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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

МЕТОДОЛОГІЯ 
 

Грає є симуляцією засідання Північноатлантичної ради в рамках 
сценарію, який передбачає загострення російської агресії проти України в 
південних регіонах нашої держави. 

 
Північноатлантична 

рада (англ. North Atlantic 
Council, NAC) – основний орган 
прийняття політичних рішень 
Організації 
Північноатлантичного 
договору (НАТО), що 
складається з постійних 
представників від країн-членів.  

Північноатлантична рада 
виконує важливі представницькі функції, приймає декларації і комюніке, в 
яких пояснюється політика і рішення Альянсу громадськості, а також країнам, 
які не є членами НАТО. Рада також здійснює керівництво процесом 
військового планування (затверджує політичний керівний документ Political 
Guidance для реалізації стратегічної концепції оборони та забезпечення 
безпеки членів організації НАТО). 
 
 

Етапи гри: 
✓ Проведення жеребкування серед учасників  

(1-2 учасника представляє (-ють) одну державу-члена НАТО); 
✓ Отримання та аналіз учасниками політичних позицій своїх держав щодо 

контексту подій, окреслених у симуляції;  
✓ Розгляд стартових умов гри (низка проблемних ситуацій, після яких 

представники держав-членів Альянсу збираються на засідання 
Північноатлантичної ради); 

✓ Поетапне обговорення ситуації в контексті інформаційних приводів 
представниками держав-членів НАТО під час умовного засідання; 

✓ Вироблення спільної позиції держав-членів Північноатлантичного 
альянсу у якості реакції на події (кінцева мета: розробка спільної 
резолюції). 
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

СЦЕНАРІЙ ГРИ 
 

СТАРТОВІ УМОВИ  
1. РФ перекриває частину 
акваторії Чорного моря для 
навчань. У результаті блокуються 
ключові судноплавні маршрути в 
його західній частині (до Одеси, 
Варни, Констанци). Блокування 
також перекриває район, в 
якому мали проходити 
багатонаціональні навчання із 
залученням ВМФ України та 
держав НАТО. 

2. Під час навчань російською 
ракетою вражено українське 
рибальське судно. Росіяни 
стверджують, що інцидент стався з 
вини української сторони – адже 
рибалки знаходились в межах 
закритого району. Українська 
сторона заявляє, що постраждале 
судно перебувало за межами району 
навчань. Інцидент стався в 

безпосередній близькості до т. зв. «вишок Бойка».  
3. Російські та українські кораблі 
спрямовуються до місця інциденту для 
надання допомоги постраждалим 
рибалкам. Росіяни повідомляють, що 
ВМФ України вчинили провокацію – 
спрямувавши рибальське судно в зону 
навчань, вони під прикриттям надання 
постраждалим допомоги намагалися 
здійснити десантну операцію та 
захопити «вишки Бойка». До операції 
були залучені катери типів «Гюрза» та 
«Кентавр». Операцію вдалося зірвати, 
захопивши один з артилерійських катерів. Україна спростовує звинувачення, 
стверджуючи, що захоплений катер був єдиним кораблем її ВМФ в тому 
районі, і він виконував виключно рятувальні функції.  
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

РОЗВИТОК ПОДІЙ 
 

Інформаційний привід №1  
Росія повідомляє, що один із гелікоптерів 
ЧФ, який в умовах напруги в регіоні 
обстежував територію в зоні інциденту, був 
обстріляний системами української ППО з 
о. Зміїний. Попри спростування з боку 
України, Москва звинувачує її у нападі та 
висловлює готовність до обмежених дій у 
відповідь, які мають нівелювати начебто 
наявну загрозу кораблям та службовцям 
Чорноморського флоту. 

 
 

Інформаційний привід №2  
Російська Федерація здійснює десант 
на о. Зміїний – начебто для 
нейтралізації розміщених там Україною 
систем ППО. Україна звинувачує РФ у 
відкритій агресії.  

 
 
 
 

 
Інформаційний привід №3  

ФСБ РФ повідомляє про затримання 
групи диверсантів-бойових плавців, 
які планували підрив Керченського 
мосту. За повідомленнями, до 
складу групи входять представники 
кримсько-татарської меншини та 
ультраправих радикалів з числа 
громадян України. Київ спростовує 
звинувачення, заявляючи про російську провокацію. Втім, Російська 
Федерація активізує репресивну кампанію на території Криму (начебто з 
метою пошуку «спільників» затриманих), та заявляє про готовність до 
радикальних дій, які мають «відбити в України бажання посягати на російську 
територію та життя її громадян».  
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

 
Інформаційний привід №4  

У м. Одеса проросійські політичні 
сили проводять масові акції, 
закликаючи до деескалації ситуації, 
примирення з РФ та відновлення 
«братерства народів». На 
демонстрантів вчинено напад. Росія 
звинувачує українську владу в 
неможливості та небажанні 
убезпечити російськомовних громадян країни від радикалів, та апелює до 
власних зобов’язань захищати «співвітчизників» за кордоном. Розвідка 
повідомляє про початок підготовки російських збройних сил до масштабних 
операцій в регіоні.  

 
Інформаційний привід №5  

На допоміжному судні ЧФ РФ, яке 
прямувало із запасами для 
розміщеного на окупованому 
Зміїному острові контингенту, 
стався вибух. Росія звинувачує 
Україну в мінуванні акваторії, та 
заявляє, що безвідповідальні дії 

Києва загрожують мирному судноплавству в регіоні. Вона звертається до 
Туреччини, Болгарії та Румунії із закликом засудити українські дії.   

 
 

Інформаційний привід №6  
В якості реакції на останні події Москва 
висуває Києву 48-годинний ультиматум: 
демілітаризація південних регіонів України 
(де, за даними російської розвідки, Україна 
розгортає протикорабельні ракетні 
комплекси, які загрожують ЧФ РФ), 
введення на них обмеженого російського 
миротворчого контингенту – для контролю 
за демілітаризацією та забезпечення прав 
російськомовного населення (при збереженні політичного контролю Києва за 
регіонами). Українська влада б’є тривогу та закликає світову спільноту 
захистити її від агресії.  
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

Інформаційний привід №7  
Після спливання терміну ультиматуму, 
та враховуючи відмову України 
прийняти його умови, Російська 
Федерація здійснює десантну операцію 
в районі Одеси. Паралельно з Криму 
розгорнутий наступ на Херсонщину.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПИТАННЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГРИ 
 

1. Який етап ескалації ситуації Ви вважаєте «червоною лінією», яка вимагає 
оперативної та активної реакції з боку НАТО? 

2. Якою, на Вашу думку, мала б бути найжорсткіша реакція НАТО на 
запропонований сценарій? Якщо в підсумковій резолюції вона н була 
реалізована – чому? 

3. В чому Ви вбачаєте національну специфіку реагування на 
запропонований сценарій держави, яку Ви представляли в рамках гри? 

4. Наскільки складно було досягнути компромісу між учасниками при 
підготовці  заключної резолюції? Які питання викликали найбільш жваве 
обговорення? Позиція яких країн гальмувала процес – і чому? 

5. Як Ви оцінюєте ймовірність реалізації подібного сценарію в реальному 
житті? Як Ви вважаєте, чи буде реакція НАТО на подібну ситуацію 
аналогічною тій, яку Ви запропонували?  
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КРАЇНИ ТА ЇХ ПОЛІТИЧНУ ПОЗИЦІЮ 
 

Королівство Данія 
Kongeriget Danmark 

 
Членство в НАТО: з 1949 р. (країна-
засновниця)  
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради: Міністр 
закордонних справ 
 

 
Позиція держави щодо контексту подій (передусім  – агресії РФ проти 
України) 
ІІ-й рівень активності: Формальна 
підтримка територіальної 
цілісності, незалежності та 
суверенітету України; формальне 
засудження окупації Росією АР 
Крим та міста Севастополь; у 
цілому – вітання та підтримка 
демократичних трансформацій у 
процесі євроатлантичної інтеграції 
України. Формальне засудження 
агресивних дій Росії в Україні 
супроводжується підтримкою 
діючих антиросійських санкцій з 
одночасно обережним 
ставленням до застосування більш 
агресивної риторики в сторону РФ.    
 
 
 
 
З ким взаємодіяти для вироблення позиції: країни Північноєвропейського 
оборонного співробітництва  (NORDEFCO) – Норвегія, Ісландія.  
 
Особливість: здатні зупинити будівництво Північного потоку-2 через захист 
навколишнього середовища   
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

Королівство Бельгія 
Koninkrijk België 

 
Членство в НАТО: з 1949 р. (країна-
засновниця)  
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради: Міністр 
закордонних справ 

 
Позиція держави щодо контексту подій (передусім  – агресії РФ проти 
України) 
І-й рівень активності: Формальна 
підтримка територіальної  
цілісності, незалежності та 
суверенітету України; формальне 
засудження окупації Росією АР 
Крим та міста Севастополь; у цілому 
– вітання або нейтральне ставлення 
щодо демократичних 
трансформацій у процесі 
євроатлантичної інтеграції України. 
Разом з тим, формальне 
засудження агресивних дій Росії в 
Україні може супроводжуватися 
нейтральним ставленням до ідеї 
посилення антиросійських санкцій. 
У цілому, країна демонструє 
дотримання нейтралітету в процесі 
вироблення країнами НАТО спільної 
відповіді на агресію РФ в Україні.  
 
 
 
 
З ким взаємодіяти для вироблення позиції: БеНіЛюкс 
 
Особливість: побоюються російських шпигунів в Брюсселі, де розташовані 
інституції НАТО та ЄС 
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії 
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

 
Членство в НАТО: з 1949 р. (країна-
засновниця)  
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради:  
Міністр закордонних справ 

 
Позиція держави щодо контексту подій (передусім  – агресії РФ проти 
України) 
ІІІ-й рівень активності: Активна 
підтримка територіальної  
цілісності, незалежності та 
суверенітету України; активне 
засудження окупації Росією АР 
Крим та міста Севастополь; стійка 
підтримка та сприяння процесам 
євроатлантичної інтеграції України; 
лобіювання членства України в 
НАТО; надання фінансової, 
гуманітарної, інформаційної 
допомоги у протистоянні гібридним 
атакам РФ. Держава активно 
засуджує агресивні дії Росії в 
Україні; наполягає на посиленні 
антиросійських санкцій; демонструє 
готовність надавати військово-
технічну допомогу Україні для 
протистояння агресії РФ.  
 
З ким взаємодіяти для вироблення позиції: Сполучені Штати Америки 
 
Особливість: після Солсбері засуджують активні заходи РФ, розуміють 
втручання РФ в Brexit та інспірацію конфліктів 
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

Італійська Республіка 
Repubblica Italiana 

 
Членство в НАТО: з 1949 р. (країна-
засновниця)  
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради: Міністр 
закордонних справ 
 

Позиція держави щодо контексту подій (передусім  – агресії РФ проти 
України) 
ІІ-й рівень активності: Формальна 
підтримка територіальної цілісності, 
незалежності та суверенітету 
України; формальне засудження 
окупації Росією АР Крим та міста 
Севастополь; у цілому – вітання та 
підтримка демократичних 
трансформацій у процесі 
євроатлантичної інтеграції України. 
Формальне засудження агресивних 
дій Росії в Україні супроводжується 
підтримкою діючих антиросійських 
санкцій та ситуативною риторикою 
щодо послаблення санкційного 
режиму з одночасно обережним 
ставленням до застосування більш 
агресивної риторики в сторону РФ.    
 
 
З ким взаємодіяти для вироблення позиції: держави Середземномор’я 
(Греція, Албанія, Чорногорія, Хорватія, Словенія, Іспанія, Португалія ) 
 
Особливість: отримали гуманітарну допомогу з Росії проти COVID-19, еліти 
мають особливі теплі стосунки з Кремлем 
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

Литовська Республіка 
Lietuvos Respublika 

 
Членство в НАТО: з 2004 р. 
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради:  
Міністр закордонних справ 
 

 
Позиція держави щодо контексту подій (передусім  – агресії РФ проти 
України) 
ІІІ-й рівень активності: Активна 
підтримка територіальної  цілісності, 
незалежності та суверенітету України; 
активне засудження окупації Росією АР 
Крим та міста Севастополь; стійка 
підтримка та сприяння процесам 
євроатлантичної інтеграції України; 
лобіювання членства України в НАТО; 
надання фінансової, гуманітарної, 
інформаційної допомоги у протистоянні 
гібридним атакам РФ. Держава активно 
засуджує агресивні дії Росії в Україні; 
наполягає на посиленні антиросійських 
санкцій; демонструє готовність надавати 
військово-технічну допомогу Україні для 
протистояння агресії РФ.  
 
З ким взаємодіяти для вироблення 
позиції: країни Бухарестської дев'ятки 
(В9) – Болгарія, Естонія, Латвія, Польща, 
Румунія, Словаччина, Угорщина, Чехія.  
 
 
 
Особливість: віддані союзники України, історичні упередження до російського 
шовінізму, військові перестороги через мілітаризацію РФ Калінінградської 
області 
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

Сполучені Штати Америки 
United States of America 

 
Членство в НАТО: з 1949 р. (країна-
засновниця)  
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради: Міністр 
закордонних справ 

 
Позиція держави щодо контексту подій (передусім  – агресії РФ проти 
України) 
ІІІ-й рівень активності: Активна 
підтримка територіальної  цілісності, 
незалежності та суверенітету України; 
активне засудження окупації Росією АР 
Крим та міста Севастополь; стійка 
підтримка та сприяння процесам 
євроатлантичної інтеграції України; 
лобіювання членства України в НАТО; 
надання фінансової, гуманітарної, 
інформаційної допомоги у 
протистоянні гібридним атакам РФ. 
Держава активно засуджує агресивні 
дії Росії в Україні; наполягає на 
посиленні антиросійських санкцій; 
демонструє готовність надавати 
військово-технічну допомогу Україні 
для протистояння агресії РФ.  
 
З ким взаємодіяти для вироблення 
позиції: Сполучене Королівство 
Великої Британії та Північної Ірландії; 
Республіка Польща 
 
 
Особливість: наявні протиріччя між Білим домом та Пентагоном; готові 
домовлятись про сфери впливу в світі на своїх умовах; готові воювати за 
економічні інтереси 
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

Турецька Республіка 
Türkiye Cumhuriyeti 

 
Членство в НАТО: з 1952 р. 
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради: Міністр 
закордонних справ 
 
 

Позиція держави щодо контексту подій (передусім  – агресії РФ проти 
України) 
ІІ-й рівень активності: Формальна 
підтримка територіальної  цілісності, 
незалежності та суверенітету України; 
формальне засудження окупації Росією 
АР Крим та міста Севастополь; 
посилена увага до проблеми захисту 
прав кримсько-татарського населення 
Криму. Туреччина є стратегічним 
партнером України. В той же час вона 
не підтримує антиросійські санкції, 
вважаючи їх перепоною для діалогу з 
РФ, який є необхідною умовою для 
врегулювання ситуації.  
 
З ким взаємодіяти для вироблення 
позиції: Албанія, Болгарія, Румунія, 
Угорщина 
 
 
 
 
 
Особливість: Російсько-турецькі відносини перебувають у форматі складної 
геополітичної гри, маючи характер справжнього проксі-конфлікту на 
Близькому Сході. Втім, в Чорному морі специфіка турецької позиції 
формується контролем за Чорноморськими протоками (конвенція Монтре) та 
полягає в недопущенні посилення зовнішніх гравців в регіоні. Фактично вона 
грає на руку політиці РФ щодо забезпечення російської гегемонії в акваторії.  
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

Чеська Республіка 
Česká republika 

 
Членство в НАТО: з 1999 р. 
Представник на засіданні Північноатлантичної 
ради:  
Міністр закордонних справ 
 

Позиція держави щодо контексту подій (передусім  – агресії РФ проти 
України) 
ІІ-й рівень активності: Формальна 
підтримка територіальної  цілісності, 
незалежності та суверенітету України; 
формальне засудження окупації Росією 
АР Крим та міста Севастополь; у цілому – 
вітання демократичних трансформацій у 
процесі євроатлантичної інтеграції 
України. Формальне засудження 
агресивних дій Росії в Україні 
супроводжується підтримкою діючих 
антиросійських санкцій або ж 
ситуативною риторикою щодо 
необхідності послаблення санкційного 
режиму з одночасно обережним 
ставленням до застосування більш 
агресивної риторики в сторону РФ.  
 
 
З ким взаємодіяти для вироблення 
позиції: країни Бухарестської дев'ятки 
(В9) – Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, 
Польща, Румунія, Словаччина, 
Угорщина.  
 
 
Особливість: президент – друг Путіна; в Празі були затримані російські 
диверсанти-кіллери 
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

Естонська Республіка 
Eesti Vabariik 

 
Членство в НАТО:  з 2004 р. 
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради: Міністр 
закордонних справ 
 

 
Позиція держави щодо контексту подій (передусім  – агресії РФ проти 
України) 
ІІІ-й рівень активності: Активна 
підтримка територіальної  цілісності, 
незалежності та суверенітету України; 
активне засудження окупації Росією АР 
Крим та міста Севастополь; стійка 
підтримка та сприяння процесам 
євроатлантичної інтеграції України; 
лобіювання членства України в НАТО; 
надання фінансової, гуманітарної, 
інформаційної допомоги у 
протистоянні гібридним атакам РФ. 
Держава активно засуджує агресивні 
дії Росії в Україні; наполягає на 
посиленні антиросійських санкцій; 
демонструє готовність надавати 
військово-технічну допомогу Україні 
для протистояння агресії РФ.  
 
З ким взаємодіяти для вироблення 
позиції: країни Бухарестської дев'ятки 
(В9) – Болгарія, Чехія, Латвія, Литва, 
Польща, Румунія, Словаччина, 
Угорщина.  
 
Особливість: претендують на історичні естонські землі у складі РФ, мають 
велику російськомовну меншину  
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

Королівство Норвегія 
Kongeriket Norge 

 
Членство в НАТО: з 1949 р. (країна-
засновниця)  
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради: Міністр 
закордонних справ 

 
Позиція держави щодо контексту подій (передусім  – агресії РФ проти 
України) 
ІІ-й рівень активності: Формальна 
підтримка територіальної цілісності, 
незалежності та суверенітету 
України; формальне засудження 
окупації Росією АР Крим та міста 
Севастополь; у цілому – вітання та 
підтримка демократичних 
трансформацій у процесі 
євроатлантичної інтеграції України. 
Формальне засудження агресивних 
дій Росії в Україні супроводжується 
підтримкою діючих антиросійських 
санкцій з одночасно обережним 
ставленням до застосування більш 
агресивної риторики в сторону РФ.    
 
З ким взаємодіяти для вироблення 
позиції: країни 
Північноєвропейського 
оборонного співробітництва  
(NORDEFCO) – Данія, Ісландія.  
 
 
Особливість: побоюється російської агресії з Півночі, конкурує з РФ в Арктиці; 
російський десант вже висаджувався на о. Шпіцберген; розбудовує стратегію 
тотальної оборони 
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

Республіка Албанія 
Republika e Shqipërisë 

 
Членство в НАТО: з 2009 р.  
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради: Міністр 
закордонних справ 
 
 

Позиція держави щодо 
контексту подій (передусім  – 
агресії РФ проти України) 
І-й рівень активності: 
Формальна підтримка 
територіальної  цілісності, 
незалежності та суверенітету 
України; формальне 
засудження окупації Росією АР 
Крим та міста Севастополь; у 
цілому – вітання або 
нейтральне ставлення щодо 
демократичних 
трансформацій у процесі 
євроатлантичної інтеграції 
України. Разом з тим, 
формальне засудження 
агресивних дій Росії в Україні 
може супроводжуватися 
нейтральним ставленням 
щодо ідеї послаблення 
антиросійських санкцій. У 
цілому, країна демонструє 
дотримання нейтралітету в процесі вироблення країнами НАТО спільної 
відповіді на агресію РФ в Україні.  
 
З ким взаємодіяти для вироблення позиції: держави Середземномор’я 
(Греція, Чорногорія, Хорватія, Словенія, Італія, Іспанія, Португалія) 
 
Особливість: підтримують Косово проти реваншизму Сербії, союзниці РФ, 
орієнтуються на підтримку США 
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

Республіка Хорватія 
Republika Hrvatska 

 
Членство в НАТО: з 2009 р. 
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради: Міністр 
закордонних справ 
 

Позиція держави щодо контексту подій (передусім  – агресії РФ проти 
України) 
І-й рівень активності: Формальна 
підтримка територіальної  цілісності, 
незалежності та суверенітету України; 
формальне засудження окупації Росією 
АР Крим та міста Севастополь; у цілому 
– вітання або нейтральне ставлення 
щодо демократичних трансформацій у 
процесі євроатлантичної інтеграції 
України. Разом з тим, формальне 
засудження агресивних дій Росії в 
Україні може супроводжуватися 
нейтральним ставленням щодо ідеї 
послаблення антиросійських санкцій. У 
цілому, країна демонструє дотримання 
нейтралітету в процесі вироблення 
країнами НАТО спільної відповіді на 
агресію РФ в Україні.  
 
З ким взаємодіяти для вироблення 
позиції: держави Середземномор’я 
(Греція, Албанія, Чорногорія, 
Словенія, Італія, Іспанія, Португалія) 
 
 
Особливість: історичні антисербські настрої (Сербія – союзник РФ), відкрили 
СПГ-термінал й готові стати газовим хабом для Балкан, зацікавлені в 
російських туристах 
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

Канада 
Canada 

 
Членство в НАТО: з 1949 р. (країна-
засновниця)  
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради:  
Міністр закордонних справ 

 
Позиція держави щодо контексту подій (передусім  – агресії РФ проти 
України) 
ІІІ-й рівень активності: Активна підтримка 
територіальної  цілісності, незалежності та 
суверенітету України; активне засудження 
окупації Росією АР Крим та міста 
Севастополь; стійка підтримка та 
сприяння процесам євроатлантичної 
інтеграції України; лобіювання членства 
України в НАТО; надання фінансової, 
гуманітарної, інформаційної допомоги у 
протистоянні гібридним атакам РФ. 
Держава активно засуджує агресивні дії 
Росії в Україні; наполягає на посиленні 
антиросійських санкцій; демонструє 
готовність надавати військово-технічну 
допомогу Україні для протистояння агресії 
РФ.  
З ким взаємодіяти для вироблення 
позиції: Сполучені Штати Америки, 
Велика Британія  
 
 
Особливість: конкурує з РФ в Арктиці, має 
велику українську діаспору - відданий 
союзник України 
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

Ісландія 
Ísland 

 
Членство в НАТО: з 1949 р. (країна-
засновниця)  
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради: Міністр 
закордонних справ 

 
Позиція держави щодо контексту подій (передусім  – агресії РФ проти 
України) 
ІІ-й рівень активності: Формальна 
підтримка територіальної цілісності, 
незалежності та суверенітету України; 
формальне засудження окупації 
Росією АР Крим та міста Севастополь; у 
цілому – вітання та підтримка 
демократичних трансформацій у 
процесі євроатлантичної інтеграції 
України. Формальне засудження 
агресивних дій Росії в Україні 
супроводжується підтримкою діючих 
антиросійських санкцій з одночасно 
обережним ставленням до 
застосування більш агресивної 
риторики в сторону РФ.    
 
З ким взаємодіяти для вироблення 
позиції: країни 
Північноєвропейського оборонного 
співробітництва  (NORDEFCO) – 
Норвегія, Данія.  
 
Особливість: ловлять рибу й грають в футбол, не мають збройних сил; у разі 
чого орієнтуються на США 
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

Велике Герцогство Люксембург 
Groussherzogtum Lëtzebuerg 

 
Членство в НАТО: з 1949 р. (країна-
засновниця)  
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради:  

Міністр закордонних справ 
 
Позиція держави щодо контексту подій (передусім  – агресії РФ проти 
України) 
І-й рівень активності: Формальна 
підтримка територіальної  цілісності, 
незалежності та суверенітету 
України; формальне засудження 
окупації Росією АР Крим та міста 
Севастополь; у цілому – вітання або 
нейтральне ставлення щодо 
демократичних трансформацій у 
процесі євроатлантичної інтеграції 
України. Разом з тим, формальне 
засудження агресивних дій Росії в 
Україні може супроводжуватися 
нейтральним ставленням щодо ідеї 
послаблення антиросійських санкцій. 
У цілому, країна демонструє 
дотримання нейтралітету в процесі 
вироблення країнами НАТО спільної 
відповіді на агресію РФ в Україні.  
 
 
 
З ким взаємодіяти для вироблення позиції: БеНіЛюкс 
 
Особливість: заможна маленька країна, полюбляють стабільність та правила 
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

Королівство Нідерландів 
Koninkrijk der Nederlanden 

 
Членство в НАТО: з 1949 р. (країна-
засновниця)  
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради: Міністр 

закордонних справ 
 
Позиція держави щодо контексту подій (передусім  – агресії РФ проти 
України) 
ІІ-й рівень активності: Формальна 
підтримка територіальної цілісності, 
незалежності та суверенітету України; 
формальне засудження окупації Росією 
АР Крим та міста Севастополь; у цілому – 
вітання та підтримка демократичних 
трансформацій у процесі 
євроатлантичної інтеграції України. 
Формальне засудження агресивних дій 
Росії в Україні супроводжується 
підтримкою діючих антиросійських 
санкцій з одночасно обережним 
ставленням до застосування більш 
агресивної риторики в сторону РФ.    
 
З ким взаємодіяти для вироблення 
позиції: БеНіЛюкс 
 
 
Особливість: судове провадження щодо 
збитого в небі на Донбасом рейсу MH-17, 
в країні існує розгалужена російська 
агентурна мережа 
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

Португальська Республіка 
República Portuguesa 

 
Членство в НАТО: з 1949 р. (країна-
засновниця)  
Представник на засіданні 

Північноатлантичної ради: Міністр 
закордонних справ 

 
Позиція держави щодо контексту подій (передусім  – агресії РФ проти 
України) 
І-й рівень активності: Формальна 
підтримка територіальної  цілісності, 
незалежності та суверенітету 
України; формальне засудження 
окупації Росією АР Крим та міста 
Севастополь; у цілому – вітання або 
нейтральне ставлення щодо 
демократичних трансформацій у 
процесі євроатлантичної інтеграції 
України. Разом з тим, формальне 
засудження агресивних дій Росії в 
Україні може супроводжуватися 
нейтральним ставленням щодо ідеї 
посилення антиросійських санкцій. У 
цілому, країна демонструє 
дотримання нейтралітету в процесі 
вироблення країнами НАТО спільної 
відповіді на агресію РФ в Україні.  
 
З ким взаємодіяти для вироблення 
позиції: держави Середземномор’я 
(Греція, Албанія, Чорногорія, 
Хорватія, Словенія, Італія, Іспанія) 
 
Особливість: мають інтереси в Африці та Південній Америці, традиційно 
сильні ліві партії; РФ здійснює в державі інформаційні акції проти України 
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

Французька Республіка 
République française 

 
Членство в НАТО: з 1949 р. (країна-
засновниця)  
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради: Міністр 

закордонних справ 
 

Позиція держави щодо контексту подій (передусім  – агресії РФ проти 
України) 
ІІ-й рівень активності: Формальна 
підтримка територіальної цілісності, 
незалежності та суверенітету України; 
формальне засудження окупації 
Росією АР Крим та міста Севастополь; 
у цілому – вітання та підтримка 
демократичних трансформацій у 
процесі євроатлантичної інтеграції 
України. Формальне засудження 
агресивних дій Росії в Україні 
супроводжується підтримкою діючих 
антиросійських санкцій з одночасно 
обережним ставленням до 
застосування більш агресивної 
риторики в сторону РФ.    
 
З ким взаємодіяти для вироблення 
позиції: намагаються консолідувати 
навколо себе європейські держави  
 
Особливість: мають інтереси в Африці та у Середземноморському регіоні, 
історично позиціонують себе як третю силу в світі; контактують з РФ через 
економічне та культурне співробітництво; сторона-медіатор у Нормандському 
форматі 
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

Грецька Республіка 
Ελληνική Δημοκρατία 

 
Членство в НАТО: з 1952 р. 
Представник на засіданні Північноатлантичної 
ради: Міністр закордонних справ 
 

 
Позиція держави щодо контексту подій (передусім  – агресії РФ проти 
України) 
І-й рівень активності: Формальна 
підтримка територіальної  цілісності, 
незалежності та суверенітету України; 
формальне засудження окупації Росією АР 
Крим та міста Севастополь; у цілому – 
вітання або нейтральне ставлення щодо 
демократичних трансформацій у процесі 
євроатлантичної інтеграції України. Разом з 
тим, формальне засудження агресивних 
дій Росії в Україні може супроводжуватися 
нейтральним ставленням щодо ідеї 
послаблення антиросійських санкцій. У 
цілому, країна демонструє дотримання 
нейтралітету в процесі вироблення 
країнами НАТО спільної відповіді на 
агресію РФ в Україні.  
 
З ким взаємодіяти для вироблення позиції: 
держави Середземномор’я (Албанія, 
Чорногорія, Хорватія, Словенія, Італія, 
Іспанія, Португалія) 
 
 
Особливість: зацікавлені в російських туристах, звинувачує РФ у втручанні в 
внутрішню політику, діяльності дипломатів-шпигунів 
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

Федеративна Республіка Німеччина 
Bundesrepublik Deutschland 

 
Членство в НАТО: з 1955 р. 
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради:  
Міністр закордонних справ 

 
Позиція держави щодо контексту подій (передусім  – агресії РФ проти 
України) 
ІІ-й рівень активності: Формальна 
підтримка територіальної цілісності, 
незалежності та суверенітету України; 
формальне засудження окупації Росією 
АР Крим та міста Севастополь; у цілому – 
вітання та підтримка демократичних 
трансформацій у процесі євроатлантичної 
інтеграції України. Формальне 
засудження агресивних дій Росії в Україні 
супроводжується підтримкою діючих 
антиросійських санкцій з одночасно 
обережним ставленням до застосування 
більш агресивної риторики в сторону РФ.    
 
З ким взаємодіяти для вироблення 
позиції: намагаються консолідувати 
навколо себе європейські держави  
 
Особливість: найпотужніша економіка 
Європи, зацікавлена у будівництві 
Північного потоку-2; активно інвестує в 
РФ; виступає за активне використання 
дипломатії, країна-медіатор в 
Нормандському форматі 
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

Королівство Іспанія 
Reino de España 

 
Членство в НАТО: з 1982 р.  
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради: Міністр 
закордонних справ 

 
Позиція держави щодо контексту подій (передусім  – агресії РФ проти 
України) 
ІІ-й рівень активності: Формальна 
підтримка територіальної цілісності, 
незалежності та суверенітету України; 
формальне засудження окупації 
Росією АР Крим та міста Севастополь; 
у цілому – вітання та підтримка 
демократичних трансформацій у 
процесі євроатлантичної інтеграції 
України. Формальне засудження 
агресивних дій Росії в Україні 
супроводжується підтримкою діючих 
антиросійських санкцій з одночасно 
обережним ставленням до 
застосування більш агресивної 
риторики в сторону РФ.    
 
 
 
З ким взаємодіяти для вироблення позиції: держави Середземномор’я 
(Греція, Албанія, Чорногорія, Хорватія, Словенія, Італія, Португалія) 
 
Особливість: розуміються на протидії сепаратизму (Каталонія, Країна Басків), 
засуджують гібридну агресію та інспірацію конфліктів 
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

Республіка Польща 
Rzeczpospolita Polska 

 
Членство в НАТО: з 1999 р. 
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради: Міністр 
закордонних справ 

 
Позиція держави щодо контексту подій (передусім  – агресії РФ проти 
України) 
ІІІ-й рівень активності: Активна 
підтримка територіальної  цілісності, 
незалежності та суверенітету України; 
активне засудження окупації Росією АР 
Крим та міста Севастополь; стійка 
підтримка та сприяння процесам 
євроатлантичної інтеграції України; 
лобіювання членства України в НАТО; 
надання фінансової, гуманітарної, 
інформаційної допомоги у протистоянні 
гібридним атакам РФ. Держава активно 
засуджує агресивні дії Росії в Україні; 
наполягає на посиленні антиросійських 
санкцій; демонструє готовність надавати 
військово-технічну допомогу Україні для 
протистояння агресії РФ.  
 
 
З ким взаємодіяти для вироблення 
позиції: країни Бухарестської дев'ятки 
(В9) – Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, 
Угорщина, Румунія, Словаччина, Чехія.  
 
 
Особливість:  активно протидіють впливам РФ в регіоні, орієнтуються на США, 
які збільшують військову присутність в країні, відданий союзник України 
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

Угорська Республіка 
Magyar Köztársaság 

 
Членство в НАТО: з 1999 р. 
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради: Міністр 
закордонних справ 

 
Позиція держави щодо контексту подій (передусім  – агресії РФ проти 
України) 
ІІ-й рівень активності: Формальна 
підтримка територіальної цілісності, 
незалежності та суверенітету України; 
формальне засудження окупації Росією 
АР Крим та міста Севастополь; у цілому – 
вітання та підтримка демократичних 
трансформацій у процесі євроатлантичної 
інтеграції України. Формальне 
засудження агресивних дій Росії в Україні 
супроводжується підтримкою діючих 
антиросійських санкцій, а також 
ситуативною риторикою щодо 
послаблення санкційного режиму, з 
одночасно обережним ставленням до 
застосування більш агресивної риторики 
в сторону РФ.    
 
З ким взаємодіяти для вироблення 
позиції: країни Бухарестської дев'ятки 
(В9) – Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, 
Польща, Румунія, Словаччина, Чехія.  
 
 
Особливість: мають особливі економічні стосунки з РФ, активно підтримують 
угорські меншини в сусідніх країнах 
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

Республіка Болгарія 
Република България 

 
Членство в НАТО: з 2004 р. 
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради: Міністр 

закордонних справ 
 
Позиція держави щодо контексту подій (передусім  – агресії РФ проти 
України) 
ІІ-й рівень активності: Формальна 
підтримка територіальної цілісності, 
незалежності та суверенітету України; 
формальне засудження окупації Росією 
АР Крим та міста Севастополь; у цілому 
– вітання та підтримка демократичних 
трансформацій у процесі 
євроатлантичної інтеграції України. 
Формальне засудження агресивних дій 
Росії в Україні супроводжується 
підтримкою діючих антиросійських 
санкцій з одночасно обережним 
ставленням до застосування більш 
агресивної риторики в сторону РФ.    
 
З ким взаємодіяти для вироблення 
позиції: країни Бухарестської дев'ятки 
(В9) – Угорщина, Естонія, Латвія, Литва, 
Польща, Румунія, Словаччина, Чехія.  
 
Особливість: мають історичні та 
культурні зв’язки з РФ, зацікавлені в 
російських туристах; чорноморська 
держава – мають великий порт Варна 
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

Латвійська Республіка 
Latvijas Republika 

 
Членство в НАТО: з 2004 р. 
Представник на засіданні Північноатлантичної 
ради: Міністр закордонних справ 

 
Позиція держави щодо контексту подій (передусім  – агресії РФ проти 
України) 
ІІІ-й рівень активності: Активна підтримка 
територіальної  цілісності, незалежності та 
суверенітету України; активне засудження 
окупації Росією АР Крим та міста 
Севастополь; стійка підтримка та сприяння 
процесам євроатлантичної інтеграції 
України; лобіювання членства України в 
НАТО; надання фінансової, гуманітарної, 
інформаційної допомоги у протистоянні 
гібридним атакам РФ. Держава активно 
засуджує агресивні дії Росії в Україні; 
наполягає на посиленні антиросійських 
санкцій; демонструє готовність надавати 
військово-технічну допомогу Україні для 
протистояння агресії РФ.  
 
З ким взаємодіяти для вироблення позиції: 
країни Бухарестської дев'ятки (В9) – 
Угорщина, Естонія, Болгарія, Литва, Польща, 
Румунія, Словаччина, Чехія.  
 
Особливість: мають найбільшу 
російськомовну меншину серед країн НАТО, 
присутні російські економічні впливи, 
солідаризуються з країнами Балтії  
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

Румунія 
România 

 
Членство в НАТО: з 2004 р. 
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради: Міністр 
закордонних справ 
 

 
Позиція держави щодо контексту подій (передусім  – агресії РФ проти 
України) 
ІІ-й рівень активності: Формальна 
підтримка територіальної цілісності, 
незалежності та суверенітету України; 
формальне засудження окупації Росією 
АР Крим та міста Севастополь; у цілому – 
вітання та підтримка демократичних 
трансформацій у процесі 
євроатлантичної інтеграції України. 
Формальне засудження агресивних дій 
Росії в Україні супроводжується 
підтримкою діючих антиросійських 
санкцій з одночасно обережним 
ставленням до застосування більш 
агресивної риторики в сторону РФ.    
 
З ким взаємодіяти для вироблення 
позиції: країни Бухарестської дев'ятки 
(В9) – Угорщина, Естонія, Болгарія, 
Литва, Польща, Латвія, Словаччина, 
Чехія.  
 
Особливість: чорноморська держава – мають великий порт Констанца, 
протидіють російським впливам в регіоні (зокрема в Молдові), в проекті 
Стратегії оборони РФ позначена як «ворожа держава» 
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

Словацька Республіка 
Slovenská republika 

 
Членство в НАТО:  з 2004 р. 
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради: Міністр 

закордонних справ 
 

Позиція держави щодо контексту подій (передусім  – агресії РФ проти 
України)  
ІІ-й рівень активності: Формальна 
підтримка територіальної цілісності, 
незалежності та суверенітету України; 
формальне засудження окупації Росією 
АР Крим та міста Севастополь; у цілому – 
вітання та підтримка демократичних 
трансформацій у процесі 
євроатлантичної інтеграції України. 
Формальне засудження агресивних дій 
Росії в Україні супроводжується 
підтримкою діючих антиросійських 
санкцій, а також ситуативною 
риторикою щодо послаблення 
санкційного режиму, з одночасно 
обережним ставленням до застосування 
більш агресивної риторики в сторону РФ.    
 
З ким взаємодіяти для вироблення 
позиції: країни Бухарестської дев'ятки 
(В9) – Угорщина, Естонія, Болгарія, 
Литва, Польща, Румунія, Латвія, Чехія.  
 
Особливість: підтримують Україну, зокрема через реверс газу; присутні 
російські економічні впливи 
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

Республіка Словенія 
Republika Slovenija 

 
Членство в НАТО: з 2004 р. 
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради: Міністр 
закордонних справ 

 
Позиція держави щодо контексту подій (передусім  – агресії РФ проти 
України) 
ІІ-й рівень активності: Формальна 
підтримка територіальної цілісності, 
незалежності та суверенітету України; 
формальне засудження окупації Росією 
АР Крим та міста Севастополь; у цілому 
– вітання та підтримка демократичних 
трансформацій у процесі 
євроатлантичної інтеграції України. 
Формальне засудження агресивних дій 
Росії в Україні супроводжується 
підтримкою діючих антиросійських 
санкцій з одночасно обережним 
ставленням до застосування більш 
агресивної риторики в сторону РФ.    
 
З ким взаємодіяти для вироблення 
позиції: держави Середземномор’я 
(Греція, Албанія, Чорногорія, Хорватія, 
Італія, Іспанія, Португалія) 
 
Особливість: традиційно тримає 
дипломатичний нейтралітет та йде у 
фарватері мейнстріму 
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

Республіка Чорногорія 
Republika Crna Gora 

 
Членство в НАТО: з 2017 р. 
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради: Міністр 
закордонних справ 

 
Позиція держави щодо контексту подій (передусім  – агресії РФ проти 
України) 
І-й рівень активності: Формальна 
підтримка територіальної  цілісності, 
незалежності та суверенітету України; 
формальне засудження окупації Росією 
АР Крим та міста Севастополь; у цілому 
– вітання або нейтральне ставлення 
щодо демократичних трансформацій у 
процесі євроатлантичної інтеграції 
України. Разом з тим, формальне 
засудження агресивних дій Росії в 
Україні може супроводжуватися 
нейтральним ставленням щодо ідеї 
послаблення антиросійських санкцій. У 
цілому, країна демонструє дотримання 
нейтралітету в процесі вироблення 
країнами НАТО спільної відповіді на 
агресію РФ в Україні. 
 
З ким взаємодіяти для вироблення 
позиції: держави Середземномор’я 
(Греція, Албанія, Хорватія, Словенія, 
Італія, Іспанія, Португалія) 
 
Особливість: в 2016 р. була спроба державного перевороту, інспірованого РФ, 
присутні проросійські економічні та політичні впливи, зацікавлені в російських 
туристах  
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

Республіка Північна Македонія 
Република Северна Македонија 

 
Членство в НАТО: з 2020 р.  
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради:  
Міністр закордонних справ 

 
Позиція держави щодо контексту подій (передусім  – агресії РФ проти 
України) 
І-й рівень активності: Формальна 
підтримка територіальної  цілісності, 
незалежності та суверенітету України; 
формальне засудження окупації Росією 
АР Крим та міста Севастополь; у цілому – 
вітання або нейтральне ставлення щодо 
демократичних трансформацій у процесі 
євроатлантичної інтеграції України. Разом 
з тим, формальне засудження агресивних 
дій Росії в Україні може 
супроводжуватися нейтральним 
ставленням щодо ідеї послаблення 
антиросійських санкцій. У цілому, країна 
демонструє дотримання нейтралітету в 
процесі вироблення країнами НАТО 
спільної відповіді на агресію РФ в Україні.  
 
З ким взаємодіяти для вироблення 
позиції: держави Балкан (Албанія, 
Хорватія, Словенія) та Південно-Східної 
Європи (Румунія, Болгарія)  
 
Особливість: країні довелось змінити назву, аби увійти в НАТО; прохолодні 
відносини з Грецією; в 2018-19 рр. держава була ціллю активних заходів РФ, 
що завершились провалом 
 
 
 


