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УДК 32(477)(4-672) 

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 
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relation to the conflict’s sides. Despite the common history as Soviet satellites, and (for most 

of them) direct occupation of Moscow in the twentieth century, recent experience of their 

transformation, good understanding of contemporary Eastern Europe and Russia, 

geographical proximity to the conflict area, deep historic, cultural, social and economic ties 

with their neighbours in the East, their reaction to the events in Ukraine was not unanimous. 

Poland, Lithuania, Estonia and Latvia are united by the perception of the Russian aggression 

in Ukraine as a threat to their national security, support for tough anti-Russian sanctions 

policy in the international arena, assisting Ukraine at the level of declarations as well as the 

level of specific actions. However, the degree of participation and support for Ukraine 

depends on their actual capabilities, domestic and foreign policy priorities, and ranges from 

providing weapons to Ukraine by Lithuania to more moderate position of neighbouring 

Latvia. Within the EU and NATO, all four countries play the role of «hawks», urging the West 

to actively resist Russia and to help Ukraine by all available means, including military 

assistance. In terms of strengthening their positions on the conflict resolution, Poland and the 

Baltic States should seek to strengthen regional dialogue within the New Europe, for example 

through Visegrad Group, the Central European Initiative, civil society organisations. It is 

highly important to achieve common understanding of the nature and consequences of 

Russia’s challenges for Europe; to cooperate more closely with Germany, that has taken a 

leading role in uniting for a common EU policy on the Russian-Ukrainian conflict; to 

cooperate with the United States in order to coordinate their own positions and actions of the 

partners; to contribute to formation of a new EU policy towards Eastern Europe within 

discussions on the improvement of the European Neighbourhood Policy and the Eastern 

Partnership. 

Key words: Russian-Ukrainian conflict, Central European States, sanctions, 

condemnation. 

 

Актуальність теми пропонованої статті зумовлена тим, що в умовах російсько-

українського конфлікту, який вибухнув у 2014 р., країни Центральної Європи напрочуд 

розділилися у ставленні до його сторін. Незважаючи на спільну історію як радянських 

сателітів та (для більшості з них) прямої окупації Москви в ХХ ст., ще свіжий досвід 

власного переходу, добре розуміння специфіки сучасної Східної Європи та Росії, 

географічну близькість до зони конфлікту, глибокі історико-культурні, соціальні та 

економічні зв’язки з сусідами на Сході, їх реакція на події в Україні не була 

одностайною. Найбільш жорсткі і принципові позиції щодо «української кризи», 

приєднання Криму до Росії і подальшої військової кампанії на Донбасі зайняли Польща 

та держави Балтії. Для кожної з них існують свої внутрішні мотиви такої поведінки, 

пов’язані, передусім, з їхньою недавньою історією. На відміну від них, реакція країн 

південної частини Центральної Європи на події в Україні була більш стриманою. Вона 

варіювалася від обережного засудження дій Росії в Болгарії, початкового помітного 

дистанціювання від цієї проблематики в Румунії до тихого прагматизму у Словаччині 

та чітких проросійських голосів у Чеській Республіці та Угорщині. Представники цих 

країн на засіданнях Ради ЄС або відмовчуються з українського питання, або займають 

невизначені чи не надто проукраїнські позиції. 

Дискусія в ЄС щодо санкцій проти Росії лише поглибила розходження між 

країнами Центральної Європи. У той час як Варшава, Таллінн та Вільнюс закликають 

поглибити обмежувальні заходи проти Росії, виключити її з системи «Swift» і навіть 

виражають готовність постачати зброю Україні, Прага, Братислава та Будапешт 

неодноразово відкрито заявляли про свої сумніви в ефективності санкцій, вказуючи на 

їх негативні наслідки для себе та інших країн ЄС, а також наполегливо виступаючи 

проти військової допомоги Україні. Зрозуміло, що тут важливу роль відіграє чинник 
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їхньої енергетичної та фінансової залежності від Росії. Однак їх повоєнна історія, 

залежність від Москви через Організацію Варшавського договору і Раду економічної 

взаємодопомоги мали б, щонайменше, сприяти більшому розумінню потенційних 

загроз з боку Кремля. Різноманітність голосів та реакцій з країн Центральної Європи 

ставить під сумнів її спроможність діяти в якості внутрішнього адвоката в ЄС для 

східних сусідів та послаблює здатність ЄС у цілому ефективно реагувати на спіраль 

насильства в Україні. 

Найраніше й найбільш принципові позиції щодо «української кризи», приєднання 

Криму до Росії і ескалації конфлікту на Сході України сформулювали Польща, Литва та 

Естонія. Вони сформувалися під впливом різних чинників. Перший із них – це 

міркування, пов’язані з власною безпекою. Для цих країн агресія Росії в Україні 

загострила ситуацію безпеки у балтійсько-чорноморському регіоні і підняла питання 

про безпеку держав-членів НАТО через колективну оборону. Ще одним чинником, 

який вплинув на формування відповіді Польщі та балтійських країн на російсько-

український конфлікт, є їх сильні трансатлантичні зв’язки. Наявність США в Європі 

розглядається ними як надання гарантій миру, безпеки і стабільності в регіоні. Таким 

чином, для них із самого початку було важливо, щоб ЄС і Сполучені Штати досягли 

згоди щодо спільних позицій і дій, зокрема у питанні санкцій проти Росії. Останній, але 

не менш важливий чинник – Україна є важливою для Польщі, Естонії, Латвії та Литви 

як країна-адресат Східного партнерства. Воно визначено одним із зовнішньополітичних 

пріоритетів кожної з цих держав і найбільшу частину допомоги з метою розвитку вони 

направляють саме в країни, охоплені Східним партнерством. І навіть попри те, що 

Литва, Польща й Естонія більше за інших постраждали від економічних санкцій проти 

РФ та російського продовольчого ембарго, саме вони постійно наполягають на 

необхідності продовження санкцій проти Кремля та неодноразово висловлювались за їх 

посилення. Нижче розглянемо позиції та діяльність кожної з країн в умовах російсько-

українського конфлікту. 

Польща. Польща реагувала на кризу в Україні з її перших днів. Саміт Східного 

партнерства у Вільнюсі, питання підписання угоди про асоціацію з Україною та 

запобігання подальшого насильства в Україні були центральними у польських 

двосторонніх та багатосторонніх переговорах з українським урядом та партнерами з ЄС 

і НАТО. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський спільно з його 

французьким та німецьким колегами був посередником у переговорах між 

протестувальниками та Президентом України Віктором Януковичем 20 лютого 2014 р., 

спрямованих на припинення насильства і заохочення до довгострокового діалогу між 

Євромайдан і В. Януковичем. Тим не менш, незважаючи на її ранню активність і 

практичну діяльність, Польща не увійшла в «нормандський формат».  

Президент Броніслав Коморовський, прем’єр-міністр Дональд Туск, міністр 

закордонних справ Радослав Сікорський і міністр оборони Томаш Семоняк засудили 

анексію Криму і російську агресію на Сході України. Б. Коморовський в інтерв’ю 

німецьким радіостанціям 30 серпня 2014 р. констатував російське вторгнення в 

Україну, застеріг Європу від політики умиротворення Росії, підтримав санкції проти 

Москви та виступив за зміцнення східних флангів НАТО [1, с. 50–51]. 

У подальшому Польща зосередилася здебільшого на діях, які могли б бути 

здійснені в рамках європейських та трансатлантичних організацій у відповідь на 

поведінку Росії. У Європейському Союзі Польща підтримала візові обмеження та 

економічні санкції проти Москви і їх розширення у відповідь на продовження 

військової агресії Росії в Україні, а в НАТО вона активно виступала за підтвердження 

гарантій ст. 5 Вашингтонського договору за допомогою практичних кроків зі зміцнення 

територіальної безпеки східних околиць Альянсу. Під час підготовки до вересневого 
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саміту НАТО 2014 р. Польща відстоювала ідею збільшення присутності союзних військ 

на північно-східному фланзі. 

Польща виділила 100 млн євро кредитної допомоги Україні і 2,5 млн євро – на 

стипендіальну програму для студентів з Донецької та Луганської областей, Криму (на 

2015 р.). Гуманітарної допомоги надано на понад 1 млн дол. Польський уряд виділив 

також 170 тис. євро на лікування та реабілітацію українських військових (85 осіб) [3]. 

У питанні ж військової допомоги Києву офіційна Варшава зайняла не таку чітку 

позицію. Вона висловлює готовність продавати зброю в Україну, але конкретних 

рішень з цього питання не пропонує. Дискусія про поставки озброєнь Україні, яка 

триває в Польщі, показує, що коли справа доходить до військових аспектів конфлікту, 

польська реакція на російське вторгнення в Україну не є однозначною. 

Це спричинило шквал критики дій уряду за нібито дрейф Польщі в умовах 

конфлікту в Україні, зокрема її згоду на обмеження військової допомоги Україні 

нелетальним обладнанням, відтермінування вступу в дію четвертого розділу Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС щодо створення поглибленої і всеосяжної зони вільної 

торгівлі і більш ніж скромні підсумки саміту НАТО в Уельсі. Так, легендарний лідер 

«Солідарності» Збіґнєв Буяк назвав польську пасивність щодо України «державною 

зрадою» [9].  

Поведінка польського уряду відповідала певній логіці: Польща не зможе вплинути 

на вирішення конфлікту в Україні, краще, що може зробити польський уряд, – це діяти 

системно разом з партнерами в ЄС і НАТО. Як підкреслила прем’єр-міністр Eвa Копач 

1 жовтня 2014 р. у своєму зверненні до сейму: «…важливо не допустити ізоляції 

Польщі як результату нереальних завдань, поставлених собі» [4, с. 36]. Інша заява була 

зроблена Гжегожем Схетиною, наступником Радослава Сікорського на посаді міністра 

закордонних справ, який сказав перед сеймом 6 листопада 2014 р.: «Прилив 

ізоляціонізму та антизахідних настроїв і заперечення європейських цінностей побудує 

стіну, яка відділить Росію від Європи. Критична оцінка політики Росії не змінює того 

факту, що ми будемо залишатися сусідами і економічними партнерами [4, с. 36]. 

Така позиція не викликає здивування, якщо враховувати, що ще на початку свого 

першого терміну уряд Д. Туска у східній політиці виходив з того, що відкритий 

скептицизм до взаємодії ЄС з Росією і занадто багато амбіцій щодо стосунків ЄС з 

Україною може призвести до ізоляції Польщі на міжнародній арені, як це було при 

попередньому уряді в період між 2005 і 2008 рр. Відтак у 2008 р. польський уряд 

запропонував Росії «нормалізацію», сподіваючись, що це поверне Польщу в русло 

політики ЄС та НАТО і поліпшить її позиції в цих організаціях. Деякі подальші події 

можуть свідчити про те, що це припущення було правильним, в тому числі обрання 

Д. Туска на посаду президента Європейської Ради. 

Перемога на парламентських виборах в Польщі 25 жовтня 2015 р. 

правоцентристської партії «Право і справедливість» вплинула на конфігурацію 

зовнішньої політики Польщі, яка відтепер виглядає більш національно орієнтованою і 

самостійною, однак питання врегулювання конфлікту на Донбасі і надалі займає 

пріоритетне місце в її порядку денному. Польща виступає за розширення 

«нормандського» переговорного формату за рахунок інших країн, і передусім самої 

Польщі, є активним противником будівництва т. зв. «Північного потоку-2», наполягає 

на необхідності продовження санкцій проти РФ. 

Попри важливість позиції офіційної Варшави, необхідно відзначити також 

надзвичайно високий рівень підтримки України польською громадськістю. Багато 

поляків – журналістів, політиків, дипломатів, студентів, правозахисників, волонтерів – 

стали безпосередніми учасниками Євромайдану і подій на Сході України. За 

опитуваннями фонду «Трансатлантичні тенденції», 78 % поляків виступають за 
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економічну допомогу Україні, 77 % підтримали санкції проти Росії, а 67 % підтримали 

допомогу Україні, навіть якщо це підвищить небезпеку конфлікту з Росією [4, с. 35]. 

Ярек Подворський з асоціації «Покоління» у Катовіце, організатор гуманітарних 

конвоїв на Майдан і для бійців АТО, вказує: «У Польщі допомогою Україні 

переймалося насамперед суспільство, а не держава… Ми самі збирали теплі речі й 

гроші для Майдану і АТО. Це робилося не силами держави, а пожертвами простих 

поляків, приватних фундацій та працею волонтерів…» [2]. 

Щодо прогнозу, то потрібно говорити про готовність Польщі і на рівні офіційної 

Варшави, і на рівні суспільства, і системно на рівні ЄС та НАТО й надалі підтримувати 

Україну. Адже вона свідома того, що стабільність і безпека України – це гарантія 

стабільності і безпеки самої Польщі. Якщо «нормандський формат» (неодноразово 

публічно критикований польським президентом А. Дудою як німецько-французький 

тандем, який не відображає справжньої позиції ЄС і діяльність якого не завжди 

відповідає інтересам України) вичерпає свій потенціал, Варшава могла б відігравати 

більш активну роль у нових дипломатичних форумах, створених задля врегулювання 

конфлікту. У цьому сенсі Польща повинна активізувати свою діяльність, коли мова йде 

про пропозицію нових ідей для довгострокової перспективи. Бачиться, що формат 

Веймарського трикутника, який свого часу добре спрацював у сенсі сприяння 

європейській інтеграції Польщі, міг би бути корисним і в справі врегулювання окремих 

аспектів російсько-українського конфлікту. Такі можливості було продемонстровано 

під час «української кризи», про що йшлося вище. Сьогодні склалися сприятливі 

обставини й для глибшого залучення Польщі до формування східної політики ЄС у 

рамках механізмів Європейської політики сусідства та Східного партнерства: мова йде 

про президентство колишнього прем’єр-міністра Польщі Д. Туска у Європейській Раді і 

його тісну взаємодію з А. Меркель (дід котрої був поляком). 

Литва. Активна роль Литви під час кризи в Україні і в умовах російсько-

українського конфлікту є невипадковою. Вона є прихильником України протягом 

багатьох років з причин, які варіюються від власних дипломатичних амбіцій до щирої 

віри в те, що Україна зажди була і повинна залишатися частиною Європи. Литва 

відстоює інтереси України в різних міжнародних організаціях і підтримує її на 

двосторонньому рівні, про що свідчать численні візити політиків і високопоставлених 

литовських чиновників в Україну. Необхідно відзначити і безпрецедентну участь 

громадянського суспільства Литви в українських подіях, яка почалася з місцевих акцій 

солідарності з Євромайданом, а згодом проявилася у добровільних місіях лікарів на 

Євромайдан, благодійних концертах на підтримку України тощо.  

Вагома литовська підтримка України є логічним результатом її пріоритетів і 

довгострокових зусиль у країнах східного сусідства. Керуючись концепцією «розумної 

сили», Литва послідовно нарощує свою міжнародну суб’єктність і дипломатичну 

дієздатність. Так, ще раніше вона була одним із найвідвертіших критиків дій Росії в 

Грузії 2008 р. та головним противником відновлення переговорів ЄС із Росією щодо 

нової угоди про партнерство та співробітництво після невиконання Росією взятих на 

себе зобов’язань за «планом Медвєдєва-Саркозі». Напередодні саміту Східного 

партнерства у Вільнюсі 2013 р. литовські дипломати вели активну діяльність у 

європейських столицях з метою забезпечення історичної можливості підписання Угоди 

про асоціацію з Україною і в Києві, переконуючи в тому самому українське 

керівництво. Після саміту литовські політики здійснили низку офіційних візитів в 

Україну: 4 грудня 2013 р. спікер литовського парламенту Лорета Граужінене, 13 

грудня – литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкевічус. Високою була і 

громадська підтримка українців. Багато литовців приїздили до Києва у вихідні під час 

Євромайдану, організації громадянського суспільства направляли автобуси з групами 
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солідарності і музикантами з концертами на підтримку Революції Гідності. Литва 

надавала медичну допомогу для постраждалих від насильства в Україні. Уряд і 

приватні особи покрили медичні витрати більше ніж 60 українців, у тому числі 

забезпечили лікування Дмитра Булатова, керівника Автомайдану. Багато інших 

активістів отримали довгострокові візи, і деякі з них використали можливість сховатися 

в Литві і приєднатися до акцій солідарності там [6, с. 31]. 

Як головуюча у Раді безпеки ООН, Литва ініціювала екстрене засідання з питання 

кризи в Україні в лютому 2014 р. і залишалася активною в цьому питанні не лише в 

ООН, а й в інститутах ЄС, НАТО, ОБСЄ протягом подальшого часу. Литва однозначно 

засуджує агресію Росії проти України, заявляє про відповідальність Росії за події в 

Україні, звинувачує в підтримці терористів, наполягає на визнанні «ЛНР» і «ДНР» 

терористичними організаціями; підтримує антиросійські санкції, їх розширення, у тому 

числі виступає за введення  військового ембарго відносно РФ, критикує «слабку» 

позицію Заходу відносно України; заявляє про можливе введення національних 

антиросійських санкцій; висловлює готовність постачати озброєння в Україну і 

проводити навчання українських військових у Литві. З гостротою висловлювань на 

адресу РФ з литовським президентом Далею Грібаускайте не може суперничати, 

мабуть, жоден із європейських лідерів. Попри те, що Литва втратила половину свого 

експорту в Росію і очолила список країн ЄС, які найбільше постраждали від 

російського ембарго, Вільнюс незмінно залишається в авангарді жорстких опонентів 

Кремля. 

Литва виділила 50 тис. євро в трастовий фонд НАТО для України та надала 

допомогу українській армії у розмірі 43,5 тис. євро. Держава забезпечує лікування та 

реабілітацію українських військових і цивільних осіб із зони АТО щомісяця; надає 

каски, бронежилети, куленепробивні щити, сухі пайки та медикаменти для українських 

військових. Литовська гуманітарна допомога Україні перевищила 250 тис. євро [3]. 

Нарешті, Литва передала елементи озброєння Україні. Разом із Польщею бере 

участь у створенні литовсько-польсько-української бригади «ЛитПолУкрбриг» 

(Україна – 545 військових, Польща – 3000, Литва – 150–350); проводить навчання 

представників Збройних сил України, спільні військові навчання і лікування 

військовослужбовців [3]. 

Є багато причин, які пояснюють таку позицію Литви. Незважаючи на те, що вона є 

частиною євроатлантичного співтовариства – членом ЄС і НАТО, вона неодноразово 

відчувала на собі тиск з боку Росії. Він варіювався в діапазоні від спроб вплинути на 

окремих політиків до численних перешкод у сферах торгівлі, бізнесу і комунікації на 

кордоні з Росією, не кажучи вже про постійні спроби маніпулювати історичною 

пам’яттю Литви. 

Естонія. Перша офіційна реакція Естонії на «українську кризу» прозвучала після 

кривавих зіткнень у Києві 18–20 лютого 2014 р. Президент Тоомас Хендрік Ільвес 

виступив із заявою, наполягаючи на тому, що насильницьке протистояння у Києві 

необхідно зупинити і що уряд та опозиція повинні почати політичний діалог. Він 

попередив, що Естонія готова підтримати санкції проти осіб, відповідальних за 

насильство. У березні 2014 р. у відповідь на дії Росії в Україні на позачерговому 

засіданні Національна ради оборони Естонії закликала до сильних контрзаходів з боку 

ЄС і НАТО. Через кілька днів міністр закордонних справ Урмас Пает заявив, що дії і 

погрози Росії на адресу України порушують Статут ООН і ставлять під загрозу мир і 

безпеку у Європі. У тому ж місяці парламент Естонії прийняв заяву на підтримку 

суверенітету і територіальної цілісності України [7, с. 16]. 

На різних європейських і євроатлантичних форумах Естонія підтримує введення 

санкцій проти Росії і забезпечення пакету допомоги Україні. Наприкінці серпня 2014 р., 
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коли значна кількість російських бойових військ увійшла в Східну Україну, Т. Х. Ільвес 

наполягав, що це має, нарешті, розвіяти будь-які сумніви щодо участі Росії в конфлікті 

[7, с. 16]. У вересні 2014 р. Т. Х. Ільвес відвідав Київ, щоб висловити підтримку 

зусиллям країни на шляху політичних та економічних реформ. Естонський президент 

під час зустрічі з українськими лідерами заявив, що українсько-російський конфлікт – 

це «війна між Європою і не-Європою», конфлікт між різними системами цінностей» 

[7, с. 17]. Серед іншого він також заявив, що естонські лікарні готові приймати на 

лікування серйозно поранених українських борців за свободу. Варто відзначити, що ще 

раніше Естонія надавала медичну допомогу постраждалим унаслідок протестів на 

Євромайдані. Крім того, уряд збільшив кількість доступних стипендій для навчання 

українців в естонських університетах. 

Згодом Естонія прийняла на лікування 15 українських військових із зони АТО та 

виділила 120 тис. євро на гуманітарну допомогу в зону АТО (генератори, спальні мішки 

та ін.) [3]. 

Латвія. Взявши на себе головування в Раді Європейського Союзу у першому 

півріччі 2015 р., мала балтійська держава Латвія отримала можливість активніше 

долучитися до формування реакції ЄС на агресивну поведінку Росії в Україні. Однак 

потрібно враховувати, що після набуття чинності Лісабонського договору в грудні 

2009 р. головування у Раді ЄС із закордонних справ здійснює на постійній основі 

Високий представник із закордонних справ і політики безпеки, а роль головуючої в 

інших конфігураціях Ради не дає можливості прямо впливати на формування порядку 

денного зовнішньої політики ЄС.  

Підхід Латвії до подій в Україні повинен збалансовувати два протилежних 

аспекти. З одного боку, Латвія відчуває ризики можливої агресії Росії і тому збільшує 

оборонні заходи. З іншого – вона має глибокі культурні та економічні зв’язки з Росією. 

Тому з трьох балтійських країн вона є найбільш відкритою до взаємодії з Росією з 

метою сприяння деескалації в Україні і меншою мірою прихильна до її ізоляції.  

Латвія рішуче підтримує суверенітет України і її територіальну цілісність. Уряд 

засудив анексію Криму, розглядає російську агресію в Україні як загрозу миру і 

стабільності в Європі, закликає до більшої присутності НАТО в країнах Балтії і 

підтримує санкції проти Росії. Протягом конфлікту на Сході України Латвія надає 

гуманітарну допомогу та експертну підтримку Україні, в тому числі лікування 

поранених українських солдатів, проведення семінарів для уряду і громадянського 

суспільства з боротьби з корупцією, приймає групи дітей (12–17 років) із зони АТО. 

Латвія наполягає на потребі більш високого ступеня захисту НАТО прибалтійських 

держав і привітала рішення Сполучених Штатів з розміщення їх збройних сил на 

території Латвії. Незважаючи на тісні економічні зв’язки, Латвія підтримала санкції 

проти Росії і «воює» з нею в інформаційній війні [5, с. 25–26]. 

Тим не менше, Латвія не повною мірою відвернувся від свого великого сусіда. 

Велика російська меншина підтримує тісні зв’язки з Росією, і дві країни мають дуже 

значні торговельні відносини. Майже 30 % населення Латвії говорить російською як 

першою мовою, але багато етнічних росіян не можуть голосувати на виборах і мають 

особливий статус негромадянина [5, с. 26]. Як наслідок, у той час як деякі політичні та 

ділові кола наполягають на жорсткій позиції проти Росії, інші закликають підтримувати 

економічні та культурні зв’язки з нею. Дії Латвії щодо України і Росії більш 

помірковані, ніж, наприклад, сусідньої Литви. Так, у відповідь на заявлену готовність 

Литви надати Україні зброю прем’єр-міністр Латвії Лаймдота Страуюма стверджувала, 

що Латвія буде підтримувати Україну «по-іншому» [8]. По суті, Латвія зберегла 

економічні та культурні двері відкриті для Росії, якщо ситуація в Україні зрушить у бік 

деескалації.  
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Економічна та інфраструктурна залежність від Росії значною мірою впливає на 

ставлення Латвії до подій, пов’язаних з кризою в Україні і російським вторгненням на її 

територію. «Газпром» володіє 34 % національної газової компанії «Латвіяс Газі», і 

Латвія повністю залежить від поставок природного газу з Росії [5, с. 27]. Економічний 

вплив Росії виходить за рамки енергетики. Вона є одним з найбільших латвійських 

експортних ринків. Однак уряд Латвії підтримав санкції проти Росії, незважаючи на 

важкі втрати, які вони можуть принести для економіки країни. Латвія вже сильно 

постраждала від російського ембарго на імпорт молочних продуктів, м’яса, фруктів і 

овочів з ЄС. Через падіння попиту з боку Росії оптова ціна на молоко в Латвії знизилася 

на 25 % у період з липня до листопада 2014 р., ціни на масло і сир – на 19–20 %. 

Ринкова ціна на овочі знизилася на 30–50 % [10]. Уряд зважає на значні економічні 

втрати, пов’язані з санкціями, однак наголошує на політичному значенні останніх. 

Прем’єр-міністр Л. Страуюма попередила, що найгірший сценарій для Естонії – це 

10 % падіння ВВП, якщо Росія розірве всі економічні зв’язки з Латвією. Вона 

підкреслила, що це навряд чи відбудеться, але якщо й так, все ж збереження 

політичного суверенітету виправдовує економічні труднощі: «Ми не можемо 

відступити від санкцій. [...] Незалежність є більш важливою, ніж економічні труднощі, 

які ми можемо подолати» [5, с. 27]. 

Таким чином, 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 і варіюється від надання озброєнь Україні Литвою до 

більш поміркованих позицій сусідньої Литви. В ЄС і НАТО всі чотири країни 

відіграють роль «яструбів», які закликають Захід активніше протистояти Росії і 

допомагати Україні всіма доступними засобами, включно з військовою допомогою. У 

сенсі посилення своїх позицій щодо вирішення конфлікту Польща та держави Балтії 

повинні прагнути до зміцнення регіонального діалогу в межах Нової Європи, 

наприклад через Вишеградську групу, Центральноєвропейську ініціативу, організації 

громадянського суспільства з метою досягнення спільного розуміння природи і 

наслідків російського виклику для Європи, активніше співпрацювати з Німеччиною, 

яка взяла на себе лідируючу роль в об’єднанні ЄС для проведення спільної політики 

щодо сторін російсько-українського конфлікту, та Сполученими Штатами Америки з 

метою координації власних позицій і дій з партнерами, долучитися до формування 

нової політики ЄС щодо країн Східної Європи в межах дискусії про вдосконалення 

Європейської політики сусідства та Східного партнерства. 
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Черник П. П. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ «ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ»  

ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ 

 

У статті комплексно проаналізовано перспективи розвитку сучасної «гібридної 

війни» між Україною і Росією та її наслідки як для України, так і для міжнародної 

системи взаємовідносин загалом. Стверджується, що сьогоднішня Росія своїми діями 

повністю перекреслила міжнародний уклад, котрий склався після Другої світової війни. 

Зазначено, що наразі Росія не досягнула поставлених перед собою цілей щодо України. 

Доведено, що на даному етапі сценарій «заморожування конфлікту» найбільш повно 

відповідає національним інтересам України. 

Ключові слова: геостратегічні цілі, національні інтереси, баланс сил, «гібридна 

війна», локальний конфлікт. 

 

Чернык П. П. Перспективы российско-украинской «гибридной войны» и ее 

последствия для Украины в глобальном контексте. 

В статье комплексно проанализированы перспективы развития современной 

«гибридной войны» между Украиной и Россией и ее последствия как для Украины, так 

и для международной системы взаимоотношений в целом. Утверждается, что 

сегодняшняя Россия своими действиями полностью перечеркнула международный 

уклад, который сложился после Второй мировой войны. Отмечено, что в настоящее 

время Россия не достигла поставленных перед собой целей в отношении Украины. 

Доказано, что на данном этапе сценарий «замораживания конфликта» наиболее полно 

отвечает национальным интересам Украины. 

Ключевые слова: геостратегические цели, национальные интересы, баланс сил, 

«гибридная война», локальный конфликт. 


