальшому, по 

мірі ускладнення відносин між США та Китаєм, як основним партнером 

Північної Кореї, керівництво КНДР змінило свою позицію. 

З 2019 року Пхеньян відновив систематичні ракетні випробування та 

продовжив заходи зі створення і вдосконалення ядерних боєприпасів. 

Наслідком цього стало збереження напруженості в регіоні, включаючи 

можливість виникнення збройного конфлікту. 
 

Не мала успіху також і політика Вашингтону у відношенні Ірану, яка 

призвела лише до чергового загострення американсько-іранських стосунків 

та посилення напруженості в зоні Перської затоки.  

Всупереч позиції попередньої Адміністрації США, яка досягла певних 

компромісів з Іраном, Д. Трамп відновив жорстку політику у відношенні 

Тегерану та звинуватив його у продовженні заходів зі створення ядерної 

зброї. Посилаючись на це, в травні 2018 року США вийшли з так званої 

ядерної угоди, яка передбачала зняття міжнародних санкцій з Ірану в обмін 

на припиненням ним критичних складових його ядерної програми та допуск 

спостерігачів ООН та МАГАТЕ на ядерні об’єкти країни. На основі такого 

рішення були відновлені санкції США проти Ірану. 

У відповідь Іран різко активізував антиамериканську складову своєї 

політики та посилив тиск на США у регіоні Перської затоки і на Близькому 

Сході. Ситуація набула особливого гострого характеру з другої половини 

2019 року після низки інцидентів з танкерами у Перській затоці та нападів на 

військові бази і посольство США в Іраку. 

 

З метою демонстрації рішучості позицій Вашингтону зі стримування 

Тегерану, 3 січня цього року Сполученими Штатами Америки була 
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організована демонстративна акція з ліквідації командира спеціального 

підрозділу «Ель-Кудс» Корпусу стражів ісламської революції Ірану К. 

Сулеймані. Однак це жодним чином не стримало Іран, який не тільки не 

піддався тиску з боку США, але і зайняв ще більш жорсткі позиції. Так,  

4 січня ц. р. Тегеран оголосив про вихід з ядерної угоди, а 8 січня ц. р. Іран 

завдав низку ракетних ударів по військовим базам США в Іраку. 

 
Всупереч очікуванням, керівництво США відмовилось від військової 

відповіді Ірану та обмежився лише погрозами посилити санкції проти нього. 

По суті, це стало свідченням чергового провалу політики Д. Трампа та 

послаблення американських позицій в регіоні. 

Все це було використано Росією та Іраном для досягнення 

стратегічного реваншу у боротьбі за вплив у зоні Перської затоки та на 

Близькому Сході. Крім того, Москва та Тегеран переслідували низку інших 

цілей довготривалого та поточного характеру. Зокрема, такі цілі включали 

подальше послаблення США та внесення розбіжностей між ними і Європою з 

близькосхідних питань, а також створення умов для зростання світових цін 

на нафту шляхом провокування напруженості в регіоні.  

 

Такою ж ареною зіткнення інтересів США та Росії залишається Сирія, 

де вони проводять військові операції з протилежними цілями. Наслідком 

цього є підвищення загрози збройних інцидентів між США і Росією на 

сирійській території з їх переростанням у більш масштабне військове 

зіткнення сторін. Тим паче, за умов активного втручання у війну в Сирії 

Туреччини та Ізраїлю як союзників США, та Ірану як союзника Росії.  

 

Поряд з цим, зберігається напруженість в Афганістані, де 

продовжуються активні збройні виступи ісламських екстремістів. 

Незважаючи на це, США розпочали реалізацію курсу Д. Трампа щодо виходу 

із зон конфліктів на Близькому та Середньому Сході. В свою чергу, це 



42 
 

призвело до активізації витоків екстремізму зі згаданих регіонів, в т. ч. до 

Центральної Азії, а через неї до Росії. 

 

На цьому фоні суттєвим проблемним чинником стало підвищення 

загрози виникнення ядерного конфлікту між Індією та Пакистаном, які 

залишаються у стані багаторічного протистояння через взаємні претензії за 

контроль над штатом Джамму і Кашмір. На початку 2019 року таке 

протистояння набуло чергової активізації, що призвело до прикордонних 

сутичок між двома країнами із застосуванням бойової артилерії та авіації. 

При цьому була підвищена бойова готовність їх ракетно-ядерних сил, що 

створило можливість їх застосування. 
 

 

Характер воєнно-стратегічної обстановки 

довкола України 

40 Продовження протистояння між Росією та США/НАТО, 

незважаючи на спроби сторін досягти певних компромісів у їх відносинах, 

обумовлювало подальше посилення військової активності довкола України. 
 

До 2018-2019 років Росія фактично завершила перший етап процесу 

розгортання угруповань її військ у західній частині країни, насамперед, на 

Північно-Західному (Балтійському) і Південно-Західному (Чорноморському) 

напрямках. Після цього були розпочаті дії з нарощування їх ударних 

компонентів, вдосконалення систем управління та зв’язку, а також розвитку 

інфраструктури. 

Зокрема, такі дії включали: переведення танкових та мотострілецьких 

дивізій та чотирьохполкову структуру (два танкових та два 

мотострілецьких полки); реформування бригад в дивізії; розгортання 

окремих частин бойового та тилового забезпечення; розширення фонду 

службових та житлових приміщень тощо.  Тривали також заходи з 

переоснащення військ на нові види озброєння та військової техніки. 
 

У свою чергу, в рамках реалізації рішень керівництва НАТО щодо 

посилення військової присутності Альянсу в Центрально-Східній Європі 

тривали заходи з формування багатонаціональних корпусів швидкого 

розгортання на Балтійському та Чорноморському напрямках. 

 

У складі Регіонального командування НАТО «Північ» (Північно-

Східний/Балтійський напрямок) було в основному завершено створення 

командних структур об’єднаного армійського корпусу швидкого 

розгортання «Північний Схід» (штаб м. Щецин, Польща). За уточненими 

планами, корпус включатиме: багатонаціональну дивізію «Північ» (штаб 
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Адажська військова база, Латвія; формується на базі підрозділів ЗС Латвії, 

Естонії та Данії); 12-у механізовану дивізію ЗС Польщі; 14-у мотопіхотну 

дивізію ЗС ФРН.  

 
Корпусу може бути підпорядкована нова дивізія ЗС США зі штабом у 

Польщі, яка має об’єднати американські військові підрозділи, дислоковані в 

регіоні. Згідно з домовленостями між США та Польщею, які були досягнуті 

в червні 2019 року, на польській території передбачається: розміщення на 

постійній основі бронетанкової бригади, вертолітної бригади та 

батальйону бойового забезпечення ЗС США; розгортання Центру бойової 

підготовки, підрозділу сил спеціальних операцій та ескадрильї розвідувально-

ударних безпілотних апаратів «MQ-9 Reaper»; будівництво складів з 

озброєнням та нового військового аеродрому. Крім того, в Литві на 

військовому полігоні поблизу м. Пабраде (10 км від кордону з Білоруссю) був 

розгорнутий танковий батальйон ЗС США.  

На території Польщі планується також заснування Командування ЗС 

США, якому будуть підпорядковуватися вся американські війська на 

східному напрямку НАТО. 

У складі Регіонального командування НАТО «Південь» (Південно-

Східний/Чорноморський напрямок) орієнтовно планується створення 

об’єднаного армійського корпусу швидкого розгортання «Південний Схід». 

До складу корпусу можуть увійти багатонаціональні дивізії в Румунії 

(формується на базі підрозділів ЗС Румунії і Болгарії) та Угорщині 

(формується на базі підрозділів ЗС Угорщини, Словаччини, Словенії та 

Хорватії). 

Крім того, весною-літом 2019 року на військовій базі США в Румунії 

поблизу м. Девеселу була розміщена батарея тактичної системи 

протиракетної оборони THAAD. За рахунок цього посилена система 

ПРО/ППО США/НАТО в Чорноморському регіоні, що фактично стало 
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відповіддю на дії Росії з прийняття на озброєння ЧФ РФ нових ракетних 

кораблів та можливість розміщення в Криму ОТРК «Искандер-М». 

Водночас була здійснена низка практичних кроків з відновлення 

системи оперативного посилення ОЗС НАТО на Європейському театрі 

військових дій.  

Так, в серпні 2018 року був офіційно відновлений Другий флот ВМС 

США в Атлантичному океані з місцем базування у ВМБ Норфолк, штат 

Вірджинія. Головним завданням флоту є стримування Росії у Північній 

Атлантиці та Балтійському регіоні, а також забезпечення перекиду 

американських військ в Європу у разі виникнення загрози збройного 

конфлікту на Європейському ТВД.  

Крім того, було прийнято рішення щодо створення двох нових 

командних структур НАТО у м. Норфолк США та м. Ульм у ФРН. 

Призначенням цих органів є управління діями з перекиду американських 

військ з континентальної частини США до Європи та їх логістики. 

Підвищуються також можливості оперативного реагування НАТО на 

кризові ситуації.  

Зокрема, передбачається приведення у готовність до бойового 

застосування у стислі терміни 30 мотопіхотних батальйонів, 30 авіаційних 

ескадрилій та 30 бойових кораблів. 

Була посилена військово-морська присутність НАТО в Балтійському та 

Чорному морях.  

Фактично на постійній основі в акваторіях згаданих морів 

знаходяться бойові кораблі ВМС США класу крейсер або есмінець з 

керованою ракетною зброєю. Крім того до них систематично заходять 

військово-морські групи НАТО різного складу та призначення. 
 

41 Дії Росії та США/НАТО з розгортання і вдосконалення 

угруповань їх збройних сил на Європейському ТВД супроводжувались 

подальшою активізацією та нарощуванням масштабів заходів оперативної та 

бойової підготовки. При цьому обидві сторони по суті повернулися до 

проведення навчань, характерних для періоду «холодної війни», як за своєю 

формою, так і спрямованістю. В ході таких заходів відпрацьовуються різні 

варіанти війн та збройних конфліктів між Російською Федерацією та 

Заходом, в т. ч. із застосуванням ядерної зброї. 

 
 

Основними з таких заходів у Російській Федерації залишалися щорічні 

стратегічні командно-штабні навчання як підсумковий етап навчального 

періоду ЗС РФ. У поточному році на базі Південного військового округу ЗС 

РФ плануються стратегічні командно-штабні навчання (СКШН) «Кавказ-

2020». Сценарій навчань передбачає відпрацювання завдань проведення 

стратегічних наступальних та оборонних операцій на Південно-Західному 

(Чорноморському напрямку). Аналогічні завдання на Північно-Західному 

напрямку будуть вирішуватись на СКШН «Захід-2021», які плануються у 
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наступному році на базі Західного військового округу ЗС РФ. Крім того, з 

2018 року проводиться окреме СКШН Стратегічних ядерних сил Росії типу 

«Грім». 

 
У свою чергу США та НАТО відновили проведення навчань типу 

REFORGER (Return of Forces to Germany – «Повернення військ до 

Німеччини»; щорічно проводились з 1969 по 1993 роки), які передбачали 

відпрацювання питань перекиду американських військ до Європи та відбиття 

агресії з боку СРСР. З 2014 року подібний сценарій мають навчання 

США/НАТО «Atlantic Resolve» («Атлантична рішучість»). А весною 2020 

року році за таким сценарієм планується проведення навчань «Defender-

Europe-20» («Захисник Європи»), які матимуть найбільші масштаби за 

останні 25 років. 
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Висновки та прогнози 

42 Аналіз розглянутих вище геополітичних процесів у розвитку 

ситуації в світі дозволяє зробити такі висновки і прогнози. 

 

Протягом останніх років ситуація в світі набула принципових змін, 

які характеризуються появою нової багатополярної системи світового 

устрою та загостренням протистояння між основними центрами сили 

фактично до рівня «холодної війни». 

 

На глобальному рівні таке протистояння відбувається у 

«трикутнику» США – Китай – Росія. Разом з тим, воно зачіпає і всі інші 

країни світу, в тому числі Україну, яка знаходиться на перетині 

інтересів США та Росії і постає заручницею інтересів Заходу у 

стримуванні експансії Китаю. 

 
З огляду на непримиримість цілей, позицій та інтересів основних 

центрів сили, слід очікувати подальшого посилення конфронтації між 

ними та остаточного зламу існуючих механізмів колективної безпеки. 

При цьому, зростання суперництва між провідними державами світу у 

політичній, економічній, військовій (у т. ч. ракетно-ядерній) 

інформаційній та інших сферах буде супроводжуватись виникненням 

нових локальних війн та збройних конфліктів. 

 

Водночас набуватиме поширення низка інших проблем як у 

міжнародних відносинах, так і всередині окремих країн та їх об’єднань, в 

т. ч. лідерів сучасного світу. Так, Захід все менш ставатиме «Заходом» у 
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класичному розумінні цього поняття через посилення розбіжностей між 

США і Європою та між європейськими. Росія буде сходити у прірву 

соціально-економічних проблем. А Китай все більше опинятиметься 

перед загрозою дисбалансу його економіки. 

 

В цілому розглянуті процеси будуть призводити до подальшого 

ускладнення світу та підвищення його непередбачуваності і 

конфліктного потенціалу. Все це робитиме світ набагато більш 

небезпечним для життя кожної з країн: від провідних держав світу, до 

периферій на задвірках світової цивілізації. 

 

За таких обставин загострення протистояння між Заходом та 

Росією зберігатиме роль та значення України як одного із основних 

чинників, що визначатиме баланс їх сил. По суті, саме від того, як буде 

вирішене українське питання і залежатиме те, чи зможе Захід зупинити 

експансію Росії та не допустити її виходу на рівень колишнього СРСР, 

чи вона дійсно стане потужним центром сили, здатним диктувати свою 

волю США та Європі. 

 

З огляду на це, США, НАТО та ЄС і надалі надаватимуть 

підтримку Україні у її всебічному розвитку та протистоянні з Росією. 

Разом з тим, єдність позицій Заходу з українського та російського питань 

буде поступово розмиватись під дією власних проблем, впливу Росії та 

посилення загроз США і Європі з боку Китаю, що змушуватиме їх 

шукати компромісів з Москвою. 

 

У свою чергу, Росія продовжуватиме послідовну політику з 

відновлення контролю над Україною та її дезінтеграції як єдиної цілісної 

держави. У рамках такої політики Росія і надалі використовуватиме 

конфлікт на Донбасі, намагаючись нав’язати Україні власні умови його 

врегулювання. При цьому стратегічні інтереси Кремля на українському 

напрямі не дозволять нормалізувати відносини між Україною та Росією з 

урахуванням національних інтересів нашої держави. Це ж стосується і 

фактичної неможливості вирішення на даному етапі донбаської та 

кримської проблем. 

 

У такій ситуації подальша доля України буде залежати від 

твердості позицій нашої держави з відстоювання своїх національних 

інтересів. Насамперед, це стосується продовження чіткого курсу 

європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також 

недопущення жодних поступок у її протистоянні з Росією. 

 


