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БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА У РУСІ: ВІД ДЕЙТОНСЬКИХ УГОД  

ДО ОФІЦІЙНОЇ ЗАЯВКИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 

 

У статті розглядаються складні геополітичні і соціальні наслідки кризи і війни в 

Боснії і Герцеговині, яка вибухнула після розпаду багатонаціональної соціалістичної 

Югославії. Наголошується на тому, що непередбачуваний і негативно забарвлений 

розвиток подій у БіГ став повчальним для багатьох багатонаціональних держав, 

особливо у регіоні Центральної та Східної Європи. Не є виключенням у цьому 

контексті і Україна. 

Автор розглядає також важливі наслідки відомих Дейтонських угод, які 

забезпечили припинення етнополітичного конфлікту у Боснії і заклали основи для 

розвитку центральних інститутів влади, мирного процесу і складного економічного 

розвитку конфедеративної держави при збереженні автономії мусульман, сербів і 

хорватів. Підкреслено, що, незважаючи на труднощі, Боснія і Герцеговина як досить 

нестабільне і фрагментоване конфедеративне утворення все-таки спромоглася 

розпочати необхідні структурні реформи, отримавши від Брюсселю у лютому 2016 р. 

запрошення зробити офіційну заявку на вступ до Європейського Союзу. 

Ключові слова: Дейтонські угоди, Боснія і Герцеговина, конфедерація, автономія 

мусульман, хорватів і сербів, громадянське суспільство, євроінтеграція, Україна, 

Євросоюз. 

 

Фисанов В. П. Босния и Герцеговина в движении: от Дейтонских соглашений до 

официальной заявки в Европейский Союз. 

В статье рассматриваются сложные геополитические и социальные последствия 

кризиса и войны в Боснии и Герцеговине, которая взорвалась после распада 

многонациональной социалистической Югославии. Подчеркнуто, что непредсказуемое 
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и негативно окрашенное развитие событий в БиГ становится поучительным для 

многих многонациональных государств, особенно в регионе Центральной и Восточной 

Европы. Не является исключением в этом контексте и Украины. 

Автор рассматривает также важные последствия известных Дейтонских 

соглашений, которые обеспечили прекращение этнополитического конфликта в 

Боснии и заложили основы для развития центральных институтов власти, мирного 

процесса и сложного экономического развития конфедеративного государства при 

сохранении автономии мусульман, сербов и хорватов. Подчеркнуто, что, несмотря на 

трудности, Босния и Герцеговина как достаточно нестабильное и 

фрагментированное конфедеративное образование смогла все-таки начать 

необходимые структурные реформы, получив от Брюсселя в феврале 2016 г. 

приглашение сделать официальную заявку на вступление в Европейский Союз. 

Ключевые слова: Дейтонские соглашения, Босния и Герцеговина, конфедерация, 

автономия мусульман, хорватов и сербов, гражданское общество, евроинтеграция, 

Украина, Евросоюз. 

 

Fisanov V. P. Bosnia and Herzegovina: the road from Dayton to official invitation to the 

European Union. 

The article examines the complex geopolitical and social consequences of the crisis and 

the war in Bosnia and Herzegovina, which erupted after the collapse of multi-national 

socialist Yugoslavia. The author underlined that unpredictable and negatively stained 

developments in BiH becomes warning for many multinational states, especially in Central 

and Eastern Europe. This remark also applies to Ukraine too. 

The author considers particularly important implications famous of Dayton Agreement, 

which provided the cessation of ethno-political conflict in Bosnia and it became the basis for 

the development of central government institutions, the peace process and economic 

development of complex confederal state while maintaining the autonomy of Muslims, Serbs 

and Croats. Despite the difficulties, Bosnia and Herzegovina as very unstable and fragmented 

Confederate formation in Western Balkans region still failed to initiate the necessary 

structural reforms, receiving official invitation from Brussels in February 2016 to make a 

formal application to join the European Union. 

Key words: Dayton, Bosnia and Herzegovina, confederation, autonomy of Muslims, 

Croats and Serbs, civil society, European integration, Ukraine, EU. 

 

Проблема геополітичного позиціонування Західних Балкан була і залишається 

однією з найбільш складних і контроверсійних у контексті розвитку сучасних 

міжнародних відносин. Досвід країн у цьому регіоні після розпаду СФРЮ, насамперед 

боснійський, причому не завжди позитивний, став повчальним для багатьох 

багатонаціональних держав ЦСЄ і для України зокрема. 

Метою цієї наукової статті є аналіз впливу Дейтонських угод для Боснії і 

Герцеговини (БіГ), що в кінцевому рахунку стало певним стимулом для цієї 

фрагментованої конфедерації розпочати структурні реформи, наслідком чого стало 

офіційне запрошення Сараєво подати заявку на вступ до ЄС. 

Ступінь дослідження проблематики. Тематика, пов’язана з розпадом колишньої 

СФРЮ, донедавна особливо активно досліджувалася російськими вченими як у 

ретроспективному, так і в сучасному вимірі [10; 8]. У західній історіографії (як у працях 

дипломатів, так і вчених) приділялася увага тематиці, пов’язаній із боснійською війною 

1992–1995 рр. і подальшою долею Боснії та Герцеговини, а також у зв’язку із 

досягненням відомих Дейтонських угод [17; 18]. Зацікавлені дослідники підкреслювали 

той факт, що, як і вся колишня Югославська держава, БіГ завжди була фактично 
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конфедеративним (а не федеративним) утворенням на Балканах. Адже і на початку 

ХХІ ст. фактично для усіх держав у балканському регіоні були характерні 

«черезсмужжя, незавершеність міжетнічного міждержавного розмежування різних 

народів, постійні кризи та війни» [9, c. 8]. Разом з тим, дехто із сучасних дослідників 

розглядає війни в умовах глобалізації, зокрема і війну у Боснії та Герцеговині, як 

модель «нової війни» – нового типу організованого насильства, яку можна описати як 

суміш війни, організованої злочинності і масових порушень прав людини [6]. Стосовно 

ж питань вступу БіГ до Євросоюзу, то вони поки що детально не досліджувались 

вітчизняними та зарубіжними вченими. Відзначимо у зв’язку із цим лиш статтю 

словацького дослідника Александра Регса, який ставить питання, чи спроможний буде 

ЄС перетворити «протекторат БіГ» у «вповні самодостатню державу» (completely self-

sustaining state) [20].  

Виклад основного матеріалу. Політичні події в Боснії та Герцеговині стали 

повчальними для багатьох багатонаціональних держав. Якою ж є ця країна з 

географічної точки зору? Нагадаємо, що Боснія і Герцеговина – це аграрний край, 

скутий горами, багатий лісами, рудами і красою природи. Боснія вирізняється 

винятковим водним багатством: більше 4000 км річних усюдів – водоспадів, річок, 

льодовикових озер і мінеральних лікувальних вод. Маючи приблизно 12 млрд кіловат-

годин невикористаного гідроенергетичного потенціалу, БіГ після Норвегії і колишнього 

СРСР в цьому відношенні була найбагатшою країною в Європі. Крім того, геологами 

було встановлено, що БіГ має великі резерви рудних багатств – в першу чергу це 

відноситься до вугілля, залізної руди і бокситів [7]. 

Причому до початку 90-х років Боснія була прикладом плюралістичного 

суспільства, де мирно співіснували представники різних конфесій. Однак поступово, на 

тлі інших конфліктів у мультиконфесійній Югославії, розпочала «проявлятися інша 

реальність». Через необачні зауваження з приводу «цих хорватів, мусульман і сербів, 

які завжди б’ються один з одним», випадкових показів по телебаченню люті людей у 

зв’язку з тими чи іншими акціями уряду, а також розмов на політичних зборах на 

кшталт «вони завжди допомагають їм, а не нам» накопичувалася взаємна нетерпимість. 

На думку З. Ізаковича, саме так «висівалися зерна недовіри між етносами. І не тільки в 

містах, селищах і селах Боснії, але і в столиці – Сараєво. Проте ніхто не міг 

передбачити прийдешньої катастрофи. Можливо, лише при повному зануренні в 

місцеві культури, звичаї, традиції і в умовах справжньої взаємодовіри населення можна 

осягнути підводні течії в соціумах Боснії і Хорватії» [5]. 

Як вважає сучасна російська дослідниця С. А. Насонова, абсолютизація 

проблеми національного суверенітету підняла питання територій і кордонів. Розпад 

країни, з одного боку, дії націоналістично налаштованих політиків – з іншого, 

вилилися в прагнення визначити національний суверенітет на відповідні землі. 

Розв’язання війни у подальшому було ініційовано етнічними розколами, котрі усе 

рельєфніше позначались у колишній Югославії. Доля Боснії і Герцеговини була 

вирішена, коли «націоналістична політика стала домінувати в югославському 

суспільстві». Недаремно колись, порівнюючи СФРЮ та БіГ, говорили таке: «Якщо 

побачите Югославію на який-небудь географічній карті, скажіть: Республіка Боснія і 

Герцеговина – серце цієї країни; якщо познайомитесь з нею ближче, скажіть більше: 

це Югославія в мініатюрі» [7]. Однак причини того, що сталося у 90-і роки з 

Югославією, лежали ще у міжвоєнній історії Королівства СХС. Тоді, у 20-і роки 

минулого століття, як слушно зауважив директор Центру вивчення проблем миру і 

конфліктів Белградського інституту міжнародної політики та економіки Златко 

Ізакович, хорватами і словенцями відстоювалася конфедеративна Югославія (з 

рівноправними партнерськими відносинами між етносами), сербами ж – «унітарна 
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форма державного устрою, при якій вони могли б здійснити стару мрію: усі серби 

живуть в одній державі» [5]. 

«У цьому винні політики, – пише З. Ізакович. Виверження насильства і нестримної 

різанини санкціоновано авторитетними діячами, які стоять на чолі держави, етнічних і 

релігійних груп, політичних рухів. Події в колишній Югославії засвідчили, що як тільки 

починаються перестрілки, контроль переходить з рук раціонально мислячих політиків у 

руки екстремістів, які неминуче ведуть справу до громадянської війни. Простіше 

кажучи, бойові операції, логіка війни, загальний хаос дають шанс військовим лідерам і 

радикальним політикам діяти автономніше, ніж в мирній обстановці» [5]. 

Нагадаємо, що у лютому 1992 р. боснійські мусульмани і хорвати провели 

референдум про незалежність БіГ. 6 квітня країни ЄС, США і низка інших 

європейських держав визнали незалежність Боснії і Герцеговини. Відразу ж після 

цього – 7 квітня 1992 р. – серби проголосили незалежність Сербської Республіки Боснії 

і Герцеговини. Але ця республіка аж до мирних Дейтонських угод не була визнана 

світовою спільнотою [7]. 

Однак невдовзі після цього розпочалася трирічна кровопролитна війна (1992–

1995 рр.), яка надовго розділила етнічні групи в БіГ. У листопаді 1995 р. за ініціативи 

насамперед США між учасниками громадянської війни в місті Дейтон були укладені 

Дейтонські угоди, котрі припинили стан війни. Згідно з ними, БіГ залишалася єдиною 

державою, що складалась з двох окремих автономних суб’єктів: Мусульмано-

Хорватської Федерації і Республіки Сербської з єдиними федеральними інститутами 

влади. Столиця Сараєво відходила до Мусульмано-Хорватської Федерації. В країні 

також мали відбутися вільні вибори єдиного президента і законодавчих органів обох 

учасників конфедерації, а також локальних органів влади. Реалізацію політики 

підтримання миру мав забезпечити 60-тисячний контингент міжнародних сил, котрі 

діяли під командуванням НАТО. 

Цікаво відмітити, що в умовах громадянської війни «всіх проти всіх» не було 

єдності навіть серед сербів, які, здавалось, займали найбільш консолідовану позицію. 

Сербська монархічна опозиція розгорнула пропаганду навколо питань безпеки, 

проводячи активну кампанію з широким використанням чорного піару, покликану 

дискредитувати Мілошевича і тодішню Югославську народну армію, всіляко даючи 

зрозуміти, що останній не можна більше довіряти. По суті, опозиція прагнула зібрати 

«насправді сербську армію сучасних четників» (слов’янський націоналістичний 

партизанський рух) для захисту сербської ідеї як в самій Сербії, так і за її межами [12].  

Сьогодні, коли минуло 20 років з часу підписання Дейтонських угод, можна 

об’єктивніше подивитися на їхнє значення і політичні наслідки. Як вважає дослідниця 

Мері Калдор, Дейтонську угоду можна розглядати в якості продукту суперечностей між 

основними міжнародними гравцями, адже вони сприймали незахідний світ насамперед 

як сукупність примордіальних націй. Ця угода розділила Боснію і Герцеговину на три 

малих держави (statelets). Вона містила також статті, які зобов’язують сторони, в тому 

числі і міжнародне співтовариство, слідувати гуманітарному підходу, зокрема у питанні 

дотримання прав людини. Передбачалися зокрема десятиріччя судового переслідування 

військових злочинців, повернення біженців, свобода пересування, а також вирішення 

потреб економічної і соціальної реконструкції. Угода наділяла значною владою також 

командні сили НАТО і Верховного представника ООН, відповідального за виконання 

Дейтонських домовленостей. 

Однак, як підкреслюють сьогодні дослідники, навіть «архітектор угоди», довірена 

особа президента У. Клінтона Річард Холбрук визнавав, що Дейтон не був «панацеєю 

для вирішення складних проблем Боснії» [15]. При цьому у весь зріст постає питання, а 

чи зможе вже набутий практичний досвід гуманітарної інтервенції та держави, 
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побудованої за принципом «етнічного черезсмужжя», довести конфліктуючим 

сторонам і міжнародному співтовариству, що гуманітарний міжнародний підхід дійсно 

можливий, щоправда вже під патронатом ЄС? Тут у новому контексті постає і питання 

безпеки самого Європейського Союзу за умов розгортання гібридних та 

кібервійн [6, с. 47–51]. 

Відзначимо, що подібні запитання не є проблемами абстрактних політичних 

розмислів. Згадаю тут лише один яскравий епізод завершального етапу Боснійської 

війни. Вранці 27 травня 1995 р. боснійські серби, переодягнувшись у французьку 

військову форму, захопили КПП міжнародного контингенту на стратегічному 

Врбанському мості у центрі Сараєво, взявши у полон 11 французьких миротворців. 

Командир загону миротворців вирішив тоді, що таким зухвалим діям «слід покласти 

край» і контратакував. Французькі солдати знову захопили міст, вбивши одного і 

взявши у полон трьох сербських вояків. Втрати миротворців – двоє убитих і двоє 

поранених [3]. 

Якщо ж говорити про внутрішнє протистояння у сучасній БіГ, то конфлікти між 

трьома етнічними групами є занадто глибокими, щоб їх могла залагодити дейтонська 

політика децентралізації і сегрегації. Проблеми безпечного і стабільного існування усіх 

етнічних боснійських громад не сходять з порядку денного. Ось що відзначає, до 

прикладу, сучасний канадський вчений Браніслав Попович, який свого часу 

відпрацьовував для ООН проекти впровадження кримінальної відповідальності з 

приводу злочинів у колишній Югославії. Хорватів і сербів, котрі проживають у 

сучасній конфедерації БіГ, значною мірою непокоїть високий рівень народжуваності 

мусульман, що у майбутньому спроможне гарантувати «домінування босняків» у 

Боснії. Не випадково один із офіційних представників боснійського уряду Аднан Ягіч у 

серпні 1996 р. у своїй статті «Вишукана Ісламська держава» («Virtuous Muslim State») 

прямо писав, що у перспективі Боснія стане ісламською державою, котра існуватиме, 

спираючись на «мусульманські традиції, філософію і стиль життя», гарантуючи при 

цьому хорватам і сербам базові громадянські права. Отже, саме цей страх «стати 

суб’єктами мусульманської держави» серйозно перешкоджає демократичним 

перетворенням у БіГ [19, c. 175]. 

На цьому тлі міжетнічних страхів і негативних сценаріїв незагоєною раною 

залишається і проблема біженства. Як відзначив у своїй науковій розвідці вітчизняний 

дослідник В. В. Забара, це питання у БіГ залишається невирішеним – 200 тис. осіб у 

постдейтонську добу не можуть повернутися до своїх власних домівок. Проблему 

посилює той факт, що оселі тих, хто бажає повернутися, зайняті біженцями з інших 

районів. Так, у Республіці Сербській мешкає не менше 200 тис. колишніх громадян 

Хорватії сербської національності, які були вигнані з Хорватії в ході операції «Олуйя» в 

серпні 1995 р. У той же час близько 200 тис. мусульман також не можуть повернутися, 

тому що їх домівки зайняті іншими. Проблема із біженцями вирішена тільки у 

м. Сребрениця. Сюди були спрямовані великі кошти з боку США та країн ЄС. Сьогодні 

більшість населення Сребрениці, як і до війни, становлять боснійські мусульмани. 

Виключенням з правил є також столиця Герцеговини м. Мостар. Однак, незважаючи на 

намагання зробити його зразковим місцем проживання двох етнічних груп, тут 

відчувається різке розмежування між хорватами та мусульманами [4]. 

Проте БіГ як одна з важливих точок протиріч, співпраці і майбутніх перспектив у 

регіоні Західних Балкан залучена, незважаючи на всі існуючі труднощі, до 

євроінтеграційного курсу на старому континенті. Зауважимо, що головне завдання на 

цьому шляху полягає, мабуть, у тому, щоби назавжди відкинути практику 

децентралізованого масового насильства і приступити до розбудови відповідального і 

стабільного громадянського суспільства. До речі, відразу після завершення Боснійської 
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кризи саме підприємці по різні сторони кордонів стали тією сполучною ланкою, котра 

їх подолала і, завдячуючи насамперед торгівлі, змусила політиків й громади до більшої 

«законності і порядку», зокрема у міжетнічних взаєминах. 

Добре відомо: саме ліберально-демократична парадигма передбачає, що основою 

для сильної демократії є формування потужного середнього класу, який час від часу 

спонукає політиків до прозорості у роботі і адекватної реакції на критику [15]. Цікаво, 

що у рекомендаціях з боку ЄС щодо БіГ, які стосуються «доброго врядування і 

громадянського суспільства» (good governance and civil society), особливо наголошено 

на безпековій складовій розвитку. У процесі співпраці з євроструктурами зокрема 

передбачена низка завдань: посилення боротьби з оргзлочинністю, корупцією і 

тероризмом; проведення судової і поліцейської реформи; ефективне управління 

кордонами; дієві програми надання притулку, імміграції та візової політики, а також 

системне співробітництво з Європолом [22]. Саме тому Рада з міжнародних проблем 

ЄС на засіданні у Люксембурзі (квітень 2014 р.) наголосила на необхідності 

подальшого розширення «структурованого діалогу з питань правосуддя та інших 

питань верховенства права», зокрема щодо боротьби з корупцією у БіГ [13]. При цьому 

слід ще раз нагадати: механізм прийняття політичних рішень фрагментований. І хоча 

«загальнодержавний уряд» інституційно існує, координація політики є слабкою, а 

зусилля управлінців спрямовані на погодження насамперед процедурних питань. 

Серйозним недоліком є також відсутність середньострокового узгодженого планування, 

яке стосувалося б усіх членів боснійської конфедерації.  

У контексті підтримки євроінтеграційних прагнень Сараєво ЄС ініціював у грудні 

2014 р. новий підхід до Боснії і Герцеговини. У центрі уваги опинилися невирішені 

соціально-економічні проблеми країни. А з 1 червня 2015 р. вступила в силу Угода про 

стабілізацію та асоціацію між БіГ та ЄС. Вона замінила тимчасову угоду від 2008 р. У 

липні була прийнята Програма реформ, спрямована на вирішення складних питань 

суспільно-політичного життя, зокрема просування судової та державно-

адміністративної реформ. Разом з тим, у спеціальній доповіді з питань просування БіГ 

на шляху до ЄС було зроблено висновок про те, що «ніякого прогресу не відчувалося в 

удосконаленні механізмів діалогу та співпраці між урядом та організаціями 

громадянського суспільства» [14]. 

Проте реформи, незважаючи на складнощі, все-таки розпочались. Захід (спочатку 

США, а згодом ЄС) досяг деяких зрушень у реалізації Дейтонських угод: подолані 

крайнощі міжетнічної ворожнечі і проводиться лінія на збереження цілісності шляхом 

«мирного співіснування» локально регульованих автономій трьох основних 

національностей. Нагальним завданням для основних зовнішніх гравців сьогодні стає 

збереження у середньостроковій перспективі «нинішнього плато прогресу» (current 

plateau of progress), започаткованого 20 років тому у Дейтоні. 

Сигналом у цьому контексті стали новини початку 2016 р. відносно того, що 

Боснію і Герцеговину офіційно – від імені Нідерландів, які головують у Раді ЄС – 

повідомлено листом про право подати заявку в понеділок 15 лютого 2016 р. в Брюсселі. 

Як відомо, її від співпрезидента БіГ Драгана Човича прийняв глава МЗС 

Нідерландів Берт Кундерс. На церемонії були присутні високий представник ЄС з 

зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні і єврокомісар з політики сусідства і 

з переговорів про розширення Йоганес Ган. Д. Чович тоді ж заявив, що після 15 лютого, 

«історичної дати для Боснії і Герцеговини», на країну чекає важка робота. Водночас 

політик висловив сподівання, що на статус країни-кандидата його країна може 

розраховувати на початку 2017 р. [1]. 

Однак не все так просто. Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер сказав 

зокрема, що навряд чи Союз «побачить нових членів до того часу, як завершиться 
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термін його повноважень у 2019 р.». А зацікавлені спостерігачі зауважують, що процес 

приєднання Боснії до ЄС може зайняти до 10 років. Відзначимо і те, що свого часу 

Мілорад Додік, президент Республіки Сербської, особливо підкреслив таке: будь-які 

конституційні зміни, котрі йдуть врозріз із сербськими інтересами, «не повинні 

чинитися», і він насторожено ставиться до мети Боснії відносно вступу до «союзу з 28 

членів» [21].  

Для України досвід БіГ повчальний з тієї точки зору, що навіть вкрай 

фрагментований соціум, котрий робить висновки з власних помилок, може отримати 

зелене світло, йдучи до об’єднаної Європи. Проте сценарій фрагментованого 

політичного розвитку несе й великі небезпеки. Про них свого часу писав відомий 

львівський політолог Тарас Возняк. Він слушно зауважив, що сучасна БіГ є політичним 

компромісом з «лапідарними інститутами» і «химерною конструкцією». І що буде з 

нею, коли «Путін зламав всі правила гри, і все може бути переглянуте». Автор навіть 

припустив, що нині існує певний план «перетворення України у Боснію і Герцеговину», 

про який «вибовтав» прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який вважає, що 

«Україна є державою, яка стоїть на порозі повного розпаду» [2]. Однак залишимось 

оптимістами: навіть похмурі відносини між різними етносами з часом можна 

залагодити, зрозуміло, при наявності адекватної оцінки та політичної волі політиків. Як 

заявила у травневому інтерв’ю Ангеліна Ейгхорст, директор департаменту Західної 

Європи, Західних Балкан і Туреччини з приводу волі до дії у цьому складному регіоні, 

«ніщо нелегко в ці дні, ані на Балканах, ні в Європі». Проте якщо обрано європейський 

шлях і є воля до подолання розбіжностей і важких рішень, то можна говорити про те, 

що політичною необхідністю стало перетворення позиції «не в змозі» у вольове 

«зможемо», тобто трансформація мрій у реальні справи [16]. 

Висновки. Отже, підводячи певні підсумки викладеному, погодимося зі 

згадуваною вже Мері Калдор: перемогу в результаті міжнародного втручання у БіГ все-

таки здобули націоналісти. А реалістичний підхід з боку основних міжнародних гравців 

під час Боснійської війни легітимізував, можливо мимоволі, становище останніх. Проте 

будемо відвертими – як інакше могла завершитися найбільш руйнівна (після 1945 р.) в 

Європі війна, що вибухнула тоді на Балканах . 

Однак залишимось при цьому оптимістами. Навіть таке досить нестабільне і 

фрагментоване конфедеративне утворення, яким є сучасна Боснія і Герцеговина за 

умови, що такий хід подій не суперечить базовим політичним інтересам Брюсселю, 

нещодавно отримала право зробити офіційну заявку на вступ до Європейського Союзу. 

Як будуть розвиватися події надалі (таку фразу у кінці наукових оповідей зазвичай 

полюбляють писати дослідники), покаже майбутнє.  
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Сидорук Т. В. 
 

ПОЗИЦІЇ ПОЛЬЩІ ТА ДЕРЖАВ БАЛТІЇ ЩОДО РОСІЙСЬКО-

УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ 

 

Розглянуто позиції Польщі та держав Балтії щодо російсько-українського 

конфлікту, який вибухнув у 2014 році. Доводиться, що Польщу, Литву, Естонію та 

Латвію об’єднують сприйняття російської агресії в Україні як загрози власній 

національній безпеці, підтримка жорсткої політики антиросійських санкцій на 

міжнародній арені, надання допомоги Україні і на рівні заяв, і на рівні конкретних дій. 

Разом з тим, ступінь їх співучасті і підтримки України залежить від їх реальних 

можливостей та внутрішньо- і зовнішньополітичних пріоритетів. 

Ключові слова: російсько-український конфлікт, держави Центральної Європи, 

санкції, осуд. 

 

Сидорук Т. В. Позиции Польши и государств Балтии в отношении российско-

украинского конфликта. 

Рассмотрены позиции Польши и государств Балтии в отношении российско-

украинского конфликта, который разразился в 2014 году. Доказывается, что Польшу, 

Литву, Эстонию и Латвию объединяет восприятие российской агрессии в Украине как 

угрозы собственной национальной безопасности, поддержка жесткой политики 

антироссийских санкций на международной арене, оказание помощи Украине и на 

уровне заявлений, и на уровне конкретных действий. Вместе с тем, степень их 

соучастия и поддержки Украины зависит от их реальных возможностей и внутри- и 

внешнеполитических приоритетов. 

Ключевые слова: российско-украинский конфликт, государства Центральной 

Европы, санкции, осуждение. 

 

Sydoruk T. V. Positions of Poland and the Baltic States on the Russian-Ukrainian 

conflict. 

Topicality of the article is caused by the fact that during the Russian-Ukrainian conflict, 

which broke out in 2014, the Eastern European countries were surprisingly divided in 


