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НОВА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КРЕМЛЯ 
НА УКРАЇНСЬКОМУ НАПРЯМКУ 

Соболєв Андрій Аркадійович, 
кандидат політичних наук 

Проаналізовано загальну ситуацію, що призвела до українсько-російського кон
флікту, та зміни зовнішньої політики РФ на українському напрямку. Обґрунтовані її 
ідеологічні основи, стратегічні цілі та механізми застосування. Визначені характерні 
ознаки розвитку майбутніх українсько-російських відносин і системні наслідки нової 
зовнішньої політики Кремля для країн Заходу та України. 
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Події, що сталися в Україні на початку 
2014 р., докорінно змінили геополітичну об
становку в усіх сферах міжнародної, регіо
нальної та національної безпеки, призвели до 
перегляду міждержавних відносин не тільки 
у регіоні, а й в усьому світі. Це сталося через 
перемогу українського народу під час Револю
ції гідності проти корупційної влади В. Яну-
ковича та військову агресію й окупацію Ро
сією частини території суверенної України. 
Така російська політика не тільки порушила, 
а й «одним махом» звела нанівець усе підґрун
тя системи європейської безпеки, що вибудо
вувалася протягом останніх десятиріч, а також 
принципи, за якими побудована міжнародна 
система. 

Загальна ситуація, що призвела 
до українсько-російського конфлікту 

Анексію Криму, на думку автора, слід роз
глядати як один з етапів проведення широко
масштабної «каральної експедиції» В. Путіна 
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проти суверенної, незалежної Української 
держави. Це сталося внаслідок перемоги Ре
волюції гідності (Кремль вважає її переворо
том) – повалення українським народом ко-
рупційної влади В. Януковича. Головна мета 
«каральної експедиції» В. Путіна – отриман
ня повного політичного, економічного й вій
ськового контролю над Україною. 

Головними причинами російської інтер
венції проти України, на думку автора, слід 
вважати: 

• бажання Кремля «покарати» Київ за Ре
волюцію гідності й водночас дискредитувати 
його успіхи в очах російських громадян; 

• небезпідставне побоювання Кремля про 
можливість реалізації подібних із Києвом 
сценаріїв соціальних протестів у Росії (де 
авторитарний режим В. Путіна фактично вже 
перетворився в тоталітарний), адже співчут
тя і моральна підтримка значної кількості 
громадян РФ українського протесту проти 
корупційної влади В. Януковича цілком 
очевидні; 
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