
Вісник Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці №2 (10) 

3 

 
 
 
 
 

ЗМІСТ 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЛЕКТОРІВ, СТУДЕНТІВ, 
АСПІРАНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ (Укладач О.Крапівін) 

 
Відносини Україна-НАТО 
Чи може Україна стати членом НАТО?................................................................5 
Скільки коштує НАТО?..........................................................................................5 
Юридические вопросы Евроатлантической интеграции Украины…………..14 
 

 
НАУКОВА СТОРІНКА 

 
ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ВЕКТОР ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В 
2007 РОЦІ 
І. Тодоров…………………………………………………………………………19 
 
ПРОБЛЕМА НАТО В АМЕРИКАНО-ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВІДНОСИНАХ 
(НАПРИКІНЦІ 1990-х – ПОЧАТКУ 2000-х рр.) 
М. Володіна……………………………………………………………………….26 
 
КАНАДСЬКИЙ ДОСВІД ВРЕГУЛЮВАННЯ МІЖЕТНІЧНИХ ПРОТИРІЧ У 
КОНТЕКСТІ ЗАГОСТРЕННЯ ЕТНІЧНИХ КОНФЛІКТІВ НА СВІТОВІЙ 
АРЕНІ 
І. Мінгазутдінов, Г. Осипчук (м. Київ)…………………………………………33 
 
NGOS AND THEIR ACTIVITIES TOWARDS CREATING OPEN SOCIETIES: 
SPECIFICITY OF MODERN UKRAINIAN SOCIETY IN CONTEXT OF 
EURO-ATLANTIC INTEGRATION 
V. Kravchenko…………………………………………………………………….38 
 
ФАКТОР НАТО У ПРОЦЕСІ ОБ’ЄДНАННЯ НІМЕЧЧИНИ (1989-1990 РР.) 
А. Каракуц………………………………………………………………………..45 
 
УЧАСТЬ КРАЇН БАЛТІЇ В МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ НА БАЛКАНАХ 
М. Замікула……………………………………………………………………….51 
 
ECONOMIC ASPECTS OF EUROATLANTIC INTEGRATION OF UKRAINE: 
PRO AND CONTRA 
І. Zhelezniak………………………………………………………………………57 
 



Вісник Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці №2 (10) 

 

4 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПІВПРАЦІ УКРАЇНА-НАТО У 
МИРОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
Д. Ніколенко……………………………………………………………………...60 
 
UKRAINE’S PARTICIPATION IN OPERATION “ACTIVE ENDEAVOUR” 
O. Alekseev………………………………………………………………………..66 
 
ВИКОРИСТАННЯ МІФОТЕХНОЛОГІЙ АБО КОНСТРУЮВАННЯ 
РЕАЛЬНОСТІ З ПРИВОДУ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО НАТО 
С. Бєлєй…………………………………………………………………………...70 
 

 
ІНФОРМАЦІЙНА СТОРІНКА 

 
ВЕСНЯНА АКАДЕМІЯ НАТО В М. ОДЕСА (22-24 ТРАВНЯ 2008 РОКУ) 
…………………………………………………………………………………….74 
 
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ПАРТНЕРСЬКІ ВІДНОСИНИ НАТО – 
«УКРАЇНА ТА НАТО - РОСІЯ ПІСЛЯ БУХАРЕСТСЬКОГО САММІТУ» 
М. Замікула, І. Желєзняк………………………………………………………...77 
 

 
МОНІТОРИНГ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗМІ 

(КВІТЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2008) 
Укладач М. Замікула……………………………………………………………..79 

 
 



Вісник Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці №2 (10) 

 

5 

 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЛЕКТОРІВ, 
СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ  

 
 
 

Укладач О.Крапівін 
 
 
 
 

Відносини Україна-НАТО 
 
 
 

I. Чи може Україна стати членом НАТО? 
ПРО: 
По-перше: стратегія НАТО на розширення дає підстави для того, аби 

Україна оголосила про своє бажання стати членом Альянсу. 
По-друге: Україна не має територіальних претензій до сусідів та не 

втягнута в етнічні, міжрелігійні чи інші конфлікти, що є обов'язковим зас-
тереженням для кандидата в члени Альянсу. 

По-третє: військовий та економічний потенціал України достатній 
для того, аби достатньо швидко адаптуватись до вимог та стандартів НАТО. 

КОНТРА: 
Є цілий ряд проблем, які на сьогодні не дозволяють говорити про 

можливий швидкий рух в напрямку НАТО. 
Перше: Багатовекторна невизначеність та непослідовність української 

зовнішньої політики. 
Друге: Відсутність об'єктивного аналізу позитивних та негативних 

здобутків від можливого членства України в НАТО. 
Третє: Відсутність публічного змістовного обговорення проблеми в 

суспільстві і, як наслідок, невизначеність громадян щодо необхідності чи 
необхідності членства України в НАТО. 

Четверте: Негативна позиція Росії щодо можливого членства України 
в НАТО. (Тут, правда, варто враховувати динаміку розвитку відносин між 
Росією та НАТО і може статися так, що незабаром, і Росія подасть заявку на 
вступ до Альянсу.) 

П'яте: Уявний позаблоковий статус України, який, насправді, зако-
нодавчо не закріплений. Єдиною конституційною нормою є заборона роз-
міщення на території України іноземних військових баз. 

Підсумовуючи такі аргументи ЗА і ПРОТИ ми не хочемо ні за що агіту-
вати, але факт, що визначення місця України в системах європейської без-
пеки має відбутись, і відбутись якомога швидше, не викликає сумнівів. І 
відбуватись таке визначення має за участю якнайширшої громадськості на 
основі об'єктивних, неупереджених досліджень та експертних висновків. 
 
II. Скільки коштує НАТО? 
 

1. Спільне фінансування 
- НАТО існує на внески держав-членів НАТО, які виділяють кошти та 

інші ресурси. Фонди НАТО призначені для покриття тих витрат, які вважа-
ються доцільними всіма державами-членами. 



Вісник Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці №2 (10) 

 

6 

Структура спільного фінансування є децентралізованою і різноманіт-
ною. Не всі держави НАТО, а часом і взагалі обмежена кількість країн 
Альянсу, беруть участь в певних видах спільної багатонаціональної діяль-
ності в галузях досліджень, розвитку, виробництва та матеріально-техні 
чного забезпечення. 

Переважна більшість збройних сил і ресурсів держав НАТО, за 
винятком обмеженої кількості постійних штабів та невеликого контингенту 
постійних збройних сил, залишається під командуванням і контролем своїх 
держав. Таким чином, за небагатьма винятками, фонди НАТО не 
використовуються для забезпечення військових сил або закупівлі 
матеріальних ресурсів, таких, як кораблі, підводні човни, літаки, танки, арти-
лерія або системи озброєнь. 

Важливим винятком є: Сили раннього попередження і управління 
НАТО - літаки, оснащені радарними системами, які є спільною власністю 
держав НАТО, які разом відповідають за їх придбання, утримання та ек-
сплуатацію. 

Оплату праці військових, які служать у штабах НАТО або в будь-яких 
міжнародних штабах НАТО покриває країна, до збройних сил якої належить 
певна категорія військовослужбовців. У міжнародних штабах працює 
близько 15 000 військових, і всі вони отримують заробітну платню від своїх 
держав. 

Оплата роботи міжнародного цивільного персоналу штаб-квартири 
НАТО в Брюсселі та військових штабів НАТО здійснюється за рахунок, 
відповідно, спільних Цивільного і Військового бюджетів НАТО. 

Незважаючи на пов'язані з цим різноманітні ускладнення, затвер-
дження спільного фінансування на основі консенсусу є основним принципом 
діяльності Альянсу в цій галузі. 

Розподіл витрат 
Витрати, до яких застосовується принцип спільного фінансування, 

покриваються державами-членами, відповідно до їх зацікавленості у ре-
зультатах діяльності, що потребує такого фінансування, і згідно з узгодже-
ною системою розподілу витрат. 

Загальне правило передбачає спільне фінансування тих структур 
НАТО, якими користуються країни-члени. Всі держави Альянсу роблять 
внески тільки у фінансування підрозділів Міжнародного секретаріату. 
Міжнародного військового штабу, Військового комітету. 

За традицією, узгоджена формула розподілу витрат, за якою визнача-
ється частка кожної держави, має віддзеркалювати «платоспроможність» 
кожної країни - члена Альянсу. Однак, ця формула застосовується на основі 
не тільки економічних, а й політичних міркувань. 

Формули розподілу внесків у Цивільний та Військовий бюджети, а 
також у Програму інвестицій в безпеку НАТО були вперше затверджені на 
початку 50-х років. З часом вони зазнавали змін, які здебільшого стосувалися 
співвідношення внесків, внаслідок появи нових членів в Альянсі та різниці у 
рівні участі країн в інтегрованій командній системі. Отже, з точки зору 
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сучасних показників їх економічної потужності, таких, як ВВП або 
купівельна спроможність, ці формули є неточними. 

Незважаючи на те, що час від часу виникали пропозиції переглянути їх, 
з метою раціоналізації та вдосконалення системи розподілу витрат, остаточне 
одностайне рішення було на користь існуючої структури. 

Цивільний бюджет 
Цивільний бюджет затверджується і виконується під наглядом Комі-

тету цивільного бюджету і формується переважно з асигнувань, що виділя-
ються міністерствами закордонних справ. 

Цей бюджет охоплює поточні витрати на: 
- утримання Міжнародного секретаріату штабквартири НАТО в 

Брюсселі; 
- виконання затверджених цивільних програм і заходів; 
- витрати на спорудження, утримання та ремонт споруд і платню пер-

соналу, що використовуються для проведення засідань комітетів і робочих 
груп НАТО; 

- витрати на службу безпеки і таке інше. 
Впродовж останніх років дедалі більша частка ресурсів Цивільного 

бюджету використовується для забезпечення програм співпраці з країна-ми-
партнерами. 

Витрати на персонал становлять приблизно 62%. Фонди призначені для 
виконання Наукової програми НАТО або забезпечення інформаційної 
діяльності, становлять приблизно 24% витрат. 

Військовий бюджет 
Військовий бюджет затверджується і виконується під наглядом Комі-

тету військового бюджету, і формується здебільшого з асигнувань, що виді-
ляються міністерствами оборони. 

Цей бюджет охоплює поточні витрати і витрати на утримання, а також 
капітальні витрати міжнародної військової структури. Військовий бюджет не 
включає кошти на утримання особового складу військ, оскільки, ці витрати 
покриваються відповідними країнами. 

Програма інвестицій у безпеку 
Програма інвестицій в безпеку НАТО виконується під наглядом Комі-

тету з питань інфраструктури. Бюджет Програми використовується для фі-
нансування об'єктів і обладнання, необхідних для забезпечення функціо-
нування: 

— двох Верховних командувань НАТО; 
— аеродромів, трубопроводів і місць зберігання пального, гаваней, 
— інформаційно-комунікаційні систем; 
— радіолокаційного та навігаційного устаткування 
— військових штабів. 
Програма набула нового виміру співробітництва в контексті «Пар-

тнерства заради миру» і нині передбачає можливість використання ресурсів 
НАТО Західноєвропейським Союзом. 
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2. Управління ресурсами 
За управління всіма військовими ресурсами відповідає Головне управ-

ління ресурсами. Це управління рекомендує необхідний обсяг фінансів та 
кількість особового складу на наступний рік; дає заплановані показники на 
наступні 4 роки; готує щорічний звіт, який дає можливість контролювати 
адекватність розподілу ресурсів відповідно та переглядати залучення 
спільних військових ресурсів. 

Ресурси, що є в розпорядженні військових командувачів НАТО або, які 
необхідно їм надати для виконання певних завдань, визначають за 
допомогою системи «Пакетів наявних ресурсів». Це основний інструмент 
оцінки спільних допоміжних фондів (як капітальних інвестицій, так і 
періодичних оперативних та експлуатаційних витрат), а також кількості 
цивільного і військового особового складу, необхідного для виконання 
конкретного завдання. 

 
3. Підготовка бюджету 
Бюджет є щорічним і збігається з календарним роком. Він готується під 

керівництвом голови відповідної установи НАТО, переглядається і 
пропонується для затвердження членами фінансового комітету, що 
складається з представників відповідних країн, а затверджується для 
виконання Північноатлантичною радою. 

Після затвердження бюджету голова відповідної установи НАТО 
отримує повноваження для його виконання шляхом прийняття зобов'язань 
щодо витрат чи витрати коштів на санкціоновані потреби. Повноваження 
голови установи є обмеженими згідно з Фінансовими правилами, які 
передбачають, наприклад, укладання контрактів на постачання товарів або 
послуг на основі результатів обмежених або загальних міжнародних 
конкурсів, або переміщення коштів з метою коригування завищених чи 
занижених кошторисів, що визначають обсяги фінансування. 

У випадках відсутності консенсусу до початку фінансового року 
бюджет не затверджується, а заходи фінансуються під наглядом фінансового 
комітету за рахунок тимчасово виділених коштів, обмежених рівнем 
фінансування, який було передбачено затвердженим бюджетом попереднього 
року. Цей режим може застосовуватись впродовж 6 місяців, після чого Рада 
має прийняти рішення щодо затвердження бюджету або продовження 
терміну тимчасового фінансування. Хоча такий засіб рідко застосовується, 
він посилює принцип колективного міжурядового контролю над витратами, 
який передбачається вимогою щодо одностайного затвердження бюджету 
всіма відповідними державами. 

 
4. Фінансовий контроль 
Остаточну відповідальність за правильну підготовку і виконання 

бюджету певної установи НАТО несе керівник цього органу, але Фінансовий 
контролер надає йому суттєву адміністративну допомогу. 
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Кожен Фінансовий контролер може звернутися до фінансового 
комітету у разі затятої незгоди з керівником установи щодо передбачуваної 
фінансової операції. Фінансовий контролер має перевіряти дотримання 
правил виконання бюджету, застосування будь-яких контрольних заходів, 

затверджених фінансовим комітетом, виконання Фінансових правил та 
пов'язаних з ними вимог і процедур. В межах внутрішнього аудиту він також 
має право впроваджувати такі додаткові процедури і правила контролю, які 
вважає доцільними для забезпечення звітності. 

Головним завданням Фінансового контролера є забезпечення вчасного 
надходження від держав-членів тих коштів, які потрібні для виконання 
бюджету в такому обсязі, який відповідає узгодженим внескам і дозволяє 
уникнути накопичення надмірної кількості готівки в міжнародній скарбниці. 
Контролер щорічно укладає звіт про результати своєї роботи і передає його 
для перевірки Міжнародній раді аудиторів. 

Міжнародна рада аудиторів складається з представників національних 
аудиторських установ. 

Повноваження ради аудиторів передбачають проведення не тільки 
фінансових перевірок, але й аудиту функціонування. 

 
5. Аналіз витрат на оборону країн НАТО 
 
Зміни витрат з часом 
Якщо у абсолютних цифрах витрати на оборону у деяких країн з часом 

збільшилися, то як у % ВВП ці видатки по всіх країнах НАТО за кілька років 
зменшилися (Див Табл. 1). Наприклад Бельгія у 1980р. витратила 115 тис. 
франків (3.2% ВВП), а у 2000 році - 140 тис. франків (1.4% ВВП). 

 
Оборонні витрати країн як % ВВП
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Оборонні витрати на людину 
 

В абсолютних цифрах: найбільші у США (968$ на людину), найменші -
у Польщі (85$ США). 

У відносних цифрах (Див Табл. 2): найбільші — у Греції та Турції 
(0,05% від ВВП на людину, що витрачається на оборону), найменші — в 
Канаді, Люксембурзі, Іспанії, Бельгії, Німеччині та Данії (приблизно 0,01%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розподіл внесків між країнами 
 

Як бачимо, внески США до бюджету НАТО набагато перевищують 
внески інших країн, а в деяких випадках – усіх країн Європи разом узятих. 
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Таблиця 1. Оборонні видатки країн-членів НАТО  
 
  оборонні витрати у % ВВП  
  1980  1995  2000  
Бельгія  3,2%  1,5%  1,4%  

Чехія  -  -  2,3%  
Данія  2,4%  1,7%  1,5%  
Франція  4,0%  2,9%  2,7%  
Німеччина  3,3%  1,6%  1,5%  
Греція  5,3%  4,6%  4,9%  
Угорщина  — .  '-  1,7%  
Італія  2,1%  1,9%  1,9%  
Люксембург  1,0%  0,8%  0,7%  
Нідерланди  3,0%  1,8%  1,6%  
Норвегія  2,7%  2,2%  1,9%  
Польща  -  .     -  2,0%  
Португалія  2,9%  2,3%  2,2%  
Іспанія  2,3% .  1,4%  1,3%  
Туреччина  4,0%  4,4%  6%  
Великобританія  5,2%  2,8%  2,4%  
Загалом Європа(млн. $USA) 111 981  184352  164559  
Канада  2,0%  1,4%  1,2%  
США (млн. $)  5,6% (138 191) 3,3% (278 856) 3 3% (296 373)
Загалом Півн.Америка 
(млн. SUSA)  

143 141  287933  304441  

Загалом НАТО (млн. $USA)  255 122  472284  468 999  
 

Таблиця 2. Видатки оборони на душу населения  
 

 
  оборонні видатки на людитну ($США)  

  1980  1995  2000  
Бельгія  619  438  427  
Чехія  -  -  120  
Данія  613  596  567  
Франція  821  822  785  
Німеччина  859  504  484  
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Греція  452  484  633  
Угорщина  -  -  91  
Італія  324  338  343  
Люксембург  240  345  397  
Нідерланди  581  518  500  
Норвегія  699  805  809  
Польща  -  -  85  
Португалія  217  269  273  
Іспанія  241  221  225  
Туреччина  83  107  136  
Великобританія  778  577  526  
Загалом Європа  547  447  394  
Канада  306  309  265  
США  1144  1061  968  
Загалом 
Півн.Америка  1062  986  897  

Загалом НАТО  758  670  589  
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Юридические вопросы Евроатлантической 
интеграции Украины 

 
В РАМКАХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ИД Украина хотела бы получать 

информацию, касающуюся юридических аспектов процесса присоединения к 
Альянсу и возможности юридического использования этого процесса на 
Украине. 

Согласно Исследованию по вопросам расширения НАТО 1995 года (п. 
77) существует более 1200 соглашений и публикаций, которые непременно 
должны исполняться новыми членами. 

В Связи с этим украинская сторона хотела бы получить более 
детальную информацию об этих соглашениях и публикациях с целью 
организации работы по адаптации национального законодательства. 

 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ 
ОСНОВНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ АКТОМ в области 

национальной безопасности Украины является Закон Украины от 19 июня 
2003 года «Об основах национальной безопасности Украины», который 
согласно пункту 17 первой части статьи 92 Конституции Украины определя-
ет основные принципы государственной политики, направленные на защиту 
национальных интересов и гарантий безопасности личности, общества и 
государства на Украине от внешних и внутренних угроз во всех сферах 
жизнедеятельности. 

Согласно с этим Законом разрабатываются и утверждаются 
Президентом Украины Стратегия национальной безопасности Украины и 
Военная доктрина Украины, доктрины, концепции, стратегии и программы, 
которыми определяются целевые установки и руководящие принципы 
военного строительства, а также направления деятельности органов 
государственной власти в конкретных ситуациях с целью своевременного 
выявления, отражения и нейтрализации реальных и потенциальных угроз 
национальным интересам Украины. Стратегия национальной безопасности 
Украины и Военная доктрина Украины являются документами, 
обязательными к исполнению, и служат основой для разработки конкретных 
программ государственной политики национальной безопасности. 

Военная доктрина Украины была утверждена Указом Президента 
Украины от 15 июня 2004 года. В этом документе представлены основные 
принципы, военно-политические, военно-стратегические, военно-
экономические и военно-технические взгляды по обеспечению военной 
безопасности государства. 

Указ Президента Украины от 21 апреля 2005 года «Вопросы Военной 
доктрины Украины» вводит в этот документ положение о конечной цели - 
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вступлении Украины в НАТО, как основы общеевропейской системы 
безопасности, и подготовки Украины к полноправному членству в НАТО и 
ЕС. 

Разработку Стратегии национальной безопасности Украины 
планируется осуществить в рамках реализации мер Целевого плана Украина - 
НАТО на 2005 год. Законодательное назначение этого документа вмещается 
в рамки Закона Украины от 18 ноября 2004 года «Об организации 
оборонного планирования», согласно которому стратегия национальной 
безопасности Украины - это согласованная с точки зрения целей задач, 
договоренностей и методов долгосрочная комплексная программа практиче-
ских действий по обеспечению защиты жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. Стратегия 
национальной безопасности Украины является основой для комплексного 
планирования деятельности органов государственной власти в области 
обороны и национальной безопасности. 

Закон Украины от 19 июня 2003 года «О демократическом 
гражданском контроле Военной организации и правоохранительных органов 
государства» определяет правовые принципы организации и осуществления 
демократического гражданского контроля над ВСУ и другими военными 
формированиями, а также над правоохранительными органами государства. 

Украинское законодательство в оборонной области обеспечивает 
функционирование и развитие Вооруженных Сил Украины и других военных 
формирований. Более чем 150 законов и 300 подзаконных актов было при-
нято в области безопасности и обороны со дня независимости Украины. 

В рамках стратегического курса Украины на евроатлантическую 
интеграцию предусматривается ускорение изменений, принимая при этом во 
внимание требования НАТО. Наиболее существенные изменения в за-
конодательном и нормативно-правовом поле будут произведены с целью 
выработки доктрин, концепций, стратегий и программ, которые определят 
основные задачи, правила и принципы военной организации, а также участия 
Украины в международных миротворческих операциях. 

Национальным центром по вопросам евроатлантической интеграции 
Украины в рамках Бюджетной программы 0301280 «Выполнение 
общегосударственных организационных, информационно-аналитических и 
научно-методологических мер Целевого плана Украина - НАТО на 2005 год» 
запланирована разработка комплекса проектов нормативно-
методологических и организационно-правовых документов по стратегиче-
скому программно-целевому планированию, реформированию и развитию 
структур безопасности и обороны в контексте евроатлантической интеграции 
Украины и их научное обоснование с учетом нового формата отношений с 
Организацией Североатлантического Договора и современного состояния 
геополитической ситуации в мире. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИ-
СОЕДИНЕНИЕМ К НАТО 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ в области 
внешнеполитической деятельности, ее главные принципы, государственные 
приоритеты и задачи определены в «Основных направлениях внешней 
политики Украины», которые были утверждены 2 июля 1993 года Верховной 
Радой Украины. В этом документе, в частности, указывается на отсутствие 
правовых препятствий для ее полномасштабного участия в общеевропейской 
структуре безопасности в качестве базового компонента своей национальной 
безопасности. 

Основы национальной безопасности заложены в Законе Украины «Об 
основах национальной безопасности Украины» от 19 июня 2003 года № 964-
IV. Этот закон определяет национальную безопасность как защиту жизненно 
важных интересов человека и гражданина, общества и государства, которая 
обеспечивает постоянное развитие общества, своевременное выявление, 
предупреждение и нейтрализацию реальных и потенциальных угроз для 
национальных интересов. К основным направлениям государственной 
политики по вопросам национальной безопасности этот законодательный акт 
относит, среди прочего, обеспечение полноправного участия Украины в 
общеевропейских и региональных системах коллективной безопасности, 
приобретения членства в Европейском союзе и Организации 
Североатлантического Договора при сохранении добрососедских отношений 
и стратегического партнерства с Российской Федерацией, другими странами 
Содружества Независимых Государств, а также с другими государствами 
мира. 

Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины «О 
Стратегии Украины в отношении Организации Североатлантического 
Договора (НАТО)» от 23 мая 2002 года, которое введено в действие Указом 
Президента Украины от 8 июля 2002 года, окончательной целью 
евроатлантической интеграции Украины определяется ее членство в НАТО. 
Постановлением Верховной Рады Украины от 21 ноября 2002 года «О 
рекомендациях парламентских слушаний о взаимоотношениях и Сотруд-
ничестве Украины с НАТО» народные депутаты поддержали эту Стратегию 
и подчеркнули необходимость интенсификации процесса подготовки 
Украины к членству в Альянсе. 

Закон Украины «О международных договорах Украины» от 29 июня 
2004 года требует ратификации договоров об участии Украины в 
международных союзах и других межгосударственных объединениях 
(организациях), системах коллективной безопасности, которая осущест-
вляется путем принятия соответствующего закона, неотъемлемой частью 
которого является текст международного договора. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ УКРАИНЫ К УЧАСТИЮ В МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 

СОГЛАСНО ЗАКОНУ УКРАИНЫ «Об участии Украины в 
международных миротворческих операциях» Украина принимает участие в 
международных миротворческих операциях: 

• ООН, решение о проведении которых принято Советом Безопасности 
(СБ) ООН; 

• ОБСЕ или других региональных организаций, которые несут 
ответственность в области поддержки международного мира и безопасности 
согласно положениям главы VIII Статута ООН; 

• многонациональных сил, которые создаются с одобрения СБ ООН, 
действия и мероприятия которых осуществляются под общим контролем СБ 
ООН. 

Решения о направлении миротворческого контингента, 
миротворческого персонала, а также по вопросу о предоставлении 
материально-технических ресурсов и услуг принимает Президент Украины. 
Решение Президента Украины в части направления миротворческого 
контингента должно быть одобрено Верховной Радой Украины. 

 
СОГЛАШЕНИЯ С НАТО 
ОСНОВНЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ, которые регулируют 

сотрудничество Украины с Организацией Североатлантического Договора, 
являются: 

1. Рамочный документ программы «Партнерство ради мира» (введен 10 
января 1994 года, Украина присоединилась 8 февраля 1994 года). 

2. Презентационный документ об участии Украины в программе 
«Партнерство ради мира» (передан в НАТО 25 мая 1994 года). 

3. Соглашение между Правительством Украины и НАТО о 
безопасности от 13 марта 1995 года (ратифицирован Верховной Радой 
Украины 12 марта 2002 года). 

4. Соглашение между государствами - участниками Се-
вероатлантического Договора и другими государствами, которые принимают 
участие в программе «Партнерство ради мира», о статусе их вооруженных 
сил и Дополнительный протокол к нему (подписан Украиной 6 мая 1996 
года, ратифицирован Верховной Радой Украины 2 марта 2000 года). 

5. Дальнейший дополнительный протокол к Соглашению между 
государствами — участниками Североатлантического Договора и другими 
государствами, которые принимают участие в программе «Партнерство ради 
мира», о статусе их вооруженных сил и Дополнительный протокол к нему 
(подписан Украиной 3 декабря 1999 года, ратифицирован Верховной Радой 
Украины 20 апреля 2000 года). 

6. Хартия об особом партнерстве между Украиной и Организацией 
Североатлантического Договора (подписана 9 июля 1997 года). 
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7. Меморандум о взаимопонимании между Правительством Украины и 
Организацией Североатлантического Договора о назначении Офицеров связи 
НАТО на Украине (подписан 9 декабря 1998 года). 

8. Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом Министров 
Украины и Организацией НАТО о материально-техническом обеспечении и 
обслуживании (NAMSA) (подписан 6 декабря 2001 года). 

9. Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом Министров 
Украины и штабом Верховного главнокомандующего Объединенных 
Вооруженных Сил НАТО в Атлантике и штабом Верховного 
главнокомандующего Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе об 
обеспечении поддержки операций НАТО со стороны Украины (подписан 9 
июля 2002 года, ратифицирован Верховной Радой Украины 17 марта 2004 
года). 

10. Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом Министров 
Украины и штабом Верховного главнокомандующего Объединенных 
Вооруженных Сил НАТО по операциям в Европе об использовании 
стратегической транспортной авиации Украины в операциях и учениях 
НАТО (подписан 7 июня 2004 года, проект Закона Украины о ратификации 
Меморандума находится на рассмотрении Верховной Рады Украины). 

11. Административное Соглашение между Министерством обороны 
Украины и Штабом Верховного Главнокомандующего  Объединенных 
Вооруженных  Сил НАТО по вопросам трансформации о создании, фи-
нансировании и поддержке деятельности Бюро военной документации 
Украина - НАТО (подписано 3 августа 2004 года). 

12. Спонсорское соглашение между Министерством обороны Украины 
и Группой национальных директоров с кодификацией НАТО (АС/135) о 
присоединении к системе кодификации НАТО (вошло в силу 8 октября 2004 
года). 

13. Соглашение (в форме обмена письмами) между Министром 
иностранных дел Украины и Генеральным секретарем НАТО о поддержке 
Украиной антитеррористической операции НАТО в Средиземноморье 
«Активные усилия» (подписано 21 апреля 2005 года). 
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НАУКОВА СТОРІНКА 
 

ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ВЕКТОР ЗОВНІШ-
НЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В 2007 РОЦІ 

 

І. Тодоров 
 
Протягом всього минулого року зовнішньополітична діяльність 

держави мала суперечливий характер. З січня відбувається наростаюче 
протистояння між Кабінетом Міністрів на чолі з Віктором Януковичем, що 
спирався на підтримку більшості у парламенті, і Президентом України 
Віктором Ющенком. Тенденція до “двох зовнішніх політик”, виразником 
яких і стали зазначені суб’єкти українського політикуму, переросла у фазу 
неоголошеної війни між ними. Боротьба за вплив на зовнішньополітичну 
сферу, що фактично почалася зі звільнення з посади міністра закордонних 
справ Бориса Тарасюка, продовжувалася у вигляді жорсткої позиції 
більшості Верховної Ради України стосовно неприйняття кандидатури 
Володимира Огризка, запропонованої Президентом України. Протиріччя, 
закладене в конституційній реформі, згідно якої суттєво посилюється роль 
глави уряду, якому підпорядковані міністри, але при цьому керівництво 
зовнішньополітичною діяльністю залишається повноваженням Президента. 

Президентом України 12 лютого 2007 року відповідно до пунктів 1 і 17 
частини першої статті 106 Конституції України, частини другої статті 2 
Закону України «Про основи національної безпеки України» була 
затверджена Стратегія національної безпеки України. В цьому документі 
йшлося про засоби забезпечення сприятливих зовнішніх умов для розвитку 
та безпеки держави. Зокрема, вказано на формування навколо України 
безпечного міжнародного середовища, зміцнення систем колективної 
безпеки на європейському та трансатлантичному просторах, розвиток 
взаємин та кооперації у глобальному й регіональному вимірах; захист та 
підтримка українських громадян та їхніх інтересів за кордоном [1]. 

В 2007 році вітчизняна дипломатична служба відсвяткувала своє 90-
річчя. Варто згадати, що перший керівник українського 
зовнішньополітичного відомства Олександр Шульгін ще в 1930 році сказав, 
що «Україна, коли стане вільною, мусить увійти до складу європейського 
союзу, оскільки він буде існувати». 

Протягом року підтримувався стратегічний характер відносин України 
з Північноатлантичним альянсом. Головним політичним підсумком була, в 
цілому успішна реалізація завдань Інтенсифікованого діалогу з НАТО з 
питань набуття членства та відповідних реформ. Представники 
Міжнародного секретаріату НАТО назвали Україну прикладом у 
реформуванні сектора безпеки на демократичних принципах. Проте, завдяки 
політичним перипетіям, Кабінет Міністрів України затвердив Цільовий план 
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на 2007 рік в межах Плану дій Україна – НАТО лише на початку червня. 
Водночас, в стосунках з НАТО Україна виступала скоріше пасивним 
„кандидатом” і практично не намагалася стати активним учасником 
міжнародних дискусій, що стосуються реформування євроатлантичного 
співтовариства. Протягом року і особливо напередодні позачергових 
парламентських виборів, зовнішньополітична проблематика ставала об'єктом 
політичних маніпуляцій та використовувалася для роздмухування 
міжрегіонального протистояння. 

Президент України Віктор Ющенко в інтерв’ю канадському виданню 
"The Globe and Mail", прокоментував попередження Президента Російської 
Федерації Володимира Путіна про те, що Росія може навести свої ракети "на 
нові цілі в Європі", якщо Сполучені Штати Америки наполягатимуть на 
конфліктному плані розміщення елементів системи ПРО в Польщі та Чехії. 
Глава української держави підкреслив, що подібні висловлювання тільки 
посилили бажання його країни якомога швидше набути членства в НАТО та 
вкритися під "захисною парасолькою" Альянсу. Він зауважив, що "наша 
доктрина оборони й безпеки формально визначена законом і ключовий 
аспект цієї доктрини – забезпечити вступ України до ЄС і НАТО" [2]. 

В 2007 році виповнилося 10 років з підписання «Хартії про особливе 
партнерство» між Україною та НАТО. МЗС передало до штаб-квартири 
НАТО в Брюсселі спільного листа Президента України В.Ющенка та 
Прем’єр-міністра України В.Януковича від 27 березня із запрошенням 
Генеральному секретарю Я.Схефферу та Північноатлантичній Раді (ПАР) 
НАТО відвідати Україну 8-10 липня з нагоди цієї події. Проте, політична 
ситуація в Україні не дозволила це зробити. З метою відзначення в Україні 
10-річчя Хартії Прем’єр-міністр України Віктор Янукович своїм 
розпорядженням від 22 травня 2007 р. № 16120 затвердив відповідний 
міжвідомчий план заходів. В його рамках передбачалося, зокрема, провести 
урочисте засідання Громадської ради при Міністерстві закордонних справ 
України, до участі в якому будуть запрошені політики, видатні діячі, 
експерти і представники громадських організацій, в тому числі ті, хто був 
особисто причетний до започаткування відносин нашої країни з Альянсом та 
укладення Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО. 
Заплановано було також здійснити цілу низку інформаційних заходів 
національного масштабу, в перелік яких включено пункти стосовно 
організації засідань за "круглим столом", громадських слухань, семінарів, 
брифінгів, телевізійних дебатів, дискусій з актуальних питань 
євроатлантичної інтеграції України в регіонах держави. З цих питань 
готуватимуться і публікуватимуться в регіональних засобах масової 
інформації та на сайтах місцевих органів державної влади інформаційні 
матеріали з висвітлення євроатлантичних процесів, стану і перспектив 
співробітництва України з НАТО.  

9 липня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося спеціальне 
засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів, присвячене 10-й річниці 
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підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО. 
Виступаючи перед членами Північноатлантичної Ради – послами держав-
членів НАТО, Глава Місії України при НАТО (МУН) О.Морозов відзначив 
важливість особливого партнерства України з НАТО, підтвердивши 
незмінність євроатлантичного курсу України, спрямованого на досягнення її 
стратегічної мети – повноправного членства в Альянсі. У цьому контексті, 
Глава МУН запевнив союзників у продовженні процесу реформування 
країни, а також інтенсифікації взаємовигідної співпраці з НАТО, спрямованої 
на забезпечення миру та стабільності в регіоні. На переконання Посла 
України, безпрецедентним також є військово-технічне співробітництво, 
оскільки в Україні з 2005 року здійснюється реалізація найбільшого в історії 
НАТО проекту Трастового фонду НАТО/ПЗМ з утилізації застарілих 
озброєнь і боєприпасів. За результатами засідання було прийнято Спільну 
заяву, в якій зазначається, що на засіданні в Брюсселі 9 липня 2007 року 
Посли Комісії Україна-НАТО відзначили 10-ту річницю Хартії про особливе 
партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного Договору, 
яка була підписана 9 липня 1997 року у Мадриді. Протягом 10 років, що 
минули, особливе партнерство Україна-НАТО в рамках Хартії зміцнило 
безпеку на євроатлантичному просторі шляхом створення ефективних 
механізмів співробітництва Україна-НАТО. Трастові фонди НАТО/ПЗМ з 
утилізації застарілих озброєння та стрілецької зброї, переносних зенітно-
ракетних комплексів, а також з перепідготовки та цивільної адаптації 
колишнього військового персоналу сприяли реальному зміцненню 
національної безпеки України. Активна військова співпраця, зокрема участь 
України та її внесок у операції та місії НАТО, зміцнили партнерство Україна-
НАТО та стали помітним внеском у забезпечення міжнародного миру та 
стабільності. Навесні 2007 року виповнилося 10 років і Центру інформації і 
документації НАТО в Київі. Він був відкритий в Києві 7 травня 1997 року і 
став своєрідним підтвердженням його важливості у налагодженні співпраці 
НАТО з Україною. Україна була першою країною на пострадянському 
просторі, де було засноване подібне представництво Альянсу.  

Важливо відзначити, що вже також після початку парламентської 
кризи Верховною Радою було прийнято Закон України "Про схвалення 
рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших 
держав на територію України у 2007 році для участі у багатонаціональних 
військових навчаннях". За даний акт проголосувало 237 народних депутатів 
із 260 зареєстрованих у залі. Йшлося про двосторонні і багатосторонні 
навчання, зокрема з країнами Альянсу.  

Міністерствo закордонних справ України відреагувало на підписання 
Президентом Сполучених Штатів Америки Дж.Бушем Акту про 
консолідацію свободи через НАТО. Даним документом підтверджувалася 
відповідність Албанії, Грузії, Македонії, України та Хорватії вимогам 
американського закону про членство в НАТО від 1994 року та право 
зазначених країн на отримання від США фінансової допомоги з метою 
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підтримки їхньої інтеграції до Альянсу. Зовнішньополітичне відомство 
України висловило вдячність американській стороні за підтримку 
євроатлантичного курсу нашої держави, відзначивши виваженість такого 
кроку, який віддає належне ролі особливого партнерства Україна-НАТО, а 
також свідчить про високу оцінку внеску України у забезпечення 
регіональної безпеки. Офіційний Київ підкреслював, що, виходячи з 
національних інтересів та на основі чинного законодавства, Україна 
налаштована на активне продовження Інтенсифікованого діалогу з НАТО, 
виконання у повному обсязі завдань щорічного Цільового плану в рамках 
Плану дій Україна-НАТО, імплементацію далекосяжних реформ у 
безпековому та оборонному секторах, перебудову військово-промислового 
комплексу, а також здійснення ефективної інформаційно-роз’яснювальної 
роботи серед населення.  

Президент України Віктор Ющенко підписав 4 травня 2007 року Указ, 
яким було  затверджено Положення про національних координаторів 
співробітництва України з НАТО та внесено відповідні зміни до указів "Про 
Національну систему координації співробітництва України з Організацією 
Північноатлантичного договору" та "Про Міжвідомчу комісію з питань 
підготовки України до вступу в НАТО". Мова в цьому Положенні йшла про 
спеціально уповноважених осіб, діяльність яких спрямована на реалізацію 
державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції. Встановлювалося, що 
національні координатори співробітництва України з НАТО були членами 
Міжвідомчої комісії з питань підготовки України до вступу в НАТО і беруть 
участь у її засіданнях особисто та не можуть передавати свої повноваження 
іншим особам. Вони здійснювали керівництво та забезпечували діяльність 
міжвідомчих робочих груп у визначених сферах, що утворювалися 
Міжвідомчою комісією, затверджували їх персональний склад, проводили 
засідання зазначених груп в міру потреби, але не рідше одного разу на 
місяць, звітували про результати своєї роботи. На національних 
координаторів також покладалося сприяння виконанню центральними 
органами виконавчої влади, державними органами завдань у відповідних 
сферах співробітництва України з НАТО, в тому числі щодо підготовки 
України до вступу в НАТО, які визначаються у щорічних цільових планах 
Україна – НАТО з метою досягнення цілей Хартії про особливе партнерство 
між Україною та Організацією Північноатлантичного договору, Плану дій 
Україна – НАТО та Інтенсифікованого діалогу України з НАТО з питань 
набуття членства та здійснення відповідних реформ [3]. 

Кабінет Міністрів України під час загострення протистояння з 
Президентом, ухвалив розпорядження від 26 квітня 2007 р., яким затвердив 
план заходів щодо виконання у 2007 році Державної програми інформування 
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 
роки. Головними цілями цього програмного документу були: підвищення 
рівня інформованості громадян України про євроатлантичний курс, 
трансформацію Організації Північноатлантичного договору та переваги 
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членства в ній; поліпшення обізнаності молоді щодо євроатлантичної 
інтеграції нашої країни; залучення громадян, громадських і політичних діячів 
України, представників НАТО та держав-членів Альянсу до обговорення 
актуальних питань, напрямів, організаційних форм співпраці з НАТО; 
забезпечення підтримки державної політики євроатлантичної інтеграції 
громадянами України. Цей план включав понад 70 пунктів, які охоплювали 
широкий спектр організаційних аспектів з висвітлення євроатлантичних 
процесів, забезпечення електронних і друкованих засобів масової інформації 
матеріалами щодо стану, оцінки та перспектив здійснення політики у цій 
сфері, а також про діяльність нашої держави в рамках співробітництва з 
НАТО. Зокрема, значну увагу було закцентовано на необхідності підготовки, 
видання та розповсюдження на регіональному рівні відповідної пізнавальної 
інформації [4].  

Слід зазначити, що співпраця України з НАТО була найбільш 
скоординованим напрямком вітчизняної контрибуції міжнародної і 
регіональної безпеки. Зокрема, у рамках антитерористичної операції НАТО в 
Середземному морі „Активні зусилля” на базі штабу ВМС України у м. 
Севастополь було створено первинний національний Контактний пункт цієї 
операції. Україна стала другою, після Російської Федерації, країною – не 
членом НАТО, яка приєдналася до операції “Активні зусилля”. Основними 
формами участі ЗС України в цій операції були взаємний обмін інформацією 
у рамках операції через Контактний пункт на базі штабу Військово-Морських 
Сил ЗС України; направлення українського офіцера зв’язку до штабу операції 
(м. Неаполь, Італія); залучення військового персоналу ЗС України до участі в 
огляді підозрілих суден; направлення кораблів та підрозділів ВМС ЗС 
України до складу сил, визначених для участі в операції “Активні зусилля”. 
25 травня український корвет „Тернопіль” приступив до виконання завдань в 
рамках участі в антитерористичній операції Альянсу в Середземному морі 
„Активні зусилля”. Восени до операції приєднався другий корвет ВМС 
України „Луцьк”, а фрегат „Гетьман Сагайдачний” розпочне свою участь у 
ній протягом 2008 року.   

Отже, в умовах політичного протистояння Президента та Уряду, 
євроатлантичний напрям зовнішньої політики, як це не парадоксально, 
знаходив реальне наповнення в конкретних діях влади. В цьому контексті, 
доречно зауважити, що українське експертне середовище продовжувало 
вважати підготовку до членства в НАТО основним пріоритетом 
співробітництва з Альянсом. Незначна кількість експертів висловила 
прихильність до позаблокового та нейтрального статусу України. 
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Таблиця «Які напрямки співробітництва з НАТО є пріоритетними 
для України сьогодні?» (%) (сума відсотків більше 100, оскільки 
експерти могли обирати до трьох варіантів) [5]. 

 
 Грудень 

2006 
Березень 
2007 

Червень 
2007 

Вересень 
2007 

Груден
ь 2007 

таких немає, співробітництво з 
НАТО взагалі не потрібне  

0 0 0 1,8 1,9 

створення передумов для 
вступу України до НАТО в 
перспективі  

23,5 23,4 14,3 14,8 17,6 

створення передумов для 
вступу України до НАТО 
найближчим часом  

47,1 61,7 76,2 61,1 62,7 

спільна розробка 
концептуальних засад 
військової політики  

11,7 12,7 9,5 16,7 13,7 

пряма допомога у здійсненні 
військової реформи  

33,3 29,8 38,1 40,7 39,2 

допомога у створенні системи 
демократичного цивільного 
контролю за силовими 
структурами  

29,4 27,6 40,5 24,1 21,6 

Надання додаткових гарантій 
безпеки Україні  

37,2 48,9 59,5 51,8 43,1 

узгодження військово-
технічної політики, підтримка 
ВПК  

35,3 21,2 19 14,8 21,6 

Торгівля зброєю, 
спецтехнікою, послугами 
військово-технічного 
призначення  

13,7 8,5 11,9 14,8 11,8 

підготовка кадрів  13,7 21,2 16,7 16,7 23,5 
спільні навчання  17,6 19,1 26,2 14,8 17,6 
Участь у миротворчих 
операціях 

13,7 21,2 0 3,7 9,8 

 
Україна як носій демократичних ідей виступила рушійною силою в 

утвердженні й поширенні європейських цінностей в Балто-Чорноморсько-
Каспійському регіоні. Європейському покликанню України відповідають її 
дії, спрямовані на набуття членства в ЄС та НАТО. Про певне оновлення 
зовнішньої політики України свідчило те, що дії влади стали більш 
прогнозованими, більш орієнтованими на національні інтереси України та 
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більш відкритими. Серед основних ризиків для української зовнішньої 
політики були перебільшені очікування на швидке вирішення накопичених 
зовнішньополітичних завдань, недостатність ефективного дипломатичного 
менеджменту; відсутність координації зовнішньої політики держави з діями 
інших суб'єктів зовнішніх відносин, відсутність адекватної реакції на нові 
виклики та можливості для України, що виникають у зв'язку із змінами 
геополітичної та геоекономічної карти світу. 

Залишалася проблемою досягнення взаємодоповнюваності зовнішньої 
та внутрішньої політики держави для ефективної реалізації стратегічних 
цілей державної політики в цілому. Не вдалося досягти суспільного 
розуміння щодо того, що політика європейської та євроатлантичної інтеграції 
є політикою не стільки зовнішньої, скільки внутрішньою. 

Зовнішньополітичні досягнення 2007 року, у поєднанні з посиленою 
співпрацею України з НАТО, по суті є довгоочікуваним запрошенням нашої 
держави в якості рівноправного партнера в цивілізаційний світ демократії та 
ринкової економіки. Скористатися ним – наш історичний шанс, завдання та 
велика відповідальність. 
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ПРОБЛЕМА НАТО В АМЕРИКАНО -
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВІДНОСИНАХ (НАПРИ-

КІНЦІ 1990-х – ПОЧАТКУ 2000-х рр.) 
 
М. Володіна 

 
Події початку 1990-х років у колишній Югославії мали величезне 

значення для початку поступового, а потім стрімкого перегрупування 
основних гравців у НАТО. Збентеження і обурення охопили Альянс, що 
виявився неготовим і не оснащеним для розв’язання кризи за межами зони 
відповідальності та врегулювання кривавого внутрідержавного конфлікту 
(події у Косово в 1998 р. це підтвердили – М.В.) [1]. 

Поряд з тим, Євросоюз об'єктивно має усе для того, щоб через декілька 
років мати в своєму розпорядженні реальні військові сили, здатні діяти, як 
сумісно з НАТО, так і проводити самостійні військові операції. 
Європейський Союз, в принципі, здатний створити ефективні сили швидкого 
реагування для забезпечення захисту від загроз, які можуть виникнути, як на 
території континенту, так і за його межами [2]. 

Отже, Європейський оборонний проект загалом видається добре 
обґрунтованим. Європа має чималий військовий потенціал, але через 
практичні та процедурні обмеження Європейський Союз зараз не здатен 
виконувати військові операції. До того ж, Вашингтон перманентно вдається 
до односторонніх дій та інколи демонструє специфічне розуміння 
європейських інтересів. Пропозиція створити європейські сили, незалежні від 
Сполучених Штатів, які будуть здатні виконувати миротворчі операції в 
неспокійних сусідніх регіонах, здається розумною. Європейський Союз 
заявляє про власну політику безпеки, але він нерозривно пов’язаний з 
американською безпекою в Європі. То чи рухаються ЄС і США в тому ж 
самому напрямі? Чи мають вони спільні або близькі погляди на 
загальноєвропейську стратегію? Дискусії тривають. Під час холодної війни 
Сполучені Штати захищали країни Європи від Радянського Союзу, 
поширюючи свої принципи, але після того, як ця загроза зникла і безпека в 
Європі зросла, розпочалось загострення відносин, зменшилась стабільність, 
виникли нові загрози і тому головним завданням є створення нової 
ефективної системи безпеки. Цілком зрозуміло, що США не хочуть втрачати 
свої позиції, якими вони володіли протягом півстоліття, з іншого боку, 
зрозуміле бажання країн Європи. Вони прагнуть самостійності. З цією метою 
й було створено ЄС. Намагаючись об'єднати зусилля країни Європи прагнуть 
економічно протистояти США, та все ж у сфері безпеки у них не існує чіткої 
програми. Тому у відносинах між ЄС і Сполученими Штатами розпочався 
новий етап – етап обговорення нової спільної трансатлантичної стратегії. 

Намагання виправити дисбаланс, який існує в НАТО, відбувався 
декілька разів; так в ході Вашингтонського самміту Альянсу (квітень 1999 р.) 
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була прийнята «Ініціатива оборонних можливостей» (Defense Capabilities 
Initiative), головною метою яких було підвищення рівня взаємодій в ході 
майбутніх спільних операцій. «У відповідності з даною ініціативою 
передбачалось збільшення рівня мобільності військових сил Альянсу, їхньої 
витривалості в бою, реорганізація військового командування» [3]. 

Значна зміна у відносинах США з західноєвропейськими союзниками 
відбулась між жовтнем 1998 р. і березнем 1999 р. Тоді, в жовтні, Сполучені 
Штаті прикликали нанеси удар по Югославії, не маючи формального 
доручення (чи згоди Ради Безпеки OOH). Європейська половина НАТО 
заперечила такому виразному самоствердженню блоку. Але в березні 1999 р. 
західноєвропейська частина НАТО вже не змогла встояти перед 
американським тиском. Мова йшла перш за все про те, щоб вийти за межі 
ст.5 Вашингтонського договору про створення Північноатлантичного союзу 
(військовий напад на одну державу буде означати напад на всіх – М.В.). 
Американські дипломати наголошували на тому, що в майбутньому «НАТО 
змушений буде мати справу в основному з проблемами, які виходять за 
рамки ст.5» [4]. І їм вдалося переконати партнерів. 

Головними ознаками реформи, яку проводила команда Клінтон-
Олбрайт полягали в тому, що Північноатлантичний союз повинен в Європі 
тримати свої двері відкритими і поповнювати свої ряди. Адміністрація 
Клінтона не планувала обмежувати географічні рамки Північноатлантичного 
союзу. Мотивація тут була здійснена під час інтенсивного обміну думками в 
ході Мадридського (1997 р.) саміту: «Європейська безпека не базується 
більше на визначенні чіткої загрози чи на геополітичній калькуляції, які 
дають ясно виражену лінію потенційної конфронтації. Ціллю НАТО стає 
створення інститутів, які не мають попередніх обмежень, умовою вступу 
являється створення певного набору вимог» [5]. До квітневого самміту 1999 
р. американські офіційні лиця стали стверджувати, що експансіоністська 
повістка дня НАТО має бути розширення і що нові, додаткові місії повинні 
бути добавлені до уже існуючого репертуару Альянсу» [6]. 

Розширення географічної зони Альянсу як допомога Вашингтону у 
його глобальній місії (вихід за межі Європи, глобалізація функцій НАТО) – 
теж один з важливих аспектів реформування НАТО. Маючи таку колосальну 
підтримку США можуть продовжити, як вони вважають – будувати 
однополярний світ. «Сполучені Штати висловлюють свою турботу: або 
НАТО вийде за межу Європи, або буде згублена будь-яка його цінність» [7]. 
Найбільш «революційна» в створені нової стратегії Північноатлантичного 
союзу є розгляд можливості виходу НАТО за межі Європи. 

Це і є головний елемент реформації союзу – відмова від фіксації 
географічних кордонів дії Північноатлантичного Союзу. Процес святкування 
50-річчя НАТО – був також і новим ознаменування відкриття для дій 
Альянсу східного та південного напрямку. Вашингтон добився того, що 
НАТО в декларації про нову доктрину офіційно визнала свою 
відповідальність за безпеку і стабільність на Балканах і у всій Південно-
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Східній Європі на десятиліття вперед [8]. Цей перехід стратегічного центру з 
півночі на південь безумовно збільшив американську силу в союзі. Р.Хантер, 
який довгий час представляв США в НАТО звернувся до головного, 
ключового моменту: «Союзники по НАТО повинні вирішити питання 
розширення своєї діяльності за межі Європи – потенційно в Північну 
Африку, за Кавказьким хребтом, на Близький Схід та в Персидську затоку» 
[9]. 

За таких обставин стала під загрозу глобальна місія ООН. 
Американські стратеги заявляють, що від нині для того, щоб підвищити 
легальність статуту НАТО «не кожний вид військової дії повинен 
відбуватись у відповідності з прямим мандатом Ради Безпеки ООН» [10]. 
Переломний момент відбувся у грудні 1998 p., коли міністерство 
закордонних справ Франції – останнім серед провідних союзників США 
«наполягало на тому, що у всіх випадках звернення НАТО до силових дій 
необхідні санкції ООН; а його американський колега стверджував, що 
Альянс має власні права приймати дії без мандату РБ ООН» [11]. Втім, у 
результаті довготривалих дискусій перемогла американська точка зору. В 
результаті повітряні удари по Югославії були нанесені 24 березня 1999 р. без 
мандату РБ ООН. 

У Вашингтоні у квітні 1999 р. на святкуванні 50-річчя НАТО, в процесі 
створення нової концепції Союзу більш чіткішим ніж раніше проявили себе 
декілька тенденцій, розвиток яких в майбутньому принесе суттєву корективу 
у внутрішньому співвідношенні сил на Заході. 

Керівництво Т.Блера, ніби, остерігаючись німецької гегемонії в Європі, 
зробило декілька рішучих кроків в сторону зближення з США. Британці 
підтримали Америку у її функціях глобального поширення. Вони не 
кидались на захист інтересів європейської половини блоку, не пропонували 
своїх проектів по створенню механізмів стримування американського впливу 
в Європі. Більш того, вони досить чітко виразили не бажання 
«роз'єднання»двох частин НАТО, небажання виходу американців (особливо з 
Німеччини). І, звичайно ж, без будь-яких коментарів і повністю підтримали 
балканську політику Вашингтону [12]. 

Але пізніше виступаючи в королівському військовому інституті 8 
березня 1999 p., прем’єр-міністр Т.Блер прикликав Європейський Союз до 
власного європейського захисту, щоб бути готовими до виклику XXI 
століття. Британія також насторожено відносилась до процесу поширення 
НАТО і вимагала того, щоб між першою хвилею вступу і подальшими 
відбулась пауза, яка дозволить встановите рівень «засвоєності» нових членів. 

Франція – як і в старі голістські часи – виступила головним захисником 
західноєвропейських інтересів. «Франція, – вважають експерти британської 
палаті общин, – дотримується тієї точки зору, що формування європейської 
оборонно ідентичності повинно бути незалежним процесом, а не кроком до 
укріпленню трансатлантичного союзу» [13]. Зусиллями президента Ширака, 
які показали пряму протидію американцям, була зроблена обмовка про 
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«північноатлантичну хартію НАТО». Він зарезервував можливість 
потенційного розвитку Західноєвропейського союзу як військової організації 
Європейського Союзу. 

Німеччина, завершуючи внутрішню перебудову і вперше так відкрито 
підвищуючи свої військові сили за попередні натовські кордони, в 
загальному була солідарна із Францією, а не з Британією. На конференції в 
Мюнхені з проблем європейської безпеки у лютому 1999 р. канцлер ФРН 
Г.Шредер заявив про те, що існує «суттєва загроза проведенням Сполучених 
Штатів одностороннього курсу» [14]. А міністр закордонних справ Фішер в 
американській пресі заявив на «зріст тенденції в американській політиці 
уникати багатосторонніх рішень, і це Європа розглядає як виклик своїй 
політичній владі» [15]. Стало більш ясно, як ніколи, що можна говорив про 
німецько-французький кондомініум в Європі, який значно розходиться з 
лінією Лондона. Німеччина все ще побоюється бути флагманом європеїзму, 
але вже, в лиці канцлера Шредера, виразила свій легітимний інтерес до 
західноєвропейською самоуправління, де вона бачить для себе місце лідера 
[16]. 

В глобальному аспекті суперечності між США і НАТО призвели д 
декількох проблем: 

по-перше, виявилось, що те що важливо і являє інтерес для 
Вашингтону (передусім, допомога на глобальному рівні), не є предметом 
хвилювання інтересу і зацікавленості для західноєвропейських столиць. І 
навпаки, там де західноєвропейці стикаються з самими гострими для них 
проблемами – США або індиферентні, або класифікують їх як другорядні 
проблеми. Так, скажімо, вони цікавляться діалогом ЄС з 
середземноморськими країнами; Вашингтон мало хвилює 
західноєвропейська безробітність і загальне відставання ЄС від 
американських темпів розвитку [17]. 

По-друге, глобалізація функцій НАТО лякає західноєвропейців. їх 
лідери НАТО мають глибокі сумніви по відношенню до дій в етнічних 
конфліктах, відбуваються за межами дії НАТО, і вони навряд чи готові 
вступити в дію, якщо їх не підштовхують екстраординарні політичні 
імперативи [18]. 

По-третє, американцям і західноєвропейцям, у випадку розбіжностей 
взаємосприйняття, надзвичайно непросто домовитись один з одним – нема 
загальноприйнятої практики, ні механізмів компромісного зближення 
поглядів. 

По-четверте, західноєвропейці недостатньо змирились з постулатом 
про верховенство рішень НАТО над ООН. Навіть американська пропозиція 
розпочати бомбардування Югославії в березні 1999 р. було до останнього не 
сприйнятою Європою, її прийняли лише тоді, як на карту було поставлено 
саме існування Північноатлантичного союзу. Нагадаємо слова британського 
прем’єра Т.Блера, який сказав на передодні 24 березня: «Відійти зараз від 
рішень означало би зруйнувати здатність довіряти НАТО» [19]. В словах 
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британського прем’єра звучить невпевненість, і навіть безвихідь. Ще більш 
жорстоко висловився німецький канцлер Шредер на конференції в Мюнхені 
в березні 1999 p., переконуючи слухачів, що ігнорування РБ ООН у випадку 
Югославії було виключенням і не повинно ставати правилом [20]. Вже після 
закінчення війни проти Белграда Шредер підкреслив, що громадські права не 
повинні автоматично ставати «священною коровою» в якості приводу для 
втручання НАТО, що кожна міжнародна ситуація потребує окремого 
розгляду [21]. В майбутньому, вважає німецький канцлер, дії 
Північноатлантичного Союзу повинні бути обмежені власною територією 
[22]. 

Навіть сам тодішній секретар НАТО X.Солана, пізніше фактично 
приєднався до точки зору, заявивши, що подібні випадки повинні бути 
скоріш «виключенням з правил, ніж спробою створити міжнародне право». 

П’яте, об’єктивні обставини – співвідношення військових сил. Їх якісні 
характеристики в США і в західноєвропейських країнах говорять про рішучу 
диспропорцію, а це веде до неадекватної союзницької допомоги. І Європа 
про це диспропорцію, а це веде до неадекватної союзницької допомоги. І 
Європа про це знає: «В той час, коли оборонна промисловість США 
підлягала значній реструктуризації, європейці не приймали жодних зусиль» 
[23]. Обмежені рамки військової діяльності Франції, Британії та інших 
західноєвропейських країн будуть звужуватись ще більше тому, що низький 
рівень капіталовкладень у військову сферу не дозволяє їм сподіватись на 
якесь зближення рівнів в майбутньому. Навпаки спостерігається тенденція 
відриву США від їх найближчих союзників [24]. 

Намагаючись вийти з-під повної американської опіки, французи та 
британці в грудні 1998 р. запропонували своїм європейським партнерам 
приймати військові рішення не на рівні Західноєвропейського Союзу, а на 
вищому форумі Європейського Союзу [25]. 

Можна очікувати, що Комісія ЄЄ (скоріше форум керівників країн ЄС) 
в майбутньому візьме на себе певні військові функції, а американці 
спробують «дорожче» продати свою згоду на приватний європейський 
сепаратизм. Мова йде про спробу продати цю згоду на внутрішньо 
американській політичній арені. Домінуючі в США мотиви: не гасити 
західноєвропейську військову активність тотально, не породжувати у 
європейців почуття безсилля і заздрості концентруватись на реальних 
проблемах, використовувати ЄС в головному – солідарному спільному 
контролі над Центральною та Східною Європою. Адже головна ідея – 
спільна: інкорпорувати європейський Схід і Великий Захід [26]. 

І все ж головний факт, який впливає на майбутнє, полягає в 
незалежною ЄС і відсутність формальних зв'язків між НАТО і ЄС. 

В минулому реалізація плану Маршала і процес створення НАТО і 
забезпечив економічне та військове зближення двох берегів Атлантики, 
виділились синхронними та взаємодоповнюючими. Сьогодні ж НАТО і ЄС 
ідуть різними сепаратними шляхами. Більшість західноєвропейських країн 
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направляють свою зовнішньополітичну енергію на укріплення регіонального 
об’єднання, а не на вироблення міжатлантичної єдності. Мова йде про 
валютну та економічну політику. 

Формуючи бажання однополюсного світу, США починають чинити 
тиск в напрямку зближення ЄС і НАТО, в плані прямої і непрямої 
координації діяльності цих двох міждержавних механізмів. Тому європейці 
зосереджені на процесі внутрішньо регіональної інтеграції, явне укріплення 
ЄС перед консолідацією всіх північноатлантичних зон. Американський 
інтерес до трансатлантичної співпраці буде пропорційним до готовності 
Європи зустріти виклик майбутнього. Альянс не виживе ні за яких обставин, 
якщо європейці і американці не домовляться пре розподіл праці. Європа 
контролює ЄС і разом з Америкою вони співпрацюють у НАТО [27]. 

Події 11 вересня 2001 р. призвели до подальшого збільшення 
військового диспаритету між США та їх європейськими союзниками. 
Відчувши себе у стані війни з міжнародним тероризмом, Сполучені Штати 
пішли на різке збільшення бюджету Пентагону, таким чином, розрив в 
оборонних витратах по дві сторони Атлантики досягнув безпрецедентних 
розмірів. 

Насамперед нинішньою адміністрацією було розроблено три вірогідні 
варіанти американської військової політики щодо Європи: 

1. Продовження попереднього курсу, накресленого ще в ході 
Вашингтонського саміту НАТО 1999 p., який розглядався в рамках 
«Ініціативи оборонних можливостей», за яким має відбутись «підтягування» 
всіх членів Альянсу до американського військово-технічного рівня; 

2. Вихід із НАТО і повне виведення американських військ з Європи; 
3. Знаходження компромісу між першим і другим варіантом.  
Очевидно, що нинішня адміністрація обрала третій варіант. Рішення, 

прийняті на саміті НАТО в Празі (листопад 2002 p.), означають, що США 
«залишаються в Європі», але при цьому підхід офіційного Вашингтону до 
європейських союзників буде відбуватись за принципом «coalitions of the 
willing and able» (коаліція з тими, хто бажає і може) [28]. 

Іншими словами, американці не відмовляються від тих елементів 
військово-технічного потенціалу своїх європейських союзників, які можуть 
надати реальну допомогу в боротьбі з новими загрозами – тероризму та 
розповсюдженні зброї масового знищення, і на думку офіційного 
Вашингтону, ці елементи мають бути зведені в Сили швидкого реагування 
НАТО, які створені з авіаційних, морських та сухопутних компонентів. 
Вважається, що ці сили, спорядженні найсучаснішою зброєю, володітимуть 
необхідною гнучкістю і мобільністю, відрізняючись при цьому високим 
рівнем взаємодії і стійкості в бою. Вони можуть бути використані в будь-якій 
і частині земної кулі, оскільки така загроза, як міжнародний тероризм і 
розповсюдження зброї масового знищення, мають глобальний характер. 
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КАНАДСЬКИЙ ДОСВІД ВРЕГУЛЮВАННЯ 
МІЖЕТНІЧНИХ ПРОТИРІЧ У КОНТЕКСТІ 
ЗАГОСТРЕННЯ ЕТНІЧНИХ КОНФЛІКТІВ 

НА СВІТОВІЙ АРЕНІ 
 

І. Мінгазутдінов, Г. Осипчук (м. Київ) 
 

Історичний досвід Канади на шляху пошуку реального вирішення 
національного питання, що виникло історично, безперечно є дуже важливим 
та показовим у сучасну епоху, коли під сумнів ставиться сам принцип 
національного суверенітету, національні цінності та національні пріоритети. 
Канадська конфедерація з широкими автономними правами провінцій, що 
входять до неї, яка виникла більше 135 років тому, відображала не тільки 
реалії свого часу, але й абсолютно очевидний двонаціональний характер 
нової країни. Назва держави у багатьох архівних документах, навіть 
відрізняється по духу і суті, в залежності від мови, на якій вона подається: 
The Domimion of Саnаdа англійською та La Puissance de Canada французькою 
мовою. Це, крім всього іншого, доволі яскраво відображало неоднозначне 
розуміння суті конфедерації в двох її основних національних складниках. Під 
час свого довготривалого історичного розвитку Канада не раз переживала 
серйозні ускладнення у міжнаціональних стосунках, які цілком можна 
охарактеризувати як кризу, що виникала в результаті природної реакції у 
відповідь з боку франкомовної частини населення держави на абсолютно 
очевидний утиск її фундаментальних національних прав, зафіксованих, до 
того ж, у канадській конституції. Як справедливо відмічалося в одній з 
відомих робіт з цього питання, "посилення бюрократичної централізації, що 
відображається у прагненні центрального уряду повністю підкорити собі 
суб’єкти федерації, призводить у кінцевому результаті до кризи … 
федералізму".[1] 

Протиборство двох протилежних тенденцій - централізації і 
децентралізації, тобто звуження або розширення автономії, було особливо 
характерним для суспільно-політичного розвитку Канади після Другої 
світової війни. У 80-90-і роки ХХ ст. запанувала саме друга тенденція, про 
що свідчать події, пов'язані з укладанням конституційної угоди 1989 р. на 
озері Міч (що визнавала провінцію Квебек "особливим суспільством"), і 
обидва квебекських референдуми щодо статусу цієї самобутньої частини 
канадської держави (1980 р. та 1995 р.). Втім, це аж ніяк не призвело до 
розпаду країни, адже зв'язки, об'єднуючі провінції і народи, їх історичний 
досвід спільного проживання виявилися значно сильнішими і міцнішими, ніж 
це вважали окремі політики. 

Розумний компроміс, національне примирення на основі одностайного 
визнання всіма англомовними провінціями об'єктивного існування 
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"самобутнього суспільства" у Квебеку, як території, населеній однією з 
канадських націй, - все це залишається поки недосягненним ідеалом в 
умовах, коли значна кількість людей в англомовній Канаді виступають проти 
такого бачення Французької Канади. Тим самим ігнорується рівність 
квебекців у Канадській федерації, їхнє право на самовизначення, що не 
виключає у майбутньому нового загострення національного питання.  

Події кінця ХХ століття переконливо свідчать про зростаючу 
необхідність конституційного визнання франкоканадської нації і права 
Квебеку на самовизначення. Новий, дійсно рівноправний союз двох 
суверенних націй тільки зміцнить їх політичну єдність, засновану на довгому 
історичному досвіді, спільності інтересів, а не їх відмінності, а також 
територіальній цілісності держави, що склалася історично.  

В наші дні став досить очевидним той факт, що народ Французької 
Канади не є національною меншиною, тим паче аж ніякою "фольклорною 
групою", що дивом збереглась в умовах домінуючої англосаксонської 
культури. Він наділений усіма характерними рисами сучасної розвинутої 
нації з багатою історичною спадщиною, чітко вираженим національною 
самосвідомістю і глибокими культурними й демократичними традиціями. 
Тому виникнення Квебекського феномену не може розглядатися як 
неочікувана або ж випадкова подія епізодичного характеру. Це закономірний 
результат специфічного розвитку в умовах спочатку французького 
колоніального устрою, а потім британського колоніального та 
напівколоніального устрою, за якого соціальний гніт і національна нерівність 
неминуче породили загострення національного  питання. 

Незважаючи на різноманітні налаштування серед різних верств 
населення Квебеку, як інтелігенції так і робочого класу, всі уряди Канади 
робили практичні кроки з наближення етнічного антагонізму, як такого, що 
добіг би до свого кінця. Розглядаючи останній консервативний уряд, що 
прийшов до влади у 2006 р., слід сказати, що в його активі є угода, підписана 
з урядом Квебеку, яка передбачає можливість вступу провінції до ЮНЕСКО 
у якості асоційованого члена. Відтоді, як вважається, у федеральній політиці 
присутній асиметричний федералізм, або як його називають, 
"багатонаціональний федералізм". Термін, який вживається вже тривалий 
час,  використовувався як альтернативний у ході укладення угоди у 
Шарлоттауні, зокрема на першій конституційній конференції у Галіфаксі у 
січні 1992 р., де отримав відчутну підтримку. Асиметрія передбачає 
становище, коли одні суб’єкти федерації отримують більше влади і несуть 
більшу політичну відповідальність, ніж інші [2]. Це один із способів 
реагування на існування різних політичних спільнот в Канаді. При асиметрії 
можливе здобуття важливих прав і повноважень однією з кількох провінцій. 
Оскільки ж таке право може отримати будь-яка провінція, асиметричний 
підхід, на думку його прихильників, полегшує отримання Квебеком 
особливого статусу, зберігаючи при цьому принцип провінційної рівності. До 
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того ж, наприкінці 2006 р. була прийнята резолюція, яка визнає квебекців як 
одну із націй в єдиній Канаді, і, незважаючи на символічне значення цього 
кроку, є великим кроком вперед до зміцнення відчуття особистого статусу 
франкомовної провінції.  

Канадський досвід є дуже корисним з тієї точки зору, що всі 
суперечності та домовленості були досягнуті демократичним шляхом, без 
застосування сили, що слугує гарним прикладом у вирішенні цього питання 
для світового співтовариства, а також для країн із схожими проблемами та 
державним устроєм.  

Цікавим і для України є канадський досвід у набутті міжнародного 
авторитету, а саме: у миротворчій галузі, у підтримці діяльності різних 
міжнародних організацій, у вирішенні гуманітарних питань і сучасних 
глобальних проблем. Канада одна з перших країн визнала Україну як 
незалежну державу і встановила з нею дипломатичні відносини. Організація 
ефективного економічного, культурного і наукового співробітництва між 
Україною та Канадою залежить також від державно-правових знань і 
взаєморозуміння. 

На останок слід підкреслити значення канадського досвіду для 
європейських країн. Канада була країною багатокультурності з самого 
початку свого утворення. Коли поселенці з Європи вперше ступили на 
Північноамериканський континент, вони виявили там декілька груп 
аборигенів. Кожне з племен володіло своєю мовою, культурою, багатою та 
відмінною від культури інших племен. У свою чергу, європейці поширили 
власні традиції, мови, культури. Більшість з них прибула з Великої Британії 
та Франції, однак, були також німці, китайці, українці та інші. Аборигени 
володарювали на цій території понад 400 років. Поселенці цього періоду та 
усі, хто незабаром прибув на континент, зробили свій вагомий внесок у 
розбудову сучасної Канади, країни багатокультурності. 

Доктрина багатокультурності народилась у Канаді у контексті основної 
протидії англоканадців та франкоканадців, але її мета і зміст були пов’язані, 
перш за все, з проблемами "третього елементу", тобто з фактором 
національних меншин. Це питання вийшло на перший план соціально-
політичного життя країни з декількох причин. Так, за сто років існування 
канадської федерації (з 1867 р.) кількість населення, яке не належить до двох 
"націй-засновниць", постійно зростала (передовсім через демографічний 
чинник) і, в результаті, складала більше чверті населення. У 1871 р. два 
мільйони канадців (60% населення) були британського походження, один 
мільйон (31%) – французького походження і 250 тисяч (8% ) – іншого 
етнічного походження, включаючи корінних жителів – індіанців та ескімосів. 
Ще через сто років, у 1971 р. співвідношення істотно змінилося: 44% 
канадців британського походження, 28% – французького і 27% – іншого. 
Зростаюче населення небританського і нефранцузького походження стало 
дедалі частіше і яскравіше виявляти своє бажання усунути існуючу 
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соціально-економічну та політичну нерівність етнічних груп і підвищити 
статус меншин у канадському суспільстві. 

Досвід Канади у сфері міжнаціональних та міжетнічних відносин є 
багато у чому унікальним. З огляду на те, що вона є, водночас, і 
мультинаціональною внаслідок колонізації та завоювань, і поліетнічною, як 
результат індивідуальної та родинної імміграції. "Таких країн, – зазначає 
сучасна російська дослідниця В.Антонова, – не дуже багато"[3]. У першу 
чергу, вона згадує Канаду, де індіанці були завойовані французькими 
поселенцями, французи були завойовані англійцями, і тепер сьогоднішні 
відносини між ними двома можуть розглядатися як добровільна федерація. І 
ті, й інші приймають іммігрантів, яким дозволяється підтримувати власну 
ідентичність.  

Крім того, існують різні підходи у царині збереження ідентичностей, у 
тому числі етнокультурних. Сьогодні це, по-перше, "захист і відданість" 
ліберальної держави правам індивідів. Друга стратегія може бути пов’язана з 
підтриманням "виживання", а згодом і "розквіту" етнічних груп. Перша 
модель багатокультурності притаманна більше США. Друга модель 
домінувала у Канаді в кінці 70-х – на поч. 80-х рр. ХХ ст. Проте, така 
практика, як засвідчив перебіг політичних подій, призводить іноді до 
ущемлення інтересів інших етнічних груп та індивідуальних ідентичностей. 
Тому держава поступово схиляється до ліберальної політики захисту прав та 
ідентичностей насамперед окремої особистості. Тим більше, практика 
Канади свідчить, що іноді етнокультурні спільноти (для прикладу сікхи, 
китайці) продукують радше дух закритості, аніж відкритості і адаптації до 
того суспільства, де вони мешкають. Усе відбувається немовби у дусі 
І.Гердера, який писав: "Такий і китаєць, такий і японець; за межами своєї 
країни вони – лоза, пересаджена невчасно".[4]  

Важливим канадський досвід вбачається для Європи й через те, що 
саме тут останніми десятиліттями ми стали свідками етнічних конфліктів, 
чисток (війни на Балканах), виступів афро-азійських общин на етнічному та 
релігійному ґрунті проти суспільного порядку у країнах проживання 
(яскравий приклад – заворушення у Франції). Більше того, тенденції до 
європейської полікультурності та поліетнічності стають значно помітнішими. 
Як цілком ймовірно прогнозує відомий італійський філософ Умберто Еко, у 
недалекому майбутньому Європа перетвориться на "багаторасовий, або, 
якщо бажаєте, на багатокольоровий континент". 

Прояви ксенофобії, антисемітизму і расизму стали, на жаль, 
невід’ємною частиною суспільного життя у Західній Європі. Як вважає 
австрійський вчений У.Альтерматт, потрясіння у Європі впливають на більш 
чіткий прояв "етнічних складових конфліктів" в інших країнах та регіонах, а 
саме - в Афганістані, Курдистані, Руанді та Сомалі, а також у насильницьких 
діях з етнічно-релігійною мотивацією на індійському субконтиненті [5].  
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Відтак канадська практика і політичний досвід співробітництва 
етнічних груп у контексті "багатокультурного розвитку" є вкрай корисними 
при розв’язанні етнічних конфліктів та, особливо, на етапі виходу з кризових 
ситуацій і досягнення сталого розвитку країн з поліетнічним та 
поліконфесійним складом населення.  
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NGOS AND THEIR ACTIVITIES TOWARDS 
CREATING OPEN SOCIETIES: SPECIFICITY 

OF MODERN UKRAINIAN SOCIETY IN 
CONTEXT OF EURO-ATLANTIC 

INTEGRATION 
V. Kravchenko 

 
After collapse of the Soviet Union the countries of Eastern and Central 

Europe met the absolutely new reality. Every state from the eastern side of “Iron 
Curtain” looked unprepared for crucial changes which affected all spheres of life – 
from economy to culture. The image of communism was ruined, on the contrary – 
capitalism as the leading system was promoted with the direct assistance of 
Western countries. Talking in geopolitical frames, the falling of great Soviet 
Empire entailed very serious consequences in the whole Europe – redivision of the 
influence zones and offensive of American influence. Weak countries of the 
Central Europe, which were historically separated from the maternal European 
Civilization, such as Poland, Hungary and Czechoslovakia found the process of 
socialistic reintegration not so painful as countries of former Soviet Union. These 
countries were prepared to crucial changes by the “velvet revolution” events and 
cooperated in the frames of specially created international organization with 
strongly pronounced regional direction – Wishegrad group – to struggle the 
consequences of lost links with Russia superpower, and with view to participate in 
the process of European Union enlargement which turned into reality after the 
signing of Maastricht and Amsterdam agreements. Of course, first steps for these 
countries were the establishment of democracy, open society building, fighting of 
corruption, Euro-Atlantic integration, proclaiming of join European values etc.  
 The another group of states were the independent republics of the former 
USSR, so these countries have more strong ties of relationship with Russia 
dominating power. Especially these ties influenced the economic sector. Hard 
destiny overtook the second most important Soviet republic – Ukraine, which was 
deadlocked by new conditions of society transformation. Author of these lines has 
the honor to be active participant in building process of open society in the most 
problematic eastern region of Ukraine. This essay is an effort to analyze the 
gathered experience on the basis of historical and cultural peculiarities of unique 
and original Ukrainian society. 

Talking about the process of democratization and building of tolerant and 
open society, which is still continuing, it is necessary to say about the peculiarities 
of Ukraine’s historical development. Ukraine’s democrats incline to give to the 
history of the Ukraine’s lands collecting a lot of problems of modern society 
transformation. In contrast to others countries of region, Ukraine has no strong 
tradition of statehood. The Ukrainian nationality has developed from the east Slavs 
tribes in the V-VI ages AD. That was the pagans’ people, which cropped the 
fruitful chernozem lands near the upstream water of Dnipro River. First record 
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about East Slavs statehood was made by ancient chronicler in IX century. It is 
interesting fact that the grandfathers of Ukrainian history became not Slavs but 
Varangians, which found the capital of Rus Princedom – Kiev. In 988 year AD 
Kiev Rus adopted Christianity with Vladimir the Great, which was the heir to the 
throne from Viking dynasty of Rurikoviches. In that time, Kiev Rus was well 
developed Empire with the wide influence in region and powerful diplomacy. Up 
to its decline in the XII century, Rus collected the modern Ukrainian and Russian 
lands. The eastern and south borders of Kiev Rus excluded the territories of 
modern Ukraine – Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhye, Kharkiv, Kherson, 
Mykolayiv, Odessa and the Crimea. In the Dark Age these territories were divided 
between the tribes of barbarian – pecheniges, khazars etc. In the Black sea coast 
were built well-developed Greek colonies – Chersonese and Olivia, which were 
ruined and conquered by the neighbors-barbarians with the decline of the centre. 
 The next period of Ukraine’s history was marked by the dominance of two 
middle age Empires – Lithuanian princedom and Poland. After the junction of 
these empires the whole territory of the former Kiev Rus found itself as province 
of Rjech Pospolita. The other territories of modern Ukraine were conquered by the 
Tatarians and Mongolians and became the part of the Golden Horde lands. People 
were assimilated by the newcomers. At the south coast of Crimea were founded the 
Italian colonies of Genoa and Verona. 
 The great problem for Ukraine in that time was the religion issue, because 
Rjech Pospolita population was mostly catholic, Ukrainian territories were 
populated with orthodox, Mongolians were the pagans. After the Union of the 
churches in 1595 the Greek-catholic church was created to reassure the whole 
population. But in spite of all expectations of polish kings this Union provoked the 
blow on religion base. That was the answer of orthodox Ukrainians which 
repudiated the new church. They escaped to the East territories, to the borders of 
Empire and began build the fortifications at Dnipro islands. These castles were 
named Siches, these people were named Cossacks. 
 That was probably the most powerful and combat-ready insurgent army in 
the history. Cossacks established new rules of fighting (extraordinary movable), 
new rights for every citizen – strict but fair for everyone. Without doubts, that was 
the first democratic republic in the new period of history with the free elections 
and collective government, with the strong influence of Orthodox Church. But at 
the same time this republic had at least only autonomies rights and served to polish 
king, defending the south-east borders of Rjech Pospolita. In 1648 year the head of 
Sich which had the title of Hetman – Bogdan Khmelnitskiy – started the Civil war 
in the Empire to get the independence for Ukraine. After 6 years of bloody fights 
he was forced to ask for assistance from the side of close orthodox partner – 
Russia. The process of Pereyaslav Rada when the territories of Ukraine were 
practically included to the Russian lands is the most contradictory and debated by 
the historians today. Probably, that was the greatest fault of good strategist. After 
that the Ukrainian lands were divided between Russia and Poland; the first time in 
its history Ukraine became divided in to left and right coast of Dnipro river. In 
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short period the Cossacks republic was destroyed and the tsarism power was 
established at the whole Russian lands. Russian tsars conquered the east 
Ukrainians lands, which was named as Wild field and reached of sources – coal 
and iron ore. The last big success of Russian military at the territory of modern 
Ukraine concerned the Crimean khanate, which was the homage-state of Turkish 
Empire. It was destroyed by Ekaterina the Great in the end of XVIII age, as well as 
the last capital of Cossacks Sich. That period in Ukrainian history is named as 
Ruin, when the Ukrainian nationality and statehood was strictly prohibited; instead 
the artificial nation of Malorossia was imposed to people. 
 That was the stern period of checkout for Ukrainians. Generally speaking, 
country was divided between two great Empires – Romanoffs’ Russia and 
Gabsburgs’ Austro-Hungary. The last one occupied territories of modern Western 
Ukraine: Galichina, Zakarpattya, Bukovina. The native population was named as 
Rosins, religion was Catholic and Greek-catholic Christianity, propaganda of 
Ukrainian language and culture was strictly banned. The cultural capital of Russian 
Ukraine was Kiev, where Ukrainian cultural elite provided underground activity. 
As well as in Austro-Hungary, Ukrainian language was unpopular and used only in 
the village. Southern and eastern provinces of Russian Empire developed quickly 
in the second half of XIX century because of flow of investments in heavy 
industry, mostly in coal-mining industry and ferrous metallurgy. For example, in 
this short period the population of eastern Ekaterinoslav province increased three 
times before the beginning of XX century. In 1869 year Hguezovka village 
(modern Donetsk) was founded by the Welsh businessmen James Hguez, which 
decided build the metallurgical plant in financial successful and safe place. The 
unemployed people from the whole Empire began come to these lands. The unique 
multicultural society was formed step-by-step. It included the absolutely different 
nationalities, cultures and religions: Ukrainians, Russians, Tatarians, Greeks, 
Germans, Jews etc. 
 Great stimuli for the renaissance of national idea in Ukraine were the events 
of Russian revolution, when Ukraine’s official state was formed and declared. In 
this uneasy period Ukraine for the first time collects the most number of modern 
lands. This event was proclaimed in the Sofia square at Kiev in January 22, 1919. 
But that wasn’t really independent state. There were different authorities on the 
territory of Ukraine which believed in its legitimacy: Central Rada in Kiev, 
Western Ukrainian Republic in Lviv, communists in Kharkiv, Makhnov’s anarchy 
in Hulyai Pole’, Denikins’ army in South. After the defeats of all instable 
opponents, the communists established the Soviet Ukraine as the pseudo-
independent republic in composition of others Soviet republics, which founded 
USSR. Lenin had never believed in Ukrainian statehood, but strategically assumed 
the development of Ukrainian culture, supported pro-Ukraine policy in republic. 
But in few years, after the death of Great communist leader, Stalin changed 
radically the whole USSR policy; genocide against Ukrainians in 1932-1933 also 
known as Holodomor and mass executions of national elites emphasize the anti-
human nature of communism regime in Soviet Ukraine. Other territories of modern 
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Ukraine were: Galichina which affiliated the Poland eastern province, Bukovina 
annexed by Romania, Zakarpattya annexed by Czechoslovakia. Strong 
nationalistic movement was organized in Galichina, where Ukrainian rebels chose 
the terrorist methods of struggle for independence. Since autumn 1939 the all 
historical territories were united in Soviet Ukraine republic in accordance with the 
German-Soviet pact. Propaganda of nationalistic ideas was banned up till the 1985 
year, when Gorbachov declared restructuring [1]. Many famous Ukrainian 
dissidents were killed by totalitarian communism authority. Many Ukrainian 
people were transformed to Russians or even Sovietians. That was great strike on 
Ukraine and its culture. Just because these facts, the long-expected independence 
was underestimated in the multiethnic and soviet East and overestimated (in the 
euphoria conditions) in the monoethnic and nationalistic West. From the 
beginning, the Ukraine society obtained heterogeneity and cultural split. 
 Last official population census in Ukraine was held in 1989, two years 
before the proclaiming of independence. In accordance with this data, as well as 
according to sociologic data of Razumkov Centre (2006) the population map was 
drawn up. Total population of the country decreased from 52 million in 1989 to 
46.5 million in 2006. Ethnic map of central and western regions is distinguished by 
its homogeneous – Ukrainians are mostly prevailing. These administrative regions 
covered half of the whole territory of Ukraine, but the density of population is 
quite low. There are less developed agricultural regions with a great potential for 
tourism at Carpathian Mountains in West. In the result of cultural homogeneous 
and historical memory of population in these regions, people have high political 
consciousness and confidently identify themselves as Ukrainians. Patriotism, the 
elements of nationalism and strong Ukrainian chauvinism is typical for this part of 
country. Good illustrations of this were the events of Orange revolution in autumn 
2004. 

 The absolute majority of population is leaving in southern and eastern 
Ukraine (about 30 millions). Heavy industry, well developed agriculture and good 
opportunities for tourism at the Black sea coast create favorable conditions for 
prosperity. Standards of living for these regions are higher than in the other part of 
Ukraine. If we will look the ethnic map of region we will see the great diversity: 65 
per cents are Ukrainians, 25 per cents are Russians, 10 per cents – others 
(Tatarians, Jews, Greeks, Germans etc.). But it’s the general picture, for example 
in Lugansk region or in the Crimean Autonomous Republic Russian population is 
prevailing. Strong pro-Russian (or even pro-soviet) trends are popular on the 
reason of close cultural and family links which have still existed. The information 
space is mostly Russian or Russian speaking. The language issue got very sharp 
status after the Orange revolution. Ukrainian language and spreading of Ukrainian 
culture is totally misinterpreted. Political views are concentrated on left or pseudo-
left (oligarchic) ideology because of low political culture (labor class) and low 
political activity, which is traditionally deeply rooted in the Russian custom of full 
confidence and trust in tsar omnipotence. So it is necessary to speak about 
coexistence of two kinds of society in the state, which represents the specific 
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distinctive features and create the impression of additional difficulties in promoting 
of open society in Ukraine. 
 From the first years of independence, Ukraine choose the European 
(Western) vector of development with such basic elements as freedom of speech, 
market economy, strong civil regulations in all kind of political life etc. In the 
same time, the foreign policy of multivectorism were promoted as the variant for 
balance in relations with powerful Eastern neighbor – Russia. Ukraine is still 
economically dependent from Russian gas and oil, from another side Russia is 
definitely interested in Ukrainian transit pipelines and frequently pressing Ukraine 
on different occasions. Ukraine is firm in desire to build the European democratic 
country, independent and sovereign, to get the membership in the leading 
European and Euro-Atlantic institutions – European Union and North Atlantic 
Treaty Organization. Unfortunately, before the Orange revolution in 2004 these 
words were just an intention without any practical implementation. But after the 
tough president elections four years ago, some positive trends appeared. First of all 
these changes concerned the sphere of civil regulation and non-governmental 
organizations influence. 
 NGO’s activity in Ukraine could be tentatively divided in three main 
branches according to the next parameters: aim persuaded, financial independence, 
age limits for participants. First group represents numerous NGOs which aimed to 
struggle for (for example) civil rights and social equality, against the illnesses 
(tuberculosis, AIDS etc.). These non-governmental organizations have the 
financial assistance from different international funds or from oligarchic 
corporations (Interpipe Group of Pinchuk, SCM of Akhmetov etc.) and have 
enough independence. Of course, such NGOs have no any restrictions on age for 
participants, and it should be mentioned that their activity is hardly out of the 
ordinary but doubtless necessary. Second category represents the youth NGOs, 
which are persuading different aims (as usual, not social). Part of these NGOs has 
close links with political parties; even achieve the money to support their activity 
(high level of dependence). Other part is seeking the international programs to 
present different ambitious projects of active youth involvement in social and 
political life, spreading out of European values etc. These NGOs could be 
conditionally named as Euroclubs; participants leave NGOs when graduate the 
University studying. In particular cases specified organization unites in the 
frameworks of civil coalition to coordinate their activity and strengthen 
functionality. Third group of NGOs is the most interesting for analyze. Usually, 
such organizations have close relations with governmental structures and regional 
authority, assisting them in the process of implementation of state programs on 
European and Euro-Atlantic integration issues. Some of these NGOs fulfilled “the 
watch dog” function, monitoring the efficiency of governmental program 
realization on every step of executive powers hierarchy. They have no age 
qualification, are frequently financing by the state and international organizations, 
have the wide influence and restricted freedom for activity. Sometimes, under the 
objective circumstances connected with the unique character of social 
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environment, the activity of such NGOs reflects the complicity and openness of the 
system existing. 

That’s not a secret, that Euro-Atlantic integration is a short-term aim for 
Ukraine, which is systematically promoted by the Kiev authority. Up to this 
moment the idea of Ukrainian membership in NATO have very small level of 
public support, especially at the eastern and southern regions. On reason of popular 
political speculations existing from the both sides of leading political parties – 
ultra-positive versus ultra-negative – the question of NATO integration is 
deadlocked by the public awareness. Practically, country have prepared all 
necessary documents, implemented all obligatory conditions for the membership. 
But destiny of the fundamental decision about accession to the Alliance should be 
determined by the means of national referendum. And its absolutely clear that 
population of problematic regions is ready to vote down that decision. Next 
passage will be devoted to the explanation of local features of non-popular 
information (in this case – NATO-related) perception in Donetsk. 

We definitely can’t speak about the minority of Russian ethnic population in 
the East of Ukraine. For example, in Donetsk region 38 per cents of the whole 
population are Russians, 56 per cents – Ukrainians, 6 per cents – others. But in real 
there are a huge number of people in this region, which are feeling themselves as 
Russians (Russian-speaking) in spite of official data. Problem of false self-
identification can be explained by several interrelated reasons: 

- so-called “Donbass patriotism”, which derived from soviet history of this 
region, when “the fame of labor Donbass – the land of metallurgists and minors” 
was glorified in folklore and stirred up the proud of proletariat people, which 
populated the region. In the first years of Ukraine’s independence the idea about 
the exceptional importance of Donetsk region and its resources generated. New 
myth about region was born: “Donbass feeds Ukraine”. During the presidential 
election campaign in 2004 former head of Donetsk State Administration Viktor 
Yanukovich used the slogan “Vote with Donbass in the heart” and wins 96 per 
cents of voices. That was very impressive record taking into account the defeat of 
traditionally strong (at the East) communist candidate; 

- Russian language. The absolute majority of population speaks Russian; 
Ukrainian language everywhere gives the hostile reception, is close to extinction. 
Steadfast stereotype exists in the society – “Ukrainian language – language of the 
Western Ukraine”; 

- Russian information space prevailing. The rates of Russian cable television 
channels are significantly higher than rates of accessible Ukrainian TV channels. 
Russian mass-media distinguishes from Ukrainian by the better form and quality of 
final information product [3]. 

Author often has to face with officials which draw the plans of Euro-Atlantic 
information campaign for their superiors. They lose touch with reality, living in 
another planet with united society, but society in Ukraine is practically disrupted! 
As a result the vacuum of reliable information filled by disinformation which serve 
as the checked instrument for electoral games. Summing up all described 
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parameters and the specificity of Ukrainian society, we can recommend take into 
account next practical advises (what my institutions used in NATO information 
campaign): 

- all information campaign in the region should be pursued only in Russian 
(in contrast to official Kiev recommendations); 

- it is necessary to avoid of political discussion of the issue, NATO 
integration – strategic course of Ukraine’s foreign policy (every political party has 
the item devoted NATO topic in its program); 

- it is necessary to avoid the debates about threat (especially threat of Russia) 
because intimidation is the worst method of persuasion (Kiev position: “threat for 
national security is the reason of Ukraine’s striving to NATO”); instead we should 
underline the success of Russia’s cooperation with Alliance;  

- it is necessary to avoid the provocative events during information 
campaign (such as drawing contest in schools on NATO topic, which is very 
popular at the West of Ukraine). 
 Ukraine is young state building the European democracy and open society. 
At the same time Ukraine is the conciliar country which consolidates culturally and 
ethnically different lands. And the question of society unity rises very sharply in 
the multinational state. The existing split results in negative consequences, when 
every part believes in its own truth. The most responsible task for politicians is to 
find a middle ground, to strike balance and consensus for fragile Ukrainian society. 
The independence, sovereignty and territorial integrity of the state strongly depend 
on the political flexibility. But political speculations aggravate contradictions and 
cultural rupture in Ukraine. Today Ukraine desperately needs the fresh thinking of 
well educated specialists, security experts. Ukrainian civil service needs to be 
staffed with young specialists. NGOs are the excellent school of leadership for 
future elite. In spite of absence of legislative mechanism of the NGOs influence on 
state governing, non-governmental organizations make the invaluable contribution 
to national conciliation, sharing the European values and developing the open 
society elements. 
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ФАКТОР НАТО У ПРОЦЕСІ ОБ’ЄДНАННЯ 
НІМЕЧЧИНИ (1989-1990 РР.) 

 
А. Каракуц  

 
 Об’єднання Німеччини наприкінці 80-х—90-х рр. ХХ ст. відбувалося 
на фоні глибинних змін у Центральній та Східній Європі. Повалення 
комуністичних режимів у країнах регіону та вивід радянських військ з країн 
колишнього Варшавського договору, вирішували для Німеччини стратегічну 
проблему — перебування на передньому краї фронту «холодної війни». Як 
наслідок, для Федеративної Республіки Німеччина (ФРН) зникала 
необхідність у військових гарантіях Організації Північноатлантичного 
договору (НАТО) та США. До того ж, Радянський Союз, від позиції якого 
безпосередньо залежав перебіг процесу уніфікації ФРН та Німецької 
Демократичної Республіки (НДР), дотримувався принципіальної позиції, що 
об’єднана Німеччина не має бути членом НАТО і проголошував це 
передумовою переговорів щодо вирішення німецького питання у 1989-1990 
рр. В той же час країни Заходу, та насамперед Сполучені Штати Америки, не 
підтримували ідею появи всередині європейського континенту потужної 
нейтральної країни, та вважали членство об’єднаної Німеччині у НАТО 
важливим механізмом забезпечення безпеки у Європі. Таким чином членство 
ФРН в НАТО ставало важливим фактором процесу об’єднання Німеччини й 
центральним питанням на переговорах у форматі «два-плюс-чотири» (дві 
німецькі держави та країні-переможниці у Другій світовій війні — СРСР, 
США, Велика Британія та Франція — А.К.). 
 Сам процес об’єднання Німеччини виявився достатньо 
швидкоплинним: від повалення Берлінського муру у ніч з 9 на 10 листопада 
1989 р. до проголошення Акта про возз’єднання 3 жовтня 1990 р. минуло 
лише одинадцять місяців. На відміну від попереднього об’єднання 
Німеччини, яке Бісмарк здійснив у 70-х рр. ХІХ ст. «залізом та кров’ю», 
наприкінці ХХ ст. цей процес відбувався мирним та демократичним шляхом. 
Втім, перспектива поява єдиної німецької держави знову викликала дискусію 
щодо «німецького питання». Декілька європейських країн, насамперед 
Велика Британія на чолі з Маргарет Тетчер та Франція на чолі з Франсуа 
Міттераном висловили побоювання, що об’єднана Німеччина, з найбільшою 
на європейському континенті кількістю населення, економікою та 
потенційно найбільшою армією, спробує знову встановити власну гегемонію 
у Європі. Саме тому головним питанням переговорного процесу, який 
розпочався після повалення Берлінського муру стало те, якою має бути єдина 
Німеччина — залишитись в НАТО, чи стати нейтральною державою, або ж 
одночасно бути членом Північноатлантичного альянсу та Організації 
Варшавського договору. Принциповими в цьому сенсі стали позиції двох 
наддержав — Сполучених Штатів Америки та Радянського Союзу.   
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Вже наприкінці 1989 р. США підтримали процес об’єднання двох 
Німеччин. Формулюючи свою позицію, Вашингтон особливо підкреслював 
роль НАТО. Намагаючись не повторяти своїх помилок, пов’язаних з 
американською політикою ізоляціонізму напередодні Першої та Другої 
світових війн, США мали намір продовжувати грати істотну роль у 
забезпеченні європейської безпеки. Механізмом для реалізації цієї ролі 
повинно було стати саме НАТО. Альянс був єдиним засобом для США 
тримати власні збройні сили в Європі. Членство об’єднаної Німеччини в 
НАТО мало б відігравати для США дуже важливу роль. Саме в Німеччині на 
протязі майже півсторіччя розташовувалися найбільші американські 
військові угрупування у Європі. Поява нейтральної Німеччини ставила під 
питання присутність американських військ на цьому континенті. Нейтральна 
Німеччина з населенням близько 80 млн. чоловік була б найбільш могутньою 
в економічному плані державою Європи та задля забезпечення власної 
безпеки в кінцевому рахунку зажадала отримати ядерну зброю. Інший 
варіант, пов'язаний із демілітаризацією Німеччини також був неприйнятний – 
у першу чергу, через досвід Версаля – Німеччина, не прив’язана до жодної 
структури безпеки виявилась б занадто слабкою. У цій ситуації 
Великобританія та Франція спробували б встановити контроль над новою 
Німеччиною, на що остання була б змушена відповідати створенням власних 
союзів. Потенційна нестабільність у Східній Європі, пов’язана з розпадом 
радянського блока, робила б ситуацію ще більш загрозливою. Саме тому 
варіант членства об’єднаної Німеччини в НАТО, з точки зору Білого дому, 
був найбільш прийнятним [1, c. 168]. У той же час, США визнавали, що задля 
продовження існування НАТО була потрібна глибока трансформація – 
пов’язана із закінченням «холодної війни» та необхідністю вироблення нової 
стратегії в протистоянні з новими загрозами постбіполярного світу. У 
лютому 1990 р. президент США Дж. Буш наказав провести повну переоцінку 
американської стратегії в НАТО. Для проведення аналізу практичних 
аспектів була створена міжвідомча робоча група по європейській стратегії, 
яку очолив Б. Гейтс. У 1989 р. союзники погодилися почати нові переговори 
відносно контролю ядерних сил ракет малої дальності після того, як буде 
підписаний договір про обмеження звичайних озброєнь. Скорочення 
звичайних озброєнь зменшило роль ядерної зброї малої дальності як засобу 
компенсації переваги Варшавського договору в області звичайних озброєнь, і 
на початку 1990 року Конгрес США відмовився виділяти кошти на їх 
модернізацію [2, c. 144]. 

12 лютого 1990 р. в Оттаві зібралася перша і єдина конференція 
міністрів закордонних справ держав НАТО й Організації Варшавського 
договору. Вона була присвячена проблемі "відкритого неба", заходам щодо 
зміцнення довіри у військовій області. Однак в історію вона ввійшла по 
зовсім іншій причині. Міністр закордонних справ ФРН Геншер поставив 
перед собою завдання вже на цій конференції домогтися формальної 
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домовленості про початок переговорів у форматі "2+4". Голова 
Держдепартаменту США Дж. Бейкер активно підтримав його. Не 
заперечували й міністри закордонних справ Великобританії й Франції. 
Міністр закордонних справ СРСР Шеварднадзе не був готовий до настільки 
швидких темпів просування переговорів, але в остаточному підсумку дав 
згоду на опублікування спільної заяви шести міністрів про початок 
переговорів для обговорення "зовнішніх аспектів досягнення німецької 
єдності, включаючи питання безпеки сусідніх держав". 

Позиція СРСР щодо об’єднання Німеччини, та зокрема членства єдиної 
держави у НАТО на протязі 1989-1990 рр. зазнала значної еволюції. Багато в 
чому ця еволюція проходила в контексті проголошеної генеральним 
секретарем ЦК КПРС Радянського Союзу М. Горбачовим політики «нового 
мислення». На початковому етапі радянське керівництво притримувалося 
думки, що нова німецька держава має стати нейтральною [3, c. 4]. Крім того, 
важливою умовою об’єднання мала стати демілітаризація ФРН. Втім 
радянське керівництво визнавало той факт, що американська присутність у 
Європі відіграє стабілізуючу роль. На зустрічі із Гельмутом Колем 10 лютого 
1990 р. у Москві Горбачов визнав, що Німеччина має сама обирати шлях, 
яким вона піде. В тому ж лютому 1990 р. канцлер Німеччини на зустрічі з 
президентом США Дж. Бушем дійшли до згоди, що об’єднана Німеччина має 
залишатися повноцінним членом НАТО, залишаючись у військовій структурі 
Альянсу. Також вони дійшли згоди, що американські війська мають 
залишатися у ФРН, як гарант стабільності. Горбачов жорстко відреагував на 
цю заяву, звинувативши США та ФРН у намаганні відсторонити СРСР від 
вирішення «німецького питання». Також генсек ЦК КПРС відмовився від 
своєї попередньої заяви, що німці мають самостійно вирішувати долю свого 
об’єднання і вступ єдиної Німеччини до НАТО є неприпустимим [4, c. 377]. 
У травні 1990 р. мали розпочатися переговори щодо об’єднання Німеччини у 
форматі «два-плюс-чотири» і саме вони мали дати відповідь відносно 
майбутньої приналежності ФРН до НАТО. 

Перший раунд переговорів у форматі «два-плюс-чотири» повинен був 
відбутися в Бонні 5 травня, де Захід мав намір виробити погоджену позицію. 
США планували обмежити повістку цих переговорів питаннями прав 
союзників і виключити всяке обговорення питання про членство Німеччини в 
НАТО й інших подібних питань, які повинні були вирішувати самі німці. 

До кінця квітня 1990 р. США, Великобританія та Франція виробили 
спільний план щодо мети переговорів у форматі «два плюс чотири» та 
членства Німеччини в НАТО. Наразі перед Вашингтоном стояло завдання 
переконати СРСР погодитися із цим планом. 4 травня 1990 р. Буш 
запропонував призначити зустріч НАТО на вищому рівні.  

Ця зустріч повинна була провести широкий критичний аналіз на 
перехідний період, через який мала пройти Європа в 90-х роках ХХ ст. Цей 
аналіз передбачалося сфокусувати на чотирьох моментах: роль НАТО в 



Вісник Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці №2 (10) 

 

48 

Європі; потреби Альянсу в звичайних озброєннях і його завдання в питанні 
контролю над звичайними озброєннями; роль розміщеної в Європі ядерної 
зброї й мети Заходу в нових переговорах про контроль над озброєннями; і, 
нарешті, зміцнення НБСЄ з метою посилення позицій НАТО й захисту 
демократичних цінностей у цільній і вільній Європі. Він також закликав до 
активізації переговорів по розробці договору про скорочення звичайних 
озброєнь і скасуванню програми модернізації ядерних ракет малої дальності. 

До кінця червня 1990 р. була підготовлена декларація з пропозиціями 
щодо зміни відносин НАТО з Варшавським договором та індивідуальними 
його членами, про зміну його військової диспозиції та старих доктрин, про 
підвищення статусу НБСЄ як постійної структури [5]. Декларація 
передбачала трансформацію НАТО в чотирьох сферах: 

1. НАТО підкреслювало свій політичний характер і пропонувало 
розвивати співробітництво зі своїми колишніми супротивниками. Альянс 
заявляв про відмову першого застосування сили, пропонував укласти пакт 
про ненапад зі членами Варшавського договору (але не із самим пактом), 
запрошував уряди цих країн відкрити в брюссельській штаб-квартирі НАТО 
свої дипломатичні представництва. 

2. Альянс закликав змінити звичайну оборонну доктрину за рахунок 
відмови від «передової оборони» і зсуву акценту убік більше мобільних і 
дійсно багатонаціональних сил. Документ також пропонував продовження 
переговорів по звичайних озброєннях (після укладання договору про 
скорочення звичайних озброєнь) з метою подальшого обмеження 
наступальних збройних сил у Європі. 

3. Декларація повідомляла про нову ядерну стратегію НАТО, 
модифікуючи її в плані відмови від концепції «гнучкого реагування» і 
зниження ролі ядерної зброї в напрямку перетворення його в «справжню 
зброю останнього засобу». 

4. Пропонувалося зміцнення процесу НБСЄ шляхом надання нараді 
нового мандата по розвитку демократичних інститутів й оперативних 
можливостей у плані запобігання конфліктів і вперше - створення 
інституційних структур через новий секретаріат й інші організаційні ланки. 

Гарантії щодо майбутньої трансформації НАТО істотно вплинули на 
радянську позицію. Ще наприкінці травня 1990 р., протягом зустрічі із Дж. 
Бушем, М. Горбачов підтвердив, що Німеччина має сама вирішувати, в якому 
альянсі вона перебуватиме. Формальної ж згоди на членство ФРН в 
Організації Північноатлантичного договору було отримано протягом візиту 
канцлера Західної Німеччини Г. Коля до СРСР 14-16 липня 1990 р. Існує 
декілька пояснень, чому М. Горбачов та радянське керівництво погодились 
на членство Німеччини в НАТО. По-перше, у СРСР гарно пам’ятали події 
Другої світової війни і існування нейтральної Німеччини, яка одного дня 
може захотіти стати ядерною державою ставило певну потенційну загрозу. 
До того ж ідея нейтральної Німеччини не мала підтримки ані у країн Заходу, 
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ані у східних сусідів Німеччини у регіоні Центральної та Східної Європи. 
Також важливим фактором було те, що саме в цей період Радянський Союз 
зіштовхнувся зі значними економічними труднощами. В обмін на згоду СРСР 
у питанні об’єднання Німеччини уряд Г. Коля погодився надати великі 
економічні позики та продовольчу допомогу (52 тис. тонн м'ясних консервів, 
5 тис. тонн свинини, 20 тис. тонн вершкового масла й іншого продовольства 
на загальну суму 220 млн. німецьких марок [6, c. 350]).  

Варто відзначити, що у самої Німеччини існувало декілька причин 
необхідності залишення у структурі Організації Північноатлантичного 
договору. Насамперед через те, що в умовах розпаду Радянського Союзу, у 
Центральній та Східній Європі, зокрема у колишній НДР, залишалися 
радянські війська. Події серпневого путчу 1991 р. у Москві довели, що  у 
політичній верхівці СРСР було багато прихильників жорсткої лінії відносин 
із Заходом, які вважали політику М. Горбачова помилковою. В разі такого 
розвитку подій, для Німеччини критично важливою була б підтримка 
військової структури НАТО. Також, у Бонні враховували той факт, що 
Радянський Союз залишався ядерною державою. Німеччина, яка відмовилася 
від розробки ядерної зброї, залишалася зацікавленою у ядерних гарантіях 
своїх західних союзників. Варто також згадати, що політична верхівка ФРН, з 
часу вступу до НАТО розглядала цю організацію як гарантію стабільності 
демократії у країні. Хоч наприкінці 1980-х—початку 1990-х років ніхто не 
ставив під сумнів демократичність німецької політичної системи, але всі 
пам’ятали, що її становлення відбувалося у тісному зв’язку зі членством в 
Організації Північноатлантичного договору. Нарешті, останньою причиною 
зацікавленості німців у членстві в НАТО була найбільш притаманна їм риса 
— бажання заощадити. Нейтралітет передбачав би значне підвищення 
військових витрат, що паралельно з процесом економічної інтеграції 
колишньої НДР, лягло б важким тягарем на економіку. Розподіл військових 
витрат, який існує всередині НАТО, дозволяв ФРН спрямувати усі ресурси на 
економічний розвиток Східної Німеччини, не побоюючись за власну 
обороноздатність [7, p. 143]. 

Договір про остаточне врегулювання щодо Німеччини був підписаний 
у Москві 12 вересня 1990 р. у результаті переговорів за формулою «2+4» — 
ФРН, НДР плюс СРСР, СІІІА, Велика Британія, Франція, хоча початковий 
задум полягав у реалізації (формули «4+2», тобто СРСР, США, Велика 
Британія й Франція мали провести переговори із двома німецькими 
державами та укласти договір. При цьому врегулювання відносин між ФРН 
та СРСР не стало пріоритетним: підписання «Великого договору» та угод про 
умови перебування й виведення радянських військ було відкладене. Воно 
відбулося у жовтні —листопаді 1990 р., коли висловлювати якісь побажання з 
боку СРСР було вже запізно. 

Незважаючи на те що питання взаємовідносин між ФРН та СРСР було 
винесене в окремий «Великий договір», у статті 5 визначався статус території 
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колишньої НДР піт час перебування та після виведення з неї радянських 
військ. До моменту повного виведення радянських військ у нових 
федеральних землях могли розташовуватися тільки німецькі війська 
територіальної оборони, не інтегровані в союзницькі структури НАТО, а 
після виведення — німецькі війська, які входять до НАТО, але без носіїв 
ядерної зброї. У результаті дипломатичних дискусій статтю 5 було 
доповнено пунктом, за яким ядерна зброя не повинна розташовуватися в 
нових землях і після 1994 р. Договір не визначав право об'єднаної Німеччини 
на участь у союзах, у такий спосіб, підтвердивши членство ФРН у НАТО. 

Таким чином, фактор членства об’єднаної Німеччини в НАТО став 
центральним на протязі переговорів щодо процесу возз’єднання ФРН та 
НДР у 1989-1990 рр. Ідея німецького нейтралітету, яку спочатку відстоював 
Радянський Союз, було відкинуто, багато в чому через побоювання великих 
держав та сусідів Німеччини, що одного дня ця країна задля гарантій 
власного суверенітету забажає отримати ядерну зброю. Навпаки ж, 
членство цієї країни в НАТО, було проголошено запорукою того, що 
Німеччина залишиться гарантом безпеки у євроатлантичному регіоні. 
Подальший розвиток подій показав, що членство об’єднаної Німеччини в 
НАТО справило позитивний вплив на регіон Центральної та Східної 
Європи, бо у середині 1990-х рр. саме ФРН стала ініціатором розширення 
НАТО на Схід. НАТО стала надійним інструментом співпраці держав 
євроатлантичного регіону та залишилась найефективнішоюю організацією 
колективної безпеки у світі. 
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УЧАСТЬ КРАЇН БАЛТІЇ В МИРОТВОРЧИХ 
ОПЕРАЦІЯХ НА БАЛКАНАХ 

 
М. Замікула 

 
Країни Балтії – Естонія, Латвія та Литва – протягом своєї історії 

тривалий час перебували під владою інших держав. Особливо складним для 
них стало ХХ століття, коли після нетривалого національного відродження 
1920-1940-х років вони пережили спочатку радянську, а потім німецьку 
окупацію, і після поразки Третього Рейху в Другій світовій війні остаточно 
увійшли до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Зазначене в 
радянській конституції право республік на вихід зі складу Союзу мало лише 
декларативний характер, і не було забезпечено належною процедурою такого 
виходу. Таким чином, лише на початку 1990-х років, після низки 
демократичних реформ, що вразили СРСР та отримали назву „перебудови” 
М.Горбачова, естонський, латвійський та литовський народи знову отримали 
можливість самостійно визначати свою долю. 

Розбудовуючи свої держави на засадах демократії та європейських 
цінностей, прибалтійські політики зробили все можливе, щоб як найшвидше 
подолати наслідки радянського періоду своєї історії та зробити регіон 
справжньою частиною Європи. Орієнтуючись на Захід у своєму розвитку, 
вони переконалися в необхідності входження до європейських та 
євроатлантичних структур. Країни Балтії, на відміну від інших 
пострадянських держав, доклали всіх необхідних зусиль, щоб здобути 
членство в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного 
договору, тому події 2004 року, коли протягом кількох місяців вони добилися 
своїх цілей, не можуть виглядати несподіванкою. Статус країн-членів ЄС та 
НАТО остаточно закріпив демократичні здобутки Естонії, Литви та Латвії.  

Євроатлантичний вектор зовнішньої політики є головним фактором, 
який забезпечує національний суверенітет та безпеку країн Балтії. Прибалти 
відновлювали та розвивали свої збройні сили саме з розрахунку на співпрацю 
з НАТО, орієнтувалися на стандарти цієї організації. Членство в 
Північноатлантичному Альянсі зробило ці держави рівноправними 
учасниками найвпливовішої системи колективної безпеки в світі. Але 
помилково буде вважати, що вони використовують цей статус лише для 
власного захисту, нехтуючи обов’язками. Естонія, Литва та Латвія разом з 
іншими членами Альянсу приймають участь в миротворчий діяльності в 
різних регіонах світу. Участь в таких операціях, боротьба зі світовими 
загрозами, такими як міжнародний тероризм та етнічні конфлікти, врешті 
решт є питанням престижу держави. Тому країни Балтії, намагаючись 
повернути собі належне місце серед європейської сім'ї народів, ще з середини 
1990-х років – відразу ж після формування та належного тренування нових 
армій – розпочали миротворчу діяльність.  
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У світі існує багато регіонів, де втручання миротворчих контингентів є 
необхідним задля вирішення конфліктів та захисту мирного населення. 
Близький Схід, Афганістан, Африканський Ріг – всі ці місцевості протягом 
багатьох років були ареною військових сутичок та джерелом політичної 
нестабільності в світі. На початку 1990-х років до цього списку додалися 
Балкани. В 1914 році події саме в цій місцевості стали приводом для початку 
Першої світової війни. Через 85 років балканська земля знову вибухнула, і 
вибух цей так само зачепив всю Європу. Штучно утворена держава, що 
об'єднала більшість з південних слов'ян – Югославія – розсипалася на 
частини, не витримавши сербського великодержавного націоналізму та 
сепаратистських ідей хорватів та словенців. Це призвело до жахливих 
етнічних конфліктів, в яких кожна зі сторін намагалася подолати ворога 
всіма можливими засобами, не виключаючи можливості його тотального 
знищення. Центр конфлікту географічно змінювався – спочатку він був у 
Хорватії, потім охопив Боснію та Герцеговину, де розпочалась війна на 
знищення між трьома сторонами, і зараз закріпився в Косово. Змінювалися 
ворогуючи партії та коаліції, лідери та командири. Але одне залишалося 
незмінним – протягом майже двадцяти років на Балканах не припиняються 
військові дії. Лише втручання міжнародних організацій та миротворчих сил 
могло хоч якось захистити мирне населення півострова, лише таким чином 
можна було припинити фактичне винищення цілих народів. Воно не змогло 
остаточно зупинити війну, але врешті решт врятувало тисячі життів. І 
діяльність Естонії, Литви та Латвії в цьому полі, як під егідою НАТО, так і по 
завданню інших структур, також внесла свій вклад в міжнародну активність 
щодо захисту балканських народів. Невеликі за територією та населенням 
країни, які знаходяться на іншому кінці Європи, своїми діями по вирішенню 
загальноєвропейських проблем довели, що вони справді є рівноправними 
членами європейської спільноти. 

Для естонських військовослужбовців саме операція на Балканах стала 
першим випробуванням їхніх навичок. З березня по жовтень 1995 року два 
взводи – підрозділи ESTPLA-1 та ESTPLA-2 – прийняли участь в 
миротворчий операції Організації Об’єднаних Націй в Хорватії. 
Перебуваючи у складі місії UNPROFOR (United Nations Protection Force in 
Croatia - Захисні сили Об’єднаних Націй в Хорватії), вони були оперативно 
підпорядковані командуванню датського контингенту.     

У 1996 року взвод естонських збройних сил ESTPLA-3 разом з 
норвезькими, датськими та польськими миротворцями виконував завдання 
по забезпеченню стабільності в Боснії та Герцеговині як частина контингенту 
IFOR (Implementation Force – Сили з виконання [Дейтонської угоди]), 
підпорядкованого Організації Північноатлантичного договору. Після 
трансформації цієї операції у 1997 році прибалти продовжували брати участь 
в місії, яка отримала назву SFOR (Stabilisation Force – Стабілізаційні Сили). 
Згідно з прийнятою естонським, латвійським, литовським та датським 
контингентами принципом шестимісячної ротації особового складу, країни 
Балтії забезпечували одночасне перебування у складі датського підрозділу 
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однієї роти своїх військовослужбовців. Тобто кожна з цих держав 
відправляла роту солдатів до бригади Північної Європи та Польщі в Боснії та 
Герцеговини на шість місяців, протягом яких дві інші країни з узбережжя 
Балтійського моря забезпечували перебування у зоні конфлікту лише 
штабних офіцерів-радників. Згідно з таким планом, естонські піхотні 
підрозділи ESTPLA-4, ESTPLA-5 та ESTPLA-6 виконували свій міжнародний 
обов’язок в зоні конфлікту в 1997-1998 роках. Протягом 1998-1999 років 
піхотна рота BALTCON-1 також знаходилась в Боснії. Починаючи з 1999 
року на Балканах послідовно служили підтримуючи підрозділи BALTCON-2 
та BALTCON-3, BALTSQN-1 – 5.   Також офіцери збройних сил Естонії 
проходили службу в штабах миротворчого контингенту в Загребі, Сараєво та 
Добожі. 

Після початку в Боснії та Герцеговині операції ALTHEA під 
керівництвом Європейського Союзу Естонська Республіка отримала мандат 
на участь 35 військовослужбовців у цій місії. У грудні 2005 року естонський 
уряд відправив до зони конфлікту підрозділ ESTGUARD-1, що складався з 28 
членів воєнізованої Оборонної Ліги Кайтселліт. Це був перший миротворчий 
підрозділ, повністю сформований з членів лише цієї організації та не мав у 
своєму складі представників естонської армії [1].         

З 1997 по 2001 роки естонські офіцери прикордонної служби приймали 
участь в операції Західноєвропейського Союзу в Албанії MAPE (Multinational 
Advisory Police Element – Багатонаціональні дорадчі поліцейські сили). Вони 
виконували функції радників при поліцейських структурах країни, 
допомагаючи в боротьбі з незаконним трафіком наркотиків та рабів, який 
проходить саме через Балкани.  

Протягом 1999-2001 років естонські полісмени були частиною 
контингенту UNMIK – поліцейських сил Організації Об’єднаних Націй в 
Косово.  

З грудня 1999 року естонський поліцейський підрозділ бере участь в 
операції Північноатлантичного Альянсу в Косово KFOR (Kosovo Force - 
Сили в Косово). Службу в краї пройшли підрозділи військової поліції 
ESTPATROL-1 – 5. Прибалти діють в складі полку MSU (Multinational 
Specialised Unit – Багатонаціональний Спеціальний підрозділ), який базується 
в Приштині та переважно складається з італійських карабінерів, за 
принципом шестимісячної ротації складу. За словами капітана Роберто де 
Цінті, „протягом служби вони показали свої можливості та досвід в 
специфічній справі підтримки суспільного порядку та контролювання 
натовпу” [2]. Діяльність естонських миротворців в Косово не залишилась без 
уваги преси – в 17 номері двотижневого журналу  миротворчого контингенту 
„Chronicle” була надрукована стаття про їх службу. Також з березня 2001 
року естонський офіцер працює в штаб-квартирі сил НАТО в Косово.        

Згодом естонський уряд вирішив поглибити свою участь у 
функціонуванні KFOR. Згідно з мандатом Парламенту, термін дії якого 
закінчився 1 січня 2008 року, Естонія могла відправити до Косово 150 своїх 
військовослужбовців. На середину 2006 року там знаходилось 89 
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миротворців – вже згаданий вище поліцейський загін та рота піхоти на 
півночі краю. Наприкінці 2007 року 26 естонських розвідники проходили 
службу у складі датського батальйону в Мітровіце. Станом на 4 лютого 2008 
року в краї перебували 29 солдатів з Естонської Республіки, підпорядковані 
командуванню бригади NORTH („Північ”) [3].  

Участь в миротворчих операціях отримує схвальну оцінку від 
естонських військових. Ветерани миротворчих місій вважають, що таким 
чином вони  набувають досвід співробітництва з військовослужбовцями із 
інших країн, вдосконалюють свої язикові навички, спілкуються з 
представниками інших культур. На думку головного сержанта Антса Торіма, 
який брав участь в миротворчих операціях в Хорватії та Боснії та 
Герцеговині, всі солдати повинні прийняти участь хоча б в одній місії, для 
кращого розуміння їхніх обов’язків та служби [4].    

Не відставала від сусідів по регіону і Литва. Також використовуючи 
допомогу Данії у підготовці та тренуванні миротворців, литовське 
командування відправило контингент з 32 солдатів до Хорватії у 1994 – 1995 
роках. Вони проходили службу у складі датського батальйону та, за словами 
колишнього президента Литовської Республіки А.Бразаускаса, доволі 
успішно виправдали міжнародну довіру [5]. 

У 1996 – 1997 роках військові з Литви брали участь в місії по підтримці 
миру в Боснії та Герцеговині, також у складі датського батальйону бригади 
Північної Європи та Польщі. Під час цієї операції 17 квітня 1996 року 
загинув старший лейтенант литовської армії Нормундас Вальтяріс [6]. Джип, 
у якому окрім литовського військовослужбовця перебували два польські та 
один датський солдати, підірвався на мінному полі біля міста Добой. 
Литовський та датський миротворці померли від ран. Завдяки рішучим діям 
старшого сержанта Чарльза Крего, сержантів Роберта Бастіана та Хораса 
Джонсона з армії Сполучених Штатів Америки тіло лейтенанта Вальтяріса 
вдалося повернути на Батьківщину. За це вони були нагороджені 
американськими медалями та подякою від Філадельфійського відділення 
Литовсько-Американського товариства. Після цього сержант Роберт Бастіан 
відправив свою нагороду матері лейтенанта Вальтяріса у знак пошани до 
його пам’яті. Також старший лейтенант Вальтяріс був посмертно 
нагороджений медаллю Об’єднаних Націй за бездоганну службу.     

Після переходу командування операцією в Боснії та Герцеговині до 
Європейського Союзу та початку операції ALTHEA Литва відправляє до зони 
конфлікту лише штабних офіцерів. Зараз 1 офіцер збройних сил Литовської 
Республіки проходить службу в Боснії.        

З 1999 року Литва бере участь в операції Північноатлантичного 
Альянсу в Косово. У складі багатонаціональної бригади EAST („Схід”) сил 
KFOR на сьогоднішній день знаходиться підрозділ з 32 литовських солдатів, 
який розташований у складі польсько-українського батальйону в селі 
Качанік, у 40 кілометрах від м. Приштина [7]. Приймаючи до уваги участь 
українських лікарів в миротворчий місії в Афганістані саме у складі 
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литовського контингенту, можна говорити про налагодження перевіреного 
часом бойового партнерства між миротворцями з нашої країни та Литви [8].      

Латвійська Республіка розпочала свою участь в миротворчих операціях 
на рік пізніше за Естонію та Литву. Але першим театром застосування 
латвійських військ також стали Балкани. Фактично, з 1996 року вони 
приймають участь в усіх операціях Північноатлантичного Альянсу в цьому 
регіоні [9]. В 1996 році латвійські підрозділи були використані під час місій в 
Боснії та Герцеговині IFOR та SFOR, що проводилися під егідою НАТО. Це 
було зроблено в рамках програми „Партнерство заради миру”, 
запропонованої Організацією Північноатлантичного договору країнам-
партнерам [10]. Всього за 1996 – 2004 роки в цій державі пройшли службу 
612 солдат латвійської армії [11]. Після переходу командування операцією в 
Боснії до ЄС та початку місії EUFOR (European Union Force - Сили 
Європейського Союзу) ALTHEA ця прибалтійська республіка обмежила 
свою участь відправленням на Балкани офіцерів-радників: за наступні два 
роки (2004 – 2006 рр.) 9 латишів виконували свої обов’язки при штабі 
контингенту. У лютому 2008 року 2 представники латвійських збройних сил 
знаходились у складі контингенту Європейського Союзу.  

Наприкінці 1990-х років Латвія відправляла військовослужбовців до 
Албанії у складі підрозділів AFOR (Albania Force – Сили в Албанії). У 1998 
році 8 солдатів допомагали в проведенні операції по стабілізації ситуації в 
цій країні [12].   

Також в 1999 році розпочалась участь латвійських збройних сил в 
Косово. В період з серпня 2005 року по лютий 2006 року в краї діяв так 
званий “Baltic Squadron”, що складався з латвійських військових. На початку 
2008 року 19 військовослужбовців збройних сил Латвійської Республіки 
діяли в складі багатонаціональної бригади CENTRE („Центр”), яка 
розташована в Приштині [13]. Всього за 2000-2006 роки 346 солдатів з Латвії 
служили в цій зоні конфлікту [14].    

Висвітливши основні аспекти миротворчої діяльності країн Балтії на 
Балканах та проаналізувавши динаміку їхнього розвитку, не важко помітити 
безперечну невідповідність дійсності заяв про те, що Естонія, Литва та Латвія 
користуються європейськими та євроатлантичними структурами лише для 
забезпечення власного захисту. Вони на рівних правах беруть участь в 
операціях, головною ціллю яких є захист прав людини на мирне життя та 
розвиток в регіоні, що вже багато років вважається пороховою діжкою 
Європи. Незважаючи навіть на втрати, прибалти продовжують захищати 
стабільність на Балканах, набуваючи досвіду взаємодії з військовими інших 
європейських держав, поглиблюючи рівень співпраці з союзниками по 
Організації Північноатлантичного договору та партнерами з пострадянського 
простору, у тому числі з Україною. Використання естонського, литовського 
та латвійського контингентів в операціях Організації Об’єднаних Націй, 
Північноатлантичного Альянсу та Європейського Союзу забезпечує 
міжнародне визнання країн Балтії як справжніх незалежних акторів нового 
світового устрою. І, завдяки високому професіоналізму та навичкам 

http://www.euforbih.org/
http://www.euforbih.org/
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військовослужбовців з узбережжя Балтійського моря, це визнання не 
оплачене великою кров’ю.      
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ECONOMIC ASPECTS OF EUROATLANTIC 
INTEGRATION OF UKRAINE: PRO AND 

CONTRA 
I. Zhelezniak 

 
Ukraine`s aspirations for Euro-Atlantic integration, to be a major member of 

the world`s community of strong, democratic, independent, prosperous, private 
business sector driven nations, will be realized largely through the present 
leadership and investments from the business community and then hopefully with 
some real support later from the politicians and government leaders. 

While the politicians of many countries, including Ukraine, argue and debate 
about whether Ukraine should ever be given a MAP for eventual NATO 
membership and when, if ever, Ukraine will have the opportunity to join the 
European Union the Ukrainian and international business communities are moving 
ahead very rapidly with large-scale economic and business integration [1]. 

There is a great amount of myths dedicated to Ukrainian Euro-Atlantic 
integration. Competent authorities as well as unwarranted ones tend to provide 
people with an approximate sum amplitude of which can vary in the range of 
several billions dollars. In fact, this is the result of talented political technologists’ 
activity and the abovementioned astronomical numbers are figured on those groups 
of Ukrainians who find it complicated to notice a difference between a million and 
billion. Nevertheless, if to follow the period of “Cold War” logic and to 
accompany NATO entry with deployment of giant foreign military facilities, there 
is a possibility to incur tremendous costs, which by their huge amount will be 
much heavy than aforesaid “billions”. However, the most optimal alternative for 
Ukraine is regarded as so called “formal choice” of NATO entry. This is explained 
with the fact that there is no any necessity to deploy foreign military bases on the 
territory of Ukraine. Some Eastern Europe states (e.g. Bulgaria and Romania) have 
permitted the deployment of American military objects. This action was committed 
in accordance with bilateral grounds, that is beyond the Alliance’s decisions. It is 
necessary to add, that Ukrainian Constitution prohibits deployment of foreign 
military bases on its territory making an exception only for Russian Black Sea 
Fleet till 2017. 

Some Ukrainian politicians speculate on rather problem Ukraine-Russia-
NATO relations. They firmly believe that anti-missile defence systems deployment 
in Poland and Chekh Republic is to “place Russia into corner”, as Russian general 
Ivashov expressed himself. As to their mind, it will play a negative role in both, 
economic and political Ukrainian-Russian relations, because the official Ukrainian 
position is that those anti-missile systems do not bear a potential threat for Russian 
Federation. Moreover, it says that such kind of systems is not of offensive 
character and is used only in defensive purposes. 
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NATO membership prescribes annual contributions to civil and military 
budgets of Alliance as well as to the security investment program budgets. The 
contribution rate depends on such factors as economic level of state development, 
participating or not participating in separate programs, which are carried out in the 
scopes of NATO military budget. The latter – corresponds a huge sum and 
prescribes the most considerable contribution which the member state is able to 
make. Payments to the civil budget are made by all member-states. 

Contributions to the abovementioned budgets do not exceed 0.5-1% of 
general defence costs for each state. For instance, the most powerful economies of 
Europe with high gross domestic product and great defence expenditures, which 
under NATO recommendations should equal about 2% of GDP (Great Britain, 
France and Germany) pay yearly at the average $ 200 mln. to NATO budget. At 
the same time, in 2001 the total commitment of Poland was approximately $ 26.1 
mln. On the assumption of this there is a reason that membership fee for Ukraine 
will be somewhere around Polish [2]. 

Apart from abovementioned NATO budgets, Alliance membership 
prescribes expenses to ensure legations under headquarters as well as to keep 
military plenipotentiaries in NATO international structures. Such expenditures are 
provided by conventional diplomatic practice promotion of any state being 
member of an international organization, e.g. UN, EU. 

In addition, NATO gives a direct economic benefit permitting safeguard of 
reliable  security for little money for those states, which would not have had such a 
level of security as NATO’s even in the case they spent the whole budget on 
defence issues. 

Ukraine’s being out of robust assurance zone of security does not profit to 
the economy of state. Since 1992 there have been invested only $ 15 billions to the 
economy of Ukraine, which in comparison with another Eastern Europe states is 
insignificant amount (after having received an announcement on accession, they 
have felt sharp growth of the sum of investments to different sectors) [3]. The 
competitive preference of Ukraine is her high-technology defence industry, which 
is capable to work out modern arms. 

There exists rather spread viewpoint that Ukraine’s NATO entry prescribes 
deterioration of defence industry because of introduction of new NATO military 
standards, demands to re-equipment of Ukrainian army and all these factors will 
lead to disrupt the existing military cooperation with Russia Federation [4]. 

Different experts take into consideration the economic consequences of 
potential entry of Ukraine in NATO. Annual volume of Ukrainian defence 
production export to Russia draws up the main part of general weapon export. 
According to estimation of Center for Analysis of Army, Conversion and 
Disarmament, Ukraine export of defence products totals approximately $ 500-700 
mln. Taking into account that a quarter of this export is directed per se to Russia. 
Loss for Ukraine because of such actions in medium-term perspective could be 
regarded as $100-150 mln. 
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Experts and representatives of defence industry of Ukraine have pointed, 
that NATO entry can provoke jobs reduction in defence industry because of 
collapsing of Russian outlets for Ukrainian production. Experts and factory 
managers point, that among concrete enterprises which can be under the threat of 
collapse are “Motor Sich”, “Aviant”, “Artem”, “FED”, “Zaria-Mashproekt”. 

The economic consequences scale of cooperation with Russia in defence 
field curtailment is estimated in different ways. But the main reason for 
consideration is that about 60% of component parts for defence industry of 
Ukraine are being delivered from Russia. Moreover, approximately 400 enterprises 
of Russia defence industry are dependent on distribution of materials from 
Ukraine. 

At the same time Ukrainian aircraft industry will not be able in corpore 
produce airplanes, engines and special techniques. The critical dependence of 
Ukraine on Russia in this sphere lies in deliverance of different alloy materials 
such as titanium, aluminum, alloyed steel and so on. What is more, in the case of 
deterioration of Ukrainian defence industry, there will be the loss of about 50 
thousands of jobs, related with high technologies. 

Ukrainian NATO entry have initiated a range of discussions regarding her 
European perspectives. In the capacity of arguments for benefit of the fact, that 
Euro-Atlantic integration will accelerate European one, proofs of shared values of 
EU and NATO as well as necessity of confirmation of Ukrainian geostrategic 
choice are being produced. But the number of experts take into consideration that 
Europe is heterogeneous  and NATO enlargement can be regarded by European 
states as an attempt to strengthen the US positions. Moreover, there are some 
thoughts that NATO membership can become a serious obstacle for EU entry 
because the latter considers NATO “recruits” as “Trojan Horses” of the USA. On 
the assumption of Ukraine is a considerable country, it can become a dangerous 
“Trojan Horse” for EU. [5] 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПІВПРАЦІ 
УКРАЇНА-НАТО У МИРОТВОРЧІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
Д. Ніколенко 

 
       На протязі усього ХХ сторіччя головною метою світової спільноти було 
встановлення міцного миру та створення системи колективної безпеки. 
Україна як одна з держав фундаторів ООН надає виключного значення 
діяльності ООН та субрегіональних міжнародних організацій в галузі 
миротворчості та зміцнення миру і безпеки, розглядаючи участь в цій 
діяльності як важливий чинник своєї зовнішньої політики. Така позиція 
України ґрунтується на концепції її зовнішньополітичної діяльності "Основні 
напрямки зовнішньої політики України", в якій участі країни в миротворчих 
акціях надається першочергове значення [1].  
       Участь України у миротворчих операціях розпочалась із затвердженням 
Верховною Радою України Постанов від 3 липня 1992 року № 2538-ХII “Про 
участь батальйонів Збройних Сил України в Миротворчих Силах Організації 
Об'єднаних Націй у зонах конфліктів на території колишньої Югославії” та 
«Про збільшення чисельності батальйону Збройних Сил України в 
Миротворчих Силах ООН на території колишньої Югославії та надсилку 
групи військових спостерігачів» від 19 листопада 1993 р. [2-5]. Першим 
фактом миротворчої участі України стала відправка 1200 військовослужбовців 
до Боснії і Герцеговини. Починаючи з 1992 року більше 28 тисяч 
військовослужбовців Збройних Сил України взяли участь у міжнародних 
миротворчих операціях. З цього часу 48 військовослужбовці Збройних Сил 
України загинули та 2 військовослужбовці зникли безвісті [6].  
     За роки свого існування в якості незалежної держави, Україна здобула 
визнаний у світі авторитет виваженого, послідовного і неупередженого 
контрибутора міжнародної безпеки. Свідчення тому - активні зусилля нашої 
держави як гаранта придністровського врегулювання, учасника миротворчих 
операцій в Боснії і Герцеговині та Косово, принципова позиція щодо інших 
конфліктів та кризових ситуацій - Нагірний Карабах, Абхазія, Чечня - яка 
завжди ґрунтується на загально визначених принципах міжнародного права.  
     В останні роки особливого значення у подальшому розвитку миротворчої 
діяльності України набуває її співпраця з Північно-Атлантичним Альянсом – 
організацією, навколо якої викристалізовується нова архітектура європейської 
безпеки. Це зумовлено низкою факторів. По-перше, НАТО закономірно 
залишається основною, найбільш ефективною структурою, яка зробила 
значний внесок у підтримання миру, стабільності та загального клімату довіри 
в євроатлантичному просторі, поглиблення процесів роззброєння, контролю 
над озброєннями і нерозповсюдженням зброї масового ураження [7]. По-друге, 
участь України в миротворчих операціях під егідою НАТО по розв'язанню 
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сучасних конфліктів може допомогти у досягненні стратегічної мети 
зовнішньої політики України, якою є інтеграція у європейські структури і 
поглиблення євроатлантичного співробітництва, що дасть змогу Україні стати 
повноправним членом спільного європейського дому. Підпорядкованість 
миротворчої політики України зазначеній стратегічній меті пояснює її 
надзвичайну активність щодо участі в миротворчих діях як НАТО, ЄС і ОБСЄ 
в цьому регіоні, особливо в порівнянні з українською позицією щодо участі в 
миротворчих операціях на терені СНД.  
              Нинішній формат і характер відносин між Україною і НАТО 
започатковано ще в 90-х роках ХХ ст., коли Альянс запропонував країнам 
Центральної та Східної Європи і новим незалежним країнам, які утворилися 
після розпаду Радянського Союзу, розвивати діалог, консультації, співпрацю 
і партнерство. 8 лютого 1994 р. Україна першою серед країн СНД підписала 
Рамковий документ ініційованої НАТО програми «Партнерство заради миру» 
(ПЗМ), а через три місяці передала керівництву НАТО презентаційний 
документ, у якому одними із головних напрямків участі України в цій 
програмі було визначено розвиток військової співпраці у сфері виконання 
сумісних миротворчих операцій [8]. 
         Участь України в миротворчих діях НАТО в Центральній та Південно-
Східній Європі має декілька напрямків та форм. Однією з найбільш важливих 
форм співробітництва між Україною і НАТО в сфері миротворчості на 
політичному рівні є запровадження механізму консультацій. Консультації 
між Україною і НАТО перш за все стосуються питань, запобігання 
конфліктів, управління кризами, підтримання миру, врегулювання 
конфліктів, проведення гуманітарних операцій, беручи до уваги роль ООН та 
ОБСЄ у цій галузі.  

      Другим напрямком в рамках спільних з НАТО миротворчих дій є 
підтримання готовності та військового потенціалу України, необхідного для 
участі в операціях під егідою ООН та/або ОБСЄ та участі в 
Багатонаціональних об'єднаних тактичних силах. Лише впродовж останніх 
десяти років у рамках програми «Партнерство заради миру» проведено понад 
тисячі спільних заходів, з них 139 сумісних військових навчань (18 – на 
території України). Наприклад, навчання «Кооператив Адвенче Ексчейндж – 
2002», які відбувалися в жовтні 2002 року на Яворівському полігоні, стали 
найбільшими міжнародними навчаннями сухопутних військ, що проводилися 
на території України з часу її приєднання до програми ПЗМ. У цих навчаннях 
взяло участь близько 3200 військовослужбовців з 26 країн НАТО та його 
партнерів, було залучено 811 одиниць військової техніки [9]. 

Однак, основною формою співпраці України і НАТО в сфері 
миротворчості в зоні відповідальності Альянсу є безпосередня участь в його 
миротворчих операціях що проводяться за повноваженнями Ради Безпеки 
ООН, або за відповідальністю ОБСЄ (місії у Боснії і Герцеговині та Косово)  
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        В останні роки Україна ще більш інтенсивно включається у систему 
трансатлантичної солідарності військових як у сфері миротворчості, так і в 
системі спільних навчань у рамках Ради євроатлантичного партнерства 
(РЄАП). Українська держава проголосила нову стратегію співробітництва з 
НАТО, ухвалено План дій Україна — НАТО. Стало виконуються щорічні 
Цільові плани дій Україна — НАТО [10]. У цілому, на сьогодні вже можна 
говорити про окремі уроки, отримані в процесі миротворчої діяльності 
України з НАТО.  
       Перший урок –– участь у спільних діях із підтримки миру закладає 
твердий фундамент для можливої майбутньої участі у спільних діях як з 
підтримання миру, так і в бойових операціях. Аргументом на користь цього 
твердження став випадок, що трапився 13 лютого 2001р. у Косово, коли 
українські миротворці на чолі з капітаном Брезгуновим запобігли 
збройному інциденту з сербським населенням та врятували життя 
американським військовим. Наступного дня командувач багатонаціональної 
бригади KFOR “Схід” –– бригадний генерал США нагородив капітана 
Брезгунова натовською медаллю “За надзвичайний вчинок” (outstanding 
performance) [11].  
       Цей випадок, з одного боку, став прикладом спроможності до взаємодії 
в операції з підтримання миру і першого випадку, коли українці отримали 
відзнаку НАТО. З іншого боку, він став яскравим прикладом відсутності 
координації між двома миротворчими контингентами та недоліків у 
плануванні операції. Можна зробити чіткий висновок, що доктрина (і 
навчання згідно цієї доктрини) –– більш важливий “цементуючий” засіб для 
об’єднання різних типів сил, ніж просто приведення їх до однакового рівня 
взаємодії в матеріально-технічному плані. Сюжет демонструє, що спільні дії 
з підтримання миру можуть бути ефективним шляхом для України і НАТО, 
щоб зрозуміти своїх друзів і союзників і переконатися, чи вони “дійсно на 
вашому боці”, а також сформувати модель взаємодії в людському і 
матеріальному вимірах.  
     Спільний процес виконання завдань допомагає краще висвітлити як 
проблеми кожного контингенту стосовно здатності до взаємодії, так і 
індивідуальні сильні сторони. Для українських військових на сьогоднішній 
день ці проблеми полягають у недостатній мовній підготовці, недоліках у 
належному комплектуванні й оснащенні контингенту та ін. Однак завдяки 
високому військово-професійному рівню, продемонстрованому українським 
офіцерським складом, вони були запрошені до роботи у штабі 
багатонаціональної бригади KFOR “Схід”. Українські й польські офіцери 
штабу Укрполбату були також запрошені військовими США до участі у 
сертифікації 1-ї сухопутної дивізії США в Німеччині [12].  
       Другий важливий урок миротворчої діяльності України з НАТО для 
майбутніх спільних дій з підтримання миру –– багатонаціональні військові 
контингенти з підтримання миру сприяють кращому виконанню 
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поставлених завдань шляхом покращання розуміння і спроможності до 
взаємодії між державами-членами НАТО і партнерами НАТО. Прикладом 
цього може стати створення і діяльність спільного українсько-польського 
миротворчого батальйону. Український і польський досвід довів, що такі 
підрозділи –– це не лише політичні заходи двостороннього й 
багатостороннього співробітництва високого рівня. Ці підрозділи могли б 
бути практичним інструментом підвищення бойової ефективності. Про це 
говорили Генеральний секретар НАТО лорд Дж.Робертсон: “Український 
внесок у спільний українсько-польський миротворчий батальйон є 
прикладом того, як союзники і партнери можуть працювати разом, щоб 
протистояти спільним загрозам”, а також глави держав і урядів, які брали 
участь в історичному Самміті Комісії Україна-НАТО у Вашингтоні 24 
квітня 1999р.: “Ми підкреслили, що багатонаціональні підрозділи з 
підтримання миру відіграватимуть важливу роль у протидії майбутнім 
загрозам Європейської безпеки і тому вітаємо та підтримуємо створення 
спільного українсько-польського батальйону з підтримання миру й інших 
багатонаціональних підрозділів за участю України” [13].  
       Тепер цей досвід може полегшити заснування інших підрозділів, 
наприклад, багатонаціонального інженерного батальйону “Тиса”, який 
Україна створила разом з Угорщиною, Румунією і Словаччиною. Ініціатива 
його створення була запропонована Україною у грудні 1998р. У січні 1999р. 
у Бухаресті українська, румунська й угорська делегації підписали Протокол 
про порозуміння щодо створення цілого формування. У 2000р. Словаччина 
приєдналася до проекту. Нарешті, 18 грудня 2001р. у Брюсселі міністри 
оборони України, Румунії і Словаччини підписали договір “Про створення 
багатонаціонального інженерного батальйону “Тиса” [9]. У 2001р. 
батальйон “Тиса” зробив істотний внесок у допомогу Закарпатському 
регіону під час повені та сильних снігопадів. Крім того, виконана велика 
кількість інших завдань забезпечення. 13-17 травня 2002р. у м.Виноградів 
(Закарпатська область) відбулося спільне штабне дослідницьке навчання 
“Тиса-2002” багатонаціонального інженерного батальйону “Тиса”.  
      Взагалі, миротворчий сегмент співробітництва України з НАТО 
прогресивно покращується і розширюється. Співробітництво вже досягло 
рівня, коли НАТО, спираючись на вже набутий досвід, розглядає 
співробітництво з Україною у військовій сфері ширше, ніж традиційні 
миротворчі операції. Україна, зі свого боку, вперше оголосила, що її 
Міністерство оборони в бюджеті на міжнародну діяльність визначило 
окремий рядок витрат на підтримку співробітництва з НАТО [14].  
       Весь попередній досвід співробітництва між Україною і НАТО у рамках 
ПЗМ і в практичній миротворчій діяльності доводить, що перспективами 
подальшого поглиблення та удосконалення цієї співпраці є підвищення 
якісних, а не кількісних показників, особливо стосовно взаємосумісності 
(зокрема, в питаннях контролю та управління миротворчою діяльністю). 
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НАТО може забезпечити більшу допомогу в розробці концепцій безпеки 
України і доктринальних публікацій шляхом розширення кількості штабних 
контактів і забезпечення доступу до використання інформації стосовно 
процедур НАТО з розробки і схвалення таких документів. Актуальним 
може бути також збільшення фінансової допомоги змішаним миротворчим 
підрозділам,  розширення співробітництва у межах спільної робочої групи з 
оборонної реформи, щоб прискорити розробку і зміцнити спроможність 
України створювати необхідне число миротворчих контингентів. 
        Ще одним важливим напрямком подальшої кооперації України з НАТО 
в плані підготовки миротворчих сил для підтримання миру може стати 
залучення Україною інших країн СНД до міжнародних миротворчих навчань, 
які вона проводить разом з країнами НАТО. Прикладом такої участі можуть 
слугувати навчання "Щит миру" та "Спільний партнер". Від так проведення 
миротворчих навчань в рамках ПЗМ дає можливість Україні та іншим 
країнам СНД на належному рівні підготувати свої військові контингенти для 
участі в миротворчих операціях як складі сил НАТО, так і в складі інших 
багатонаціональних миротворчих сил.  
       Таким чином, спільна діяльність України з НАТО у сфері безпеки сприяє 
повномасштабному входженню України до загальноєвропейського простору і 
дає можливість використовувати механізми та інструменти цих організацій 
для забезпечення національних інтересів. Послідовно нарощуючи свій внесок 
у превентивну миротворчу діяльність, Україна створює навколо своїх 
кордонів стабільну сприятливу обстановку, зміцнює свій імідж на 
Європейському континенті. Поглиблення співпраці у цій сфері є одним з 
важливих чинників інтеграції України до ЄС.  
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UKRAINE’S PARTICIPATION IN OPERATION 
“ACTIVE ENDEAVOUR” 

 
O. Alekseev  

 
Since 1994, when Ukraine joined the Partnership for Peace program the 

number of exercises, held in cooperation with NATO forces increased from 2 in 
1994 to 14 in 2007. As we know, Ukraine nowadays is the only country among 
Alliance Partners which consistently supports all NATO-led operations and 
missions. It is not a secret that Ukraine’s active participation in these measures 
raises its chances to get the MAP (Membership Action Plan) and join the 
organization in the close prospect. At the moment one of the most important fields 
of military cooperation between NATO and Ukraine is providing security in the 
sea zone, which embodies first of all in a lot of maritime forces joint manoeuvres. 
“BLACKSEAFOR”, “Cooperative Partner” and “Cooperative Marlin” have 
already proved their necessity and effectiveness and brought really valuable 
experience for Ukrainian sailors. Now Ukraine takes part in “Active Endeavour” - 
one of the most important ongoing NATO operations, thus demonstrating its 
commitment to the basic aim of it - the fight against terrorism and promoting 
security and stability in the Euro-Atlantic area and beyond. 

The story of Operation was launched after horrific 11 September attacks 
against the United States. On 12 September 2001 NATO implemented Article 5 of 
the Washington Treaty, containing the following clause: “The Parties agree that an 
armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be 
considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an 
armed attack occurs, each of them…will assist the Party or Parties so attacked by 
taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as 
it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the 
security of the North Atlantic area” [1]. Following US requests, NATO 
subsequently agreed to implement 8 specific measures to expand the options 
available in the campaign against terrorism.  These measures included the 
deployment of elements of NATO’s Standing Naval Forces to the Eastern 
Mediterranean in order to provide a NATO presence and demonstrate resolve. The 
NATO Operation “Active Endeavour” (OAE) formally began on 26 October 2001, 
when the activation order was issued. However, patrolling in the Eastern 
Mediterranean had already started on 6 October, when the Standing Naval Force 
Mediterranean was dispatched to conduct maritime presence operations in support 
of the international campaign against terrorism. 

Operation “Active Endeavour” is conducted by Vice Admiral Roberto 
Cesaretti, Italian Navy, Commander Allied Maritime Component Command 
Naples (CC-Mar Naples) from his headquarters in Naples, Italy, through a Task 
Force deployed to the Eastern Mediterranean, named Task Force Endeavour (TFE) 

http://www.nato.int/
http://www.nato.int/docu/basictxt/treaty.htm
http://www.afsouth.nato.int/JFCN_Biographies/COMNAVSOUTH/Roberto_Cesaretti/Mar_COM_Naples.htm
http://www.afsouth.nato.int/JFCN_Biographies/COMNAVSOUTH/Roberto_Cesaretti/Mar_COM_Naples.htm
http://www.afsouth.nato.int/JFCN_Factsheets/CC_Mar_Naples.htm
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and, from 10 March 2003, a Task Force deployed to the Strait of Gibraltar 
(STROG). 

NATO has contributed Airborne Warning and Control Systems aircraft 
(AWACS) to the United States and has also deployed elements of its Standing 
Naval Forces to the Eastern Mediterranean.  AWACS provide air surveillance and 
early warning capability by transmitting data to command and control centres on 
land, sea or in the air. The naval assets of Standing Naval Force Mediterranean 
(STANAVFORMED), which were participating in Exercise “Destined Glory 
2001” off the southern coast of Spain, were re-assigned in order to provide an 
immediate NATO military presence in the Eastern Mediterranean.  

Operation “Active Endeavour” initially was provided by the Standing Naval 
Forces Mediterranean, which - as well as the Standing Naval Force Atlantic 
(STANAVFORLANT) - was part of NATO’s Immediate Reaction Forces (IRFs). 
The IRFs primary mission is to deploy rapidly to areas of tension and crisis. By 
definition as an IRF, the operational forces are trained to conduct a wide-range of 
maritime operations. These capabilities are regularly tested in exercises. 
STANAVFORMED and STANAVFORLANT were renamed in SNMG2 and 
SNMG1 on 1 January 2005. These forces continue it’s regularly contribution to the 
operation. [2] 

At the NATO Summit in Istanbul, on 28 June 2004, the Alliance decided to 
enhance Operation “Active Endeavour”, including through the contributory 
support of partner countries. Offers of contributory support by Russia and Ukraine 
were welcome and both countries were invited to discuss the way they will 
participate. Other countries like Algeria, Albania, Georgia, Israel and Morocco 
have also expressed interest. All such offers of support, including by other 
interested countries, will be considered on a case-by-case basis.  

An exchange of letters between NATO and Ukraine in April 2005 provided 
the basis for Ukraine's support of Operation “Active Endeavour”. Following this, 
experts from Allied military commands worked with the Ukrainian Navy 
Headquarters in Sevastopol to ensure the appropriate training of Ukrainian 
personnel in NATO standard procedures and communications. The Commander of 
the Ukrainian Navy Vice Admiral Igor Tenyukh addressing to the participants of 
6th Regional Seapower Symposium for the Navies of the Mediterranean and Black 
Sea Countries held at Venice in the 10 - 13 of October 2006 announced the 
following: “Ukraine continues active participation in building regional and global 
security structures. Participation in NATO operation “Active Endeavour” remains 
one of the main activities of Ukrainian Navy as well as during this year and for the 
nearest future. We consequently follow to our obligations, taken according to 
Exchange of Letters Agreement (EOL) between Ukraine and NATO about 
participation in operation “Active Endeavour”. The first our step in framework of 
EOL was the establishment of informational support of the Operation via contact 
point cell of Ukraine in Ukrainian Navy HQ, which started its work in November, 
2005”. [3] 

http://www.e3a.nato.int/
http://www.jfcnaples.nato.int/JFCN_Factsheets/SNMG2.htm
http://www.manw.nato.int/manw/pages/organisation/snmg1.htm
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In July 2006 the Government of Ukraine has approved special decision 
which legally allocated the authority of the contact point cell of Ukraine for 
collection information in the frameworks of OAE. According to that authority all 
Ministries and Departments, including state and commercial organizations are 
obliged to provide the information to the contact point cell of Ukraine, located in 
Ukrainian Navy HQ, Sevastopol. This authority made easier collection of 
information, especially from commercial organizations, which more proactive in 
this field (sometimes they provide confidential info). So, if the contact cells of the 
participating countries will get the information about merchant shipping not only 
in the area of OAE, but also at the close zone of interest of OAE, this will be 
helpful for increasing the interest of merchant ship-owners to make the proper 
control of their ships at the high seas. 

The first Ukrainian ship that took part in the operation was the corvette 
“Ternopil”, which was under the NATO command from 25 May, when the 
Alliance flag appeared above the Ukrainian ship for the first time, to 3 July 2007.  
The second one was the corvette “Lutsk” participated in OAE from 24 November 
to 11 December 2007. Finally, this year the Ukrainian frigate with a ship-borne 
helicopter “Hetman Sagaidachny” has deployed for the most significant period - 
from 30 May to 2 August - in support of Operation “Active Endeavour”. [4] 

The actions of “Hetman Sagaidachny” should be underlined in a special way 
as it is the first time when the Ukrainian Navy flagship takes part in the OAE. On 
the 1st of June 2008 it starts the active phase of operation. This event followed by 
the complicated two-month preparation period. Here we found it important to 
emphasize all the steps of this process. The implementation of ship logistic 
measures, technical assistance, tactical preparations of frigate’s crew, solving of 
wide variety of organizational issues – all these problems were put on the agenda 
in Sevastopol and continued on the Greek naval base Suda-Bay (island Crete).  

In order to prepare the Ukrainian frigate for monitoring the ships to prevent 
“illegal activity” at the open sea the Italian frigate “Grantiere” was sent to the 
Crete. After the successful completing of bilateral Force Integration Training the 
crews of both training partners went on interacting directly on the NATO logistic 
base in Suda-Bay. The last days of training process were filled with training ship’s 
anti-submarine and anti-aircraft gun squads, emergency actions of the crew, and 
steps connected with protection from the weapons of mass destruction, exercises 
with watch officers, daily inspection and control of arms and technical devices. 
Moreover the Ukrainian flagship was provided with the helicopter KA-27 PR 
which was used for the first time for over eight years. The basic exercises are 
changed with daily regulation works. [5] 

Thus, concentrating our attention on the process of preparations of 
Ukrainian ships to the NATO’s most important maritime operation we could 
conclude that the participation of Ukrainian armed forces in OAE enables our 
Navy not only to present our motherland in the military field properly but also to 
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get concrete useful experience, gained in cooperation with the partners from 
NATO. 

On the long run Ukraine’s active position relating to the joint measures with 
the Alliance in the frameworks of Operation “Active Endeavour” will anyway 
encourage setting forth the question of receiving MAP and further Ukraine’s 
accession to NATO.  
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ВИКОРИСТАННЯ МІФОТЕХНОЛОГІЙ АБО 
КОНСТРУЮВАННЯ РЕАЛЬНОСТІ З 

ПРИВОДУ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО НАТО 
 

С. Бєлєй 
 

Сучасний світ переповнений міфами. Будь-де – в рекламі, кіно, 
політиці використовуються певні набори міфологем та стереотипів. Їх 
актуалізація пов’язана з тим, що людина навіть і не уявляє що живе в системі 
міфів, адже міф не потребує доказів та являє собою «алібі ідеї». Одразу 
зазначимо, що під міфом ми розуміємо «оповідь про важливі події з історії 
соціальної групи (стосунки із природою, оволодіння територіями, інституції, 
герої, вороги, лідери тощо), яка лежить у підґрунті колективного 
самоусвідомлення» [1]. Тобто міф сьогодні – це певна система, яка моделює в 
свідомості індивідів оточуючий світ та його фрагменти. 

Слід зауважити про те, що на сучасному етапі міф втратив свою 
первісну структуру і відбувається «оживлення міфу» в двох напрямках – 
реміфологізація та деміфологізація. Реміфологізація – це спроба 
сконструювати сучасні міфи за схемою архаїчних. При чому, реміфологізація 
відбувається одразу в двох напрямках, таких як ідеалізація та демонізація 
(ставлення до НАТО з одного боку США, з іншого - Росії). Тут має місце 
сакралізація – обожнювання, абсолютизація позитивних рис та характеристик 
чи навпаки – абсолютизація та гіперболізація негативних характеристик 
НАТО. 

В цьому контексті важливо зазначити, що міф виконує функцію 
структуризації простору, згідно з якою формуються геополітичні судження, 
що мають величезні впливи на створення національних міфів. Саме тому 
геополітику вважають «міфом найвищого ґатунку». 

Український дослідник у цій сфері О.Тараненко зауважує, що «вищою 
формою соціального міфу є геополітика, тому що геополітичні ідеї легко 
перетворюються в національні, а вони непереможні в підсвідомості... 
Національні ідеї, таким чином, гарантують ідентичність колективного 
суб’єкта та його нерозривний зв’язок з об’єктом, тобто територією. В той же 
час ці міфи спричиняють колективність, забезпечують єдність мислення та 
дії» [4]. 

Отже, під час проведення інформаційних та контрінформаційних 
кампаній стосовно питання вступу України до Північноатлантичного 
Альянсу створюється за допомогою певних операцій, міфологізація 
українського інформаційного простору. При чому, найчастіше міфи, які 
актуалізовані в свідомості громадян є схематичними та далекі від реальності. 

Так, наведемо певну кількість міфів, які впливають на свідомість 
громадян, а отже і на їх геополітичний вибір. До того ж, міф про НАТО 
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породжує ряд бінарних міфів, пов’язаних з зовнішньою політикою України. 
Тобто, в цьому контексті використовується архаїчна бінарна опозиція 
«добро-зло», «свій-чужий» [3]. 

Першу групу міфів назвемо демонізуючими. Саме такі міфологеми 
мусуються російською спільнотою. 

1. Міф про економічну кризу в Україні після вступу в НАТО  
В Російському інформаційному просторі свідомо створюється модель 

повної економічної залежності від держав-членів Альянсу. До того ж вони 
використовують маніпулятивні технології, які підживлюються економічними 
складовими, такими як втрата військових замовлень українських підприємств 
від російського воєнного комплексу, перехід на європейські ціни за 
імпортований газ, перехід виробництва на викруткові технології і як наслідок 
– втрата інженерінгу, тобто можливості розробляти, створювати та виробляти 
промислову продукцію.   

2. Міф про систему колективної безпеки.   
Російська політична еліта лобіює ідеї, які базуються на нездатності 

Альянсу ефективно реагувати на щоденні загрози, які приймають на себе 
держави-члени. По-перше, акцентується увага на відсутності єдиних 
військових сил НАТО, це пояснюється правилом виділення індивідуальних 
військових одиниць. По-друге, відводиться керуюча роль у прийнятті 
рішення США, як великої державі. До того ж, Росія налаштована до 
агресивних дій щодо України, після її вступу в НАТО. Тут мають місце заяви 
стосовно ядерної зброї та ПРО. 

3. Міфи, пов’язані з ціннісними орієнтирами 
Комплекс цінностей, які пропагує певне суспільство складає один з 

елементів державності. Російська політична еліта стверджує, що 
пострадянське суспільство має залишатися в єдиному геокультурному  
процесі розвитку. А Україна в цьому контексті розглядається як ворог, 
зрадник, який відхилився від слов’янської єдності та прямує шляхом 
євроатлантичного розвитку. Підтвердженням цієї думки може слугувати 
насичення в російському інформаційному просторі так званої воєнної 
риторики.    

Тут можна говорити про так зване есхатологічне залякування, коли 
створюється та актуалізується концепція хаосу, безпорядку. Тобто, 
російський інформаційний простір моделює в свідомості українських 
громадян НАТО як першопричину можливого кінця світу, як результат 
залежної “демократичної” держави. 

Другу групу міфів можна умовно визначити як ідеалізуючі. Одразу слід 
наголосити на тому, що створення міфологем, ідеологем та стереотипів зі 
сторони заходу засновано на аналізі та розумінні міфів проросійських 
(демонізуючих). Після того, як російські медіа створили концепт хаосу, 
НАТО використало його для створення космогонічного міфу. Тобто, НАТО 
тут являє собою систему, що створила новий світ. Інші ж міфи тільки 



Вісник Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці №2 (10) 

 

72 

підтримують основний. Таким чином, задіяна архаїчна система міфологізації, 
яка складається з космогонічного міфу, етіологічних, космоцентричних 
складових [3]. До того ж, тут присутня і конкретна героїка – США, Україна, 
Росія, члени-держави НАТО та інші. Таким чином, ми спробуємо виявити та 
проаналізувати певний набір міфологем, що створюють необхідну державам-
членам НАТО реальність, яка прямо чи опосередковано сприятиме на 
геополітичний вибір українців. 

1. Міф про НАТО як космогонічний міф 
Західні мас-медіа активно використовують архаїчний космогонічний 

міф про створення світу. Це міф про НАТО перше джерело зародження 
демократичного стану країн-членів Альянсу.  

2. Міф про НАТО як агресивний блок 
Цей міф стосується начеб то агресивного ставлення Альянсу до 

вирішення світових проблем та регіональних конфліктів. Але треба 
враховувати, що основним завданням НАТО є колективна безпека та 
оборона, а не напад чи агресія, про що записано в основоположному 
документі Організації – Вашингтонському договорі 1949 року. НАТО у своїх 
принципах і діяльності дотримується норм ООН і діє за її мандатом. 

Ідея об’єднатися на постійній основі заради встановлення миру є 
логічним протиставленням викликам Другої світової війни і необхідності 
спільних дій союзників у боротьбі з фашизмом. НАТО не веде війн. Всі 
військові операції є або навчальними, або миротворчими. 

3. Міф  про економічний спад. 
Оскільки створені космогонічні та космоцентричні міфи, то постала 

потреба у створенні міфів, які підживлюють вищеназвані. Так одним з них є 
міф про економіку. Так, як боку членів НАТО так і російської громади 
постійно лунають повідомлення про ціну вступу до Альянсу і ця кількісна 
інформація діаметрально протилежна одна від одної.   

Військовий компонент НАТО вимагає суттєвих капіталовкладень у 
рамках національного бюджету. Однак основні гроші витрачаються не на 
нарощування кількості озброєнь, а на їх якісне поліпшення та на створення 
нормальних умов служби і життя для військовослужбовців та їх родин. 

В європейських країнах військові витрачають гроші на товари з 
магазинів і на послуги сервісних фірм, сприяючи створенню нових робочих 
місць і поліпшенню соціально-економічного становища місцевих жителів.   

Економічні наслідки вступу України до Альянсу досліджували 
експерти Фонду “Демократичні ініціативи” у рамках проекту “ясників” – 
просвітницьких матеріалів про НАТО. Результати цього дослідження 
показали, що вартість членського внеску для України становитиме 40-50 
мільйонів доларів на рік, або 4 долари з одного українця. Також тут йдеться 
мова про збільшення прямих закордонних інвестицій до України після 
вступу до НАТО. До того ж, інвестиції з країн НАТО, на відміну від 
інвестицій з Росії, це легальні, “чисті” гроші, які ламають систему корупції, 
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покращують клімат для підприємницької діяльності. Говорячи про переваги 
вступу до НАТО для економіки України, експерти особливо наголошують на 
тому, що членство в НАТО різко збільшить шанси вступу України до ЄС – а 
це залучення до гігантського європейського ринку, поширення на Україну 
європейських програм розвитку, нові стандарти добробуту. Тут активно 
використана і так звана міфологема «Золотого сторіччя». 

Таким чином, ми маємо констатувати, що суб’єктивна інформація про 
НАТО перебільшує об’єктивну в українському інформаційному просторі, 
інформаційні повідомлення носять міфологічний характер. До того ж, 
використовуються архаїчні набори міфотехнологій, які не тільки 
маніпулюють свідомістю громадян, але й створюють певне «поле політики», 
що за своєю формою є викривленим. 
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ІНФОРМАЦІЙНА СТОРІНКА 
 

ВЕСНЯНА АКАДЕМІЯ НАТО В М. ОДЕСА 
(22-24 ТРАВНЯ 2008 РОКУ) 

 
З 22 по 24 травня 2008 року в Одеському Будинку Вчених проходила 

ювілейна, 10-а в Україні, Академія НАТО. Захід під назвою "Трансформація 
НАТО та сучасні виклики безпеці" був проведений Центром Міжнародних 
досліджень Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова, при 
підтримці Центру інформації та документації НАТО в Україні. В Академії 
прийняли участь експерти та слухачи з Росії, Грузії та різних регіонів 
України, у тому числі з Києва, Донецька, Одеси, Чернівців, Криму, та 
представники структур Північноатлантичного Альянсу.. Також було 
проведено кілька відео-конференцій з штаб-квартирою Організації 
Північноатлантичного договору в Брюсселі.  

Робота Академії розпочалася 22 травня 2008 р. з вступних промов пана 
Петра Лунака, представника секції по відносинам з країнами-партнерами 
відділу публічної дипломатії з штаб-квартири НАТО, та пана Володимира 
Дубовика, доцента Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова. 
Вони привітали учасників конференції та висловили сподівання на 
плодотворну роботу протягом наступних трьох днів. Після цього 
розпочалась перша секція Академії, що мала назву "НАТО, Безпека та 
Демократія", головуючим на якій виступив пан Лунак. Пан Мішель Рулє з 
відділу політичних справ та політики безпеки штаб-квартири НАТО за 
допомогою відео-конференції висвітлив точку зору представників 
Організації Північноатлантичного договору на сучасну картину світу та роль 
Альянсу у підтримці демократії та стабільності, у той час як пан Олександр 
Потехін, директор Центру конверсії, миру та зовнішньої політики України у 
м. Києві, розповів про вітчизняну позицію з питань демократичного 
розвитку та планування політики безпеки. Після невеликої перерви пані 
Мелані Саллі з Дипломатичної Академії в м. Відень, Австрія, зробила 
невеликий екскурс у історію європейської інтеграції та торкнулася цікавої 
теми побудови оборонної стратегії держави з нейтральним статусом. Вона 
розповіла про альтернативу євроатлантичній системі колективної безпеки, 
яка зараз набуває деякої популярності - європейську систему колективної 
безпеки під егідою Європейського Союзу. 

Після обіду учасники зібрались на другу секцію першого дня 
конференції, яка торкалась питань трансформації НАТО перед обличчям 
нових та старих викликів безпеці. Головуючим виступив пан Володимир 
Дубовик з Одеського національного університету. Пан Олександр Сушко, 
заступник директора Центру конверсії, миру та зовнішньої політики України 
у м. Києві, продовжив тематику європейської безпеки, розглянувши питання 
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діяльності Північноатлантичного Альянсу задля забезпечення мирного 
розвитку Європи у сучасних умовах. Пан Кент Логсдон, голова політичного 
відділу посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, розповів про 
американські зусилля по підтримці миру та спокою у світі, торкнувшись 
питань продовження розвитку партнерства між нашими державами у рамках 
євроатлантичної інтеграції України. Відео-конференція з паном Робертом 
Пшжелом, прес-офіцером з штаб-квартири НАТО, висвітлила проблематику 
появи нових викликів світовій безпеці у ХХІ столітті, торкнувшись 
діяльності Організації Північноатлантичного договору по їхньому 
подоланню. Завершила сесію пані Наталя Стрельчук, доцент Чернівецького 
національного університету, яка розповіла про сучасну ситуацію на 
Балканах, приділивши основну увагу у своєму виступі проблемі 
самопроголошення незалежності у Косово. Пані Стрельчук заявила, що 
задля подолання нестабільності у цьому регіоні життєво необхідно 
якнайскоріше визнати право косівських албанців на самовизначення та 
власну державність. Така чітка позиція викликала бурхливу реакцію серед 
слухачів та призвела до жвавої дискусії. 

Увечері першого дня роботи Академії організатори та учасники 
отримали можливість поспілкуватися у неформальній обстановці під час 
прийому. 

Другий день роботи Академії розпочався з секції "НАТО, Росія та 
Україна", головуючим на якій виступив пан Джон Карвацький, 
відповідальний за програми з Центру  інформації та документації НАТО в 
Україні. Пан Петр Лунак, представник секції по відносинам з країнами-
партнерами відділу публічної дипломатії з штаб-квартири Організації 
Північноатлантичного договору, озвучив позицію Брюсселю з приводу 
трикутнику відносин Україна-Росія-НАТО. Пан Андрій Макаричев, 
професор університету у м. Нижній Новгород, Російська Федерація, розповів 
про партнерство його рідної держави з Північноатлантичним Альянсом та 
про перспективи подальшого розвитку таких відносин. Після перерви 
учасники Академії звернулися до тематики відносин України з НАТО. Пан 
Олег Соскін, директор Інституту трансформацій суспільства, Україна, 
розпочав свою доповідь з історичного екскурсу до європейського минулого 
нашої країни. Таким чином він доводив безперечну правильність вибору 
євроатлантичного вектора зовнішньої політики України як основи для 
забезпечення національного суверенітету. Також пан Соскін розповів про ті 
дії, які, на його думку, треба здійснити для покращення євроатлантичних 
шансів нашої держави. Він заявив, що не сумнівається у отриманні 
Україною Плану дій щодо членства в грудні цього року та висловив 
сподівання, що вже черех два роки наша країна стане членом Організації 
Північноатлантичного договору. Після цього відео-конференція з пані Зітою 
Хусай, представником секції відносин з Росією та Україною відділу 
політичних справ та політики безпеки штаб-квартири НАТО, висвітлили 
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позицію Альянсу щодо партнерства з нашою державою. Продовжив тему 
пан Ігор Мінгазутдінов з Київського інституту міжнародних відносин, який в 
своїй доповіді не був таким оптимістичним з питань сроків вступу України 
до НАТО, як пан Соскін, але також аргументовано довів переваги від 
членства у цій організації.  

Після обіду роботу Академії продовжив круглий стіл "Роль НАТО в 
питаннях регіональної безпеки". Головуючим на круглому столі виступив 
пан Ігор Коваль з Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова. 
Пан Вахтанг Майсайя з Грузинської Асоціації Зовнішньої Політики розповів 
про проблеми сепаратизму у його власній держави та зусилля 
Північноатлантичного Альянсу по вирішенню цих проблем. Пан Олександр 
Крапівін, директор, та пан Ігор Тодоров, заступник директора Науково-
інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці 
Донецького національного університету у своїх доповідях висвітлили 
діяльність їхньої установи та торкнулись питань  донецької специфіки у 
сприйнятті євроатлантичної політики України. Згідно з соціологічним 
опитуванням, проведеним паном Тодоровим, більшість населення Донецької 
області вважає себе достатньо поінформованою з тематики діяльності 
Північноатлантичного Альянсу, але ця поінформованість базується на 
радянських стереотипах. Завершив роботу круглого столу пан Володимир 
Дубовик з Одеського національного університету, який зробив загальний 
огляд європейських та євроатлантичних перспектив України. 

Другий день роботи Академії завершився переглядом 
документального фільму про Організацію. Північноатлантичного договору. 
Також пан Володимир Бойко з Чернігівського Центру публічних тренінгів 
проінструктував учасників щодо діяльності, запланованої на наступний 
день. 

Третій день роботи конференції розпочався з виступу пана Джеймса 
Гріна, директора офісу зв’язку НАТО в Україні. Він розповів про діяльність 
офісу та перспективи співпраці Україна-НАТО в різних сферах. Завершили 
роботу Академії студентські дебати, проведені у форматі тренінгу паном 
Володимиром Бойко. 

 
Звіт підготували експерти Центру міжнародної безпеки     

Замікула М., Каракуц А., Кравченко В., Алексєєв О., Желєзняк І.  
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МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"ПАРТНЕРСЬКІ ВІДНОСИНИ НАТО - 
УКРАЇНА ТА НАТО - РОСІЯ ПІСЛЯ 
БУХАРЕСТСЬКОГО САММІТУ" 

 
М. Замікула, І. Желєзняк 

 
15-16 травня 2008 року у будівлі історичного факультету Донецького 

національного університету відбулась міжнародна конференція "Партнерські 
відносини НАТО - Україна та НАТО - Росія після Бухарестського самміту". 
Захід був проведений Науково-інформаційним Центром міжнародної безпеки 
та євроатлантичної співпраці Донецького національного університету при 
підтримці Центру інформації та документації НАТО в Україні. В конференції 
прийняли участь представники робочих структур Північноатлантичного 
Альянсу, експерти та слухачі з різних регіонів України, Росії, Грузії, 
представники регіональних мас-медіа. Головною метою заходу було 
дослідити трикутник партнерських відносин Україна-Росія-НАТО, його 
історію та перспективи розвитку після рішень останнього самміту Організації 
Північноатлантичного договору в Бухаресті.  

Робота конференції розпочалась 15 травня 2008 р. в аудиторії № 38 
історичного факультету ДонНУ з вступних промов. Учасників зустрічі 
привітали пан Володимир Шевченко, ректор Донецького національного 
університету, академік академії наук України, Герой України; пан Петро 
Добров, декан історичного факультету ДонНУ; пан Олександр Крапівін, 
директор Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та 
євроатлантичної співпраці Донецького національного університету; пан 
Джон Карвацький, відповідальний за програми з Центру  інформації та 
документації НАТО в Україні. Також була проведена прес-конференція, на 
якій місцеві журналісти отримали можливість поставити свої запитання 
запрошеним експертам та організаторам.  

Перший день роботи конференції був присвячений обговоренню 
наступної теми - "Бухарестський самміт НАТО: проголошення змін в 
Європі". Після короткої перерви розпочалась перша секція міжнародної 
конференції - "Процес розширення НАТО: перспективи для Європи". Пан 
Ігор Тодоров, заступник директора Науково-інформаційного Центру 
міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці Донецького 
національного університету, зробив загальний огляд процесу трансформацій 
Організації Північноатлантичного договору та його впливу на майбутнє 
Європи. Його доповідь доповнили пан Олександр Полторацький, професор 
Дипломатичної Академії при Міністерстві Закордонних Справ України, який 
запропонував слухачам переглянути його презентацію з тематики секції, та 
пан Вадим Вербовський, доцент Луганського національного педагогічного 
університету.  

Після обіду учасники конференції приступили до обговорення 
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проблематики другої секції заходу - дискусії щодо співробітництва 
Північноатлантичного Альянсу з Російською Федерацією. Пан Володимир 
Корнілов, директор Інституту країн СНД в м. Київ, Україна, висловив свою 
точку зору щодо цих аспектів зовнішньої політики РФ, критично 
поставившись до євроатлантичних перспектив України та наголошуючи на 
перевагах східного вектору розвитку. Він також згадав про державну 
політику інформування населення України щодо євроатлантичних питань, та 
заявив, що корисно було б так само інформувати український народ про 
альтернативні варіанти інтеграції. Продовжив тему пан Олександр Кубишкін, 
професор, завідувач кафедрою Регіонознавства та Міжнародних відносин 
Волгоградського державного університету, який розповів про практичні 
аспекти співпраці його Батьківщини з Північноатлантичним Альянсом. 

Після тривалої дискусії учасники конференції отримали можливість 
поспілкуватися у неформальній атмосфері під час вечірнього прийому. 

 16 травня 2008 р. робота міжнародної конференції продовжилась в 
приміщенні Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та 
євроатлантичної співпраці Донецького національного університету. Він був 
присвячений дослідженню наступної теми: "НАТО – Україна - Росія: 
трикутник взаємо порозуміння?". Перша секція - "Конфлікт в Косово: 
глобальні наслідки локального конфлікту" - зібрала експертів з різних 
держав. Пан Олександр Крапівін, директор Центру міжнародної безпеки та 
євроатлантичної співпраці ДонНУ, розповів про історію виникнення цього 
конфлікту на Балканах. Пан Міхаіл Борісов, професор Одеського 
національного університету, поділився з учасниками конференції своїми 
думками щодо засобів вирішення проблемної ситуації, що дестабілізувала 
ситуацію не лише в регіоні, а й в усьому світі. Пан Вахтанг Цоцонава з 
Московського державного університету висловив свою точку зору щодо 
проблеми Косово та доповнив її актуальними даними щодо можливості 
використання досвіду само проголошення незалежності окремими районами 
його рідної країни - Грузії. Пан Юрій Теміров, заступник декана історичного 
факультету ДонНУ, як спеціаліст з вивчення конфліктів, також у своїй 
доповіді акцентував увагу на вирішальній ролі Косовського прецеденту у 
формуванні сучасної картини світу.   

Після обіду учасники приступили до обговорення останньої 
запланованої теми - "Дебати щодо євроатлантичного майбутнього: 
конфліктні точки у відносинах Україна-Росія". Пан Лінас Лінкявічус, посол 
Литви у штаб-квартирі НАТО в м. Брюссель, докладно висвітлив позицію 
Північноатлантичного Альянсу щодо зазначених питань та поділився 
прибалтійським досвідом щодо євроатлантичної інтеграції. Пан Олег Білоус, 
професор Прикарпатського національного університету з м. Івано-
Франківськ, продовжив обговорення цієї актуальної теми. Робота 
конференції завершилась тривалою дискусією та заключними промовами 
учасників, які подякували організаторам за можливість висловити свою 
точку зору щодо питань подальшого розвитку України та її входження до 
євроатлантичного простору.  
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МОНІТОРИНГ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗМІ  
(КВІТЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2008) 

 
Укладач М. Замікула 

 
 
Донецкие Новости, 
02.04.08 
 
В День смеха Буш поманил Украину в НАТО 

 
Американский президент лично уговаривает Францию и Германию не 

противиться  присоединению нашей страны к ПДЧ   
Движение в Киеве во вторник было практически парализовано: на 

улицах - солдаты, на крышах – снайперы. И все потому, что Джордж Буш 
лично прибыл в Украину, чтобы поговорить о НАТО. Сейчас американский 
президент стал главным лоббистом вступления нашей страны в эту 
организацию. 

    Президент США Джордж Буш не поленился лично провести 
переговоры с лидерами многих стран НАТО относительно членства Украины 
и Грузии в этой организации. «Мы работали со всеми государствами НАТО, 
чтобы получить положительный результат. Так как я полностью убежден, 
что членство в НАТО для Украины и Грузии в интересах нашей организации, 
- сказал он на пресс-конференции в Киеве. - Я убежден, что в интересах 
Украины стать членом НАТО».  

Как известно, Германия и Франция выступают против присоединения 
Украины к ПДЧ.  

Есть мнение, что позиция Германии связана с категорическим 
нежеланием России видеть Украину в Альянсе. Обозреватель Washington 
Post Джим Хоуглэнд, ссылаясь на свои источники, утверждает: германский 
канцлер Ангела Меркель заверила Владимира Путина, что  она заблокирует в 
Бухаресте все американские попытки открыть Украине и Грузии дорогу в 
НАТО. Без германского благословения обсуждать эту проблему на саммите 
будет бесполезно, отмечает обозреватель. 

Переубеждать руководство этих стран Буш решил лично, перед 
началом саммита НАТО в Бухаресте. Началось это мероприятие 2 апреля.  

Во время визита Буша коммунисты и социалисты хотели провести 
антинатовский митинг в центре Киева, однако им не дала этого сделать 
милиция. Впрочем, все телеканалы мира и так обошли толпы людей с 
красными знаменами, скандирующие: «НАТО - нет!» 

Основную цель визита, по традиции, украсили «фантиками» - 
обсуждались вопросы либо неконкретные, либо не могущие быть 
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решенными в ближайшей перспективе. Говорили об «оранжевой» 
революции, Голодоморе, перспективе создания зоны свободной торговли 
между США и Украиной, возможности участия американских компаний в 
приватизации украинских предприятий (им и раньше никто не запрещал это 
делать), рассуждали о вопросах транзита газа в европейские страны, а также 
проблему диверсификации его поставок в Украину. 

Интересно, что Юлия Тимошенко удостоилась встречи с Бушем в 
формате один на один.  Обычно эта почетная обязанность достается только 
президенту страны…    

Американского президента также покормили котлетами по-киевски, а 
его жене подарили издание «Кобзаря».  

Что осталось в «сухом остатке» после встречи? Практически ничего. 
Америка и раньше лоббировала присоединение Украины к НАТО, компании 
из США работают в стране и официально им никто в этом не мешает (за 
исключением чиновников, желающих получить «на лапу», но им все равно, 
кого третировать – русских, американцев или нигерийцев).  

Самые важные вещи совершались без слов. Сам факт визита Буша в 
Украину подчеркивает, что Америка уделяет место Украине в своей 
геополитической стратегии. Мы были и остаемся союзником Вашингтона. 
Личная встреча с Ющенко и Тимошенко показывает, что в глазах Белого 
дома они обладают равным политическим весом. И определиться, кто займет 
президентское кресло, им предстоит в жесткой борьбе – но без помощи из-за 
океана.  
 
Автор: Андрей Тютюников 
http://dnews.donetsk.ua/2008/04/02/v-den-smexa-bush-pomanil-ukrainu-v-nato/
 
 
„Донбасс” 
9 апреля 2008 г. 
 
Вытерли ноги и разошлись 
 
         На центральной площади города по инициативе ряда общественных 
организаций состоялась многочисленная акция протеста против вступления 
Украины в НАТО и предполагаемой отмены льгот.  
         Сотни славянцев потребовали от руководства страны не нарушать 
Конституцию, а от депутатов Верховной Рады - отклонить предлагаемые 
изменения в проектах законов в части отмены льгот. А также прекратить 
подчищать историю страны советского периода в угоду политикам. 
"Донбассу" один из активистов акции - военный пенсионер Юрий Байбуз 
заявил: "Украина должна иметь внеблоковый статус". 

http://dnews.donetsk.ua/2008/04/02/v-den-smexa-bush-pomanil-ukrainu-v-nato/
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Потоптавшись на брошенной кем-то в толпу камуфляжной армейской 
куртке, символизирующей форму военнослужащих стран-участниц НАТО, 
горожане разошлись по домам. 
 
Сергей МАРИНЦЕВ.  
http://www.donbass.ua/news.php?ch=id&id=80&to_ch=cal
Донецкие Новости, 
09.04.08 
 
После вступления в НАТО мы увидим русские танки на улицах Донецка? 
 

Во время саммита в Бухаресте Путин якобы пригрозил отобрать у 
Украины Восточные области и Крым  

Нельзя исключать, что Россия разрабатывает план жестких действий на 
случай вступления Украины в Североатлантический альянс. Он может 
включать в себя аннексию Восточных областей и Крыма. Если это правда, то 
после вступления в НАТО вместо антинатовских демонстраций по улицам 
Донецка пойдут колонны российских танков.  

Влиятельная газета «Коммерсант» со ссылкой на неназванный 
источник в делегации одной из стран НАТО сообщает, что президент России 
Владимир Путин во время закрытого заседания Россия - НАТО пригрозил 
отрезать от Украины часть территории.  

Сначала Владимир Путин сообщил, что Москва воспринимает 
приближение НАТО к российским границам как реальную угрозу интересам 
государства, и пообещал применить адекватные меры. В частности, речь идет 
о признании независимости Абхазии и Южной Осетии со ссылкой на 
косовский прецедент. Тем самым Кремль создаст буферную зону между 
силами НАТО и своими границами.  

«Впрочем, о Грузии российский президент говорил совершенно 
спокойно и как бы мимоходом. Когда же речь зашла об Украине, Путин 
вспылил. Обращаясь к Бушу, он сказал: «Ты же понимаешь, Джордж, что 
Украина - это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий 
- это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!» - заявил 
источник «Коммерсанта». - И тут Путин намекнул, что если Украину все же 
примут в НАТО, это государство просто прекратит существование. Россия 
может начать отторжение Крыма и Восточной Украины».  

Между тем, говорил Путин такое или нет (есть подозрение, что эту 
речь вложили ему в уста прибалтийские «друзья» России), членство в НАТО 
нам светит нескоро. Альянс не сказал ни да ни нет и перенес принятие 
окончательного решения о присоединении Украины к Плану действий по 
членству на декабрь 2008. Правда, украинцев утешили, что когда-нибудь они 
будут в Альянсе. И правда, почему бы и не принять Украину лет эдак через 
100?  

http://www.donbass.ua/news.php?ch=id&id=80&to_ch=cal
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Что касается пресловутой речи Путина, то нардеп Андрей Парубий от 
«Нашей Украины – Народной самообороны» допускает, что Путин 
действительно говорил о возможности расчленения Украины, поскольку 
аналогичные заявления, по данным украинского депутата, публично недавно 
делал Владимир Жириновский. «В Украине есть популярная шутка – что у 
Путина на уме, то у Жириновского на языке», – поя-сняет Парубий.  

«Ни один километр россий-ско-украинской границы не демаркирован. 
Сепаратистские движения провоцируются в Крыму и на Востоке Украины... 
Существует угроза утратить Украине свою государственность, как мы ее 
утратили в начале ХХ столетия», – считает депутат. 
 
Автор: Андрей Тютюников 
http://dnews.donetsk.ua/2008/04/09/posle-vstuplenija-v-nato-my-uvidim-russkie-
tanki-na-ulitsax-donetska/
 
 
„Донбасс” 
10 апреля 2008 г. 
 
Арсений ЯЦЕНЮК: О НАТО, информации и новой генерации 
 

Первая встреча спикера парламента с руководителями региональных 
средств массовой информации, состоявшаяся в минувшую пятницу, прошла в 
формате пресс-конференции. 
 
Информацию - из первых уст 
 

Тон задал сам Арсений Петрович, сразу подчеркнув, что журналисты 
региональных СМИ должны получать информацию из первых уст, в том 
числе от руководителей государства. И что такие встречи теперь станут 
регулярными. Преследовалась, как отметил спикер, еще одна цель - 
объединительная. Поэтому в конференц-зале находились журналисты с 
разных берегов Днепра... 

...Своя точка зрения у спикера и на вопрос о НАТО. Его удивляет 
риторика некоторых политиков, ведь этот вопрос законодательно 
урегулирован еще пять лет назад, когда вначале было принято 
постановление, а потом и Закон о полноправном членстве в НАТО. К тому 
же, заверил А.Яценюк, план действий по членству в НАТО - это инструмент 
реформирования страны, где только десять процентов относятся к военной 
сфере. А решение, принятое в Бухаресте, поможет снять истерию по этому 
вопросу как в Украине, так и за ее пределами... 
 
Александр БРИЖ. 

http://dnews.donetsk.ua/2008/04/09/posle-vstuplenija-v-nato-my-uvidim-russkie-tanki-na-ulitsax-donetska/
http://dnews.donetsk.ua/2008/04/09/posle-vstuplenija-v-nato-my-uvidim-russkie-tanki-na-ulitsax-donetska/
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http://www.donbass.ua/news.php?ch=id&id=75&to_ch=cal
 
 
„Донбасс” 
10 апреля 2008 г. 
 
Президента наградили, обвинили и кое-чего лишили… 
 

Обиженный Европой, которая никак не хочет приближать к себе 
Украину, а также Верховной Радой, не желающей расширять его 
полномочия, да и вообще работающей постольку-поскольку, Виктор 
Ющенко взял курс на Африку. Это не помогло решить проблемы, 
оставленные за спиной, но стало, быть может, ложкой меда в бочке дегтя, 
которой потчуют президента и внутри страны, и на западном направлении... 

 
...Европейский урок 

 
Пока президент покоряет Африку, Европа, куда мы рубим окно не 

первый год, дала нам очередной щелчок по носу. Прогноз Виктора Ющенко, 
что уже в сентябре Украина получит статус ассоциированного члена ЕС, был 
нивелирован представителем Европейской комиссии Кристиане Хоманн, 
назвавшей подобные заверения «чистой спекуляцией». 

Подключился и Верховный представитель ЕС в делах общей внешней 
политики и политики безопасности Хавьер Солана, популярно объяснивший 
отечественным «альянсопродвигателям», раздосадованным итогами 
Бухарестского саммита, где Украине не дали Плана действий для членства в 
НАТО, что наша страна «не имеет такой политической системы, которая бы 
отвечала уровню стремлений кое-кого из ее руководителей присоединиться к 
некоторым международным организациям», да и экономический рост «не 
отвечает потенциалу, который имеет государство»... 
 
http://www.donbass.ua/news.php?ch=id&id=127&to_ch=cal
 
 
„Донбасс” 
10 апреля 2008 г. 
 
За НАТО ответят Крым и Донбасс? 
 
Разгорается очередной политический скандал между Украиной и Россией.  
 

По данным газеты «Коммерсант», во время встречи президентов РФ и 
США («Донбасс» писал о ней в прошлом номере) Владимир Путин 

http://www.donbass.ua/news.php?ch=id&id=75&to_ch=cal
http://www.donbass.ua/news.php?ch=id&id=127&to_ch=cal
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намекнул, что в случае вступления нашей страны в НАТО Россия «может 
начать отторжение Крыма и Восточной Украины». «Ты же понимаешь, 
Джордж, что Украина - это даже не государство! Что такое Украина? Часть 
ее территорий - это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена 
нами!» - цитирует «Коммерсант» источник в делегации одной из стран 
НАТО. 

Подобный спич, приведенный уважаемым изданием и косвенно 
подтвержденный главой российского МИД Сергеем Лавровым («Президент 
Путин и в Бухаресте, и на встрече в Сочи с Бушем напомнил, как 
формировалась нынешняя Украина в ее сегодняшних границах», - заявил 
дипломат в интервью радио «Эхо Москвы»), не мог пройти мимо 
отечественных политиков. НУНС хочет, чтобы наш МИД направил в Россию 
запрос касательно скандального заявления президента, а один из депутатов 
этой фракции, Владислав Каськив, вообще считает допустимым прекращение 
дипломатических отношений с соседями в случае подтверждения слов 
Владимира Путина. 

Между тем член фракции Партии регионов Александр Кузьмук уверен, 
что нам никто никогда не угрожал, но есть «украинская традиционная забава 
везде искать виноватого и угрозу». А Генконсул РФ в г.Харькове Всеволод 
Филипп на пресс-конференции в Донецке подчеркнул, что спекуляции в 
СМИ не способствуют укреплению отношений между нашими странами. «Я 
думаю, что наши народы всегда были и будут любить друг друга, уважать 
друг друга и стремиться быть вместе», - заявил Филипп... 
 
http://www.donbass.ua/news.php?ch=id&id=129&to_ch=cal
 
 
„Донбасс” 
12 апреля 2008 г. 
 
Странные угрозы 
 

В случае вступления в НАТО Украины и Грузии Россия будет 
вынуждена для обеспечения своей безопасности принять меры военного и 
другого характера. 

Об этом вчера заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий 
Балуевский. «Однозначно, Россия совершит действия, направленные на 
обеспечение своих интересов около государственных границ. Это будут не 
только военные мероприятия, это будут мероприятия другого характера», - 
отметил Балуевский. На уточнение, о каких именно мероприятиях идет речь, 
начальник Генштаба сказал: «Мы подождем - вопрос неоднозначный». 

Естественно, что подобные заявления не могли остаться без реакции. 
Спикер Арсений Яценюк попросил правительство и МИД предоставить 

http://www.donbass.ua/news.php?ch=id&id=129&to_ch=cal
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надлежащую реакцию на заявления российского начальника Генштаба ВС 
РФ генерала армии Юрия Балуевского. После этого парламент принял 
решение обратиться к Министерству обороны вместе с МИД с требованием 
предоставить надлежащую реакцию украинской стороны по данному поводу. 

«Я думаю, что это должно быть обращение и к правительству 
Украины. Если раньше это была дипломатическая риторика, этот вопрос не 
может не беспокоить сегодня нас как парламентариев, когда в данную 
риторику включаются военные», - заявил спикер. 

На упреки из зала члена фракции Партии регионов Александра 
Ефремова о провокации Яценюк заявил: «Провокацией являются 
выступления против Украинского государства. И такие провокации не 
пройдут никому. Любые выступления против национальной 
государственности и суверенности не могут остаться за рамками контроля 
парламента». 
 
Кирилл САЗОНОВ. 
http://www.donbass.ua/news.php?ch=id&id=208&to_ch=cal
 
 
Вечерний Донецк,  
№ 55 (8687) от 12.04.2008 

 
Отвлекающий маневр 
 

К перманентному политическому кризису нашему народу не 
привыкать. Перипетии 2004 года словно сорвали какой-то неведомый 
предохранительный клапан народного терпения – и некогда стабильное, 
толерантное и в чем-то даже инертное общество погрузилось в смуту.  

Попытки достичь примирения раз за разом терпят крах: "оранжевая" 
власть компромиссов не приемлет, видя единственным путем к перемирию 
"безоговорочную капитуляцию" своих оппонентов. Последние действия 
правящей команды красноречиво доказывают: во имя укрепления своей 
власти «демократические силы» не остановятся перед конфронтацией. Речь 
идет о печально известных "языковых" указах, непрекращающейся 
свистопляске вокруг ОУН-УПА, а также приснопамятном "письме трех" – 
нижайшей просьбе руководства страны включить Украину в план по приему 
в НАТО. На первый взгляд, иначе, чем стремлением "подмять под себя" 
несогласных, показать, "кто в доме хозяин". Но первый взгляд – не 
обязательно самый верный: возможно, истинная цель власти скрыта от 
посторонних глаз. Во всяком случае, в этом не сомневается председатель 
Донецкой городской организации Партии регионов Александр БОБКОВ. 

– Александр Михайлович, такое агрессивное наступление на интересы 
избирателей юго-востока – это признак незрелости "оранжевых" лидеров? 

http://www.donbass.ua/news.php?ch=id&id=208&to_ch=cal
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– Навряд ли. Политика – такая сфера, в которой подростковые 
комплексы неуместны. Давайте исходить из идеи, что наши оппоненты – 
взрослые и вменяемые люди. И если они провоцируют половину украинского 
народа – значит, преследуют определенную цель. Цель, заметим, вполне 
реальную – не какое-то там мифическое "возвращение к корням" или 
"воспитание патриотизма"... 

...– Но ведь тему вступления в НАТО нельзя назвать высосанной из 
пальца  

– Как сказать. Первые лица государства, тайком подписав "письмо 
трех", показали, что им плевать и на народ, и на собственные обещания 
работать честно и прозрачно. Но, во-первых, включение страны в план по 
вступлению и собственно принятие в НАТО – как говорится, две большие 
разницы: в ЕЭП мы, помнится, тоже "одной ногой" вступали Во-вторых, а 
зачем мы вообще НАТО нужны? Неужели кто-то всерьез предполагает, что 
наша армия представляет интерес для Альянса? Особенно после серии 
трагедий и катастроф – в Броварах, Скныливе, Новобогдановке? Украина 
может пригодиться для противостояния с Россией, для размещения 
натовских баз, например. Но ничто не мешает делать это и без вступления в 
НАТО: есть же у Североатлантического альянса аэродромы в Узбекистане и 
Киргизии – но о членстве среднеазиатские республики и не помышляют, 
более того, спокойно сотрудничают с бывшей метрополией в рамках СНГ. 
Все это позволяет предположить, что и само "письмо трех", и весь ажиотаж 
вокруг него – провокация с единственной целью: канализировать, отвлечь 
внимание... 

...– Выходит, политики, реагирующие на провокации власти, сами того 
не подозревая, играют ей на руку? 

– Именно. Они включаются в игру, правила которой написаны не ими. 
Например, прямо на бюджетной сессии горсовета фракция ПСПУ выступила 
с инициативой официальным решением совета объявить территорию города 
"территорией без НАТО". Но не время и не место: решать 
внешнеполитические вопросы нужно все-таки в Киеве, а не в горсовете... 

 
Интервью взяла Ирина КЛЕМЕНТЬЕВА. 
http://www.vecherka.ukr-
info.net/smi/view_article.cgi?sid=22&nid=3006&aid=33851
 
 
„Донбасс” 
16 апреля 2008 г. 
 
Путина обвинили зря? 
 

http://www.vecherka.ukr-info.net/smi/view_article.cgi?sid=22&nid=3006&aid=33851
http://www.vecherka.ukr-info.net/smi/view_article.cgi?sid=22&nid=3006&aid=33851
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Президент России Владимир Путин в ходе саммита НАТО в Бухаресте 
не говорил ничего, что посягало бы на суверенитет Украины, заявил 
журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.  

«Я убежден, что все, кто участвовал в Совете Россия-НАТО в 
Бухаресте, а затем пытался доносить до Украины свою интерпретацию того, 
что говорил российский президент, делал это с негодными целями», - считает 
российский министр иностранных дел. 
 
Кирилл САЗОНОВ. 
http://www.donbass.ua/news.php?ch=id&id=295&to_ch=cal
 
 
„Донбасс” 
30 апреля 2008 г. 
  
Штаты подтолкнули Украину к НАТО 
 

Сенат США на заседании утвердил резолюцию, в которой заявил о 
своей «решительной поддержке» принятой на саммите НАТО декларации о 
том, что Украина и Грузия будут приняты в члены Североатлантического 
альянса, сообщает РИА «Новости». Соавторами документа выступили восемь 
сенаторов, в том числе все трое кандидатов в президенты США: демократы 
Барак Обама и Хиллари Клинтон, а также республиканец Джон Маккейн. 

 
http://www.donbass.ua/news.php?ch=id&id=595&to_ch=cal
 
 
 
Донецкие Новости, 
07.05.08 
 
И дан сигнал ему на Запад… 
  

Президенты стран Центральной и Восточной Европы выразили 
желание видеть Украину в ЕС и НАТО. Виктор Ющенко получил хороший 
козырь накануне президентских выборов 

Провал инициативы с получением Украиной плана действий по 
достижению членства в НАТО на саммите в Бухаресте Виктор Ющенко 
представил стране как большой шаг… навстречу НАТО. Дескать, обещают 
же подумать в декабре - значит хоть какая-то определенность есть. Не успела 
страна прийти в себя от восхищения изобретательностью Гаранта, как 
Европа дала Ющенко новый козырь – Охридский саммит поддержал 
евроатлантические мечтания нашего Президента.  

http://www.donbass.ua/news.php?ch=id&id=295&to_ch=cal
http://www.donbass.ua/news.php?ch=id&id=595&to_ch=cal
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Вообще-то саммит украинской проблемой особо не занимался. 
Президенты 17 стран Центральной и Восточной Европы собрались, чтобы 
заявить: границ внутри Европы быть не может. Членами ЕС и НАТО должна 
быть вся Европа, включая Украину. 

Впрочем, речь прежде всего шла о Балканских странах, которые одни 
страны хотят видеть в ЕС, другие предпочли бы не торопиться. Хорватия уже 
вступила в НАТО и близка к ЕС. Албания, несмотря на вступление в НАТО, 
вряд ли станет в ближайшие годы полноправным членом Евросоюза. 
Черногория, скорее всего, войдет, а вот Македонии до сих пор не удается 
урегулировать затянувшийся спор с Грецией. Именно эта страна блокирует 
вступление потомков Александра Великого в ЕС. Ситуация с Сербией 
вообще вы-глядит туманной после провозглашения независимости Косово.   

Судьбу этих стран участники саммита обсуждали отнюдь не от нечего 
делать. С одной стороны, эксперты утверждают, что в ответ на некоторое 
пренебрежение со стороны «старых» европейских государств страны 
бывшего Варшавского блока вынашивают идею Центральноевропейского 
союза – как противовеса влиянию Западной Европы. С другой, Германия и 
Австрия вербуют в странах Центральной Европы своих политических 
союзников по внутриевропейским преобразованиям. Франция с той же целью 
охотнее сотрудничает с Южной Европой, отмечают российские эксперты.  

Возникает вопрос: а при чем здесь Украина? Да ни при чем. Ее просто 
поддержали в стремлении вступить в европейский клуб, благо, решения 
Охридского саммита не имеют внешнеполитических последствий.  

Естественно,  в Украине ситуацию видят по-другому. «То, что 
участники саммита заявили о необходимости принятия Украины в ЕС, 
свидетельствует, что нас уже давно воспринимают как европейскую страну и 
не только географически», - заявила нар-деп от НУ-НС Ксения Ляпина.  

Вот так, ни больше ни меньше – оказывается, вся соль в решении 
саммита – признание Украины как части Европы.  Интересно, хоть один 
участник саммита всерьез размышлял над украинским вопросом во время 
этого собрания? Там много разных вопросов поднималось: начиная от 
энергетической безопасности до ситуации с независимым Косово. Однако в 
нашей стране решение саммита восприняли как серьезный политический 
сигнал.  

Украинские политологи отмечают, что президентская компания 
Виктора Ющенко будет по-строена вокруг внешнеполитических идеалов 
(ЕС, НАТО) и идей консолидации нации. Так что политики наши еще не раз 
преподнесут нам большие, малые и вообще невидимые сигналы, 
подтверждающие правильность внешнеполитического курса украинского 
Президента. И об «эпохальном» и «этапном» решении охридского саммита 
мы услышим еще не раз.   
 
Автор: Андрей Тютюников 
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http://dnews.donetsk.ua/2008/05/07/i-dan-signal-emu-na-zapad/
 
 
Интернет-издание „Остров”, 
13.05.2008 
 
Генконсул России во Львове: «Украина была создана во многом благодаря 
России» 

 
В отношениях между Украиной и Россией в последнее время 

появилось очень много «горячих точек». К сожалению, их перечень уже 
излишне велик и хорошо известен, чтобы приводить его здесь. Поскольку 
многие проблемные вопросы украинско-российских отношений касаются 
совместной истории двух стран, и того, что в России называют ее 
переписыванием и фальсификацией, «Остров» обратился с вопросами к 
официальному представителю России в центре украинского национализма – 
к генеральному консулу РФ во Львове Евгению Гузееву... 

...- На сегодня между Украиной и Россией немало противоречий. 
Например, в вопросах НАТО, истории. При этом уровень жизни населения 
резко падает. Не боитесь ли Вы, что в таких условиях русских в Украине 
ожидает такая же участь, как в свое время евреев, когда, будь то война или 
засуха, – во всем жиды виноваты?  

- Вы в одном вопросе смешали несколько очень важных проблем. Их 
совершенно нельзя объединять. Речь то идет о том, что между нашими 
странами развиваются нормальные, конструктивные, позитивные отношения. 
Ведь более близких стран, чем Россия и Украина – нет. Более близких 
народов, чем русские и украинцы – нет. И вы можете взять показатели, если 
говорить о межгосударственных отношениях, они намного превышают 
показатели Украины с любой другой страной. Достаточно привести уровень 
торгового оборота. В прошлом году он составил тридцать два миллиарда 
долларов. В это время у Украины с Соединенными Штатами – два с 
половиной миллиарда долларов. Ну разве можно сравнить этот уровень? 
Разве можно сравнить уровень взаимодействия российских 
предпринимателей, бизнесменов с украинскими, и, например, украинских 
предпринимателей с западноевропейскими? Это же несопоставимые вещи. У 
нас наиболее прочные контакты, по всем направлениям. Вот я же 
подчеркивал, что каждый третий львовянин имеет родственников в России. 
Вы знаете, что Ханты-Мансийский автономный округ иногда в шутку 
называют Ханты-Мансийским гуцульским автономным округом? Потому что 
там же огромное количество выходцев их Ивано-Франковской области. Это 
прекрасные специалисты, которые там уже осели, и которые работают, и 
работают очень хорошо, и зарабатывают хорошие деньги. У нас сорок 
процентов россиян, особенно – русских, имеют родственников на Украине. 

http://dnews.donetsk.ua/2008/05/07/i-dan-signal-emu-na-zapad/
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И, в свою очередь, примерно такое же количество украинцев имеют 
родственников в России. А как можно разъединить семьи?  

У нас общая вера, православная, у нас общая история, культура, 
менталитет. И когда я задаю вопрос: что такое вхождение Украины в НАТО? 
Я для себя отвечаю, что это смена цивилизации, что это смена вообще всех 
понятий, что это смена политики. И сам себе представляю: а что это будет 
означать в первую очередь для людей? Ну вот, по настоянию НАТО, - а это 
обязательная политика, - будут укреплены границы с Россией, то есть, будет 
введен визовый режим. В прошлом году Россию посетило около шести 
миллионов украинцев. И вот для них надо будет делать визы. Создаст это 
комфортную ситуацию для людей, для бизнеса? Естественно, не создаст. 
Зачем это нам надо? Я не понимаю этого. Но мы еще раз подчеркиваем, что 
вопрос вхождения Украины в НАТО – это суверенное право народа 
Украины. Только народ Украины может решать, какой выбор делать. 
Каждый народ вправе решать самостоятельно. Если народ Украины примет 
такое решение, мы с уважением к нему отнесемся. Но надо спросить волю 
народа, прежде, чем принимать какие-то решения. Меня удивляет, когда 
говорят: народ не знает о том, что вступить в НАТО надо, поэтому надо нам 
сначала подать письма о присоединении к ПДЧ, а потом уже решать, 
вступать или нет. Ну всем же ясно, что начало процесса вступления в НАТО 
– это и есть присоединение к ПДЧ. Говорят: нам надо проводить 
предписанные НАТО реформы, а кто мешает проводить эти реформы? Они 
все известны, они все изложены – бери, выполняй, проблем нет. Но надо 
сначала спросить людей. Говорят, народ не знает, поэтому надо проводить 
широкую информационную кампанию. Но почему тогда не проводить 
широкую информационную кампанию по сближению с Россией? Ведь 
логичный же шаг – сближение с самым близким для тебя народом, 
государством. Или, допустим, по вступлению в Организацию Договора о 
коллективной безопасности? Ведь этот вариант тоже надо рассматривать. 
Поэтому если уж пропагандировать НАТО… Как я понимаю, этот процесс 
уже начался, особенно в Западной Украине: здесь создаются центры по 
обучению государственных служащих. Уже создан в Черновцах, собираются 
создать в Луцке, во Львове.  

Я задаюсь вопросом: а почему за счет украинских 
налогоплательщиков? Ведь большинство населения против вступления в 
НАТО. Уж если так, то пусть бы НАТО платило за эту пропаганду, чтоб по 
крайней мере какая-то польза была. Более того, у меня создается 
впечатление, что на западе Украины люди не хотят вступать в НАТО. Я 
общаюсь со многими националистами, и мне они прямо и открыто говорят: 
мы против вступления в НАТО. Я знаю официальную позицию Юрия 
Шухевича – он против, Олега Тягнибока – он против, и еще многие 
националисты, люди умные, говорят, что вступление в НАТО – это потеря 
того, за что они боролись. Это потеря независимости, суверенитета, 
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самостоятельности. Они же говорят: - «Мы за за самостийность, 
незалежнисть и суверенитет, и в то же время вступаем в структуры, которым 
мы будем подчиняться. Ведь это надо подчиняться штаб-квартире в 
Брюсселе, это надо подчиняться своему главному партнеру – Соединенным 
Штатам Америки, это надо принимать решения, которые неизбежно 
ограничивают суверенитет…»... 

 
http://ostro.org/shownews_tema.php?id=1315
 
 
Интернет-издание „Остров”, 
15.05.2008 
 
Российские аппетиты в Украине. Точки подогрева 
 

...господин Затулин почему-то считает, что в случае выхода из 
Договора обязательство уважать территориальную целостность Украины, 
закончится.  

«…Если мы выйдем из договора, мы не будем заявлять претензии на 
Севастополь - нет необходимости. Эти претензии сами собой возникнут, 
потому что все вопросы, которые были решены в договоре, надо будет 
решать заново… Вне всякого сомнения, Севастополь является украинским 
городом, с чем мы согласились в 99-м году. Но это не значит, что так будет 
вечно. И если Украина будет вести себя так, как ведет, вопрос о Севастополе 
может быть поднят снова в связи с отказом от договора», - заявил российский 
депутат.  

Правда, сторонники выхода России из Договора могут апеллировать к 
его шестой статье: «Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон 
воздерживается от участия или поддержки каких бы то ни было действий, 
направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны, и 
обязуется не заключать с третьими странами каких-либо договоров, 
направленных против другой Стороны. Ни одна из Сторон не допустит 
также, чтобы ее территория была использована в ущерб безопасности другой 
Стороны». Но Россия не находится в состоянии войны с НАТО, а, 
следовательно, даже вхождение Украины в этот блок не может быть 
однозначно расценено как действие, направленное против Москвы. К тому 
же под действие этой статьи можно подвести не только военные, но любые, в 
том числе экономические, действия сторон. А если исходить из этой логики и 
газовой политики “Газпрома”, то Украина тоже может обвинять Россию в 
недружественных действиях. Я уже не говорю о той же Тузле…  

В общем, якобы, нарушения Договора – это не причина, а оправдание. 
Каковы же причины? Их в Москве не скрывают.  

http://ostro.org/shownews_tema.php?id=1315
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«Вот я утверждаю, что Украина нарушает договор. Сегодня нарушает. 
Это, может быть, если мы выдвинем претензии, мы, как вы сказали, нарушим 
этот договор. Но мы их пока не выдвинули официально. А Украина уже его 
нарушает, каждый день. Нарушает тем, что обращается в НАТО за 
вступлением, потому что мы предупредили наших партнеров, союзников на 
Украине, что если вы идете в НАТО, вы наносите ущерб нашей безопасности 
- нам придется оборону перестраивать на этом направлении. Мы не хотим и 
не можем быть в НАТО, нас не собираются никуда принимать. Вы это 
делаете сознательно. Но тогда, извините, платите за это цену», - заявил 
Константин Затулин.  

То есть, фактически, получается, что Россия готова оставить Украине 
Крым и Севастополь (из которого, кстати, она и так должна уйти в 2017 году) 
в обмен на определение Москвой внешнеполитического курса Украины. 
Можно ли это назвать отношением сторон как равных, что, кстати, тоже 
предусматривает договор о дружбе и сотрудничестве? - Вопрос 
риторический.  

“Интенсификация диалога Украины с НАТО ни коим образом не 
должна отразиться на украинско-российских отношениях. Я думаю, что 
украинско-российские отношения должны быть такими же, а то и лучшими, 
чем у России с Германией, России с Италией, России с США. Эти страны, 
кстати, являются членами НАТО", - сказал глава украинского парламента 
Арсений Яценюк в апреле, находясь в Москве. Но российские политики, 
привыкшие считать Украину, или, как минимум, ее левобережную часть 
«русской территорией», Украину на один уровень с Германией или Италией 
не ставят. Намек на равенство в отношениях был проигнорирован…  

Каким может быть дальнейшее развитие ситуации? Это зависит от 
того, каковы истинные мотивы Кремля в возбуждении крымского вопроса. 
Только невступление Украины в НАТО – кажется не очень убедительной 
версией. В конце концов РФ уже граничит с бывшими республиками СССР, 
входившими и в состав царской России, - членами НАТО (Прибалтика), но 
она не устраивала таких истерик по этому поводу. Да и законы о 
Евроатлантическом курсе приняты Украиной не сегодня, а еще в первое 
премьерство Януковича. Тем не менее тогда вопрос Севастополя не 
полнимался... 

 
Сергей Гармаш, «Остров» 
http://ostro.org/shownews_tema.php?id=1318
 
 
Интернет-издание „Остров” 
15.05.2008 
 

http://ostro.org/shownews_tema.php?id=1318
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НАТО уже в Донецке. Сторонники Натальи Витренко запустили старую 
песню о «священной войне» 
 

Около 15 членов Донецкой областной организации Прогрессивной 
социалистической партии Украины (ПСПУ) у входа в главный корпус 
Донецкого национального университета пикетируют работу международной 
конференции «Партнерские отношения Украина-НАТО, Россия-НАТО после 
Бухарестского саммита», проходящей на базе ДонНУ. Как сообщает 
корреспондент «Острова» с места события, преимущественно пожилые люди 
держат в руках сине-красные флаги ПСПУ и плакаты, на которых написано 
«NATO -OFF» и «НАТО - хуже гестапо». Из громкоговорителя звучит 
советская музыка. Чаще всего витренковцы включают песню «Идет война 
народная, священная война».  

Никто из участников или организаторов международной конференции 
к участникам пикета не вышел.  

Международная конференция «Партнерские отношения Украина-
НАТО, Россия-НАТО после Бухарестского саммита» проходит 14-16 мая 
2008 года в Донецком национальном университете. Ее проводит Научно-
информационный Центр международной безопасности и евроатлантического 
сотрудничества Донецкого национального университета при поддержке 
Центра информации и документации НАТО в г. Киев.  

На конференции планируются выступления Мишеля Дюре, старшего 
координатора по Западным Балканам, заместителя главы Подразделения по 
сотрудничеству со странами-партнерами, отдел публичной дипломатии, 
штаб-квартира НАТО (Брюссель, Бельгия); Линаса Линкявичуса, посла 
Литвы в штаб-квартире НАТО (Брюссель, Бельгия); Владимира Шевченко, 
академика, ректора Донецкого национального университета; Петра Доброва, 
профессора, декана исторического факультета, Донецкий национальный 
университет; Александра Крапивина, профессора, директора Центра 
международной безопасности Донецкого национального университета, 
заведующего кафедрой международных отношений и внешней политики 
ДонНУ.  

 
http://ostro.org/shownews_ks.php?id=48665&lang=ru
 
 
 
Інтернет-портал „КИД – Юго-Восточная лента новостей” 
15 мая 2008г. 

 
Сегодня и завтра в Донецке расскажут всю правду о НАТО 

 

http://ostro.org/shownews_ks.php?id=48665&lang=ru
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В Донецком национальном университете сегодня началось широкое 
обсуждение проблем евроатлантической интеграции Украины. 

Эти вопросы будут обсуждаться в ходе международной конференции 
"Партнерство Украина-НАТО, Россия-НАТО после Бухарестского саммита". 
Организатором обсуждения выступил Научно-информационный Центр 
международной безопасности и евроатлантического сотрудничества ДонНУ 
при поддержке Центра информации и документации НАТО в Украине. 

На конференцию приглашены посол Литвы в штаб-квартире НАТО 
(Брюссель, Бельгия) Линас Линкявичус, заместитель директора Центра 
информации и документации НАТО в Киеве Джон Карватский, профессор, 
заведующий кафедрой регионоведения и международных отношений 
Волгоградского госуниверситета Александр Кубышкин, директор киевского 
филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов и другие ученые и 
эксперты по тематике НАТО. 

Тематика конференции предполагает обсуждение процесса расширения 
НАТО и влияния этого процесса на нашу страну, сотрудничества Украины и 
НАТО, а также России и НАТО. Кроме того, отдельно участники 
конференции обсудили вопрос "треугольника взаимного понимания" - 
Украина-Россия-НАТО, и провели дебаты о Евроатлантическом будущем 
нашей страны. 

По словам ученых, это обсуждение будет очень актуально, ведь 
сегодня и Украина в целом, и Донбасс в частности нуждаются в открытии 
всей правды о НАТО. "Такое обсуждение очень актуально. Чем больше будет 
мероприятий, в которых будет выноситься правда о военном блоке НАТО, 
тем лучше для украинцев и для Украины, поскольку тем больше они будут 
информированы. Дело в том, что беда подобных мероприятий, которые 
проводятся под эгидой государственных учреждений и структур самого 
государства Украина или каких-либо НАТОвских государств, заключается в 
том, что, как правило, представлена только одна точка зрения. Я всегда 
поддерживаю указы президента, которые сейчас штампуются в большом 
количестве, об информировании по НАТО, по ОУН-УПА, по Голодомору. Я 
всегда за это, всегда поддерживаю и при этом призываю, чтобы всегда при 
этом представлены были как минимум две-три-четыре альтернативные точки 
зрения. То есть если проходит конференция по НАТО, конечно, нужно 
приглашать людей, которые и за, и против. Если проводится выставка, то 
надо вешать помимо бравых учений фотографии, также фотографии 
бомбежек Югославии, Сербии, Белграда и так далее. Это действительно есть 
объективное, полное информирование", - отметил в комментарии КИДу 
Владимир Корнилов. По его словам, уже его присутствие на конференции 
является доказательством того, что "люди постарались все-таки 
сбалансировать различные мнения": "Это позитивно. Чем больше жители 
Донбасса, Украины будут получать информации с разных сторон о НАТО, 
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тем, я считаю, уровень поддержки идей нейтралитета Украины будет расти", 
- отметил политолог. 

 
http://zadonbass.org/allnews/message.html?id=78262

 
 
Вечерний Донецк,  
№ 71 (8703) от 17.05.2008 
 
После Бухарестского саммита 

 
В Донецке прошла представительная конференция «Партнерские 

отношения Украина - НАТО, Россия - НАТО после Бухарестского саммита», 
проведенная Научно-информационным центром международной 
безопасности и евроатлантического сотрудничества Донецкого 
национального университета при поддержке Центра информации и 
документации НАТО в Украине.  

Открыл конференцию ректор ДонНУ, академик Национальной 
академии наук Украины Владимир Шевченко. 

Некоторые подробности по теме мероприятия корреспондент 
«Вечернего Донецка» уточнил в интервью с заместителем руководителя 
НИЦ, профессором Игорем Тодоровым. 

- Игорь Ярославович, ваш Центр планомерно осуществляет свою 
деятельность по пропаганде евроатлантического, или шире - европейского 
сотрудничества? 

- Работа ведется. Назову хотя бы наиболее значимые, масштабные 
акции. Это проведение двух так называемых «академий НАТО» – в 2005 и 
2006 годах с приглашением послов иностранных государств, дипломатов 
натовских стран, это организация в прямом эфире теле-пресс-конференций 
со студией в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Очередная «академия» 
намечена на нынешнюю осень.  

- В нашей предыдущей, не столь давней встрече вы выразили 
уверенность, что в ближайшие годы негативное отношение большинства 
населения Украины к вступлению в НАТО не изменится. Продолжаете 
придерживаться этого мнения? 

- Остаюсь на этой точке зрения. Особенно это характерно, конечно, для 
юго-востока, для Донбасса. В целом по Украине несогласных примерно 60 
процентов. Даже на западе число сторонников можно считать лишь 
относительным – около 40 процентов. Впрочем, некоторые перемены 
возможны, но несущественные, некардинальные. В частности, это касается 
молодого поколения, которое меньше подвержено стереотипам. И работа по 
информированию в этом направлении может принести плоды. И работу эту 
необходимо проводить, чем мы и занимаемся. Однако, повторю, 

http://zadonbass.org/allnews/message.html?id=78262
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кардинальных перемен в ближайшее время ожидать не приходится. Прежде 
всего в силу, я бы сказал, идентичности. Наши сограждане в значительном 
большинстве своем не осознают себя украинцами в политическом смысле. 
Добавлю любопытную деталь. В конце прошлого года была разработана 
соответствующая программа и за подписью тогдашнего премьер-министра – 
обратите внимание – Виктора Януковича была утверждена концепция 
информирования общественности о НАТО, точнее, о евроатлантической 
интеграции Украины. Под эту программу предусмотрено определенное 
финансирование. 

- Сегодняшняя немногочисленная манифестация протеста перед 
главным корпусом университета под знаменами Блока Наталии Витренко, не 
подпортила настроение участникам вашей конференции? 

- Мы к этому уже привыкли. И скажу так. Это даже в некоторой 
степени приятно, и мы больше удивились бы, если бы наше мероприятие 
прошло незамеченным со стороны непримиримых противников сближения 
Украины с Альянсом. Директор Центра информации и документации НАТО 
в Украине Мишель Дюре по этому поводу имеет такое мнение: если во время 
наших мероприятий нет протестных акций, значит, мы плохо работаем. 
Единственное, что желательно, - чтобы пикетчики вели себя корректно, в 
рамках действующего законодательства. А мы открыты для диалога.  

 
Сергей МАЛАХОВ. 
http://www.vecherka.ukr-
info.net/smi/view_article.cgi?sid=22&nid=3037&aid=34035
 
 
„Донбасс” 
20 мая 2008 г. 
 
Донецк против НАТО и «нових шкiл» 
 

Сегодня 58 донецких депутатов во главе с мэром Александром 
Лукьянченко за два с небольшим часа управились с повесткой дня 19-й 
сессии горсовета, состоявшей из... 124 пунктов... 

...Небольшие дискуссии возникли только под занавес сессии при 
признании Донецка территорией без НАТО («за» проголосовали 43 депутата, 
«против» - шестеро, семеро воздержались), которыми депутаты выразили 
свое отношение к военно-политическим блокам. Учитывая, что все воинские 
части были передислоцированы в другие регионы страны (преимущественно, 
в западные) и только 156-й зенитный ракетный полк охраняет наше небо, 
депутаты согласились на добавление в название полка слова «донецкий». 
 
Виктор ТАЧИНСКИЙ. 

http://www.vecherka.ukr-info.net/smi/view_article.cgi?sid=22&nid=3037&aid=34035
http://www.vecherka.ukr-info.net/smi/view_article.cgi?sid=22&nid=3037&aid=34035
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http://www.donbass.ua/news.php?ch=id&id=1157&to_ch=cal
 
 
Донецкий Коммуникационный Ресурс 
04.06.2008 
 
Куда плывет «Гетман Сагайдачный»? 
 

И снова знаковое для Украины событие отечественные СМИ обошли 
полным молчанием. Только лишь официальный сайт Министерства обороны 
радостно сообщил, что фрегат ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» 
успешно прошел сертификацию и вошел в оперативное подчинение морского 
компонента объединенных вооруженных сил НАТО «Юг» и приступил к 
практическому выполнению заданий операции НАТО «Активные усилия».  

В честь этого 31 мая на флагмане был поднят натовский флаг, под 
которым фрегат начал патрулировать Средиземное море. 

Чтобы понять то, что произошло, нужно сначала объяснить значение 
«Гетмана Сагайдачного». Во-первых, это флагман украинских ВМС, то есть 
главный корабль флота. И во-вторых, как утверждают некоторые эксперты, 
фактически единственный полностью укомплектованный и боеспособный 
военный корабль Украины. Теперь относительно флага. 

В договоре об участии Украины в «Активных усилиях» четко 
прописано, что украинские силы в этой операции применяются с 
ограничениями, обусловленными национальным законодательством. В 
правовом поле нашей страны и в Уставе военно-морского флота Украины не 
предусматривается поднятие на украинских кораблях флагов других 
государств и военных союзов. Эта же норма закреплена в Положении о 
корабельной службе. Однако на «Гетмане Сагайдачном» реет флаг НАТО. 

С древности подъем и спуск флага на военном корабле – это особый, 
чуть ли не мистический символ. Спуск и поднятие флага совершают в 
соответствии со строгим и детально разработанным ритуалом. Для военных 
моряков поднятие на своем корабле чужого флага (а пока Украина не член 
НАТО, флаг этой организации для нее чужой) аналогичен утере или 
попадании в руки врага, знамени сухопутной части, которая по традиции тут 
же должна быть расформирована.  

По морским традициям, корабль, спустивший свой военно-морской 
флаг, считается капитулировавшим. Если корабль поднимает чужой флаг, то 
он покрывает себя позором, он должен быть переименован, а экипаж 
необходимо вновь приводить к присяге. Естественно, что виновники 
поднятия чужого флага должны понести соответствующее наказание. 

Но, по всей вероятности, капитан фрегата, как и его непосредственные 
подчиненные, могут спать спокойно. Вряд ли им угрожают какие-либо 
санкции со стороны госаппарата, поскольку нынешняя власть упорно 

http://www.donbass.ua/news.php?ch=id&id=1157&to_ch=cal
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стремится побыстрее втянуть Украину в Североатлантический альянс. Если 
не удается вступить в НАТО целиком, то будем вступать частями.  

Сначала - флагман, потом - флот. Тем более, что два украинских 
корвета «Тернополь» и «Луцк» уже принимали участие в «Активных 
усилиях». Однако, находясь под командованием альянса, «Тернополь» и 
«Луцк» натовских флагов и вымпелов почему-то не вывешивали. Видимо 
«интеграторы» Украины в НАТО ждали крупную рыбу… вернее флагман.  

Вся эта флаговая история вписывается в схему, обкатанную еще в 
укрполбате (украино-польском батальоне), когда части украинской армии 
интегрируются в состав натовских войск, и наши военнослужащие 
потихоньку привыкают к иностранному командованию.  

Скоро еще какую-нибудь гадость придумают. Например, самолеты с 
натовской символикой или создадут, например, украино-румынский или 
украино-венгерский батальон. 

И никого в руководстве страны, абсолютно никого, не волнует, что же 
по этому вопросу думает народ Украины, на чьи налоги «Гетман 
Сагайдачный» патрулирует в интересах американцев Средиземное море. Нас 
спросят только тогда, когда и мы вместе с украинскими моряками привыкнем 
к тому, что и у нас везде развеваются натовские флаги. Ведь привычка – 
страшная сила. Как и НАТО. 
 
Алексей ИВАНОВ. 
http://dkr.com.ua/index.php?new=9380
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