Загрози безпеці України та інших країн регіону
Східного партнерства й можливі відповіді на них:
результати експертного опитування
Проект міжнародного експертного опитування «Загрози безпеці України та інших країн регіону
Східного партнерства й можливі відповіді на них» було реалізовано БФ «Ініціатива з дослідження
східноєвропейської безпеки» (East European Security Research Initiative Foundation) в грудні 2017 р.
Методом анкетування опитано 62 експерти провідних аналітичних центрів та академічних установ
України, інших держав Східного партнерства (Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови), а
також сусідніх країн Центрально-Східної Європи (Естонії, Литви, Словаччини, Польщі, Угорщини).
Об’єктом дослідження було обрано шість пострадянських країн (Азербайджан, Білорусь, Вірменія,
Грузія, Молдова, Україна), що відчувають дефіцит безпеки та перебувають під сильним тиском Росії,
яка прагне зберегти їх в зоні свого впливу. Ці країни об’єднані в рамках Східного партнерства ЄС, і
попри відмінні зовнішньополітичні орієнтації, тісно пов’язані з геополітичної та безпекової точок зору.
По більшості запитань позиції експертів з різних країн виявилися близькими. У тих випадках, де є
суттєві відмінності в регіональних позиціях, подаються окремі графіки, в яких відображено
відмінності в оцінках експертів з України, країн Східного партнерства (СхП), країн ЦентральноСхідної Європи (ЦСЄ).
Сукупна кількість відсотків відповідей по окремим запитанням може відрізнятися від 100% з
наступних причин: у деяких запитаннях можна було обирати до трьох варіантів відповідей одночасно;
дані у відсотках для зручності сприйняття округлені до цілих чисел.

Загрози безпеці країн регіону
Практично всі опитані експерти (98%) в Україні, інших країнах Східного партнерства (СхП), а також
державах Центрально-Східної Європи (ЦСЄ) вважають агресивну політику Росії – основною загрозою
для безпеки країн СхП на сучасному етапі. Іншими важливими зовнішніми загрозами є: регіональні
конфлікти (61%); напружені відносини із країнами-сусідами, у т.ч. внаслідок зростання популістських
настроїв у цих державах (47%); перебування країн СхП на перетині інтересів НАТО з одного боку та
ОДКБ/Росії з іншого (39%).
Важливо відзначити, що жоден експерт не позначив як загрозу посилення східного флангу НАТО.
Серед власних варіантів відповідей, запропонованих експертами: глобальне ослаблення Заходу;
транзитне становище країн СхП, що призводить до боротьби за контроль над ними; а також війну РФ
проти України.
Які основні зовнішні загрози для безпеки країн Східного партнерства на сучасному етапі?
(можна було обирати до 3 варіантів відповідей одночасно)
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Прикметно, що в питанні щодо чинників, які справляють найбільш негативний вплив на здатність
країн СхП протистояти зовнішнім загрозам – слідом за відсутністю надійних міжнародних механізмів
та гарантій безпеки (53%), експерти обрали одразу кілька відповідей, що стосуються внутрішніх
проблем, таких як: внутрішня інституційна слабкість та високий рівень корупції (44%); клановоолігархічна модель держав (32%); слабкість економік та низький рівень життя громадян (26%); слабкість
демократичних інститутів (24%).
П’ята частина експертів – як українських, так і з інших держав, – відзначили проблему «п’ятих
колон» в країнах СхП, інфільтрованості владних і безпекових структур агентами зовнішнього впливу.
Неочікувано мало експертів (лише 8%) віднесли до основних негативних чинників, що обмежують
здатність протистояти зовнішнім загрозам, невідповідність збройних сил країн СхП рівню загроз.
Серед власних варіантів експертів: висока економічна залежність країн СхП від Росії, а також
невідповідність політичних цілей та економічних можливостей країн СхП.

Які чинники справляють найбільш негативний вплив на здатність країн СхП протистояти
зовнішнім загрозам? (можна було обирати до 3 варіантів відповідей одночасно)

Регіональний розподіл відповідей щодо більшості опцій виявився рівномірним, окрім двох випадків.
Так, лише 8% опитаних експертів з України позначили серед найбільш негативних для безпеки чинників
вразливість до зовнішньої пропаганди, тоді як цей чинник обрали 21% опитаних експертів з інших
країн СхП, а також 36% експертів з країн ЦСЄ, що є членами ЄС та НАТО.
Слабкість демократичних інститутів позначили серед найбільш негативних чинників 11%
українських експертів, при цьому таку опцію обрали 43% їх колег з СхП та 45% з країн ЦСЄ.
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Опції посилення безпеки в регіоні
Серед опцій, які могли би найбільше посилити безпеку країн СхП більше половини експертів обрали
членство в НАТО (76%) та членство в ЄС (52%). Сукупно 40% експертів обрали різні варіанти нових
регіональних безпекових форматів без участі Росії. І жоден експерт не обрав формати за участі РФ.
При цьому, має місце дисбаланс між значним рівнем підтримки опції «членство в НАТО» (76%) та
значно нижчим відсотком експертів, які в іншому запитанні обрали варіант «перебування поза
військово-політичними блоками» (24%) серед чинників, що справляють найбільш негативний вплив на
здатність країн СхП протистояти зовнішнім загрозам (див. графік на стор. 2).
Які з названих опцій могли би найбільше посилити безпеку країн СхП? (можна було обирати до 3
варіантів відповідей одночасно)

Доволі показовими є регіональні відмінності у виборі безпекових опцій. Варіант «членство в НАТО» є
більш популярним вибором серед українських експертів (84%), ніж серед експертів з країн ЦСЄ –
діючих членів Альянсу (55%) – нагадаємо, що йшлося про безпекові опції саме для країн регіону СхП.
Членство в ЄС потенційною запорукою безпеки однаково високо оцінюють експерти з держав ЦСЄ
(55%) та України (54%), і дещо менше – експерти з інших країн СхП (43%).
Невисокою є підтримка експертами країн ЦСЄ опції статусу основного союзника США поза НАТО
(18%), тоді як експерти з України (38%) та інших країн СхП (57%) цей варіант оцінили доволі високо.
Варіант створення нового регіонального безпекового формату в Центрально-Східній Європі без
участі РФ обрали 36% опитаних експертів з держав ЦСЄ, 27% їх українських колег і лише 7% з інших
країн СхП. Натомість 36% експертів з країн СхП (окрім України) вірять в опцію нейтралітету з
міжнародними гарантіями безпеки, тоді як серед опитаних українських колег таких лише 5%.
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НАТО
Що стосується заходів, які могло би вжити НАТО для посилення безпеки в регіоні СхП, то
найчастіше експерти обирали опцію «допомога в проведенні реформування сектору безпеки і
оборони» (69%). Далі йдуть: розширення параметрів військово-технічного співробітництва (47%),
надання перспектив членства тим країнам регіону, які цього прагнуть (45%), залучення країн регіону
СхП до ширшої співпраці в контексті нарощування східного флангу НАТО (44%).
Серед власних варіантів відповідей було названо посилення присутності НАТО в басейні Чорного моря.
Лише 5% опитаних вважають, що НАТО не спроможне або не зацікавлене посилити безпеку регіону, що
є дуже невисоким показником, особливо в порівнянні з ОБСЄ (про це – нижче).
Яких заходів могло би вжити НАТО для посилення безпеки в регіоні Східного Партнерства?
(можна було обирати до 3 варіантів відповідей одночасно)

Європейський Союз
Серед заходів, яких міг би вжити ЄС для посилення безпеки в регіоні Східного Партнерства,
експерти прогнозовано найчастіше обрали опцію «допомога в проведенні економічних та соціальних
реформ» (55%). Далі йдуть: залучення країн регіону до спільної безпекової та оборонної політики ЄС
(47%), надання перспектив членства тим країнам регіону, які цього прагнуть (44%), допомога в
проведенні реформування сектору безпеки і оборони (40%).
Не вірять у спроможність або зацікавленість ЄС посилити безпеку регіону, як і у випадку НАТО, лише
5% опитаних.
Яких заходів міг би вжити ЄС для посилення безпеки в регіоні Східного Партнерства? (можна
було обирати до 3 варіантів відповідей одночасно)
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ОБСЄ
Експерти з усіх представлених в опитуванні країн доволі скептичні щодо можливостей ОБСЄ вжити
заходів для посилення безпеки в регіоні СхП. Опцію «ця організація не спроможна або не зацікавлена
посилити безпеку регіону Східного Партнерства» обрали 45% опитаних експертів.
При цьому, 39% вважають, що позитивний ефект могло би мати загальне посилення польової
присутності ОБСЄ в країнах СхП; 34% сподіваються на сприяння ОБСЄ у відновленні режиму
контролю над звичайними озброєннями та модернізації існуючих заходів зміцнення довіри та
безпеки у військовій сфері.
Такі оцінки експертів свідчать, що на даному етапі розвитку від ОБСЄ переважно очікують виконання
технічних функцій із забезпечення безпеки в регіоні СхП, тоді як потенціал політичного порядку
денного цієї організації вважається практично вичерпаним.
Яких заходів могла би вжити ОБСЄ для посилення безпеки в регіоні Східного Партнерства?
(можна було обирати до 3 варіантів відповідей одночасно)

Регіональний розподіл відповідей демонструє, що найбільше скептиків щодо можливостей ОБСЄ
вжити заходів для посилення безпеки в регіоні СхП якраз серед експертів з країн Східного
Партнерства: 41% опитаних українських експертів та 71% їх колег з інших держав СхП.
Прикметно, що українські експерти значно менш скептичні щодо можливостей ЄС (лише 3%) і
НАТО (жодного), ніж їх колеги з інших країн СхП (14%). А у випадку НАТО українські експерти навіть
більш позитивно налаштовані, ніж їх опитані колеги з країн ЦСЄ – членів Альянсу.
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ОДКБ
Прикметно, що експертів, які вважають, що членство Білорусі в ОДКБ скоріше послаблює її безпеку
(35%) суттєво більше за тих, хто вважає, що участь в блоці скоріше посилює безпеку Білорусі (6%).
Найчастішою ж була відповідь «в чомусь посилює, а в чомусь – послаблює безпеку Білорусі» (47%).
Членство Білорусі в ОДКБ посилює чи по послаблює її безпеку?

В аналогічному запитанні щодо членства Вірменії в ОДКБ варіант «скоріше послаблює безпеку»
також обрало більше експертів (29%), ніж «скоріше посилює безпеку» (16%), але розрив між цими
опціями був значно меншим, ніж у випадку Білорусі. Найпоширенішою ж відповіддю у випадку
Вірменії також була «в чомусь посилює, а в чомусь – послаблює безпеку» (50%).
Членство Вірменії в ОДКБ посилює чи по послаблює її безпеку?

Східне партнерство
Відносна більшість опитаних експертів (47%) вважають, що участь країн регіону в європейській
політиці Східного партнерства скоріше посилює їх безпеку. Жоден опитаний не вважає, що участь в
СхП послаблює безпеку.
Участь у європейській політиці Східного партнерства посилює чи послаблює безпеку країн
регіону?
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Прикметно, що при відповіді на загальне питання, якої зовнішньої допомоги найбільше потребують
країни СхП для посилення своєї безпеки (без прив’язки до конкретного контрибутора/донора), високі
позиції отримали опції, які на перший погляд прямо не пов’язані із питаннями безпеки: допомога у
створенні ефективних антикорупційних органів й реформуванні правової системи країн СхП (52%)
та допомога в реформування демократичних інститутів у країнах СхП (35%).
Експерти також часто вказували на потребу допомоги в реформуванні збройних сил і навчанні
військових (48%), а також консультаційної допомоги в проведенні реформ, у т.ч. сектору безпеки і
оборони (37%).
Цікаво відзначити, що опції «допомога озброєнням, у т.ч. летальним» (26%), а також «фінансова
допомога / кредити / інвестиції» (24%) мають меншу пріоритетність в оцінках опитаних експертів, ніж
інші види допомоги.
Якої зовнішньої допомоги найбільше потребують країни СхП для посилення своєї безпеки?
(можна було обирати до 3 варіантів відповідей одночасно)

Безпекові опції для України
Ймовірність отримання Україною найближчими роками статусу кандидата в члени НАТО вважають
високою лише 13% опитаних експертів.
З іншого боку, позитивним індикатором є той факт, що жоден експерт не обрав опцій, що Україна
ніколи не стане членом НАТО або не потребує такого членства.

Які шанси, що Україні найближчими роками буде надано статус кандидата в члени НАТО?
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У регіональному розрізі найбільше оптимістів щодо скорого отримання Україною статусу кандидата в
члени НАТО – серед українських експертів, хоча й тут цифра не надто велика (19%). Найбільше ж
скептиків – серед опитаних експертів з країн ЦСЄ, які вже є членами Альянсу: 64% з них
переконані, що найближчими роками Україна не стане кандидатом в члени Альянсу, і жоден не вважає
високою ймовірність скорого здобуття кандидатського статусу.

Ймовірність отримання Україною найближчими роками статусу основного союзника США поза НАТО
опитані експерти також оцінюють доволі скептично: лише 21% вважають таку ймовірність високою.
Які шанси того, що Україні найближчими роками буде надано статус основного союзника США
поза НАТО?

У чому опитані експерти значно більш оптимістичні – то це в шансах України найближчим часом
отримати допомогу летальним озброєнням від США. Високою назвали ймовірність такого розвитку
подій 66% опитаних.
При цьому, лише 6% відповіли, що найближчим часом Україні не буде надано летального озброєння.
2% віддані на користь опції «Україна не потребує допомоги летальним озброєнням» були обумовлені
експертною позицією, що надання зброї може призвести до ескалації конфлікту.
Які шанси того, що Україні найближчим часом буде надано допомогу летальним озброєнням від
США?
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Серед найбільш імовірних сценаріїв розвитку ситуації на Донбасі в найближчі 1-2 роки лише 5%
опитаних експертів обрали опцію запровадження миротворчої місії ООН на всі непідконтрольні
Україні території Донбасу (те, що пропонує зараз Київ), і лише 2% – що в найближчі два роки можливе
відновлення суверенітету України над непідконтрольними територіями Донбасу.
Більшість експертів (56%) вважають, що збережеться теперішня інтенсивність протистояння.
Найбільш імовірні сценарії розвитку ситуації на Донбасі в найближчі 1-2 роки

Експерти також не надто оптимістичні щодо розвитку ситуації найближчими роками в незаконно
анексованому Росією Криму. 40% опитаних експертів вважають, що в найближчі роки в Криму
збережеться теперішній статус-кво; 23% бачать загрозу посилення мілітаризації Криму Росією.
Тих, хто очікує посилення санкційного тиску на РФ (21%) незначно більше за тих, хто вважає, що
санкції збережуться на теперішньому рівні або навіть будуть послаблені (15%).
Найбільш імовірні сценарії розвитку ситуації в Криму на найближчі роки

Регіональний аналіз відповідей показує, що оптимістів щодо посилення санкцій проти РФ найбільше
серед українських експертів (27%) і взагалі немає – серед експертів з країн ЦСЄ, що є членами ЄС.
Натомість, серед останніх 36% вважають, що санкції буде збережено на теперішньому рівні або
послаблено.
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Експерти, які взяли участь в опитуванні:
Андрущенко Світлана, доцент Інституту
міжнародних відносин КНУ імені Тараса
Шевченка, Україна
Беліцер Наталя, експерт Інституту демократії
ім. Пилипа Орлика, Україна
Бєлєсков Микола, заступник директора
Інституту світової політики, Україна

Жовніренко Павло, голова правління ГО
«Центр Стратегічних Досліджень», Україна
Зарубінський Олег, директор Українського
інституту дослідження екстремізму, Україна
Захарова Олена, керівник Центру громадських
ініціатив «Ідеї змін», Україна

Венерський Лукаш, аналітик та координатор
проектів Інституту публічних справ (IPA),
Польща

Зеленько Галина, провідний науковий
співробітник Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень ім. І.Кураса НАН
України

Весела Наталія, доцент Інституту міжнародних
відносин КНУ імені Тараса Шевченка, Україна

Іванаускас Вілюс, старший аналітик Центру
східноєвропейських досліджень (EESC), Литва

Воротнюк Марина, член правління Ради
зовнішньої політики «Українська призма»,
Україна

Кіріа Бека, виконавчий директор Інституту
Гагра, Грузія

Габер Євгенія, другий секретар Посольства
України в Туреччині
Гелетій Марія, заступник керівника проекту
«Громадяни в дії», Український незалежний
центр політичних досліджень, Україна
Геник Володимир, голова ГО «Одеський
регіональний комітет Україна-НАТО»,
зав.відділу політики газети «Чорноморські
новини», Україна

Кобець Влад, співголова Фундації «Білоруський
дім», Польща
Коваль Марія, проектний координатор
Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в
Україні
Коваль Надія, завідувач Центру міжнародних
досліджень Дипломатичної академії України
ім. Г.Удовенка при МЗС України
Лакійчук Павло, керівник безпекових програм
Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», Україна

Герасимчук Сергій, заступник голови правління
Ради зовнішньої політики «Українська призма»,
Україна

Лаурінавічус Маріус, старший експерт
Вільнюського інституту політичного аналізу
(VIPA), Литва

Гірагосян Річард, директор Центру
регіональних досліджень (RSC), Вірменія

Лебанідзе Бідзіна, старший аналітик
Грузинського інституту політики (GIP), Грузія

Гогуадзе Гіоргі, заступник директора
Грузинського центру безпеки та розвитку
(GCSD), Грузія
Года Самуель, дослідник та керівник проектів
Словацької асоціації зовнішньої політики
(SFPA), Словаччина

Легуцка Агнєшка, експерт Польського
інституту міжнародних справ (PISM), Польща

Гончар Михайло, президент Центру
глобалістики «Стратегія ХХІ», Україна
Гончаренко Олександр, президент Центру
міжнародної безпеки і стратегічних студій,
Україна
Грабський Сергій, член ради ВО «Союз
учасників миротворчих операцій», Україна

Ленч Марек, лектор Університету Матея Бела,
Словаччина
Магда Євген, директор Інституту світової
політики, Україна
Максак Геннадій, голова правління Ради
зовнішньої політики «Українська призма»,
Україна
Маноле Іон, виконавчий директор Асоціації
Promo LEX, Молдова

Григорян Армен, незалежний експерт, Вірменія

Мартинюк Віталій, керівник міжнародних
програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ»,
Україна

Джердж Сергій, голова Координаційної Ради
Громадської Ліги Україна-НАТО, Україна

Месежніков Григорій, директор Інституту
суспільних проблем (IVO), Словаччина

Джиорі Лорант, аналітик Інституту політичних
досліджень та консалтингу «Політичний
капітал», Угорщина

Миронова Маргарита, доцент Інституту
міжнародних відносин КНУ імені Тараса
Шевченка, Україна
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Михальнюк Тарас, директор Фонду «Відкрий
Україну», Україна
Ольховський Іван, редактор газети «Час Руху» ,
Україна
Попшой Міхаіл, незалежний експерт, Молдова
Поротніков Андрій, керівник проекту Belarus
Security Blog, Білорусь
Постіка Александру, директор програми з прав
людини Асоціації Promo LEX, Молдова
Рейхард Адам, головний редактор, «New Eastern
Europe», Ян-Новак-Єзіоранський коледж Східної
Європи, Польща
Сакунц Артур, керівник Ванадзорського офісу
Гельсінкської громадянської асамблеї, Вірменія
Свідерська Наталія, віце-президент
ГО «Всеукраїнська Демократична дія», Україна
Сівіцький Арсеній, директор Центру
стратегічних і зовнішньополітичних досліджень,
Білорусь
Солов’ян Володимир, керівник
зовнішньополітичних проектів Центру
досліджень армії, конверсії та роззброєння,
Україна
Старіков Олег, заступник голови ВО «Союз
учасників миротворчих операцій», Україна
Сунгуровський Микола, директор військових
програм Центру Разумкова, Україна

Теперік Дмітрі, виконавчий директор
Міжнародного центру оборони і безпеки (ICDS),
Естонія
Тертичка Валерій, професор Національного
університету «Києво-Могилянська академія»,
Україна
Титарчук Олександр, член правління БФ
«Ініціатива з дослідження східноєвропейської
безпеки», Україна
Тодоров Ігор, професор Ужгородського
національного університету, Україна
Хилько Максим, голова правління БФ
«Ініціатива з дослідження східноєвропейської
безпеки», Україна
Хилько Олена, доцент Інституту міжнародних
відносин КНУ імені Тараса Шевченка, Україна
Хусейнов Русіф, головний редактор
«ThePoliticon», Азербайджан
Чернов Михайло, координатор ВО «Союз
учасників миротворчих операцій», Україна
Шелест Ганна, член правління Ради зовнішньої
політики «Українська призма», головний
редактор «UA: Ukraine Analytica», Україна
Шеліговський Даніель, старший науковий
співробітник Польського інституту міжнародних
справ (PISM), Польща
Яковлевський Роман, незалежний експерт,
Білорусь
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Висловлені експертами думки відображають їх особисту точку зору і можуть не збігатися з позицією установ,
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