
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА 
Державний вищий навчальний заклад 

«Ужгородський національний університет» 
Факультет суспільних наук 

Факультет міжнародних економічних відносин 
ГО «Асоціація політологів та міжнародників УжНУ» 

НДІ політичної регіоналістики УжНУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ VII МІЖНАРОДНОЇ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

«ФОРМАТ РОЗВИТКУ ВІДНОСИН УКРАЇНИ 

ТА КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ  

У КОНТЕКСТІ 

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЖГОРОД – 2022  



УДК 94 (477. 87) 

 
Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті російсько-

української війни: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції  (м. Ужгород, 

23 вересня 2022 року) / Ю. Остапець, М. Палінчак (голови редкол.); відповідальні за випуск: 

М. Вегеш, В. Гиря. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2022. 356 с.

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 

 

Юрій ОСТАПЕЦЬ, доктор політичних наук, декан факультету суспільних наук, ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» – співголова. 

Микола ПАЛІНЧАК, професор, доктор політичних наук, декан факультету 

міжнародних економічних відносин ДВНЗ «Ужгородський національний університет» – 

співголова. 

Ірина САВЧЕНКО, заступник начальника управління – начальник відділу молодіжної 

політики та національно-патріотичного виховання департаменту освіти і науки, молоді 

та спорту Закарпатської ОВА – співголова. 

Олександр БЕРТОЛОН, заступник голови правління ГО «Асоціація випускників 

політологів та міжнародників УжНУ» – співголова. 

Володимир ГИРЯ, кандидат історичних наук, заступник декана факультету суспільних 

наук, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» – співголова. 

Лукаш ЛЕВКОВИЧ, доцент Люблінського університету ім. М. КюріСклодовської 

(Польща), експерт Польського Інституту Центральної Європи – член редколегії. 

Маріан ТОКАР, доктор наук з державного управління, професор кафедри політології і 

державного управління факультету суспільних наук, директор НДІ політичної 

регіоналістики ДВНЗ «Ужгородський національний університет» – член редколегії. 

Олексій ШАФРАНЬОШ, кандидат політичних наук, начальник відділу зв’язків з 

громадськістю, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» – член редколегії. 

Катерина КЛОПОТАР, студентка спеціальності «Початкова освіта», голова студради 

факультету суспільних наук, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» – член 

редколегії. 

 

Рекомендовано до друку на засіданні кафедри політології і державного управління 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (протокол №1 від 28 вересня 2022 р.) 

 

До наукового збірника увійшли доповіді учасників міжнародної наукової конференції, 

присвяченої актуальним проблемам російсько-української війни 2014–2022 рр. Вітчизняні та 

зарубіжні науковці висвітлюють як причини, хід та можливі наслідки російського 

широкомасштабного вторгнення для України і світу, так і діляться думками про нові 

геополітичні реалії. 

Видання розраховане на широкий читацький загал. 

 

ISBN 978-617-8046-77-4

 

© Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції 

«Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи 

у контексті російсько-української війни», 2022 

© Ужгородський національний університет, 2022 

© ТОВ «РІК-У», 2022



3 

ЗМІСТ 
 

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА: ПРИЧИНИ, ХІД, НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА 

КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ 

Анатолій Круглашов  

ПРИРОДА РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ: ПОТРЕБИ І МОЖЛИВОСТІ 

(РЕ)КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ............................................................................................................... 8 

Анатолій Романюк 

ЗМІНИ ПОЛОЖЕННЯ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ НАСТРОЇВ ГРОМАДЯН  

УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ .............. 11 

Мирослава Лендьел 

РЕГІОНАЛЬНА СТІЙКІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ У КОНТЕКСТІ  

НОВОГО ЕТАПУ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ ............................................................ 20 

Юрій Остапець, Ірина Остапець 

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2022 РОКУ В ШВЕЦІЇ ТА ІТАЛІЇ:  ПРИЧИНИ ПЕРЕМОГИ 

ПРАВИХ СИЛ ТА ЯК ЦЕ ВПЛИНЕ НА  ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ У РОСІЙСЬКО-

УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ ..................................................................................................................... 25 

Sándor Földvári 

THE RELATIONSHIP BETWEEN PEOPLE AND THEIR ENVIRONMENT FROM  

THE POINT OF VIEW OF TRANSCARPATHIA AND WESTERN  

UKRAINE'S OIL FIELDS ................................................................................................................. 32 

Juraj Kuruc 

TITLE OF THE PAPER: SEEDS OF PEACE ARE SOWN DURING CONFLICT ....................... 34 

Олександр Бертолон 

ПОЗИЦІЯ ОФІЦІЙНОГО БУДАПЕШТА ВІДНОСНО ВІЙНИ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС  

ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ ДО ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ В УГОРЩИНІ ......................... 37 

Юрій Мателешко 

ПРИЧИНИ КРАХУ РОСІЙСЬКОЇ «М’ЯКОЇ СЛИ» В УКРАЇНІ ................................................ 41 

Роман Іванцик 

ІМПЕРСЬКИЙ МЕЗХАНІЗМ ІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ 

РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В ПОЛІТИЧНУ СИСТЕМУ РОССІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ .................... 43 

Ганна Лавриненко 

ПОЛІТИЧНА ТУРБУЛЕНТНІСТЬ В КРАЇНАХ ЄС ЯК НАСЛІДОК РОСІЙСЬКО-

УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ ................................................................................................................... 47 

Тетяна Безега 

ГЕОПОЛІТИЧНА СКЛАДОВА РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ .................................... 49 

Михайло Зан, Юрій Шипович 

ДИСКУРС-АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕРЦЕПЦІЇ ШИРОКОМАСШТАБНОГО  

ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ В УКРАЇНУ В СЕРЕДОВИЩІ СВІТОВОЇ  

КАРПАТОРУСИНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ............................................................................. 58 

Надія Кічера 

ЕТНОПОЛІТИКА СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ПІСЛЯ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ  

2021 РОКУ ТА ЗАПОРУКИ ЕТНОПОЛІТИЧНОЇ  СТАБІЛЬНОСТІ В ДЕРЖАВІ .................. 71 

Василь Мельничук 

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ЗМІСТ  

РЕГІОНАЛЬНОГО ВИМІРУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА .................................. 74 

Дмитро Ярошенко 

МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ВИКЛИК ЕТНОПОЛІТИЧНІЙ СТАБІЛЬНОСТІ  

ТА БЕЗПЕКИ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ  ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ ...................................... 78 

Сергій Меткий 

ПОЛІТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ ТА ВНУТРІШНІ ПЕРЕДУМОВИ РОСІЙСЬКО- 

УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ ................................................................................................................... 82 



МАТЕРІАЛИ VII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

47 

%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83

%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC 

(дата звернення: 01. 09. 2022). 

4. Міжнародна реакція: протягом семи років з початку окупації Криму Росією Україні 

вдалося досягти значних успіхів у консолідації міжнародної політики невизнання спроби 

анексії півострова / Кримська платформа // URL:  https://crimea-

platform.org/news/mizhnarodna-reakciya (дата звернення: 01. 09. 2022). 

5. Новый текст Конституции РФ с поправками 2022 // URL: http://duma.gov.ru/news/48953/ 

(дата звернення: 01. 09. 2022). 

6. Официальный сайт Администрации Запорожской области // URL: https://zapgov.ru/ (дата 

звернення: 01. 09. 2022). 

7. Официальный сайт Администрации Херсонской области // URL:  https://khogov.ru/ (дата 

звернення: 01. 09. 2022). 

8. Радио Свобода / Российские войска покидают север Харьковской области // URL: 

https://www.svoboda.org/a/rossiyskie-voyska-ostavili-sever-harjkovskoy-oblasti/32028547.html 

(дата звернення: 01. 09. 2022). 

9. ТАСС / Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что КНДР 

признала ДНР // URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/15204967?utm_source=google.com.ua&utm_medium=organic&utm_campaign=goo

gle.com.ua&utm_referrer=google.com.ua (дата звернення: 01. 09. 2022). 

10. Тищенко Ю., Горобчишина С. Парадокси ненаписаної державної політики деокупації 

Криму. Що далі? URL: УНЦПД. 2016. №7. (761).  

http://www.ucipr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=489:paradoksi-

nenapisano-derzhavno-pol-tiki-deokupac-krimu-scho-dal&catid=8&lang=ua&Itemid=201 (дата 

звернення: 01. 09. 2022). 

11. Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 N 6-ФКЗ (ред. от 14.07.2022) «О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя» // URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160618/ (дата 

звернення: 01. 09. 2022). 

12. Экс-«регионал», бухгалтерша и горный инженер: кто стал новой властью на 

оккупированных украинских территориях // URL:  https://www.bbc.com/russian/news-

60948087 (дата звернення: 01. 09. 2022). 

 

 

 

Ганна Лавриненко 

 

ПОЛІТИЧНА ТУРБУЛЕНТНІСТЬ В КРАЇНАХ ЄС ЯК НАСЛІДОК 

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 

 

Російсько-українська війна стала потужним випробуванням не тільки для 

України, а й для сталих демократій Західної Європи. Глобалізаційні процеси, 

котрі охопили більшість держав на світовій арені, перетворилися в політику-

економічну пастку. Опинившись у заручниках ситуації, уряди частини 

європейських держав почали схилятися до політики протекціонізму, 

намагаючись подолати хиткість власного положення, спричинену загостренням 

кризи легітимності державної влади. Внутрішні передумови загострення 

політичної кризи в деяких європейських державах посилилися зовнішніми 
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факторами в якості російсько-української війни та її наслідками. Зміни у 

внутрішній політиці європейських країн з початку загострення воєнної агресії 

Росії проти України стали політичним трендом, котрий має подальші 

перспективи поширення на теренах Європейського Союзу, що зумовлює 

безперечну актуальність даного дослідження. 

Мета дослідження – проаналізувати внутрішньополітичні зміни в країнах 

Європейського Союзу та їх зв’язок з російсько-українською війною. 

Серед досліджень, які є актуальними у цьому питанні, можна виділити 

праці таких науковців та політичних експертів, як А. Гірман, Т. Кузьо, Т. 

Грачевська, В. Смолій, А. Вігірінський. Вони розглядають перспективи 

трансформації міжнародного порядку та внутрішньополітичних процесів у 

державах ЄС у контексті наслідків російсько-української війни. 

Повномасштабне військове вторгнення Росії на територію України 

затягнуло держави ЄС у одну з найбільш потужних політико-економічних криз 

останніх десятиліть. Не встигнувши оговтатись від коронакризи європейські 

держави повстали перед черговим випробуванням на міцність, котре особливо 

торкнулося урядів країн, де політична конкуренція, скандали та інформаційні 

загравання опозиції з населенням досягли апогею [2]. 

Так, у Великобританії прем’єрської посади позбувся Борис Джонсон, 

котрий отримав осуд від політичних опонентів та населення ще у 2020 році через 

неприпустимі з моральної точки зору дії під час карантину, спричиненого 

розповсюдженням інфекції COVID-19. І хоча миттєвого покарання для прем’єр-

міністра опозиції не вдалося досягти, участь у вечірці стала достатнім підґрунтям 

для загострення внутрішніх протиріч серед британської політичної еліти. 

Активна підтримка українського населення та уряду від початку російсько-

української війни наклала значний відбиток на фінансово-економічне становище 

населення Великобританії, чим вдало скористалася опозиція. І відтермінована 

відставка все ж таки відбулася. 

Ще один прецедент – відставка прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі. Їй 

передувало зменшення прихильності парламентарів до діяльності уряду, що 

згодом трансформувалося у непідтримку частини дій голови уряду. Відсутність 

широкої підтримки у сукупності з накопиченням навантаження від впливу 

наслідків російсько-української війни спонукали прем’єр-міністра подати у 

відставку, котра була прийнята президентом Італії, хоча й з другої спроби. 

У Франції президенту Еммануелю Макрону хоча і вдалося переобратися 

на другий термін, проте після виборів до Національних зборів він втратив 

абсолютну більшість у парламенті. Погіршення матеріального становища 

громадян Франції, спричиненого наростаючою економічною кризою, стало 

потужним аргументом для опозиційних сил, яким вони скористалися, щоб 

отримати підтримку електорату на виборах. У зв’язку з чим можливості 

президента Франції з реалізації внутрішнього порядку денного значним чином 

ускладнилися, що свідчить про перспективу подальшої конфронтації у колах 

політичної еліти Франції [3]. 

Парад політичної турбулентності в Європі торкнувся і найближчого 

українського сусіда – Польщу. Звільнення з посади віце-прем'єра Ярослава 
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Качинського стало тривожним сигналом для внутрішньої політики Польщі, 

котрий свідчить про можливість подальших кадрових змін у керівництві 

держави. Порівняно з іншими країнами Європейського Союзу, Польща отримала 

чи не найпотужніший удар, пов’язаний з напливом українських біженців, що не 

могло не позначитися на економічній ситуації в державі. Як наслідок, опозиційні 

сили отримали потужний аргумент, щоб поставити під питання ефективність дій 

чинної влади.  

В Україні керівництво держави намагається діяти на випередження. Не 

чекаючи масової невдоволеності населення діяльністю окремих 

високопосадовців, їх усувають з посад. Найгучнішими стали відставки голови 

СБУ Івана Баканова та генерального прокурора Ірини Венедіктової. Експерти 

різняться в оцінках щодо ситуації з їх звільненням, аргументуючи як боротьбою 

за політичний вплив, так і реакцією на неефективну діяльність чиновників [1]. 

Проте в будь-якому разі дана ситуація продемонструвала, що політична 

турбулентність, котра супроводжується кадровими змінами, може мати 

продовження в Україні навіть під час війни. 

Таким чином можна резюмувати, що російсько-українська війна створила 

певний тренд на внутрішньополітичні зміни в державах Європейського Союзу. 

Сталий демократичний розвиток перетворився у запеклу політичну боротьбу та 

конфронтацію політичних еліт. Падіння рівня добробуту населення стало 

потужним універсальним аргументом для опозиції, особливо за умов наявності 

попередніх політичних перепитій у владних колах. Політична турбулентність 

вже охопила значну низку держав, котрі активно підтримують Україну та 

засуджують агресію Росії. Не виключно, що в подальшому можна буде побачити 

розповсюдження даного тренду на інші країни ЄС. А для боротьби з ним 

керівництво держав буде все частіше схилятися до політики протекціонізму, щоб 

зберегти існуюче статус-кво та прихильність серед населення власних держав. 
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