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МІСЦЕ І РОЛЬ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНОЇ  
ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
В останнє десятиліття ХХ – на початку ХХІ ст. на світовій арені 

відбулися суттєві зміни, які протягом тривалого часу визначають головні 
напрями розвитку людства. Внаслідок глобальних трансформацій 
формуються принципово нові риси світового порядку, а міжнародні 
процеси проявляються у вигляді суперечливих тенденцій, постійно 
виникають нові виклики і загрози міжнародній безпеці. Розвиток країн 
світу тісно пов’язаний з формуванням сучасного глобального простору 
безпеки і стабільності. 

Актуальність питань національної безпеки для України, навіть через 
23 роки після набуття незалежності, набуває дедалі більшої ваги. З погляду 
на геополітичне становище нашої держави та ряд інших зовнішніх і 
внутрішніх факторів, які виникли на сьогоднішній день, єдиним способом 
надійного забезпечення національної безпеки, особливо захисту суверені-
тету та територіальної цілісності, є приєднання України до системи 
колективної безпеки. 

Особливо актуальним для України сьогодні є питання зовнішніх 
гарантій її безпеки. Насамперед Будапештський меморандум 5 грудня 
1994 р. означав, що Україна приєдналася до ДНЯЗ як держава, яка не 
володіє ЯЗ, і бере на себе зобов’язання вивезти усю ЯЗ зі своєї території в 
установлені терміни. У контексті питання, що розглядається, слід ще раз 
нагадати, що аналогічні меморандуми були підписані зазначеними 
ядерними державами з Білорусією та Казахстаном. 

Цим меморандумом Україні були надані гарантії безпеки, але, як 
зазначив колишній високопоставлений український дипломат В. Василен-
ко: «Єдиною гарантією можна назвати шостий пункт меморандуму, в 
якому говориться, що Україна, США, РФ, Велика Британія будуть 
проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої 
постане питання стосовно виконання ними взятих зобов’язань. Цей пункт 
є хоч і невеличким, але успіхом української дипломатії. Він запровадив 
інститут обов’язкових консультацій на вимогу України в тому разі, якщо 
виникне загроза її безпеці як без’ядерної держави. Але це положення 
Будапештського меморандуму зобов’язує ядерні держави лише сісти  
за стіл переговорів для обговорення питання безпеки України. І не більше» 
[1, с. 2]. 

Очевидно, що В. Василенко є прихильником точки зору, відповідно 
до якої гарантії безпеки, надані Україні Будапештським меморандумом, є 
недостатніми. І з такою оцінкою, з одного боку, важко не погодитися, а з 
іншого боку, якщо уважно прочитати наведену цитату, можна побачити, 



Наука. Освіта. Молодь  
 

 - 55 - 

що колишній дипломат визнає той факт, що текст документу був 
результатом дипломатичної і політичної боротьби, і навіть такі 
«недостатні» зобов’язання виявилися неприйнятними для Китаю і Франції. 

Ця актуальність загострюється і згаданим вище послабленням 
дієвості міжнародного права. В усьому світі наростає занепокоєння 
загрозою стабільності та миру, яку несуть протиріччя між, наприклад, 
правом націй на самовизначення та принципом територіальної цілісності, 
або перегляд принципів застосування сили в міжнародних відносинах. 

Стратегія національної безпеки України передбачає, серед інших 
заходів, наступні шляхи забезпечення сприятливих зовнішніх умов для 
розвитку та безпеки держави: 

 приєднання України до європейської та євроатлантичної систем 
безпеки; 

 розвиток гармонійних, взаємовигідних, добросусідських відносин 
з країнами регіону; 

 розширення активної взаємодії зі США і Канадою, країнами ЄС, 
іншими країнами Європи та країнами-регіональними лідерами; 

 підтримка міжнародного миру та безпеки шляхом подальшої 
участі в міжнародній миротворчій діяльності; 

 активізація взаємодії з європейськими регіональними організа-
ціями та участі в реалізації багатосторонніх проектів [3, с. 3]. 

Розвиток демократичної української держави відбувається в умовах 
формування європейської та глобальної систем безпеки, заснованих на 
взаємодії демократичних держав євроатлантичного простору. Усвідомлю-
ючи себе невід’ємною частиною цього простору, Україна одночасно 
перебуває під впливом оточуючих її і не завжди однонаправлених силових 
полів. 

В основі включення України до нової «архітектури» європейської 
безпеки лежить створення нею власної, заснованої на демократичних 
цінностях системи національної безпеки і характерний саме для 
демократичних підходів внесок у зміцнення міжнародної безпеки. 
Колишня частина ядерної наддержави – Україна – не успадкувала її 
«менталітет», цілком відмовившись від конфронтаційних підходів, 
усвідомлюючи відповідальність за міжнародну безпеку. Із зміцненням 
міжнародних позицій України в неї з’являється власне позитивне поле 
впливу. 

Напевно, для ЄС як структури, до якої частково політично 
інтегрувала і прагне надалі інтегруватися Україна, небайдуже, що при 
усьому політичному та соціальному розмаїтті українського суспільства 
керівництву країни вдалося створити систему національної безпеки, що 
дозволила здійснювати реформи. Хоча і не так швидко, як хотілося б. 
Жодного разу в Україні процес формування органів державної влади, 
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вирішення складних внутрішньополітичних проблем не виходив з-під 
контролю і не супроводжувався протистоянням із застосуванням сили. 

Створюючи систему національної безпеки, адаптовану до міжнарод-
них вимог, Україна повинна брати активну участь в універсалізації 
регіональних, європейської і глобальної систем безпеки на всіх стадіях 
цього процесу – від розробки концепції до участі в конкретних спільних 
операціях [5, с. 24]. 

Уже сприйнята у світі як ключова країна європейської безпеки, 
Україна є єдиною державою, що водночас належить до Східної, 
Центральної і Південно-Східної Європи. Саме Вона здатна відіграти 
цементуючу роль у розвитку співробітництва нових незалежних держав 
Європи, сприяти їхній інтеграції до європейських та євроатлантичних 
структур, попередити виникнення або поновлення штучних бар’єрів у тій 
частині континенту, що входила до СРСР або перебувала під його 
контролем [4, с. 5]. 

Перший вектор відносини України з Заходом є інтеграція до 
європейських та євроатлантичних структур. Основними напрямками тут 
залишаються відносини з ЄС, НАТО і державами-членами. Зусилля 
України спрямовуються на поглиблення і розширення співробітництва, 
наповнення його конкретними програмами і заходами в рамках реалізації 
Угоди про партнерство і співробітництво України та ЄС, а також Хартії 
Україна-НАТО. 

Альтернатива приєднанню України до системи колективної безпеки 
є проведення політики євроатлантичної інтеграції, що має кінцевою 
метою... вступ України до НАТО [2, с. 2]. Проте, таке рішення ще не 
отримало підтримки більшості українського політикуму та суспільства, а 
також досі не припиняються спроби його перегляду різними політичними 
силами. 

В Україні розглядають поглиблення інтеграційних процесів на 
континенті як необхідну передумову створення системи глобальної 
безпеки, що відповідає вимогам наступного сторіччя. 

Отже, офіційна політика України стосовно ЄС та НАТО стала 
каталізатором розвитку розбіжностей між окремими державами-членами 
організацій, що негативно впливає на стан безпеки і стабільності в регіоні. 
Подальше перебування України в існуючому стані невизначеності 
стосовно свого місця в системі світової та регіональної безпеки несе 
загрозу перетворення України на буферну зону між потужними 
міжнародними гравцями. Звертаючи увагу на аналіз можливих шляхів 
забезпечення національної безпеки, а саме – місця України в системі 
глобальної безпеки, слід чітко усвідомити переваги та недоліки того чи 
іншого вибору. 

Місце України в майбутній «архітектурі» європейської безпеки 
великою мірою залежатиме від здатності керівництва держави реалізувати 
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виважену політику з Росією, країнами Європи, США, ЄС та НАТО. 
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