
 

 

 

 

 

 

ЄВРОАТЛАНТИЧНЕ 

МАЙБУТНЄ 

безпекові моделі, 

симуляції та рольові ігри  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КИЇВ – 2021 



  

 
 

 
 

Модель 
 Північноатлантичної ради 

ЕСКАЛАЦІЯ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ  
ПРОТИ УКРАЇНИ В 

ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Автори:  
Валерій Кравченко, директор ДМГО «Центр міжнародної безпеки» 
Микола Замікула, заступник директора ДМГО «Центр міжнародної 
безпеки» 
Олександра Давимука, заступниця директора ДМГО «Центр міжнародної 
безпеки» 
 
Гра розроблялась влітку 2020 р.  
Проведена в рамках Літньої Академії НАТО «Україна-НАТО: узгоджене 
партнерство для впевненої інтеграції» (м. Миколаїв, 2020 р.) 



 

2 
 

 

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 жеребљування 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: розробља 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. (љраїна-
засновниця)  
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради: Міністр 
заљордонних справ 
 

 
Позиція держави щодо љонтељсту подій (передусім  – агресії РФ проти 
Уљраїни) 
ІІ-й рівень аљтивності: 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: љраїни Північноєвропейсьљого 
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. (љраїна-
засновниця)  
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради: Міністр 
заљордонних справ 

 
Позиція держави щодо љонтељсту подій (передусім  – агресії РФ проти 
Уљраїни) 
І-й рівень аљтивності: 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: БеНіЛюљс 
 
Особливість: побоюються російських шпигунів в Брюсселі, де розташовані 
інституції НАТО та ЄС 
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

 
Сполучене Королівство Велиљої Британії та Північної Ірландії 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
 

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

 
Позиція держави щодо љонтељсту подій (передусім  – агресії РФ проти 
Уљраїни) 
ІІІ-й рівень аљтивності: 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 Америљи 
 
Особливість: після Солсбері засуджують активні заходи РФ, розуміють 
втручання РФ в Brexit та інспірацію конфліктів 
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

 
Італійсьља Республіља 

Repubblica Italiana 
 

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

Позиція держави щодо љонтељсту подій (передусім  – агресії РФ проти 
Уљраїни) 
ІІ-й рівень аљтивності: 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 

 
Литовсьља Республіља 

Lietuvos Respublika 
 

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

 
Позиція держави щодо љонтељсту подій (передусім  – агресії РФ проти 
Уљраїни) 
ІІІ-й рівень аљтивності: 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: љраїни Бухарестсьљої дев'ятљи 
(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 Америљи 

United States of America 
 

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

 
Позиція держави щодо љонтељсту подій (передусім  – агресії РФ проти 
Уљраїни) 
ІІІ-й рівень аљтивності: 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 
Велиљої Британії та Північної Ірландії; 
Республіља 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 

 
Турецьља Республіља 
Türkiye Cumhuriyeti 

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

Позиція держави щодо љонтељсту подій (передусім  – агресії РФ проти 
Уљраїни) 
ІІ-й рівень аљтивності: 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.  



 

14 
 

 

РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

 
Чесьља Республіља 

Česká republika 
 

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

Міністр заљордонних справ 
 

Позиція держави щодо љонтељсту подій (передусім  – агресії РФ проти 
Уљраїни) 
ІІ-й рівень аљтивності: 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: љраїни Бухарестсьљої дев'ятљи 
(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 

Естонсьља Республіља 
Eesti Vabariik 

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

 
Позиція держави щодо љонтељсту подій (передусім  – агресії РФ проти 
Уљраїни) 
ІІІ-й рівень аљтивності: 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: љраїни Бухарестсьљої 
дев'ятљи (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. (љраїна-
засновниця)  
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради: Міністр 
заљордонних справ 

 
Позиція держави щодо љонтељсту подій (передусім  – агресії РФ проти 
Уљраїни) 
ІІ-й рівень аљтивності: 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: љраїни 
Північноєвропейсьљого 
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 

Республіља Албанія 
Republika e Shqipërisë 

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

 
 

Позиція держави щодо 
љонтељсту подій (передусім  – 
агресії РФ проти Уљраїни) 
І-й рівень аљтивності: 
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 

Республіља Хорватія 
Republika Hrvatska 

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

Позиція держави щодо љонтељсту подій (передусім  – агресії РФ проти 
Уљраїни) 
І-й рівень аљтивності: 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. (љраїна-
засновниця)  
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради:  
Міністр заљордонних справ 

 
Позиція держави щодо љонтељсту подій (передусім  – агресії РФ проти 
Уљраїни) 
ІІІ-й рівень аљтивності: 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 Америљи, 
Велиља Британія  
 
 
Особливість: конкурує з РФ в Арктиці, 
має велику українську діаспору - 
відданий союзник України 
 
 
 
 



 

20 
 

 

РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

 
Ісландія 

Ísland 
 

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

 
Позиція держави щодо љонтељсту подій (передусім  – агресії РФ проти 
Уљраїни) 
ІІ-й рівень аљтивності: 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: љраїни 
Північноєвропейсьљого 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 

 
Велиље Герцогство Люљсембург 

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

Міністр заљордонних справ 
 
Позиція держави щодо љонтељсту подій (передусім  – агресії РФ проти 
Уљраїни) 
І-й рівень аљтивності: 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: БеНіЛюљс 
 
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. (љраїна-
засновниця)  
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради: Міністр 

заљордонних справ 
 
Позиція держави щодо љонтељсту подій (передусім  – агресії РФ проти 
Уљраїни) 
ІІ-й рівень аљтивності: 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: БеНіЛюљс 
 
 
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 

 
Португальсьља Республіља 

República Portuguesa 
 

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

Північноатлантичної ради: Міністр 
заљордонних справ 

 
Позиція держави щодо љонтељсту подій (передусім  – агресії РФ проти 
Уљраїни) 
І-й рівень аљтивності: 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 

 
Французьља Республіља 

République française 
 

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

заљордонних справ 
 

Позиція держави щодо љонтељсту подій (передусім  – агресії РФ проти 
Уљраїни) 
ІІ-й рівень аљтивності: 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 љонсолідувати 
нављоло себе європейсьљі 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 

 
Грецьља Республіља 

Ελληνική Δημοκρατία 
 

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

 
Позиція держави щодо љонтељсту подій (передусім  – агресії РФ проти 
Уљраїни) 
І-й рівень аљтивності: 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 Республіља Німеччина 

Bundesrepublik Deutschland 
 
Членство в НАТО: з 1955 р. 
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради:  
Міністр заљордонних справ 

 
Позиція держави щодо љонтељсту подій (передусім  – агресії РФ проти 
Уљраїни) 
ІІ-й рівень аљтивності: 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 љонсолідувати 
нављоло себе європейсьљі 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 
заљордонних справ 

 
Позиція держави щодо љонтељсту подій (передусім  – агресії РФ проти 
Уљраїни) 
ІІ-й рівень аљтивності: 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 

 
 

Республіља Польща 
Rzeczpospolita Polska 

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

 
Позиція держави щодо љонтељсту подій (передусім  – агресії РФ проти 
Уљраїни) 
ІІІ-й рівень аљтивності: 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: љраїни Бухарестсьљої дев'ятљи 
(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 

 
Угорсьља Республіља 
Magyar Köztársaság 

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

 
Позиція держави щодо љонтељсту подій (передусім  – агресії РФ проти 
Уљраїни) 
ІІ-й рівень аљтивності: 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: љраїни Бухарестсьљої дев'ятљи 
(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 

 
Республіља Болгарія 
Републиља България 

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

заљордонних справ 
 
Позиція держави щодо љонтељсту подій (передусім  – агресії РФ проти 
Уљраїни) 
ІІ-й рівень аљтивності: 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: љраїни Бухарестсьљої дев'ятљи 
(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 
 
 
 
 
 



СУСПІЛЬСТВО ТА ПОБУДОВА НАЦІЇ 
  

31 
 

 

РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ В ЧОРНОМУ МОРІ 

 
Латвійсьља Республіља 

Latvijas Republika 
 

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

заљордонних справ 
 
Позиція держави щодо љонтељсту подій (передусім  – агресії РФ проти 
Уљраїни) 
ІІІ-й рівень аљтивності: 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: 
љраїни Бухарестсьљої дев'ятљи (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 
заљордонних справ 
 

 
Позиція держави щодо љонтељсту подій (передусім  – агресії РФ проти 
Уљраїни) 
ІІ-й рівень аљтивності: 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: љраїни Бухарестсьљої дев'ятљи 
(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 

 
Словацьља Республіља 

Slovenská republika 
 

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

заљордонних справ 
 

Позиція держави щодо љонтељсту подій (передусім  – агресії РФ проти 
Уљраїни)  
ІІ-й рівень аљтивності: 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: љраїни Бухарестсьљої дев'ятљи 
(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 

 
Республіља Словенія 
Republika Slovenija 

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

 
Позиція держави щодо љонтељсту подій (передусім  – агресії РФ проти 
Уљраїни) 
ІІ-й рівень аљтивності: 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 

 
Республіља Чорногорія 

Republika Crna Gora 
 
Членство в НАТО: з 2017 р. 
Представник на засіданні 
Північноатлантичної ради: Міністр 
заљордонних справ 

 
Позиція держави щодо љонтељсту подій (передусім  – агресії РФ проти 
Уљраїни) 
І-й рівень аљтивності: 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 

 
Республіља Північна Маљедонія 
Републиља Северна Маљедонија 

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

 
Позиція держави щодо љонтељсту подій (передусім  – агресії РФ проти 
Уљраїни) 
І-й рівень аљтивності: 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 Балљан (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.



  

 

 

Симуляційна гра 

СУСПІЛЬСТВО  
ТА  

ПОБУДОВА НАЦІЇ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Автор:  
Олександра Давимука, заступниця директора ДМГО «Центр міжнародної 
безпеки» 
 
 
Перший варіант гри розроблявся в 2010-2012 рр.. Чинна версія була 
підготовлена восени 2016 р. після тотальної ревізії наявних розробок. 
Проведена в рамках Осінньої Академії НАТО ««Встановлення довіри для 
України: досвід НАТО у примиренні через інформування та діалог» (м. 
Вінниця, 2016 р.); Осінньої Академії НАТО «Виклики східному флангу Альянсу: 
просуваючи готовність та взаєморозуміння» (м. Ужгород, 2018 р.); Літньої 
Академії НАТО «Україна-НАТО: узгоджене партнерство для впевненої 
інтеграції» (м. Миколаїв, 2020 р.) 
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СУСПІЛЬСТВО ТА ПОБУДОВА НАЦІЇ 

МЕТОДОЛОГІЯ ГРИ 
 

Концепція: симуляція є навчальною вправою для студентів, що 
цікавляться питаннями міжнародної безпеки, зокрема, 
тематикою «неспроможних держав» ("failed states"), а також 
націє- та державотворення.  

 
 
Мета вправи: навчити розуміти процеси націє- та державотворення, 
вдосконалити комунікаційні навички учасників, а також розвинути навички 
аналізу різних аспектів міжнародних відносин, причин краху держав. 
 
 

Модерація: Для ефективного управління ігровим процесом 
бажаною є наявність 3 осіб, знайомих з методичними 
рекомендаціями по організації гри: модератор (оголошує етапи 
гри, з'ясовує спірні моменти), а також 1-2 асистенти (проводять 
жеребкування під час гри). 

 
Необхідні умови та устатљування: Простора аудиторія, папір для фліпчарту, 
спеціальні картки (зразки - див. нижче), кольорові фломастери. 
 

Учасниљи: Від 10 до 30 осіб.  
Загальний час: 1,5-2 години; гра поділена на 5 блоків по 15-25 
хвилин. 
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СУСПІЛЬСТВО ТА ПОБУДОВА НАЦІЇ 

ОПИСОВА ЧАСТИНА 
 

Гра симулює процес розбудови людської цивілізації та системи 
міждержавних відносин з «чистого листа» - в процесі колонізації іншої 
планети. Кожен учасник виконує роль лідера народу, який розпочинає 
державотворення на новому місці. У випадку, якщо кількість учасників є 
значною, декілька учасників можуть представляти одну ігрову одиницю 
(населення, згодом державу) одночасно (в якості представників виконавчої 
та законодавчої влад, громадянського суспільства тощо). 
 
 
Землю (грецькою – «Гея») було покинуто через вичерпання ресурсів, 
радіаційне забруднення та купи сміття. Живі істоти переселились на 
Нео-Гею (планету земного типу в сузір'ї Центавра).  
Нова історія почалась... 
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СУСПІЛЬСТВО ТА ПОБУДОВА НАЦІЇ 

 
Етап І. ЗАСЕЛЕННЯ НЕО-ГЕЇ 

 
Завдання: Вам необхідно створити націю:  
 Придумайте назву Вашому народу; 
 Отримайте картку з кількістю представників Вашого народу та релігією 

(див. Додаток 1).;  
 Намалюйте перші межі розселення Вашого народу на карті.  

 
 Час на виљонання: 15 хвилин 
 
 
 

Етап ІІ. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВ-НАЦІЙ 
 

Завдання: Вам треба заснувати державу:  
 Обговоріть із сусідніми народами можливості об’єднання ваших 

територій в держави (якщо Ви хочете завоювати їх – оголосить війну);  
 Спільно з сусідами проведіть делімітацію кордонів; 
 Розташуйте на мапі столицю Вашої держави; 
 Отримайте картки із сильними, нормальними, або слабљими 

публічними благами та публічними політиками (див. Додаток 2); а 
також з бонусами (див. Додаток 3) та љризовими явищами (див. 
Додаток 4).  

 
Час на виљонання: 20 хвилин 
 
 

Етап ІІІ. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ДІАЛОГУ 
 

Завдання: Знайти можливості збільшити свій вплив у новому світі:  
 Ви можете оголошувати війни, засновувати коаліції, надавати допомогу 

іншим; 
 Зберіться у регіональні конференції; 
 Обговоріть інтеграційні ініціативи з метою протистояння спільним 

викликам і загрозам. 
 
Час на виљонання: 20 хвилин 
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СУСПІЛЬСТВО ТА ПОБУДОВА НАЦІЇ 

Етап ІV. ПЕРЕЖИВАННЯ ПРОЦЕСІВ РЕГІОНАЛІЗМУ 
 

Завдання: Зберегти цілісність держави: 
 Перегляньте межі утворених регіонів (намагайтеся зберегти цілісність 

та єдність Вашої держави!); 
 Підготуйте короткий звіт про стан Вашої держави; 
 Обговоріть стан відносин Вашої держави із сусідами, шукайте 

підтримку (використовуйте при цьому усі наявні засоби зовнішньої 
політики). 

  
Час на виљонання: 25 хвилин 
 

Етап V. ДОПОМОГА ДЕРЖАВАМ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ КРАХУ 
 

Завдання: Вирішити глобальні проблеми розвитку: 
 Зберіться у глобальний Конгрес;  
 Оберіть регіональних лідерів, аби вони презентували ситуацію з 

країнами, що зазнають краху, а також варіанти можливих рішень;  
 Дайте слово найслабшим країнам; 
 Розробіть спільні рішення щодо розв’язання відповідних проблем. 
  

Час на виљонання: 25 хвилин 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГРИ 
 Як Ви почувались на різних етапах? 
 На якому етапі Ви зрозуміли, що Ви, або Ваш сусід зазнає поразки? 
 Що Ви зробили, щоб запобігти цьому? 
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СУСПІЛЬСТВО ТА ПОБУДОВА НАЦІЇ 

ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ОРГАНІЗАТОРІВ 
 

1. Важливо, аби модератор та асистенти слідкували за процесом, але самі 
не втручались в гру – окрім випадків, коли учасники зайшли в глухий 
кут.  

2. Слід пояснити учасникам, що вони мають активніше використовувати 
усі наявні засоби зовнішньої політики, творчо підходили до пошуку 
відповідей на виклики своїх країн.  

3. Війну в рамках гри можна моделювати шляхом кидання кубиків 
(наприклад, перевага у війні буде рахуватись в залежності від різниці 
між кубиками, що викинули гравці). Можливі інші способи проведення 
"війни". 

4. ІІІ-V етапи можливо розгорнути для більш ґрунтовної симуляції 
переговорів, з дипломатичним протоколом та етикетом, підготовкою 
певних документів.  

5. На IV етапі необхідно стимулювати всіх учасників взяти участь в 
регіоналізації існуючих держав. Під час "регіоналізації" кожний 
випадок має пояснюватись (учасники можуть зобразити власні картки з 
особливостями кожного нового регіону, що створюється). 

6. Звіти країн на заключні стадії гри мають висвітлювати всю їх історію від 
початку гри, коротко описувати все, що відбулось з відповідною 
ігровою одиницею, а також характеризувати поточний стан справ, в т.ч. 
проблемні питання, внутрішні конфлікти та суперечності з сусідами. На 
підставі цих звітів держави ведуть переговори, знаходять підтримку з 
боку сильніших країн. Звіти варто зібрати після завершення гри, для 
аналізу та підготовки до наступних ігор. 
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СУСПІЛЬСТВО ТА ПОБУДОВА НАЦІЇ 

 
Додатољ 1. Приклад карток з інформацією про населення ігрової одиниці 

 

 
 
 
 

Додатољ 2. Приклад карток з інформацією про публічні блага та політики 
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СУСПІЛЬСТВО ТА ПОБУДОВА НАЦІЇ 

 
Додатољ 3. Приклад карток з бонусами 

 

 
 
 

Додатољ 4. Приклад карток з кризовими явищами 
 

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

 

Тренінг-праљтиљум  

ГІБРИДНА ЗАГРОЗА  
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ГІБРИДНА ЗАГРОЗА У ДІЇ 

МЕТОДОЛОГІЯ ГРИ 
 

Учасники діляться на команди (5-7 осіб). В рамках заходу вони 
виконують роль  політичного керівництва держави, відповідального за 
безпековий сектор (аналог – РНБО). Отримуючи інформацію про певні події 
(згідно сценарію – згруповані в кілька етапів ескалації) вони мають 
визначитися з реакцією на них, оцінюючи, наскільки вони є загрозливими та 
яким чином на них варто реагувати.  

Робота здійснюється на основі командного обговорення після 
презентації подій певного етапу (етап складається з 3 подій), За результатами 
обговорення кожна подія оцінюється командою за 5-бальною шкалою. Після 
оприлюднення оцінок команди мають можливість висловити свої думки та 
обґрунтувати власну позицію. Також можлива дискусія між командами, що 
поставили діаметрально протилежні бали конкретним подіям. 

По завершенні гри модератор разом з учасниками здійснює аналіз 
прийнятих рішень. За допомогою підрахунку суми балів, виставлених 
командами протягом всієї гри, визначається, до чого в перспективі могли б 
призвести дії кожної з них.  
 

ОЦІНЮВАННЯ ЗАГРОЗ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – ЗАГРОЗА ВІДСУТНЯ, ВТРУЧАННЯ НЕ ПОТРІБНЕ 
 

2 – ЗАГРОЗА НИЗЬКОГО РІВНЯ, ПОТРЕБУЄ УВАГИ НА ЕКСПЕРТНО-
АНАЛІТИЧНОМУ РІВНІ 

 

3 – ЗАГРОЗА СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ, ПОТРЕБУЄ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ 
З БОКУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЛАДИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 

4 – ЗАГРОЗА ВИСОКОГО РІВНЯ, ПОТРЕБУЄ СКЛИКАННЯ 
КООРДИНАЦІЙНОГО ОРГАНУ БЕЗПЕКОВОГО СЕКТОРУ (РНБО)  ТА ЙОГО 

ПОЛІТИЧНОЇ РЕАКЦІЇ 

5 – ЗАГРОЗА НАЙВИЩОГО РІВНЯ, ПОТРЕБУЄ НЕГАЙНОГО ВТРУЧАННЯ ІЗ 
ВИКОРИСТАННЯМ СИЛОВОГО БЛОКУ 
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ГІБРИДНА ЗАГРОЗА У ДІЇ 

 
СЦЕНАРІЙ ГРИ 

 
 
Країна Сітарія – молода демократична 
держава, що розвивається. Відзначається 
унітарним устроєм та єдиною державною 
мовою (без особливого статусу для інших 
мов або окремих регіонів).  
 
 
 

 
 
Країна Бізонія – сусід Сітарії, що має значний 
вплив в регіоні, великі амбіції на 
міжнародній арені, високий військовий 
потенціал. Також вона має потужні культурні 
та історичні зв’язки з Сітарією. 
 
 

 
 
Між країнами також існують стійкі економічні зв’язки. Особливо вони 
важливі для конкретного прикордонного регіону Сітарії - Прату. В Праті 
сформована власна еліта, яка має великі амбіції, та контролює основні сфери 
його життя. Регіон підтримує побратимські 
відносини з сусіднім областями Бізонії. На 
його території на побутовому рівні 
розповсюджене вживання мови Бізонії; 
впливовою силою є бізонська релігія. 
Населення регіону відзначається 
патерналізмом та пасивністю, схильністю до 
колективного мислення.  
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ГІБРИДНА ЗАГРОЗА У ДІЇ 

ПЕРШИЙ ЕТАП 
 
1 -1  
Під час публічних заходів та в рамках 
проведення офіційних засідань місцева 
влада Прату, нехтуючи національним 
законодавством Сітарії (в якому 
прописана обов’язковість діловодства 
державною мовою) масово 
використовує мову Бізонії, яка 
розповсюджена в регіоні.  
 
 
1-2 

В рамках святкування ювілею 
встановлення побратимських 
відносин між Пратом та сусіднім 
бізонським регіоном  чиновники та 
представники місцевої влади з 
Бізонії відвідують столицю Прату. 
Відбуваються урочисті заходи, під 
час яких гості  презентують 
культурні цінності Бізонії та 
передають в якості подарунків 

символіку власної країни 
 
1-3  
В Бізонії  створено спеціальний 
канал мовлення (ТВ, радіо), 
цільовою аудиторією якого 
виступає населення Сітарії, в 
першу чергу - Прату. Програми 
каналу висвітлюють місцеві 
проблеми, носять інформаційно-
розважальний характер, втім – 
інтерпретація в них міжнародних 
подій відповідає поглядам влади 
Бізонії.  
 
КОМАНДНЕ ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСТАВЛЕННЯ ОЦІНОК 
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ГІБРИДНА ЗАГРОЗА У ДІЇ 

ДРУГИЙ ЕТАП 
 

2-1 
Спортивний клуб з Прату бере участь 
у відкритому чемпіонаті Бізонії. 
Причина – невисокий рівень 
розвитку спортивного сектору та 
конкурентності на спортивних 
змаганнях в Сітарії, попри високу 
популярність цього виду спорту.  
 
 
2-2 

Правоохоронні органи з Прату 
активно співпрацюють з 
бізонськими колегами в рамках 
транскордонного партнерства. 
Проводяться спільні операції 
щодо боротьби з контрабандою 
та організованою злочинністю. 
Пратські правоохоронці за свою 
діяльність отримують державні 
нагороди Бізонії, підтримують 
дружні зв’язки з колегами  

 
 
2-3 
Бізнесмени з Бізонії інвестують 
значні кошти в економіку Прату, 
приймаючи участь в процесах 
приватизації ключових 
індустріальних об’єктів на території 
регіону. Вони здобувають контроль 
над частиною промислового 
потенціалу регіону, створюючи 
нові робочі місця, розширюючи 
виробництво тощо.  
 
 
КОМАНДНЕ ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСТАВЛЕННЯ ОЦІНОК 
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ГІБРИДНА ЗАГРОЗА У ДІЇ 

ТРЕТІЙ ЕТАП  
 
3-1 
В Праті відбувається катастрофа 
техногенного характеру. Бізонія надає 
допомогу в ліквідації її наслідків, 
направляючи контингент рятувальників 
та експертів. Також вона надає 
гуманітарну допомогу родинам 
постраждалих жителів Прату, здійснює 
за власний кошт лікування поранених на 
своїй території.  
 
 
3-2 

В Праті місцеві активісти створюють 
громадські осередки, які виступають за 
поглиблення всебічного партнерства з 
Бізонією та переорієнтацію на неї 
зовнішньої політики Сітарії. На їхніх 
заходах обговорюються перспективні 
позитивні наслідки від інтеграції двох 
держав.  
 

 
3-3 
Інвестори з Бізонії в якості 
подарунку місту за власні кошти 
будують в столиці Прату сучасний 
культурний центр, покликаний  
пропагувати «м’яку силу» власної 
країни. В ньому організовуються 
перманентні концертні заходи 
популярних виконавців та діячів з 
Бізонії. Також проводяться збори та 
конференції пратських активістів, 
що виступають за поглиблення 
кооперації з Бізонією.  
 
КОМАНДНЕ ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСТАВЛЕННЯ ОЦІНОК 
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ГІБРИДНА ЗАГРОЗА У ДІЇ 

ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП  
 

4-1 
Меценати з Бізонії за власні кошти будують в 
Праті храм бізонської релігії, яка користується 
популярністю в даному регіоні. На його 
відкриття приїжджає верховний 
священнослужитель з Бізонії.  
 
 

 
4-2 
Провідні вищі освітні заклади Бізонії 
відкривають спеціальну 
магістерську програму для студентів 
з Сітарії. В її рамках запроваджені 
регулярні студентські обміни та 
видача подвійних дипломів. 
Основна увага надається студентам 
з Прату, за якими закріплюються 
фіксовані місця в межах програми 
обміну.  
 
 
4-3 

В Праті, навколо популярної місцевої 
спортивної команди, що грає в 
бізонському чемпіонаті,  створюється 
рух ультрас. В їхньому середовищі 
пропагується ідея підтримки дружніх 
відносин з Бізонією, поглиблення 
міждержавної кооперації та 
переорієнтації на сусіда сітарської 
зовнішньої політики.  
 

 
 
КОМАНДНЕ ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСТАВЛЕННЯ ОЦІНОК 
 
 



 

52 
 

 

ГІБРИДНА ЗАГРОЗА У ДІЇ 

 
П’ЯТИЙ ЕТАП 

 
5-1 
В рамках святкування Дня Пам’яті 
загиблих у минулих війнах (спільні 
історичні події для Сітарії та Бізонії) на 
території Прату відбуваються 
церемонії та публічні заходи за 
участю  представників двох держав. 
При цьому представники Бізонії 
проштовхують власну інтерпретацію 
цих історичних подій, яку офіційно не 
розділяє влада Сітарії.  
 
 
5-2 

В Праті відбуваються мирні 
демонстрації місцевих жителів, 
спрямовані проти актуального 
зовнішньополітичного курсу Сітарії 
(курс на членство/вже набуте членство 
у військово-політичному союзі, який 
розглядається Бізонією як 
геополітичний опонент). На заходах 
паралельно просувається ідея 
поглиблення співпраці з Бізонією. 

Протести інспіровані агентами впливу останньої.  
 
5-3 
На чергових виборах до місцевих органів 
влади в Праті перемагає популістська 
політична сила, яка сформована 
місцевою елітою та в зовнішній політиці 
орієнтується на поглиблення політичних, 
економічних та культурних зв’зків з 
Бізонією.  
 
 
КОМАНДНЕ ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСТАВЛЕННЯ ОЦІНОК 
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ГІБРИДНА ЗАГРОЗА У ДІЇ 

ШОСТИЙ ЕТАП  
 
6-1 

Нова місцева влада Прату реалізовує 
політичний курс на регіоналізацію. В його 
рамках місцеві ЗВО – формально 
користуючись власною автономією – 
вводять викладання на бізонській мові. 
Проводяться наукові конференції та 
масові заході за підтримки місцевої 
влади, на яких презентується бачення 
історичних подій та цінностей 

суспільства, що відповідають інтерпретації Бізонії. 
 
6-2 
За сприяння місцевої влади Прату, 
Бізонія підписує крупні контракти з 
провідними заводами регіону. Вони 
запроваджують пільгові умови для 
експорту пратської продукції на 
бізонську територію, таким чином 
сприяючи вливанню коштів в 
економіку регіону, підвищуючи 
рівень добробуту населення – але й 
паралельно збільшуючи економічну 
залежність Прату від країни-сусіда.    
 

6-3 
Місцева влада Прату за рахунок 
використання фінансових 
інструментів та адміністративного 
тиску встановлює контроль над ЗМІ 
регіону, які перетворюються на рупор 
пропаганди її ідей та висвітлюють 
події (як внутрішньополітичного, так і 
міжнародного характеру),  виходячи з 
інтерпретації влади Бізонії. 

 
КОМАНДНЕ ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСТАВЛЕННЯ ОЦІНОК 
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ГІБРИДНА ЗАГРОЗА У ДІЇ 

СЬОМИЙ ЕТАП 
 
7-1 
Популістська партія, що контролює місцеву 
владу в Праті, розпочинає широку 
кампанію, спрямовану на здобуття широкої 
автономії для регіону та надання 
особливих прав його мешканцям. В регіоні 
проводяться масові акції на підтримку цієї 
ідеї. Є свідчення, що в них беруть участь 
громадяни Бізонії, спеціально завезені в 
регіон.  
 

7-2 
В соціальних мережах поширюються 
чутки про загострення політичного 
конфлікту в Праті та готовність 
центральної влади Сітарії застосувати 
силу проти опонентів; створюються 
об’єднання для координації протестної 
діяльності жителів регіону, лунають 
заклики щодо мобілізації сил на 

підтримку ідеї автономії. 
 
7-3 
Місцева влада Прату організовує 
засідання з метою вирішення ситуації та 
планування подальших дій. На нього 
запрошують представника 
протестувальників, який висловлює 
радикальну сепаратистську позицію. Він 
вимагає порушення суверенітету Сітарії 
та приєднання Прату до Бізонії. 
 
 
 
КОМАНДНЕ ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСТАВЛЕННЯ ОЦІНОК 
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ГІБРИДНА ЗАГРОЗА У ДІЇ 

ВОСЬМИЙ ЕТАП 
 
8-1 
ЗМІ Бізонії повідомляють про 
загострення ситуації в Праті - 
напади на активістів-
протестувальників (в тому числі – 
побиття їхнього лідера 
представниками правоохоронних 
органів) та утиски з боку 
центральної влади Сітарії. 
Інформація широко 
розповсюджується, в тому числі – 
на території Прату. 
 
 
8-2 

Розлючені протестувальники 
(повідомляється, що серед них є не 
лише місцеві мешканці, але й 
громадяни Бізонії) захоплюють 
приміщення органів місцевої влади, 
правоохоронних органів та 
телебачення в Праті. В їхньому 
розпорядженні опиняється легка 
стрілецька зброя, яка зберігалася в 
цих установах.  

 
8-3 
Мер центрального міста Прату 
легалізує діяльність 
протестувальників – він заявляє, що 
вони не несуть загрози, натомість 
забезпечують громадський спокій в 
регіоні. Також він закликає місцевих 
правоохоронців надавати їм всіляку 
підтримку.  
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ГІБРИДНА ЗАГРОЗА У ДІЇ 

ДЕВ’ЯТИЙ ЕТАП 
 
9-1 

В Праті створюються незаконні 
збройні формування, які беруть на 
себе функції правоохоронних органів. 
Вони в тому числі використовують 
символіку, традиційну для Бізонії; в 
їхні лаві вступають бізонські 
громадяни, які приїжджають в регіон. 
Мета їхньої діяльності – добитися 
приєднання Прату до Бізонії. 
 

 9-2 
ЗМІ Бізонії проводять активну 
інформаційну кампанію з підтримки 
сепаратизму в Праті, обґрунтовуючи 
«історичну справедливість» такого 
рішення та закликаючи світову спільноту 
його прийняти. Паралельно 
розповсюджується негативна пропаганда 
щодо діяльності центральної влади 
Сітарії, яка звинувачується в утисках прав 
місцевих мешканців.  
 
9-3 

В Праті проводиться референдум щодо 
виходу зі складу Сітарії та приєднання 
до Бізонії. Він проводиться під 
наглядом незаконних збройних 
формувань, всупереч законодавчим 
нормам. За результатами референдуму 
проголошується незалежність регіону. 
Висувається звернення до влади Бізонії 
з проханням включити регіон до складу 
цієї держави 
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ГІБРИДНА ЗАГРОЗА У ДІЇ 

РЕЗУЛЬТАТИ ГРИ 

 

До 60 балів – Центральна влада Сітарії не проявила 
інтересу до проблеми – і в результаті Бізонія мирним 
шляхом анексує Прат. Це стає сигналом для інших 
регіонів держави. Помічаючи слабкість центральної 
влади, вони розпочинають сепаратистські процеси на 
власній території. Існує пряма загроза розпаду Сітарії. 
   

 

61-74 бали – Бізонія захоплює Прат завдяки 
застосуванню гібридного інструментарію через 
недостаню увагу до проблеми з боку центральної 
влади Сітарії. Народ Сітарії незадоволений втратою 
частини території держави – це спричиняє глибоку 
політичну кризу, яка загрожує поваленням чинного 
уряду.   
 

 

75-84 бали – Сітарія змогла захистити свої інтереси в 
регіоні. Ймовірно, на неї очікують подальші суперечки 
з Бізонією, але вона може розраховувати на широку 
міжнародну підтримку – адже змогла підтвердити 
свою репутації демократичної держави 
 
 

 

85-99 балів – Сітарії тимчасово вдалося захистити 
національні інтереси в Праті завдяки жорсткій реакції 
на події. Втім, загроза з боку Бізонії залишається 
актуальною, і може перерости у військовий конфлікт. 
При цьому Сітарії не слід розраховувати на широку 
підтримку союзники – відхилення від демократичних 
норм зруйнувало репутацію держави. 
 

 

100 і більше балів – Сітарія своєю радикальною 
реакцією спровокувала Бізонію на військове 
вторгнення, в результаті якого територія держави 
окупована. Ніхто не підтримав Сітарію на міжнародній 
арені – адже її жорстка політика в Праті дозволила 
владі Бізонії виправдати свої дії.  
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ЕТАП 1-3  

В Бізонії  створено спеціальний 

канал мовлення (ТВ, радіо), 

цільовою аудиторією якого 

виступає населення Сітарії, в 

першу чергу - Прату. Програми 

каналу висвітлюють місцеві 

проблеми, носять 
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