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Стаття  аналізує  кіпрське  питання  в  контексті  
європейської безпеки. Ця проблема є однією з найскладніших у  
системі  міжнародних  відносин,  у  такому  контексті  стає  
актуальним  процес  знаходження  сприятливого  рішення.  
Визначаються  найактуальніші  вектори  цієї  проблеми.  
Аналізується  позиція  європейських  та  глобальних  суб єктів  уʼ  
цьому контексті.
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Актуальність дослідження  пояснюється  тим,  що процес 
забезпечення  європейської  безпеки  являє  собою  складне, 
багатоаспектне  явище,  яке  включає  в  себе  заходи  аналізу, 
локалізації  та  врегулювання  різних  конфліктних  ситуацій 
незалежно від ступеня їхньої потенційної небезпеки. Сучасний 
порядок та стан моніторингу кризових ситуацій вбачає розгляд 
різних  сценаріїв  розвитку  конфлікту  та  віднайдення 
найприйнятнішого формату врегулювання.

Мета  статті  –  проаналізувати  особливості  кіпрського 
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питання в системі забезпечення європейської безпеки.
Завдання статті –  виявити основні  причини кіпрського 

питання  та  можливі  шляхи  врегулювання  цієї  проблеми. 
Висвітлити  позиції  суб єктів  міжнародних  відносин  ,  зокремаʼ  
України, у контексті даної проблематики.

Кіпрське питання являє собою одне з найскладніших явищ 
у  сучасній  системі  міжнародних  відносин.  Цей  конфлікт  має 
досить  високий  ступінь  напруги,  а  ймовірність  військового 
сценарію  розв язання  робить  його  дуже  актуальним  у  сферіʼ  
забезпечення регіональної безпеки. Кіпрське питання полягає в 
поділі  острова  на  дві  частини  між  грецькою  та  турецькою 
спільнотами. Цей поділ відбувся 1974 року внаслідок військової 
інтервенції  Туреччини на Кіпр,  яка намагалась унеможливити 
процес „еносису” приєднання Кіпру до континентальної Греції.

Складність  цього  питання  також  полягає  в  тому,  що 
міжнародне співтовариство, незважаючи на багаторазові наміри 
розв язати  цей  конфлікт,  усе  ще  не  знайшло  універсальноїʼ  
моделі  його  врегулювання.  Майже  всі  держави  Європи 
включаючи  Україну,  не  визнають  Турецької  Республіки 
Північного Кіпру як незалежний суб єкт міжнародних відносин.ʼ

Беручи до уваги дружні відносини, які розвиваються між 
Україною  та  Кіпром  уже  понад  20  років,  слід  констатувати 
практичну відсутність серйозних проблем, які б ускладнювали 
українсько-кіпрські  відносини.  З  багатьох  актуальних 
міжнародних питань спостерігається тотожність або близькість 
позицій  двох  країн.  Сторони  неодноразово  протягом  років 
співробітництва  підтвердили  обопільну  зацікавленість  в 
інтенсифікації  політичного  діалогу  та  переведенні  його  на 
постійну  основу.  Важливим  результатом  переговорів  в  МЗС 
Кіпру  стало  узгодження  позицій  у  співпраці  сторін  у  межах 
міжнародних організацій і підтримка Кіпром як новим членом 
Євросоюзу  ініціатив  України  щодо  співробітництва  з  ЄС. 
Одним з важливих питань для двох країн є співробітництво в 
забезпеченні європейської безпеки.
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Кіпрський  конфлікт  на  думку  грецького  політолога 
Джорджа Калудіса,  є  наслідком  етнополітичної  взаємодії  між 
грецькою  та  турецькою  спільнотами  і  під  час  цього  процесу 
треба брати до уваги три суттєві складники. Найгострішою та 
найактуальнішою  причиною  є  націоналізм,  оскільки  обидві 
спільноти впродовж  історичного розвитку під впливом різних 
процесів  сформували  специфічне  ставлення  одна  до  одної. 
Іншими  складниками  є  культурні,  політичні  й  економічні 
фактори [2].

Складна структура суперечностей на Кіпрі  на сучасному 
етапі  сполучає  елементи  антиколоніального 
національно-визвольного  руху,  міжетнічного  конфлікту, 
міждержавного  –  двостороннього  та  багатостороннього 
протистояння,  а  також  риси  комплексної  проблеми  за  участі 
нерегіональних та багатосторонніх акторів. Суттєвий вплив на 
історію кіпрського  питання  здійснила  холодна  війна,  а  також 
внутрішньополітичні  особливості,  які  визначали  вектор 
поведінки кожного з основних суб єктів конфлікту. Після крахуʼ  
біполярної  системи   розширення  Європейського  Союзу, 
членство  Кіпру  в  ньому  та  початок  переговорів  про  вступ 
Туреччини, може внести в ситуацію нові імперативи.

Кіпр розташований у східній частині  Середземного моря 
та  є  третім  найбільшим  островом  цього  регіону,  де 
переплітаються  три  континенти.  Починаючи  з  1950-х  років, 
острів став об єктом напруги,  суперечностей і  насильства,  якеʼ  
було викликане зіткненням інтересів і претензій двох місцевих 
етнічних  спільнот  і  трьох  союзників  з  НАТО  –  Греції, 
Туреччини  та  Великобританії.  Спочатку  інтеграційні  процеси 
між  двома  етнічними  групами  унеможливлювалися  з  боку 
Великобританії, оскільки британська влада намагалася зберегти 
контроль над островом.

Вплив кіпрської  проблематики на  більш широкі  аспекти 
міжнародних  відносин простежується  протягом усієї  еволюції 
цього  питання.  Кіпрське  питання  має  велике  значення  в 
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контексті реалізації безпеки кількох регіонів: Європа, Близький 
Схід  і  Північна  Африка.  Це  пояснюється  стратегічним 
положенням Кіпру в регіоні  Східного Середземномор я.  Ще вʼ  
античні  часи Кіпр відігравав велике значення під час походів 
Олександра Македонського до Індії,  оскільки острів відкривав 
лінії  комунікацій  в  Азію.  Таке  положення  надавало  Кіпру 
переваги  в  торгівлі  та  міжнародній  політиці,  а  також 
підсилювало  значення  острова  в  геополітичному  контексті 
протрималося і до ХХІ ст. Найактуальнішим це питання стало 
після  відкриття  родовищ  енергоресурсів  у  регіоні  Близького 
Сходу та Північної Африки, а також введення в експлуатацію 
Суецького каналу.

Російський  дослідник  Бредіхін  О.  у  цьому  контексті 
заявляє, що кіпрське питання сприяло появі сталої цілісності — 
підсистеми  міжнародних  відносин  зі  своєю  логікою 
функціонування  та  структурою,  яка  відрізняється  особливим 
набором  внутрішніх  і  зовнішніх  чинників.  У  ній  чітко 
визначається  три  рівні  взаємодій:  локальний  конфлікт  між 
двома  спільнотами  на  самому  острові;  регіональний,  який 
накладається на внутрішні відносини на острові між Грецією та 
Туреччиною; глобальний – сукупність двох перших рівнів,  на 
які  накладаються  інтереси  великих  держав,  міжнародних 
організацій і блоків [3, c. 67].

Процес  забезпечення  загальноєвропейської  безпеки  є 
комплексним  явищем,  яке  включає  різноманітні  компоненти. 
Термін  „загальноєвропейська  безпека”,  який  вживається  в 
статті, використано з метою унеможливлення процесу звуження 
дослідження до якогось окремого складника. Дослідження цього 
питання  в  такому  контексті  доцільно  розподілити  на  три 
частини:

По-перше,  регіональний  вимір,  який  сполучає  аналіз 
специфіки та подій у кількох регіонах: Європа, Близький Схід і 
Північна  Африка.  Цей  аспект  пояснюється  насамперед 
геополітичним  становищем  Кіпру,  а  також  тим,  що  в  епоху 
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глобалізації  та  регіоналізації  взаємозалежність  між  регіонами 
суттєво  посилюється,  виникнення  конфліктної  ситуації  в 
одному регіоні може призвести до ефекту „ланцюгової реакції”, 
що  може  утворити  вогнища  напруги  в  інших  регіонах.  Ця 
проблема  актуалізувалась  у  контексті  останніх  подій  у 
Північній Африці та на Близькому Сході.

По-друге,  міждержавний  рівень  взаємодії  між  Кіпром, 
Грецією  та  Туреччиною.  Відносини  між  цими  державами  є 
системоутворюючим фактором цієї проблеми. Конфронтаційна 
політика  цих  держав  сприяла  появі  кіпрського  питання  на 
міжнародній  арені.  У  вересні  2011  року  цей  вектор  суттєво 
активізувався, що було визвано заявами кіпрської сторони про 
початок  добування  енергоресурсів  на  шельфі  Середземного 
моря.  Ця  заява  була  сприйнята  Туреччиною,  як  акт  агресій 
проти турецької спільноти Кіпру.

По-третє, глобальний рівень, який полягає в зацікавленості 
тих  чи  інших  гравців  у  вигідному  для  них  розрішенні  цього 
конфлікту.  Позиція  „великих держав” може мати вирішальне 
значення  для  врегулювання  конфлікту,  тим  більше,  що 
стратегічне положення Кіпру буде акцентувати увагу „великих 
держав” на цьому питанні. У період холодної війни ця проблема 
розглядалася  крізь  призму  біполярного  протистояння  між 
військово-політичними блоками.

Особливості сучасної  ситуації  в регіоні Близького Сходу 
та Північної  Африки суттєво дестабілізували сучасну систему 
міжнародних  відносин.  Ситуація  ускладнюється  тим,  що 
процеси  взаємодії  між  регіонами  стали  дуже  динамічними  і 
такий розвиток ситуації  призводить до поширення напруги на 
інші прилежні регіони.

У ситуації  з Кіпром має місце один з ключових аспектів 
геополітики  –  географічний  фактор,  у  даному  конкретному 
випадку   йдеться  про  географічну  наближеність  острова  до 
регіону Близького Сходу.  Таким чином,  події,  які  виникають, 
або  будуть  виникати  в  країнах  Близького  Сходу  будуть 
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здійснюватимуть  потужний  вплив  на  внутрішньо  -  політичну 
ситуацію на Кіпрі  та  будуть  здатні  активізувати  деструктивні 
процеси.

Яскравим прикладом цього можуть  бути  події,  які  мали 
місце восени 2011 року навколо родовищ газу, що були знайдені 
в  регіоні  Східного  Середземномор я.  Велике  родовищеʼ  
„Левіафан”,  яке  розташоване  в  територіальних  водах 
Середземного моря, між узбережжями Кіпру, Ізраїлю та Лівану. 
Згідно з оцінками багатьох експертів це родовище найбільше з 
усіх знайдених за останні десять років [4, c. 23].

У відповідь на це Туреччина заявила про початок власних 
дій  щодо  геологічної  розвідки  родовищ  та  оскаржила  право 
Кіпру  на  видобуток  газу  у  власній  економічній  зоні  поки 
кіпрське  питання  не  буде  врегульоване.  На  мою  думку,  така 
позиція  Туреччини  пояснюється  намірами  останньої 
унеможливити процес розробки газових і нафтових родовищ у 
Східному  Середземномор ї.  Енергетична  політика  ЄСʼ  
направлена  на  диверсифікацію  постачань  енергоносіїв  до 
європейських споживачів.  Виходячи з  цього, процес розробки 
родовищ Кіпром,  Ізраїлем і  Ліваном вважається  доцільними і 
перспективним.  З другого боку,  цей процес  знижує  транзитні 
спроможності  Туреччини,  яка  також  може  використовувати 
власну територію для транспортування енергоносіїв. Відносини 
Туреччини та Кіпру в такому контексті можуть розглядатися, як 
акт  стримування  розробки  газових  родовищ  у  Східному 
Середземномор ї.ʼ

Зважаючи  на  вищезазначене,  можна  констатувати,  що 
Кіпр  перебуваючи  на  межі  кількох  геополітичних  регіонів, 
зазнає  впливу  тих  процесів,  які  відбуваються  в  цих  межах. 
Насамперед  це  виявляється  передусім  у  деструктивних 
процесах, які розвиваються динамічніше.

Іншим аспектом,  який має  суттєве  значення  в  контексті 
забезпечення європейської безпеки та безпосередньо пов язанийʼ  
з  кіпрським  питанням  –  тристоронні  відносини  між  Кіпром, 
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Грецією і Туреччиною. Цей фактор має системоутворювальний 
характер,  оскільки  кіпрське  питання,  по  суті,  є  міжетнічним 
чинником  відносин  між  двома  спільнотами  –  грецькою  і 
турецькою.

Особливість  відносин  між  Грецією  і  Туреччиною  має 
досить  суперечливий  характер.  У  1970-ті  рр.  турецький 
дослідник  С.  Соніел  писав  про  греко-турецькі  відносини: 
„Історія  відносин  між  двома  країнами  —  це  історія 
безперервного  конфлікту”.  Туреччина  та  Греція  причетні  до 
одного геополітичного регіону, внутрішня і зовнішня політика 
обох країн безпосередньо впливає одна на одну [5].

Кіпрське  питання  є  одним  з  найактуальніших 
зовнішньополітичних  чинників  у  відносинах  між  двома 
країнами. Кіпр у різні історичні епохи зазнав впливу як Греції, 
так і Туреччини, що знайшло своє відображення в культурній, 
політичній і демографічній сферах. Відносини між Грецією та 
Туреччиною мають різні  проблеми:  делімітація  та  демаркація 
морських кордонів, питання євроінтеграції Туреччини та ін.

Після  вересневих  подій,  пов язаних  з  енергетичнимʼ  
питанням,  багато  експертів  почали  говорити  про  військовий 
сценарій  розвитку  ситуації.  Заступник  прем єра  Туреччиниʼ  
Бешир  Атай  зробив  заяву,  якщо  ЄС  передасть  Кіпру  право 
перехідного  головування  відносини  з  ЄС  можуть  бути 
заморожені.  У  відповідь  на  це  верховний  представник  ЄС 
зовнішньої політики Кетрін Ештон наголосила, що ЄС не має 
наміру  відміняти  своє  рішення  і  Кіпр  перейде  до  своїх 
обов язків у липні 2012 року [6].ʼ

Особливої  уваги  в  заданому  контексті  треба  приділити 
процесу  євроінтеграції  як  основного  чинника  існування  ЄС. 
Кіпрське  питання,  на  думку  багатьох  експертів,  є  однією  з 
головних  перешкод  на  шляху  вступу  Туреччини  до  ЄС.  Слід 
зазначити,  що  Туреччина  крім  цього  питання,  має  інші 
проблеми, які перешкоджають її вступу: недотримування прав 
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людини,  соціально  -  регіональна  диференціація,  релігійний 
чинник тощо.

Туреччина  використовувала  кіпрське  питання  у  своїх 
відносинах з ЄС. Найгостріше це питання для ЄС постало на 
момент  вступу  Кіпру  до  європейської  спільноти.  На  той  час 
розглядалися  три  проекти  членства  Кіпру  в  ЄС:  приєднання 
об єднаного  Кіпру,  приєднання  тільки  Республіки  Кіпр  абоʼ  
процес замороження вступу. Унаслідок до ЄС вступила тільки 
Республіка Кіпр, Турецька Республіка Північного Кіпру все ще 
залишається невизнаною міжнародною спільнотою. При чому, 
процес замороження вступу Кіпру до ЄС міг призвести до зриву 
процесу розширення ЄС у 2004 році та ускладненням відносин з 
Грецією [7, c. 56].

Вигідне  геополітичне  становище  Кіпру  протягом  всієї 
історії  впливало  на  специфіку  міжнародних  відносин  у 
Східному  Середземномор ї.  Він  мав  велике  значення  дляʼ  
Олександра Македонського та Річарда Левове Серце, оскільки 
відкривав лінії комунікацій до Азії та Африки. Після введення в 
експлуатацію  Суецького  каналу  зріс  інтерес  до  Кіпру  з  боку 
Великобританії.

У роки „холодної  війни”  Кіпр став  частиною блокового 
протистояння. Для США загроза війни між союзниками з НАТО 
Грецією  і  Туреччиною  через  суперечності  щодо  Кіпру  була 
неможлива, оскільки могла серйозно підірвати південно-східний 
фронт західної системи безпеки. СРСР, у свою чергу, вбачав у 
Кіпрі  джерело  нестабільності  в  НАТО,  міг  використовувати 
його  для  просування  власних  інтересів  у  регіоні.  Кіпрський 
конфлікт  був  суттєвою  загрозою  міжнародному  миру  та 
безпеки, наслідком чого стали наміри ООН  щодо врегулювання 
конфлікту. Тільки резолюцій щодо Кіпру було ухвалено понад 
130.  Був також знайдений необхідний баланс між військово - 
політичними  та  дипломатичними  інструментами  забезпечення 
стабільності  й  безпеки.  Сформовано  особливий 
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зовнішньополітичний клімат, який ускладнює використання цієї 
проблеми іншими міжнародними гравцями у своїх цілях [8].

Відносини між Україною та Кіпром завжди розвивалися на 
партнерській  основі,  яка  підкріплювалась  низкою  конкретних 
кроків з боку обох держав. По – перше, слід зазначити, що між 
обома державами сформувалися тісні контакти у сфері бізнесу. 
Україна  розраховує  на  підтримку  Кіпром  протягом  його 
головування  в  ЄС  своїх  євроінтеграційних  інціатив.  Багато 
українців  працюють  на  Кіпрі,  що  позитивно  впливає  на  стан 
двосторонніх  відносин.  На  цьому  акцентував  увагу  міністр 
внутрішніх  справ  Неокліс  Сілікіотіс.  Він  також  заявив,  що 
інтеграція  мігрантів  у  країнах  проживання  є  одним  із 
важливіших завдань для Кіпру [9].

Іншим  важливим  аргументом  у  відносинах  між  двома 
державами є динамічна кооперація на рівні вищих навчальних 
закладів.  На  думку  ректора  МГУ  та  Почесного  консула 
Респібліки  Кіпр  у  місті  Маріуполь  К.В.  Балабанова,  яку  він 
висловив  на  прес-конференції,  присвяченій  50-річчю 
Незалежності Республіки Кіпр, обидві держави повинні активно 
розвивати  двосторонні  відносини  з  метою  подальшої 
інтенсифікації співробітництва [10].

Отже,  можна  дійти  висновку,  що  кіпрське  питання 
здійснює істотний вплив на систему безпеки кількох регіонів. 
Особливе місце тут посідає геополітичне становище Кіпру, який 
перебуває  на  межі  кількох  геополітичних  регіонів.  Імовірне 
військове  розв язання  цієї  проблеми  може  призвести  доʼ  
суттєвих трансформацій системи міжнародних відносин.
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This  article  analyses  the  Cyprus  question  in  the  European  
security  context.  This  problem is  one  of  the  most  difficult  in  the  
international  relation  field  and  the  finding  process  of  the  
comprehensive solution becomes more necessary. The most actual  
vectors of this conflict are determined. The position of the European  
and global subjects are analyzed in this context.

Key  words:  the  Cyprus  question,  the  regional  security,  the  
military intervention, the military formation.

Статья  анализирует  кипрский  вопрос  в  контексте 
европейской  безопасности.  Эта  проблема  является  одной  из  
наиболее  сложных  в  системе  международных  отношений,  в  
таком  контексте  становится  актуальным  процесс  
нахождения  подходящего  решения.  Определяются  наиболее  
актуальные векторы этого конфликта. Анализируется позиция  
европейских и глобальных субъектов в этом контексте.

Ключевые  слова:  кипрский  вопрос,  региональная  
безопасность, военная интервенция, военный контингент.
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