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Вступ. Сучасна геополітична ситуація характе-
ризується формуванням і посиленням впливу осно-
вних  лідерів  світової  політичної  арени,  які  нама-
гаються  поширювати  свій  вплив  на  певні  регіони 
світу  у  вигляді  економічної  експансії,  військового 
домінування,  інформаційної  та  культурної  інтер-
венції. Імперські амбіції Російської Федерації (РФ) 
відіграти визначальну роль у формуванні політич-
ного устрою не лише у східноєвропейському, кав-
казькому й центральноазійському регіонах, а й на 
міжнародній  арені  загалом, що  зумовлено рядом 
причин,  зокрема  розвитком  власної  економіки, 
зміцненням  військової  оборони  та  захисту  націо-
нальної безпеки.

В умовах  глобальних політичних трансформа-
цій сучасності, анексії РФ Криму й військової агре-
сії  на  Донбасі,  курсу  України  до  Європейського 

Союзу  (ЄС)  та  Північноатлантичного  альянсу 
(НАТО)  дослідження  політичних  особливостей 
російсько-українського  протистояння  на  шляху 
формування української державності набуває осо-
бливої популярності.

Пострадянські  країни  зазнали  особливого 
визначального впливу Росії на процеси державот-
ворення,  формування  зовнішньої  та  внутрішньої 
політики. Беручи до уваги геополітичні та геостра-
тегічні  інтереси  культурно-історичних  українсько-
російських  відносин,  можна  стверджувати,  що 
Росія  відіграє  унікальну  роль  у  процесах  станов-
лення незалежної України.

Проблема  ролі  РФ  у  зміцненні,  гальмуванні 
та  руйнуванні  української  державності  має  гно-
сеологічне  значення  у  розвитку  подальших  стра-
тегій  у  міжнародній  співпраці  України  та  набула 
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беззаперечної пріоритетності у соціально-політич-
них  дослідженнях.  Серед  робіт,  адаптованих  до 
сучасного  розуміння  співпраці/протистояння Росії 
та України і їх місця на шляху становлення україн-
ської державності, ґрунтовними є праці зарубіжних 
і вітчизняних науковців, серед яких О. Башкатова, 
М. Білобродський, О. Бодрук, О. Волошин, Л. Глє-
бова, М. Гнатюк, О. Запорожець, Л. Коврик-Токар, 
І. Лосєв, П. Пашковський, Ю. Седляр, Т. Семенюк, 
О. Стадніченко, Д. Табачник, Р. Філоненко, М. Хер-
пен,  В.  Шімов,  Ф.  Шпліцбоел-Хансен  (еволюція 
зовнішньої  політики Росії щодо України,  перспек-
тиви  російсько-українських  відносин  і  стратегії 
подальшої  співпраці);Ф.  Алієва, О.  Борділовська, 
О. Власюк, Л. Давидович, С. Давидчук, А. Сміда, 
Р. Стадніченко, А. Степанова, В. Ткач, В. Шишкіна 
(Україна в геополітичних інтересах РФ).

Проведений аналіз наукових досліджень і публі-
кацій засвідчує, що науковці вивчають та аналізу-
ють україно-російські відносини за нових  геополі-
тичних  умов.  Проте  вивчення  новітньої  системи 
міждержавних відносин і співробітництва між Укра-
їною і Російською Федерацією залишається недо-
статнім.

Цілісне  і  критичне дослідження  та переосмис-
лення  відносин України  з Росією  і  впливу  на  них 
соціальних,  економічних  і  політичних  чинників 
показує, що за всієї важливості впливу низки вну-
трішніх  і зовнішніх чинників, які стимулюють, або, 
навпаки, гальмують процес розвитку та зміцнення 
української державності, важливу роль відіграють 
специфічні  російсько-українські  відносини.  Вирі-
шення проблем деструктивного впливу РФ на про-
цеси  українського  державотворення  та  перемога 
у  «дружньому»  політичному  протистоянні  дозво-
лять Україні заявити про себе як про сильну дер-
жаву  та природньо наблизить  її  до міжнародного 
визнання як самостійної та незалежної країни.

Мета статті – комплексне дослідження змісту, 
форм і методів політичного російсько-українського 
протистояння  на  сучасному  етапі.  Узагальнити 
отриману  інформацію  про  політичні  відносини, 
визначити реальний стан і можливі наслідки полі-
тичного  протистояння  України  і  Росії  для  розбу-
дови та покращення держави та її громадян.

Методи дослідження.  Використані  у  процесі 
написання  статті  методи  передбачають  засто-
сування  загальнонаукових  та  емпіричних  при-
йомів,  що  ґрунтуються  на  системному  підході. 
У  процесі  роботи  застосовувалися  такі  загальні 
методи досліджень, як теоретичного узагальнення 
та порівняння, моделювання та припущення, сис-
темного аналізу та синтезу.

Результати.  Сучасне  політичне  українсько-
російське  протистояння  розпочалося  з  моменту 
фактичного та формального розпаду СРСР і три-

ває  дотепер.  Основна  причина  протистояння  – 
прагнення України до незалежності  та намагання 
Росії відновити світову гегемонію, втрачену з роз-
падом СРСР.

На  думку  групи  дослідників  (В.П.  Горбулін, 
О.С.  Власюк,  С.В.  Кононенко),  українсько-росій-
ське  протистояння  –  результат  владно-силової 
реструктуризації  пострадянського  простору,  яка 
з  різною  інтенсивністю  триває  з  часів  розпаду 
Радянського Союзу. На їх думку, падіння будь-якої 
імперії (як континентальної,так і колоніальної) при-
зводить до розбалансування владно-силових від-
носин на відповідних теренах, що неминуче викли-
кає низку конфліктних ситуацій, якими більшою чи 
меншою мірою уражено всі постімперські простори 
[3, с. 72].

С.  Кулицький  стверджує,  що  головна  мета 
російської агресії проти України полягає у фактич-
ному перетворенні України на усталеного сателіта 
Росії за одночасного збереження формальної полі-
тичної незалежності України [4].

Агресію  Росії  проти  України,  зокрема  анексію 
Криму та інтервенцію на Донбасі, слід розглядати 
в контексті загальної геополітики РФ. Росія прагне 
не  лише  зберегти  політичний  вплив  на  Україну, 
а  посилити  його,  застосовуючи  спектр  методів 
«гібридної війни», зокрема: підтримку сепаратист-
ського руху на Донбасі, заперечення анексії Криму, 
деструктивну  інформаційну  пропаганду  тощо, що 
дестабілізує роботу  та  гальмує розвиток політич-
них інститутів України.

На  думку  багатьох  експертів,  феномену  укра-
їно-російської  «гібридної  війни»  притаманні  такі 
найбільш характерні складники:

1. Інформаційна  війна.  Пропаганда  та  контр-
пропаганда.  Використання  інформаційних  техно-
логій і пряма агентурна робота з населенням.

2. Здійснення спеціальних операцій на території 
супротивника з метою дезорганізації системи управ-
ління, порушення соціальної інфраструктури.

3. Використання  звичайного  озброєння  та  вій-
ськової  техніки  для  взяття  під  контроль  страте-
гічно-важливих територій (окремих об’єктів).

4. Участь  парамілітарних  структур  (добро-
вольці, найманці, партизанські  загони)  та приват-
них збройних формувань.

5. Зовнішній  вплив.  Пряма  або  опосередкована 
участь іноземних акторів і міжнародних організацій.

Під  ударом  російської  агресії  опинилося  сус-
пільство  не  тільки  України,  але  й  інших  країн 
Східного партнерства й окремих країн-членів ЄС. 
Російський вплив набув таких загрозливих масш-
табів,  і  це  змусило  шефа  британської  розвідки 
МІ5  Е.  Паркера  вперше  за  107  років  діяльності 
служби  виступити  з  публічною  заявою  1  листо-
пада 2016 р. в The Guardian: «Росія використовує 
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весь  спектр  своїх  державних  органів  для  про-
сування  своєї  зовнішньої  політики  за  кордоном 
у все більш агресивний спосіб – із допомогою про-
паганди,  шпигунства,  диверсій  і  кібератак.  Росія 
веде сьогодні діяльність по всій Європі й у Великій 
Британії» [7].

Сучасний  стан  зовнішньої  політики  Російської 
Федерації  характеризується  намагання  утримати 
геополітичний  контроль  за  ситуацією  в  межах 
пострадянського простору, що суперечить євроін-
теграційному курсу України та низки інших держав 
цього простору [2].

Європейська  та  євроатлантична  інтеграція 
України,  вихід  зі  сфери  впливу  Росії  означає, 
з одного боку, провал російськоцентричного євра-
зійського  інтеграційного  проекту  і  крах  претен-
зій Москви на «особливі права» на теренах СНД, 
а з іншого – послаблення її геополітичних і геоеко-
номічних позицій [1].

На думку А.І. Шевцова: «Перебіг україно-росій-
ського  протистояння  –  від  фактично  безкровної 
анексії АРК  і  до позиційного протистояння  сторін 
(«Ні  війни,  ні  миру»)  у  зоні  конфлікту  на Донбасі 
в  межах  спроб  поетапного  виконання  Мінських 
домовленостей  –  ілюстрація  програшної  геополі-
тичної стратегії Москви» [6, с. 2].

Погіршився  стан  політико-дипломатичних  від-
носин, зростає протистояння у торговельно-еконо-
мічному й енергетичному секторах,ведеться широ-
комасштабна  антиукраїнська  інформаційна  війна 
з боку Росії.

Протистояння двох країн зумовило безпосеред-
ній та опосередкований вплив інших держав і між-
народних  організацій  на  розвиток  двосторонніх 
українсько-російських політичних відносин, насам-
перед це стосується США та країн Європи, а також 
пострадянських країн (Білорусі, Казахстану тощо).

Зацікавленість  у  розвитку  українсько-росій-
ських відносин представників «третьої сторони» і їх 
прагнення досягти своїх геополітичних і геоеконо-
мічних цілей справляє вельми потужний вплив на 
розвиток українсько-російських відносин, оскільки 
змушує їх коригувати свою геополітичну та геоеко-
номічну стратегію і тактику [5].

Протистояння України та Росії є протистоянням 
середньої  й  великої  держав,  і  саме  ця  владно-
силова  (ресурсна)  асиметрія  робить  міжнародну 
підтримку  української  сторони  Сполученими 
Штатами  й  рештою  країн  Північноатлантичного 
альянсу та Євросоюзу просто необхідною [3].

На  користь  збереження  територіальної  ціліс-
ності України, засудження анексії Криму та військо-
вих дій на Донбасі,  застереження РФ щодо еска-
лації конфлікту на території України неодноразово 
виступали представники США, ЄС, Канади, Японії, 
Австралії, Туреччини та інших країн світу, а також 

міжнародні  організації  (ООН,  ЄС,  ОБСЄ,  ПАРЄ, 
НАТО),  які:  а)  не  визнали  анексію  Криму,  засу-
дили російську інтервенцію на Донбасі; б) надали 
політичну,фінансово-економічну,  матеріально-тех-
нічну  допомогу  Україні;  в)  запровадили  стосовно 
Росії  різноманітні  стримуючі  політичні,  економічні 
санкції;г) ініціювали багатосторонній переговорний 
процес для зупинення війни на Сході України.

Фактична  міжнародна  політична  ізоляція  РФ, 
зокрема через введення економічних санкцій з боку 
США  та  ЄС,  змусила  керівництво  Кремля  здій-
снити геополітичний і геоекономічний «поворот на 
Схід», насамперед у контексті поглиблення багато-
рівневої та багатоаспектної співпраці з Китаєм.

Збройне  протистояння  Росії  проти  України 
підірвало політичну репутацію РФ, зокрема при-
звело  до  втрати  Росією  позицій  надійного  екс-
портера нафти та газу, що активізувало розвиток 
технологій  із  підвищення  енергоефективності 
та відновлюваних джерел енергії  в Європі. Ста-
ном Росії також скористалися США, які внаслідок 
сланцевої революції почали постачання скрапле-
ного газу до Європи.

Сьогодні продовжуються прямі конфліктні про-
тиріччя  на  Сході  України,  незважаючи  на  те,  що 
паралельно  із  цим  продовжуються  зустрічі  щодо 
врегулювання ситуації на Донбасі.

Сучасний  стан  україно-російських  відносин 
визначає негативну динаміку їх розвитку, що дозво-
ляє  по-новому  розставити  геополітичні  акценти 
в регіоні, підтвердити та зафіксувати факт суттєвої 
зміни геостратегічного становища обох держав.

За  роки  російсько-українського  конфлікту 
у  громадській  свідомості  сформувалося  стійке 
негативне ставлення до політики Росії на україн-
ському напрямі, посилилося відчуження між укра-
їнцями  і  росіянами;  зросли  песимістичні  оцінки 
двосторонніх  відносин,  критичне  ставлення  до 
їхніх  перспектив  і  до  того,  як будувати  контакти 
Києва і Москви.

З початком військової агресії Росії щодо Укра-
їни  істотно  зменшився  вплив  Росії  на  Україну 
в культурній сфері: в Україні підпали під заборону 
окремі російські теле- та кінопродукти, які містять 
пропаганду  російських  силових  структур;  в  Укра-
їні  заборонена  діяльність  окремих  представників 
російської  культури,  які  пропагували  російську 
агресивну політику щодо України, виправдовували 
анексію Криму тощо.

Висновок. Відносини України та Росії перебу-
вають  у  постійному  напруженні  впродовж  всього 
часу становлення та закріплення української дер-
жавності. Беручи до уваги культурно-історичні осо-
бливості  українсько-російських  відносин,  можна 
стверджувати,  що  Росія  відіграє  унікальну  роль 
у  процесах  становлення  незалежної  України. 
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Проте  після  початку  неоголошеної  війни  Росією 
(2014 рік) вектор України стосовно РФ змінився на 
різко негативний – це пов’язано зі звинуваченням 
Росії  в  порушенні  Будапештського  меморандуму 
1994 р. Згідно з цим договором Росія, США і Велика 
Британія зобов’язалися в обмін на відмову України 
від прав на ядерну зброю дотримуватися її терито-
ріальної цілісності.

Сучасний  стан  російсько-українського  проти-
стояння  характеризується  постійним  посилення 
впливу РФ на функціонування політичних інститу-
тів  України, що  зумовлено  рядом  чинників:  воєн-
них,  інформаційно-психологічних,  соціальних 
і адміністративних.

За  умов  руйнування  сучасної  системи міжна-
родної безпеки, каталізованої Росією з її агресив-
ними  зовнішньополітичними  прагненнями,  Укра-
їна  має  створювати  конструктивну  платформу 
внутрішньополітичного  розвитку  та  систему 
зовнішньополітичної  співпраці  на  міжнародній 
арені  для ефективного  забезпечення національ-
них інтересів.
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In the conditions of global political transformations of society, annexation of Crimea by 
the Russian Federation, military aggression in Donbas, Ukraine’s course for the European 
Union and NATO, the research of political peculiarities of conflict between Ukraine and Russia 
on the way of the Ukrainian statehood formation is becoming very popular.
Russia had decisive influence on the processes of the post-Soviet countries nation-building, 
domestic and foreign policy forming. For this reason, the complex research of the content, 
forms and methods of political conflict between Ukraine and Russia in modern times is actual. 
There is a need to consolidate the received information about political relations, determine 
the real status and probable results of the conflict between Ukraine and Russia for Ukrainian 
state-building and development, and its citizens living in the overall.
It was investigated peculiarities of the course of confrontation between Ukraine and Russia 
and aspects of the specific Ukrainian policy in the context of its statehood strengthening.
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It was analyzed the reaction, direct and indirect influence of other countries and international 
organizations on further development of bilateral political relations between Ukraine 
and Russia, and their interest in ways of conflict solution. It was investigated the necessity 
of international support in Ukrainian and Russian struggle because of strength (resources) 
asymmetry (confrontation of middle-developing and highly developed countries) from 
the United States and other countries of the NATO alliance.
It was found basic parts of the hybrid aggression in the Ukrainian and Russian conflict, main 
peculiarities of its negative influence and positive factors in the way of Ukrainian statehood 
strengthening. It was determined the probable results of conflict solution with Ukraine, if 
Russian Federation would hold its control under the situation in the post-Soviet countries in 
versus Ukraine’s course for the European Union and other states of this political space.
It was shown the reaction of Ukrainian society towards Russian Federation aggression, 
changes in the Russian opportunities in the promotional influence on the Ukrainian 
consciousness and political institutes functioning towards state strengthening of Ukraine.
It was analyzed the political relations between Ukraine and Russia according to their 
compliance with the main criteria and features of strategic partnership, found the negative 
dynamic of their development, that helps place geopolitical accents in region, confirm and fix 
the fact of significant change in the geostrategic situation of both countries.
Taking into account the geopolitical and geostrategic interests of cultural and historical 
relations between Ukraine and Russia, we consider that Russia plays an important role in 
the establishment processes of Ukrainian independence.
Key words: Ukraine, Russia, confrontation, hybrid war, geopolitics, statehood.


