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АНОТАЦІЯ 

 

Могильницька К.О. Партнерство України з країнами Балтії: безпековий та 

інформаційний аспекти. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (29 – 

Міжнародні відносини). – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, МОН України. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, МОН України. – Київ, 2021. 

Дисертація присвячена вивченню партнерських відносин України та країн Балтії 

– Латвії, Литви та Естонії – в безпеково-інформаційній сфері. Задля цього в роботі 

розглядається історія формування та розвитку міждержавного партнерства між цими 

акторами з акцентом на характері відносин, які склалися після подій 2014 року, коли 

агресивні дії Російської Федерації актуалізували необхідність поглиблення взаємодії 

країн Балто-Чорноморського простору.  

Актуальність дисертації формується значенням досліджуваної проблематики на 

глобальному, регіональному та локально-національному рівнях вивчення міжнародних 

відносин. У глобальному контексті для розуміння актуальних тенденцій трансформації 

системи міжнародних відносин доцільно забезпечити вивчення сутності існуючих 

процесів за рахунок поглибленого аналізу системи взаємодії державних акторів. 

Виходячи з цього, вивчення відносин України та країн Балтії можна розглядати як 

модельний приклад, на основі якого вдається презентувати характерні риси співпраці 

між країнами, які, з одного боку, об’єднані стратегічними інтересами, але в той же час 

мають різний статус та потенціал на міжнародній арені. 

У регіональному контексті тенденції сучасного розвитку Балто-Чорноморського 

простору також потребують цілісних міждисциплінарних аналітичних досліджень для 

визначення зовнішньополітичних пріоритетів державних акторів, які розташовані в 

його межах, і з’ясування змістовних параметрів їхнього партнерства. Значення регіону 

формується його статусом східного флангу Європи та актуальним загостренням 

регіонального безпекового середовища, викликаним агресивною політикою Російської 
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Федерації. Відтак зусилля країн, які відчувають себе в небезпеці, та намагаються знайти 

адекватну відповідь на актуальну загрозу, заслуговують на особливу увагу, в тому числі 

їхні спроби посилити власну обороноздатність за рахунок взаємовигідного 

партнерства. За таких умов україно-балтійська співпраця стає важливим елементом 

партнерських відносин, які, з одного боку, формують перспективний «пояс безпеки», 

що здатен обмежити російську експансію та виступити антитезою російської концепції 

створення «зони обмеженого доступу», а з іншого – безпосередньо впливають на 

національну обороноздатність конкретних країн.  

У контексті національного рівня вивчення безпеково-інформаційного 

партнерства з країнами Балтії актуалізується для української науки у зв’язку із 

затвердженим на найвищому рівні зовнішньополітичним вектором розвитку України. 

Відносини з Латвією, Литвою та Естонією актуалізуються загостренням українсько-

російських відносин і підтримкою політичним керівництвом країн Балтії 

європейського вектору розвитку України. При цьому вивчення процесів поглиблення 

дво- та багатосторонньої взаємодії з цими державами дозволяє з’ясувати пріоритети та 

розробити оптимальні програми міждержавного співробітництва у безпековій та 

інформаційній сферах. 

У роботі відзначається, що попри наявність кількох сфер співпраці, до яких 

країни Балтії рівнозначно залучені (тренування та лікування військовослужбовців ЗСУ, 

надання фінансової та гуманітарної допомоги), в цілому рівень двосторонніх відносин 

між акторами має певні відмінності. У випадку україно-литовських відносин можна 

говорити про фактично досягнуте стратегічне партнерство. Його ілюструють співпраця 

у форматі литовсько-польсько-української бригади та «Люблінського трикутника»; 

постачання Литвою до України летального озброєння. Співпраця України з Естонією 

має ознаки галузевого партнерства, оскільки основна увага в даному випадку 

концентрується в сферах запозичення естонського досвіду щодо формування системи 

територіальної оборони та забезпечення кіберзахисту. Відносини України з Латвією 

мають нижчий – у порівнянні з двома іншими країнами Балтії – рівень в практичній 

сфері. Проте це не змінює того факту, що підтримка всіх цих держав має надзвичайне 

значення для України в сучасних умовах. Вона консолідує зусилля країн регіону для 
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захисту східного флангу європейського простору.  

Наукова новизна дослідження полягає у ґрунтовному вивченні сформованої 

системи дво- та багатосторонньої взаємодії України з країнами Балтії і розробці 

рекомендацій щодо поглиблення такого партнерства. Завдяки критичному аналізу 

наявної джерельної бази у рамках дослідження було: 

Вперше: 

− надано комплексну характеристику практичним аспектам співпраці 

України з країнами Балтії після подій 2014 року в умовах загострення безпекової 

ситуації в Балто-Чорноморському просторі, яка актуалізує необхідність 

розширення регіональної співпраці; 

− охарактеризовано ключові позитивні (спільні зовнішньополітичний 

порядок денний, цивілізаційна орієнтація, оцінка регіональних безпекових загроз; 

дружня позиція політичних еліт та суспільства) та негативні (обмеженість ресурсів; 

відмінності в геополітичному статусі в рамках існуючих інтеграційних проектів) 

чинники, які визначають характер україно-балтійського партнерства; 

− визначено сучасну роль країн Балтії щодо просування інтересів України на 

міжнародній арені у рамках універсальних міжнародних організацій та 

регіональних інтеграційних проектів. 

Удосконалено: 

− розуміння ролі регіонального (балтійського) вектору зовнішньої політики 

України у контексті забезпечення національних інтересів держави, підвищення її 

обороноздатності та виконання актуальних зовнішньополітичних завдань (захист 

суверенітету, відновлення територіальної цілісності, успішне завершення 

інтеграційних процесів);  

− рекомендаційний внесок наукової спільноти у забезпечення діяльність 

українських органів державної влади, які працюють у сфері міжнародних відносин, 

щодо розвитку партнерства з балтійськими союзниками України. 

Набуло подальшого розвитку:  

− вивчення актуальних тенденцій до консолідації Балто-Чорноморського 

простору за рахунок запровадження поглибленої співпраці між регіональними 
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акторами та формування нових форматів міждержавної взаємодії в умовах 

загострення безпекових загроз на східному фланзі ЄС та НАТО.  

У висновках презентуються основні результати, здобуті в рамках реалізованого 

дослідження. Підкреслюється наявність в україно-балтійських відносин необхідних 

рис для забезпечення стратегічного партнерства. Відзначається, що Україна, Латвія, 

Литва та Естонія об’єднані європейською цивілізаційною ідентичністю, що в свою 

чергу формує їхні погляди на характер міжнародного середовища. В основі їхньої 

взаємодії, перш за все, знаходиться модель об’єднання зусиль для протидії спільній 

загрозі, яку представляє сьогодні для Балто-Чорноморського простору політика 

Російської Федерації. Потенціал партнерства формують наявність розвинутої 

нормативної бази; практичний досвід співпраці; позитивна оцінка відповідного 

вектору зовнішньої політики з боку політичних еліт, суспільства та експертного 

середовища. У цілому відносини з країнами Балтії мають важливе значення для 

України в контексті посилення її обороноздатності; підтримки інтеграційних 

прагнень до членства в ЄС та НАТО; захисту інтересів нашої держави у рамках інших 

міжнародних платформ; посилення регіональної взаємодії. Роль країн Балтії як 

адвокатів України, її послідовних союзників, доводить необхідність подальшого 

розвитку цього напрямку української зовнішньої політики.  

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості їхнього 

використання в процесі розробки керівництвом України стратегії кризового 

управління, спрямованої на формування сприятливого для держави міжнародного 

простору та нейтралізацію впливу негативних чинників, які загрожують її 

позиціонуванню в глобальному просторі. Результати дослідження можуть бути 

використані у практично-політичній діяльності Міністерства закордонних справ 

України та дипломатичних представництв за кордоном, у міжнародній діяльності 

інших урядових, політичних і громадських інституцій, а також у процесі оновлення 

Концепції зовнішньої та внутрішньої політики України. 

Ключові слова: Україна, країни Балтії, Латвія, Литва, Естонія, стратегічне 

партнерство, Балто-Чорноморський простір, безпеково-інформаційна співпраця, 

міждержавні відносини. 
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ANNOTATION 

 

Mogylnytska К.О. Ukraine’s partnership with the Baltic States: security and 

information aspects. – Qualification scientific work as a manuscript. 

The dissertation for obtaining academic degree of the Philosophy Doctor (Ph.D.), 

specialization 291 «International Relations, Social Communications and Regional Studies» 

(29 – International Relations). – Taras Shevchenko National University of Kyiv, MES of 

Ukraine. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, MES of Ukraine. – Kyiv, 2021. 

The dissertation is devoted to the study of partnership relations between Ukraine and 

the Baltic States – Latvia, Lithuania and Estonia – in the field of security and information. To 

this end, the paper examines the history of formation and development of interstate partnership 

between these actors with an emphasis on the nature of relations that developed after the events 

of 2014 when the aggressive actions of the Russian Federation highlighted the need to deepen 

cooperation between the Baltic and Black Sea states. 

The relevance of the dissertation is formed by the importance of the researched issues 

at the global, regional and local-national levels of studying international relations. In the global 

context, in order to understand the current trends in the transformation of the system of 

international relations, it is advisable to study the essence of existing processes through in-

depth analysis of the system of interaction of state actors. Based on this, the study of relations 

between Ukraine and the Baltic States can be seen as a model example, which can present the 

characteristic features of cooperation between countries that are united by strategic interests, 

but at the same time have different status and potential in the international arena.  

In the regional context, current trends in the Baltic-Black Sea region also require 

integral, interdisciplinary analytical research to determine the foreign policy priorities of state 

actors located within it and to clarify the substantive parameters of their partnership. The 

importance of the region is formed by its status of the Eastern flank of Europe and the current 

aggravation of the regional security environment caused by the aggressive policy of the 

Russian Federation. Therefore, the efforts of states that feel in danger and try to find an 

adequate response to the current threat – including their attempts to strengthen their own 

defence through a mutually beneficial partnership – deserve special attention. Under such 
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conditions, Ukrainian-Baltic cooperation becomes an important element of partnership, which 

on the one hand forms a promising “security belt” that can limit Russian expansion and forms 

an antithesis for Russia's concept of creating an anti-access and area denial zone, and on the 

other hand – directly affects national defence capabilities of specific states. 

In the context of the national level, the study of security and information partnership 

with the Baltic States is relevant for Ukrainian science in connection with the approved foreign 

policy vector of Ukraine’s development. Relations with Latvia, Lithuania and Estonia are 

being actualized by the aggravation of Ukrainian-Russian relations and the support of the 

political leadership of the Baltic States for the European vector of Ukraine’s transformations. 

At the same time, the study of the processes of deepening bilateral and multilateral cooperation 

with these states allows to clarify the priorities and develop optimal programs of interstate 

cooperation in the security and information spheres. 

It is noted that despite the existence of several areas of cooperation in which all three 

Baltic States are equally involved (training and treatment of Ukrainian military servicemen, 

financial and humanitarian assistance), in general, the level of bilateral relations between the 

actors has some differences. In the case of Ukrainian-Lithuanian relations, we can already talk 

about the existence of the actual strategic partnership. It is illustrated by the cooperation in the 

formats of the Lithuanian-Polish-Ukrainian brigade and the “Lublin Triangle”; supply of lethal 

weapons by Lithuania to Ukraine. Ukraine’s cooperation with Estonia has the characteristics 

of a sectoral partnership. The main focus in this case is on borrowing the Estonian experience 

in forming a territorial defence system and improving cyber defence capabilities. Ukraine’s 

relations with Latvia are lower in practice than with the other two Baltic States. However, this 

does not change the fact that the support of all these states is extremely important for Ukraine 

in modern conditions. It consolidates the efforts of the countries of the region to protect the 

Eastern flank of the European space. 

The scientific novelty of the study lies in a thorough study of the existing system of 

bilateral and multilateral cooperation of Ukraine with the Baltic States and development of 

recommendations for deepening such a partnership. Thanks to a critical analysis of the 

available source base in the study was: 

First: 
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- a comprehensive description of the practical aspects of Ukraine’s cooperation with the 

Baltic States after the events of 2014 in the context of the aggravation of the security situation 

in the Baltic-Black Sea area, which highlights the need to expand regional cooperation; 

- described the key positive (common foreign policy agenda, civilization orientation, 

assessment of regional security threats; friendly position of political elites and society) and 

negative (limited resources; differences in geopolitical status in existing integration projects), 

which determine the nature of the Ukrainian-Baltic partnership; 

- the modern role of the Baltic States in promoting the interests of Ukraine in the 

international arena within the universal international organizations and regional integration 

projects is determined. 

Improved: 

- understanding of the role of the regional (Baltic) vector of Ukraine’s foreign policy in 

the context of ensuring the national interests of the state, increasing its defenсe capabilities and 

fulfilling current foreign policy tasks (protection of sovereignty, restoration of territorial 

integrity, successful completion of integration processes); 

- the recommendatory contribution of the scientific community in ensuring the activities 

of Ukrainian public authorities working in the field of international relations on the 

development of partnership with the Baltic allies of Ukraine. 

Received further developed:  

- study of current trends towards the consolidation of the Baltic-Black Sea area through 

the introduction of in-depth cooperation between regional actors and the formation of new 

formats of interstate cooperation in the context of escalating security threats on the Eastern 

flank of the EU and NATO. 

The conclusions present the main results obtained in the study. The presence of the 

necessary features in the Ukrainian-Baltic relations to ensure a strategic partnership is 

emphasized. It is noted that Ukraine, Latvia, Lithuania and Estonia are united by a European 

civilizational identity, which in turn shapes their views on the nature of the international 

environment. At the heart of their interaction is, first and foremost, a model of joining forces 

to counter the common threat – which is now presented by the policy of the Russian Federation 

in the Baltic-Black Sea region. The potential of partnership is formed by the presence of a 
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developed regulatory framework; practical experience of cooperation; positive assessment of 

the relevant vector of foreign policy by political elites, society and the expert community. In 

general, relations with the Baltic States are important for Ukraine in the context of 

strengthening its defence capabilities; support for integration aspirations for EU and NATO 

membership; protection of the interests of our state within the framework of other international 

platforms; strengthening regional cooperation. The role of the Baltic States as advocates of 

Ukraine, its consistent allies, proves the need for further development of this area of Ukrainian 

foreign policy. 

The practical significance of the obtained results lies in the possibility of their use in the 

process of developing the crisis management strategy of the Ukrainian leadership, aimed at 

forming a favourable international space for the state and neutralizing the impact of negative 

factors that threaten its positioning in the global space. The results of the study can be used in 

the practical and political activities of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine and 

diplomatic missions abroad, in the international activities of other governmental, political and 

public institutions, as well as in the process of updating the Concept of Foreign and Domestic 

Policy of Ukraine. 

Key words: Ukraine, Baltic States, Latvia, Lithuania, Estonia, strategic partnership, 

Baltic-Black Sea space, security and information cooperation, interstate relations. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Відносини з країнами Балтії – 

Латвією, Литвою та Естонією – посідають важливе місце в системі 

зовнішньополітичного позиціонування України. Актуальність їхнього вивчення 

визначається значенням, характером та глибиною, яке вони демонструють в умовах 

загострення безпекової ситуації в Балто-Чорноморському регіоні. Сучасні 

тенденції розвитку регіонального простору акцентують увагу сторін на розвитку 

партнерства саме в безпеково-інформаційній сфері, що стає відповіддю на 

зростаючі загрози, які безпосередньо впливають на перспективи стабільного 

розвитку досліджуваних держав.  

З теоретичної точки зору вивчення україно-балтійської співпраці 

актуалізується завдяки ролі, яку ця тематика може зіграти при характеристиці 

кількох важливих проблем міжнародного середовища, які є предметом інтересу 

науки про міжнародні відносини. У глобальному контексті її аналіз дозволяє 

вдосконалити узагальнене розуміння принципів міждержавної взаємодії в сучасних 

міжнародних відносинах. Україно-балтійське партнерство є вдалою моделлю, на 

основі якої доцільно розглядати відносини держав, які об’єднані географічним 

розташуванням, історичною спадщиною та прагненням до єдиних (європейських) 

цінностей. На регіональному рівні співпраця України з країнами Балтії стає 

важливою складовою конфігурації відносин у межах Балто-Чорноморського 

простору. Її дослідження стає необхідною умовою для розуміння балансу сил і 

перспектив розвиту регіону, який сьогодні перетворюється на неспокійний східний 

кордон Європи, дестабілізований зовнішнім впливом. Співпраця України з 

Латвією, Литвою та Естонією має велике значення для формування безпекового 

клімату на його території, і таким чином її аналіз є важливою частиною 

характеристики регіонального простору. Нарешті, дослідження цієї теми має 

значення для характеристики потенціалу конкретних держав на міжнародній арені 

– через вплив, який україно-балтійська співпраця має на формування безпекової 

політики України та країн Балтії. При цьому мова йде не лише про суто військову 
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проблематику, але й політичний потенціал держави щодо протидії актуальним 

новим загрозам (в тому числі – гібридного характеру). Також це дозволяє 

проілюструвати актуальні завдання та стратегії зовнішньої політики розглянутих 

держав (наприклад – послідовна позиція країн Балтії щодо просування ідеї 

подальшого розширення ЄС та НАТО на Схід), які визначають їхнє місце у 

глобальному просторі. 

Практична актуальність досліджуваної теми формується необхідністю 

глибинної реформи українського оборонного сектору в умовах кризи регіональної 

безпеки. Мова йде не лише про підвищення обороноздатності української армії, але 

й про розробку чіткої стратегії захисту українського суверенітету через поєднання 

військових та політичних, дипломатичних і інформаційних засобів в умовах 

сучасного перехідного періоду української історії, який можна охарактеризувати 

терміном «вакуум безпеки». Сьогодні Україна лише продовжує реалізацію 

стратегії на досягнення членства в євроатлантичній системі колективної безпеки, 

але все ще залишається поза її межами. Проте актуалізація російської загрози 

вимагає вироблення чіткої стратегії контрдій та забезпечення захисту державного 

суверенітету, відновлення територіальної цілісності. Перспективним напрямом 

безпекової політики України в цих умовах стає активізація міждержавної дво- та 

багатосторонньої взаємодії з акторами, які розділяють побоювання та оцінки 

стосовно регіональної ситуації в сфері безпеки. Саме такими партнерами є Латвія, 

Литва та Естонія, які готові до консолідації зусиль з Україною з метою стабілізації 

Балто-Чорноморського простору, боротьби з актуальними загрозами. Така позиція 

формує специфічне значення україно-балтійських відносин для нашої держави, та 

доводить необхідність поглибленого вивчення цієї проблеми вітчизняними 

науковцями, оскільки на основі цього можна об’єктивно оцінити наявний стан 

партнерства, окреслити перспективи його розвитку та сформувати рекомендації 

щодо удосконалення державної політики в цьому напрямі.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана на кафедрі міжнародної інформації Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у межах 
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наукової теми «Асоціація як новий формат відносин України з Європейським 

Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти» 

(№ 16БФ048-01).  

Метою роботи є вивчення дво- та багатосторонньої безпеково-

інформаційної взаємодії України з країнами Балтії з метою поглиблення 

регіонального партнерства та підтримки євроінтеграційних та євроатлантичних 

прагнень української держави. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких наукових 

завдань: 

− сформулювати концептуальні підходи до явища міжнародної співпраці, 

які використовуються як основа для незалежної оцінки рівня 

міждержавних відносин України з країнами Балтії; 

− визначити рівень практичної взаємодії і встановити ключові риси 

співробітництва України з Латвією, Литвою та Естонією; 

− охарактеризувати процес еволюції взаємодії України з країнами Балтії на 

міжнародній арені, акцентуючи увагу на співпраці цих акторів у рамках 

універсальних і регіональних міжнародних організацій; 

− оцінити значення україно-балтійських відносин та позиції країн Балтії 

стосовно потенційного розширення Європейського Союзу та Організації 

Північноатлантичного договору на Схід для реалізації інтеграційних 

амбіцій України; 

− проаналізувати ключові чинники, які визначають рівень відносин України 

з країнами Балтії, та на їхній основі оцінити перспективи актуалізації та 

розвитку співпраці між цими акторами в майбутньому.  

Об’єктом дослідження виступає міждержавне партнерство у сфері 

міжнародних відносин. 

Предметом дослідження є особливості реалізації партнерських безпеково-

інформаційних відносин України з країнами Балтії. 

Методологія дослідження засновується на комплексі підходів, які 

дозволили розглядати проблематику україно-балтійського партнерства як складну 
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багаторівневу модель міждержавної взаємодії, яка в той же час є частиною ширших 

процесів трансформації регіонального середовища, в якому перебувають 

досліджувані країни. Структурно-функціональний підхід дозволяє оцінити 

ефективність реалізації міждержавної співпраці, приймаючи до уваги обмежені 

можливості та ресурси, які є в розпорядженні України, Латвії, Литви та Естонії, та 

складну геополітичну обстановку, в якій відносини між ними зараз розвиваються. 

Системний підхід враховує вивчення впливу окремих зовнішніх і внутрішніх 

чинників на характер взаємодії України та країн Балтії. Порівняльний підхід надає 

можливість визначити схожі та відмінні риси в розвитку співпраці між Україною 

та кожною з досліджуваних держав, і за рахунок цього характеризує рівень 

відносини між ними. Комплексний підхід забезпечує багатогранність здійсненого 

наукового пошуку, враховуючи міждисциплінарний характер досліджуваної 

проблематики. При аналізі джерельної бази застосовувався критичний підхід, який 

дозволяє зробити об’єктивні висновки відносно теми роботи, забезпечуючи 

«очищення» поданої в науковій літературі інформації від суб’єктивного погляду 

інших науковців, перевірку наведених даних. 

Теоретико-методологічну основу дисертації складають діалектичні 

принципи наукового пізнання, які в сукупності дали змогу розкрити проблему 

розвитку міждержавного партнерства України з країнами Балтії. Ключовими 

науковими принципами, застосованими в роботі, є об’єктивність, системність, 

багатофакторність, логічність викладення матеріалу. Вивчення матеріалу на їхній 

основі дозволяє презентувати досліджувану проблематику у кількох вимірах – 

вертикальному (за рахунок якого характеризується значення україно-балтійської 

співпраці для широкого євроатлантичного простору, вузького Балто-

Чорноморського регіону та конкретних держав) та горизонтальному (через 

паралельний аналіз кількох напрямків політики – стримування російської 

агресивної політики, забезпечення розширення європейської спільноти на Схід, 

підтримки обороноздатності України тощо). 

Міждисциплінарний характер і тематика дослідження зумовили 

використання в роботі методів, які представляють різні наукові галузі, не 
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обмежуючись виключно інструментарієм політичної науки. Застосування методів 

індукції та дедукції сприяло реалізації поглибленого вивчення предмету 

дослідження. Аналіз загальних принципів, покладених в основу зовнішньої 

політики України, Латвії, Литви та Естонії, за допомогою дедукції дозволив 

охарактеризувати практичні аспекти їхньої співпраці. В той же час індукційний 

метод дозволив на основі дослідження конкретних кейсів, які характеризують 

україно-балтійські відносини, зробити висновки про їхній характер. При цьому 

враховувалась специфіка кожної з країн Балтії. Висвітлити цей аспект проблеми 

допомагає метод компаративного аналізу. З одного боку, він дає визначення 

ключових спільних рис у практичній площині реалізації партнерства, а з іншого – 

дозволяє оцінити відмінності в характері двосторонніх відносин. Саме завдяки 

цьому методу можна підтвердити висновок про де-факто стратегічність україно-

литовських відносин, які дещо переважають за своєю глибиною україно-естонське 

та україно-латвійське партнерства.  

Метод системного аналізу дозволяє пояснити особливості відносин між 

Україною та Латвією, Литвою і Естонією в контексті програмування їхньої 

зовнішньої політики та визначення її завдань в безпековій сфері специфічною 

ситуацією, яка складається в Балто-Чорноморському просторі. Фактично мова йде 

про дослідження регіональної підсистеми міжнародних відносин, яка виступає 

середовищем реалізації міждержавних контактів досліджуваних країн.  

Інституційний метод надав можливість дослідити вплив провідних 

державних діячів і політичних партій країн Балтії на характер відносин з Україною. 

При цьому розглядалась не лише їхня діяльність як авторів та виконавців 

національної політики стосовно міждержавної кооперації, але й зверталась увагу 

на їхню роботу в межах багатосторонніх міжнародних платформ. Це з одного боку 

ілюструє підходи Латвії, Литви та Естонії до проблематики україно-балтійських 

відносин, а з іншого – дозволяє оцінити іміджево-інформаційне значення позиції 

країн Балтії для просування інтересів нашої держави у глобальному просторі.  

Синхронний метод дозволяє досліджувати явища та події, характерні для 

різних країн регіону, в сукупності, співставляючи та порівнюючи їхній зміст. Це 
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дає можливість оцінити глибину двостороннього партнерства України з окремими 

країнами Балтії, порівнюючи їхню реакцію на актуальні безпекові виклики. 

Статистичні методи та метод кількісного аналізу допомагають при опрацюванні 

кількісних показників, які стають в нагоді при розкритті досліджуваної 

проблематики. Серед них відзначаються: наявний економічний та військовий 

потенціал досліджуваних країн; обсяги допомоги, які країни Балтії надають 

Україні; результати соціологічних опитувань та виборчого процесу, який формує 

політичне середовище в країнах Балтії.  

Метод екстраполяції дозволяє перенести принципи, які характеризують 

україно-балтійські відносини, на загальну регіональну політику досліджуваних 

країн щодо актуальних загроз в Балто-Чорноморському просторі. Саме він створює 

основу для розгляду предмету дослідження як зразка-моделі міждержавного 

безпекового партнерства на східних кордонах Європи в умовах наявності 

актуальних загроз регіональній стабільності. Метод прогнозування дозволив 

оцінити перспективи подальшого розвитку партнерських відносин між Україною 

та країнами Балтії, враховуючи останні тенденції трансформації глобального та 

регіонального середовища. 

Наукова новизна дослідження полягає у ґрунтовному вивченні сформованої 

системи дво- та багатосторонньої взаємодії України з країнами Балтії і розробці 

рекомендацій щодо поглиблення такого партнерства. 

Завдяки критичному аналізу наявної джерельної бази у рамках дослідження 

було: 

Вперше: 

− надано комплексну характеристику практичним аспектам співпраці 

України з країнами Балтії після подій 2014 року в умовах загострення 

безпекової ситуації в Балто-Чорноморському просторі, яка актуалізує 

необхідність розширення регіональної співпраці; 

− охарактеризовано ключові позитивні (спільний зовнішньополітичний 

порядок денний, цивілізаційна орієнтація, оцінка регіональних безпекових 

загроз; дружня позиція політичних еліт та суспільства) та негативні 
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(обмеженість ресурсів; відмінності в геополітичному статусі в рамках 

існуючих інтеграційних проектів) чинники, які визначають характер 

україно-балтійського партнерства; 

− визначено сучасну роль країн Балтії щодо просування інтересів України 

на міжнародній арені у рамках універсальних міжнародних організацій та 

регіональних інтеграційних проектів. 

Удосконалено: 

− розуміння ролі регіонального (балтійського) вектору зовнішньої політики 

України у контексті забезпечення національних інтересів держави, 

підвищення її обороноздатності та виконання актуальних 

зовнішньополітичних завдань (захист суверенітету, відновлення 

територіальної цілісності, успішне завершення інтеграційних процесів);  

− рекомендаційний внесок наукової спільноти у забезпечення діяльність 

українських органів державної влади, які працюють у сфері міжнародних 

відносин, щодо розвитку партнерства з балтійськими союзниками 

України. 

Набуло подальшого розвитку:  

− вивчення актуальних тенденцій до консолідації Балто-Чорноморського 

простору за рахунок запровадження поглибленої співпраці між 

регіональними акторами та формування нових форматів міждержавної 

взаємодії в умовах загострення безпекових загроз на східному фланзі ЄС 

та НАТО.  

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості їхнього 

використання в процесі розробки керівництвом України стратегії кризового 

управління, спрямованої на формування сприятливого для держави міжнародного 

простору та нейтралізацію впливу негативних чинників, які загрожують її 

позиціонуванню в глобальному просторі. Результати дослідження можуть бути 

використані у практично-політичній діяльності Міністерства закордонних справ 

України та дипломатичних представництв за кордоном, у міжнародній діяльності 

інших урядових, політичних і громадських інституцій, а також у процесі оновлення 
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Концепції зовнішньої та внутрішньої політики України. 

Матеріали та висновки роботи можуть доповнити зміст навчальних курсів 

політологічного характеру, зокрема, з міжнародних відносин і зовнішньої 

політики, інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах, аналізу 

зовнішньої політики, теорії міжнародної комунікації і практики 

зовнішньополітичних комунікативних технологій для студентів вищих навчальних 

закладів України. Також їх можна застосовувати в освітній сфері при викладанні 

спеціальних навчальних курсів для студентів спеціальностей «Політологія» і 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

Апробація результатів дослідження була здійснена у форматі звітування 

про виконану наукову роботу на засіданнях кафедри міжнародної інформації 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Також вони були покладені в основу виступів на наукових 

конференціях, таких як: міжнародна науково-практична конференція «Рівень 

ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної 

цивілізації» (м. Львів, 22-23 лютого 2019 р.); міжнародна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна» 

(м. Київ, 26 березня 2019 р.); міжнародна науково-практична конференція 

«Деокупація і реінтеграція інформаційного простору Криму: міжнародно-правові 

та медіакомунікативні інструменти» (м. Київ, 18 квітня 2019 р.); V міжнародна 

науково-практична конференція «Україна в умовах трансформації міжнародної 

системи безпеки» (м. Львів, 15-16 травня 2019 р.); ХІІІ міжнародна науково-

практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми 

зовнішньої політики України» (м. Чернівці, 15 листопада 2019 р.); міжнародна 

науково-практична конференція «Міжнародна інформація: історія, сучасність і 

перспективи» (м. Київ, 6 грудня 2019 р.). 

Публікації. Основні положення і висновки дослідження були викладені у 

6 наукових публікаціях, зокрема 3 статтях, які вийшли у наукових фахових 

виданнях України; 1 статті – в іноземному виданні; 2 працях, які додатково 

відображають наукові результати дисертації. 
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Структурно дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації – 239 сторінок, 

в тому числі основний текст – 195 сторінок, список використаних джерел 

складається з 290 найменувань і займає 31 сторінку. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ 

 

1.1. Поняттєво-категоріальні характеристики та концептуальні підходи до 

міжнародної співпраці 

 

Вивчення специфіки відносин України з країнами Балтії в інформаційній та 

безпековій сферах, оцінка їхнього рівня та перспектив вимагає досконалого знання 

відповідного поняттєво-категоріального апарату. На нашу думку, для цього 

необхідно розібратися з типологією можливих міждержавних відносин, сутністю 

поняття «міждержавне партнерство» та його рівнями. Міждержавні відносини за 

характером та сутністю можна умовно розділити на три категорії – конфронтаційні, 

домінантні та партнерські [63]. 

Конфронтаційні відносини виникають за умов, коли між сторонами 

формується протистояння, яке ґрунтуються на неприйнятті політики одна одної. 

Вони можуть включати такі елементи, як дипломатичний демарш; військове 

суперництво; погрози застосування сили проти опонента як елемент тиску; 

практична реалізація цих погроз, яка стає найвищою формою конфронтаційних 

відносин та веде до прямого зіткнення. Подібний тип відносин зазвичай 

формується у районах «життєво важливих інтересів» держав – що цілком логічно, 

адже сама їхня сутність та значення знижують ймовірність винайдення рішення, 

яке влаштовує всі сторони. Він також проявляється в поширеній практиці 

підтримки «ворога мого ворога» (закладаючи таким чином основу для розвитку 

партнерських відносин з іншими акторами, які можуть допомогти в наявному 

протистоянні). Конфронтація виникає між державами тоді, коли вони намагаються 

реалізувати національну політику та забезпечити власні інтереси, які мають 

діаметрально протилежну сутність. В даному випадку сторони часто схильні 

звертатись до військової сили з метою підтримки власної дипломатичної позиції 

або ж прямого застосування проти суперника. Конфронтаційні міждержавні 

відносини можуть прийняти найвищу – антагоністичну – форму у випадку, коли 
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актори звертаються до збройної боротьби між собою, що стає наслідком 

безкомпромісної позиції щодо нехтування інтересами опонента. 

Домінантні відносини формується між державами у випадку, коли одна зі 

сторін здобуває фактичний контроль (який може мати різну глибину) над 

політикою іншої. Він може здійснюватися за рахунок широкого кола інструментів 

та набувати різного формату – наприклад, економічної залежності, нагляду над 

політичним керівництвом та інституціями, військової присутності іноземних сил 

на території держави. Домінантні відносини у безпековій сфері здійснюються між 

державами за умов, коли одна з них через певні причини (об’єктивна слабкість 

військового потенціалу, неспроможність реагувати на новітні загрози тощо) не в 

змозі самостійно захистити власний суверенітет. В даному випадку вона змушена 

покладатись на допомогу сильнішого актора, фактично розплачуючись за це 

частиною незалежності власної політики. Домінування за таких умов може мати 

протекціоністський характер. В даному випадку часто мова йде про взаємовигідні 

відносини, за яких сильніша держава бере на себе функції захисту слабшої. Але 

домінування може мати й інший – силовий – характер. В такому вигляді воно 

постає формою диктату з боку сильної держави, яка змушує слабшого актора до 

реалізації певних дій чи бездіяльності. Також форматом домінування може стати 

окупація – примусове зайняття збройними силами сильнішої держави території 

слабшої з метою встановлення повного контролю за діями її політичного 

керівництва, позбавлення його самостійності як у міжнародних відносинах, так і у 

вирішенні внутрішньополітичних питань. 

Партнерство формується за умов ситуації, коли певна кількість держав 

розвивають між собою відносини, які відзначаються взаємною підтримкою 

зовнішньополітичної діяльності залучених сторін. В якості прикладу міждержавної 

взаємодії такого формату розглядаються визначення спільної позиції з конкретних 

питань міжнародної діяльності, яка презентується на багатосторонніх платформах 

або у форматі спеціальних заяв, реалізації узгодженої політики; надання взаємних 

гарантій безпеки та допомоги при здійсненні конкретних зовнішньополітичних 

акцій; проведення спільних навчань підрозділів національних збройних сил та 
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спрямування військових спеціалістів для надання допомоги партнерам в розбудові 

безпекового сектору тощо. У військовому плані партнерські відносини зазвичай 

здійснюються між приблизно рівноцінними за силою та потенціалом державами –

такими, які в змозі самостійно захистити власний суверенітет. В своїй вищій формі 

вони набувають союзницького характеру, який перш за все означає обмін 

гарантіями щодо надання військової підтримки в разі здійснення агресії проти 

однієї зі сторін (прикладом такого підходу може служити євроатлантична система 

колективної безпеки). 

В умовах постбіполярного світу, коли на зміну заснованому на конфронтації 

світовому порядку прийшов новий – менше зорієнтований на протистояння, 

проблематика теоретичного обґрунтування міждержавного співробітництва 

набуває все більшого розповсюдження в наукових колах. Воно розглядається як 

ситуація, в якій актори регулюють свою поведінку у відповідності до фактичних 

або очікуваних вподобань партнерів через процес взаємної координації політик. 

Таким чином, міждержавне партнерство для успішної реалізації вимагає наявності 

трьох елементів: спільних цілей держав-партнерів, очікування вигоди від ситуації 

та взаємного характеру такої вигоди. Таким чином, міждержавне партнерство 

проявляється тоді, коли один актор допомагає іншому, очікуючи від цього 

покращення власної позиції, що в результаті веде до взаємної координації 

державних політик [227, c. 466-467]. Такі ознаки та формулювання дозволяють не 

лише підкреслити відмінності співробітництва від суперництва та конфронтації 

(які логічно є протилежними за значенням явищами), але й виділити окремо стан 

«неспівпраці». В останньому випадку мова йде про односторонні дії акторів, які з 

одного боку свідомо не спрямовані проти інших гравців, але в той же час не 

враховують наслідки для них. Наявність двосторонньої комунікації та узгодження 

позицій відтак є ключовим елементом партнерства.  

Специфіка міждержавного співробітництва стає предметом дискусії між 

двома впливовими напрямками в сучасній теорії міжнародних відносин – 

неолібералізмом та неореалізмом. Прибічники обох підходів мають різні погляди 

на сутність цього явища. Спираючись на першоджерела, характеристику наявних 
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відмінностей комплексно розглянули в своїй статті П. Циганков та 

А. Циганков [131]. 

Перш за все, неореалісти та неоліберали по різному оцінюють природу та 

наслідки анархічності міжнародних відносин, що проявляється у відсутності 

верховної влади, яка б регулювала цю сферу. На думку неореалістів, анархія 

накладає на поведінку держав жорсткі обмеження та доповнює її чинником 

примусу. Неоліберали не відкидають наявності обмежень та примусу – але не 

вважають їх непереборними. По-друге, суперечка точиться навколо змісту 

міждержавного співробітництва. Для неореалістів він зосереджується навколо 

спільної військової безпеки залучених до відносин акторів. Натомість їхні 

опоненти віддають перевагу проблематиці отримання взаємних економічних вигод. 

По-третє, жваве обговорення експертів викликало співвідношення понять 

абсолютної та відносної вигоди від співпраці. Неоліберали розглядають 

можливість досягнення абсолютних вигод в якості рушійної сили, яка лежить в 

основі міждержавної взаємодії. Натомість неореалісти дотримують песимістичного 

погляду на оцінку потенціалу акторів до кооперації. З їхньої точки зору 

започаткувати повноцінну співпрацю на міждержавному рівні надзвичайно важко. 

Вона практично недосяжна навіть в таких умовах, коли всі сторони можуть досягти 

абсолютної вигоди – адже навіть за таких виграшних для всіх умов вони не є 

рівнозначними, а жодна держава не погодиться на отримання меншої у порівнянні 

з іншими акторами абсолютної вигоди. Занепокоєння з приводу того, що отримана 

вигода відносно до здобутку партнера матиме менше значення, перешкоджає 

реальній співпраці. Зустрічаючи такі потенційні проблеми, як можливість обману 

партнера та девальвація власних переваг, держави прагнуть до «справедливості» в 

розподілі результатів співпраці (звичайно, розуміючи під цим відстоювання 

власних інтересів та першості в отриманні бенефіцій), що на практиці «вберігає» їх 

від партнерських відносин. Безпрограшним результатом вважається збереження 

балансу можливостей, що існував до початку співробітництва. Змістом четвертого 

дискусійного пункту є питання про пріоритет цілей, джерел та причин співпраці 

держав. В цьому контексті для неореалістів пріоритетне значення має дослідження 
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проблем військової безпеки. Натомість для неолібералів ключовою метою, яку 

переслідують держави, вступаючи у дружні партнерські відносини, залишається 

досягнення максимального економічного процвітання. Центральним аспектом для 

п’ятого пункту дискусії є питання про наміри залучених у відносини акторів. На 

думку неореалістів, поведінка держав на міжнародній арені визначається, з одного 

боку, системними примусами та обмеженнями, а з іншого –реально існуючими 

можливостями та потенціалом, які є в розпорядженні сторін. Таким чином, вони 

оперують більш конкретними категоріями, відкидаючи особливе значення фактору 

намірів. Неореалісти вважають, що невизначеність намірів не дозволяє 

використовувати їх як інструмент аналізу, тому при аналізі державної політики 

ними доводиться нехтувати. Натомість неоліберали, не заперечуючи значення 

реальних можливостей, вважають, що державні наміри не менш цінні для 

розуміння сутності міждержавних відносин. Відтак, при вивченні міждержавного 

співробітництва вони приймають їх до уваги. Останній аспект проблеми, який 

викликає жваві суперечки, стосується міжнародних режимів. Як неореалісти, так і 

неоліберали погоджуються з тим, що цей аспект проблеми має важливе значення 

для співпраці. В той же час вони розходяться в оцінці його регулюючої ролі. Перші 

вважають, що їхні опоненти перебільшують важливість міжнародних режимів та 

інститутів в пом’якшенні примусових ефектів міжнародної системи для співпраці 

держав [131, c. 133-134]. 

Таким чином, дискусія неореалістів та неолібералів висуває на перший план 

кілька важливих питань, які стосуються визначення явища міжнародного 

співробітництва. Її положення потребують додаткової емпіричної перевірки. В 

будь-якому разі, вона виявила серйозні внутрішні слабкості і обмеженість обох 

концепцій. 

Говорячи про формат міждержавного співробітництва, можна виділити 

кілька його типів. До них відносяться: переговори, предметом яких є визначення 

переваг від двох- чи багатосторонньої взаємодії; свідоме узгодження політик, 

досягнуте в результаті обговорення; неявна співпраця, яка здійснюється без прямих 

зв’язків або формальних угод, не передбачає укладення договорів; нав’язане 
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співробітництво, коли сильніша сторона змушує іншу корегувати її політику, але 

одночасно змінює і власну; створення спеціалізованих інститутів, які виконують 

регламентуючі функції, перетворюючись на майданчик співпраці [131, c. 132].  

Важливим досягненням науковців в сфері вивчення міждержавного 

співробітництва стає формулювання гіпотез про умови, наявність яких наближає 

акторів до реалізації відносин в такому форматі. Ці гіпотези не становлять 

комплексної теорії щодо сутності явища міждержавної співпраці – але вони 

пропонують кілька змінних, наявність кожної з яких робить співробітництво більш 

ймовірним. У результаті чим більше цих змінних присутнє у відносинах – тим 

вищими є шанси на формування реального партнерства. Характеристика та 

емпірична перевірка такого підходу здатні допомогти в розумінні сутності 

партнерських відносин між державами, вдосконалити систему прогнозування щодо 

характеру взаємодії конкретних акторів, і за рахунок цього забезпечують розвиток 

теорії міжнародних відносин в цілому. Е. Мілнер виділяє шість подібних гіпотез 

щодо умов міждержавного співробітництва; 

1. «Гіпотеза взаємності», в основі якої лежить очікування державами 

конкретних вигод від співпраці та побоювання втрат у випадку ухилення/відмови 

від неї.  

2. «Гіпотеза про кількість акторів», з точки зору якої перспективи 

співробітництва напряму залежать від списку учасників цього процесу, зростаючи 

зі зменшенням числа взаємодіючих держав (адже в такому випадку зменшується 

кількість специфічних національних інтересів, які можуть потенційно вступати в 

безкомпромісні протиріччя).  

3. «Гіпотеза ітерації», згідно з якою можливості та потенціал держав до 

співпраці напряму пов’язані з тривалістю їхньої взаємодії.  

4. «Гіпотеза про міжнародні режими», яка розглядає норми, принципи та 

процедури прийняття рішень, сукупність яких являє собою центри міждержавного 

співробітництва.  

5. «Гіпотеза епістемічних спільнот», яка акцентує увагу на 

співробітництві професійних експертів, які представляють залучені до міжнародної 
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взаємодії держави, поділяють спільне розуміння проблеми, на вирішення якої ця 

взаємодія спрямована, та мають схожі погляди на шляхи її врегулювання.  

6. «Гіпотеза асиметрії сили», яка має схожість з так званою 

гегемоністичною теорією стабільності і з позицій якої співробітництво ймовірніше, 

якщо в її наявності зацікавлена сильна держава-гегемон [227]. 

Однією з найновіших форм міжнародного співробітництва є стратегічне 

партнерство. На сьогоднішній день не існує єдиного визначення цього терміну. 

Так, російська дослідниця О. Самойлової розглядає стратегічне партнерство як 

нову форму міждержавних політичних відносин, в основі якої лежить необхідність 

переходу від простої координації поточної зовнішньополітичної діяльності 

залучених до неї акторів до визначення перспективних та довгострокових 

напрямків співпраці [89]. Шведська дослідниця А. Міхалськи вважає, що 

стратегічне партнерство є специфічною формою двосторонніх відносини між 

державами або між державами та недержавними акторами, яка формує структуру 

зв’язків системи міжнародних відносин та надає платформу для організації 

двосторонньої взаємодії, реалізації зовнішньополітичного позиціонування 

залучених в ці процеси гравців [226, c. 5]. Бразильський дослідник А. К. Лесса 

називає стратегічним партнерством пріоритетні, взаємовигідні для сторін політичні 

та економічні відносини, встановлені на основі накопиченого рівня порозуміння та 

співпраці універсального характеру [207, c. 118-119]. М. Емерсон пише, що 

стратегічне партнерство є видом відносин, в рамках яких два залучених актори 

здатні разом здійснювати стратегічні дії [162, c. 45]. Тран В’єт Тай розуміє під 

стратегічним партнерством форму міжнародних відносин, яка демонструю більшу 

прихильність співпраці, аніж нормальні міждержавні контакти, але нижчу за 

повноцінний військовий союз [264]. Л. Чежовська вважає, що стратегічне 

партнерство – це двосторонні відносини, які характеризуються одночасно 

інституційною гнучкістю та винятковою близькістю, інтенсивністю контактів між 

суб’єктами, що зберігають свій правовий суверенітет, впевнені у цілісності своїх 

стратегічних цілей і тому вирішують співпрацювати в довгостроковій перспективі 

для їхнього досягнення. При цьому тривалість відносин напряму пов’язана з 
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сутністю довготривалих стратегічних завдань, що стоять перед акторами. 

Наявність тривалого партнерства створює додаткові чинники для його посилення 

– взаємну довіру та спільні підходи до вирішення актуальних завдань [159, c. 47-

48]. Український експерт І. Жовква пише, що стратегічне партнерство є особливим 

інструментом зовнішньої політики держави, яка за рахунок його використання 

узгоджує свої дії на міжнародній арені з іншими країнами. Дослідник вказує, що 

застосування цього інструмента та збіг стратегічних національних інтересів двох 

чи більше держав у декількох сферах (тобто – набуття партнерством 

універсального характеру) призводять до виникнення між акторами особливого 

виду міждержавного співробітництва, яке також може бути охарактеризоване як 

стратегічне партнерство [22, c. 79-80]. З цим визначенням погоджується 

В. Шамраєва [134]. І. Остап’як під стратегічним партнерством розуміє такий рівень 

міжнародної взаємодії акторів, що дозволяє узгоджувати спільні 

зовнішньополітичні інтереси, формувати тривалі дво– та багатосторонні союзи в 

політичній, економічній або безпековій сферах [67, c. 32]. Л. Чекаленко вказує, що 

стратегічне партнерство є вищою сходинкою міждержавного співробітництва у 

порівнянні зі звичайними відносинами. Воно зумовлюється конкретними 

інтересами сторін (тобто – виникає та інтенсифікується у разі їхнього співпадіння). 

Таким чином, стратегічне партнерство стає можливим лише між тими партнерами, 

які не мають взаємних територіальних претензій, натомість їх характеризує взаємна 

прихильність принципам територіальної недоторканності та непорушності 

кордонів. Це відносини між акторами, які мають схожі цінності, спільне коріння та 

національні інтереси; які визнають очевидність і необхідність динамічного 

зростання двостороннього товарообігу, поглиблення співпраці [132, c. 201-202]. 

Експерти Національного інституту стратегічних досліджень Б. Парахонський та 

Г. Яворська вважають, що стратегічне партнерство – це тип міждержавних 

відносин, побудований як послідовна система взаємодії держав в напрямі реалізації 

спільних стратегічних завдань, інтересів та цілей. В той же час вони підкреслюють, 

що на відміну від союзницьких відносин стратегічне партнерство не передбачає 

жорсткої системи зобов’язань політичного, економічного, гуманітарного або 
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безпекового характеру [74].  

Сам термін «стратегічне партнерство» застосовується для опису та 

характеристики абсолютно різних форматів співпраці, спрямованих на досягнення 

різних цілей. Фактично, кожен випадок стратегічного партнерства є унікальним, 

оскільки партнери поглиблюють відносини відповідно до своїх специфічних 

інтересів.  

У контексті закінчення холодної війни концепція стратегічного партнерства 

проектувала постулати неореалізму на структуру системи міжнародних відносин. 

Згідно з нею, держави є суверенними міжнародними акторами, які належать до 

ієрархічної категорія влади, діють за наданих можливостей та виходячи із наявних 

обмежень з метою максимізації власних переваг та мінімізації втрат. При цьому 

відзначається, що їхня основна стратегічна мета – забезпечення національної 

безпеки. Отже, концепція стратегічного партнерства відображала використання 

національної влади у співпраці з іншими країнами для підтримки національних 

інтересів.  

З часом розуміння стратегічного партнерства змінилося – через різні підходи 

до трактування поняття «стратегічності». Сьогодні стратегічне партнерство може 

відображати співпрацю, спрямовану на досягнення спільної стратегічної мети. 

Таким чином, стратегічні двосторонні відносини визначаються стратегічністю 

поставлених цілей та характером співпраці, необхідної для досягнення цих цілей. 

Однак для визначення спільних цілей держави повинні узгодити свої національні 

інтереси. Відтак, стратегічне партнерство можна визначити в контексті 

національного стратегічного інтересу. Мова йде про ситуацію, коли конкретні 

стратегічні інтереси держави можуть бути реалізовані лише на основі 

двостороннього співробітництва з іншими державами, що мають ті самі стратегічні 

інтереси [174, c. 191-192].  

Стратегічне партнерство відрізняється від інших форм міжнародної співпраці 

тим фактом, що його ключовою основою є не виконання якихось ситуативних 

завдань, а конкретна мета – безпека учасників. Реальною основою співпраці в 

даному випадку стає не наявність спільного ворога (хоча це й може виступити 
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одним з чинників для інтенсифікації відносин до стратегічного рівня), а спільні 

інтереси та спільне бачення щодо проблематики викликів та загроз безпеці. Таким 

чином, основною характеристикою стратегічного партнерства є безпека та 

економічне співробітництво. Держави цілеспрямовано ініціюють стратегічне 

партнерство з метою посилення національної безпеки та подолання дефіциту сили. 

Більше того, виступаючи раціональними суб’єктами, вони обирають такого 

стратегічного партнера, співпраця з яким гарантуватиме найбільшу вигоду з усіх 

можливих альтернатив. 

Залежно від потужності держави, стратегічне партнерство має різні підстави 

та цілі. Один актор може використовувати його задля забезпечення реалізації 

наступальної стратегії, в той час як для іншого воно стає основою оборонної 

концепції. Потужні країни за рахунок стратегічного партнерства збільшують свою 

політичну, військову, економічну могутність, тоді як менші гравці геополітичного 

простору використовують його в пошуках безпеки та задля забезпечення 

можливості стримувати наявні загрози [190, c. 42]. Цей аспект стратегічного 

партнерства характеризується динамізмом та глобалізмом. Імплементація 

стратегічного партнерства між двома потужними державами може служити 

ілюстрацією їхньої мети – забезпечити зростання власного впливу на структуру 

міжнародної або регіональної системи та ініціювати в ній зміни, окреслити в 

рамках міжнародних відносин зони впливу або ж обмежити можливості третьої 

сторони в цьому просторі.  

І. Новіков виділяє наступні перспективні цілі стратегічного партнерства: 

забезпечення господарського комплексу критично важливими ресурсами; 

забезпечення надійного і безпечного доступу до життєво важливих регіонів; 

спільне вирішення проблем безпеки [65, c. 118-119]. М. Фесенко пропонує 

типологізацію видів стратегічного партнерства, виділяючи чотири основні моделі 

його реалізації: 

1. «Представницьке стратегічне партнерство» – держава, яка є центром сили, 

встановлює партнерські відносини в тому чи іншому регіоні з одним чи більшою 

кількістю акторів, які належним чином зможуть представляти та забезпечувати 



31 

інтереси цього центру сили в рамках конкретного регіонального середовища;  

2. «Стратегічне партнерство проти спільної загрози» – два або більше акторів 

об’єднуються з метою нейтралізації спільного ворога або подолання спільної 

загрози, причому партнерство може продовжувати функціонувати навіть після 

зменшення її актуальності;  

3. «Тактичне партнерство заради стратегічних результатів» – партнерство 

держав, які намагаються приховати свої ключові стратегічні інтереси за рахунок 

акцентування уваги на другорядних тактичних інтересах як основи для 

партнерства;  

4. «Асиметричне стратегічне партнерство» – партнерство акторів, які мають 

великий історичний досвід відносин та знаходяться в одному геополітичному 

регіоні, причому та зі сторін, яка в результаті процесу історичного розвитку досягла 

більше переваг, виступає домінуючою в такому форматі взаємодії [128, c. 27-28]. 

Упорядники «Словника Американської Спадщини» визначають основними 

критеріями стратегічного партнерства наступні чинники:  

− взаємна зацікавленість партнерів у співпраці та велика кількість галузей 

для її реалізації; 

− принципово важливі стратегічні цілі, досягнення яких можливе лише при 

серйозній координації політики сторін; 

− довгостроковий характер відносин;  

− широка нормативно-правова база партнерства, в якій закріплено зміст 

співробітництва та механізми його реалізації;  

− існування усталених механізмів, за допомогою яких стратегічне 

партнерство реалізується в практичній площині;  

− здатність сторін враховувати інтереси один одного, йти на компроміси, 

підтримувати партнера, навіть якщо в цьому немає очевидної вигоди;  

− взаємна відмова від дискримінаційних та ультимативних дій щодо один 

одного; 

− загальні цивілізаційні цінності, які лежать в основі політичної системи 

залучених до взаємодії акторів;  
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− ефективність, виражена в першу чергу масштабами впливу партнерства на 

суспільство взагалі та життя пересічних громадян зокрема [265, c. 118-

119].  

На думку М. Фесенка, для успішної реалізації стратегічного партнерства 

необхідні такі умови, як:  

− існування принципово важливих цілей, досягнення яких можливе лише 

при серйозній координації зусиль сторін у довгостроковій перспективі;  

− наявність спільного розуміння цілей та принципів розвитку стратегічного 

партнерства сторонами;  

− існування актуальної правової бази партнерства, в якій закріплені зміст 

співробітництва та механізми його імплементації;  

− існування усталених інституційних механізмів, за допомогою яких 

стратегічне партнерство реалізується на практиці; 

− перевага наявних спільних цілей в сторін над розбіжностями в 

двосторонніх відносинах;  

− збіг парадигми цінностей суспільно-політичного процесу сторін, які 

розбудовують відносини між собою [128, c. 25].  

У той же час І. Новіков наводить чинники, які можуть перешкоджати 

стратегічному партнерству. Серед них він називає різницю в підходах до розбудови 

політичної системи або негативні історичні стереотипи сприйняття партнера [64]. 

На нашу думку, ці підходи можна узагальнити, щоб уникнути зайвої 

фрагментації матеріалу та виділення критеріїв, які занадто звужують розглянуту 

тему. В основі реального стратегічного партнерства фактично лежать дві основні 

передумови: спорідненість держав в контексті їхньої ціннісної цивілізаційної 

орієнтації, наявність спільних для них цілей і співпадіння інтересів при реалізації 

зовнішньої політики. При цьому мова може йти як про наявність спільної загрози 

або ворога, так і про просте прагнення забезпечити вигідний для сторін баланс сил 

в регіоні, його напрямок розвитку, здобути економічні переваги для себе, або ж 

навпаки – сприяти переформатуванню регіонального простору або ж глобальної 

системи міжнародних відносин у відповідності до власних позицій. Для успішної 
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реалізації стратегічного партнерства воно має отримати належне забезпечення. 

Мова йде як про наявність в сторін ресурсів, необхідних для реалізації 

партнерських відносин (об’єктивний чинник), так і про формування відповідної 

нормативної бази та створення усталених механізмів партнерської взаємодії 

(суб’єктивний чинник, який сторони власноруч створюють на початковому етапі 

формування стратегічного партнерства). Важливою ознакою стратегічності 

партнерства залишається його універсальний характер – тобто розповсюдження 

взаємодії на різні сфери міждержавних відносин. Акцент на політичному елементі 

та безпековій співпраці цілком зрозумілий – особливо в умовах сучасної 

нестабільності в системі міжнародних відносин. Втім, реальне стратегічне 

партнерство передбачає повноцінну співпрацю з набагато ширшого кола питань 

(включаючи економічну, гуманітарну, культурну сфери).  

Стосовно чинників, які перешкоджають партнерству, доцільно погодитись з 

висновками Новікова, додавши до них певні роз’яснення. Говорячи про відмінності 

в політичній системі, слід звернути увагу на радикальні протиріччя в цінностях, які 

сповідують держави. Саме це стає на заваді розвитку стратегічного партнерства – 

не слід очікувати його появи між представницькою демократією та авторитарним 

диктаторським режимом. В той же час в межах відносно схожих систем 

політичного устрою та державного управління такий сценарій залишається 

можливим. Підкреслимо, що особливо тяжіють до цього країни, які зорієнтовані на 

демократично-ліберальну систему цінностей та повагу до норм міжнародного 

права. В їхньому випадку бажання протидіяти спільній загрозі, зберегти наявний 

стабільний статус-кво від претензій держав-ревізіоністів створює повноцінні 

передумови для розвитку стратегічного партнерства в безпековій сфері – навіть у 

випадку окремих відмінностей у підходах до розбудови політичної системи. 

Питання сприйняття партнера також залишається вагомим чинником – адже 

повноцінну довіру неможливо розбудовувати між акторами, які мають негативні 

стереотипи один щодо одного. При цьому підкреслимо, що мова йде саме про 

суб’єктивний погляд на партнера, а не просту наявність конфліктних подій між 

державами в історичній ретроспективі. Практика доводить, що пам’ять про 
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конфронтацію минулого може бути подолана в нових умовах, під впливом появи 

більш актуальних загроз, зміни характеру міжнародного середовища та сутності 

самих акторів. Головне, щоб суспільства та політичні еліти усвідомлювали наявні 

вигоди від партнерства в даний момент часу, які б переважали будь-які негативні 

стереотипи.  

Одним з найважливіших аспектів стратегічного партнерства є його 

тривалість, закріплена зобов’язаннями партнерів розвивати довгострокові 

відносини. Для його успішного розвитку партнери повинні мати рівний потенціал 

та потужності для впливу на розвиток двосторонніх відносин, виходячи зі 

стабільності, наступності та спільної вигоди від такої співпраці. Стратегічні 

відносини характеризуються взаємністю, відновлюваністю – вони залишаються 

гнучкими та міцними, незважаючи на тимчасові проблеми чи непорозуміння. 

Виходячи з цього, вони мають базуватися на тактичному опортунізмі, широкій 

сумісності цілей та завдань, що стоять перед акторами. За наявності цього 

складається ситуація, коли обидва партнери здатні визначити спільні інтереси та 

покласти їх в основу тривалого та реального співробітництва, яке базується на 

спільному баченні структури міжнародної системи та ролі партнерів у ній [222, 

c. 42]. 

На думку І. Гайяускайте, стратегічне партнерство характеризується гнучким 

добровільним співробітництвом, заснованим на формальному взаємному 

зобов’язанні. Тому ця форма співпраці має широкий спектр застосування і може 

бути визначена як процес формалізованого, структурованого та 

інституціоналізованого міжнародного співробітництва з метою досягнення 

загальних стратегічних цілей, що випливають із національних інтересів та бажання 

підвищити національну безпеку. Це визначення стратегічного партнерства 

дозволяє охарактеризувати конкретну співпрацю як стратегічну шляхом 

виокремлення її змінних, таких як: відповідність інтересів національної безпеки, 

формулювання спільних цілей, формалізація процесу впровадження та 

інституціоналізації відносин [174, c. 194]. 

Виходячи з наведених підходів до вивчення міждержавного партнерства, 
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доцільно перейти до їхнього застосування в контексті вивчення предмету 

дослідження, а саме співпраці України з країнами Балтії в безпековій сфері та 

інформаційному середовищі. Враховуючи сутність теми, запропоновано авторську 

модель досліджень партнерства України з країнами Балтії у безпеково-

інформаційному контексті, що включає такі складові, як: 

− суб’єкти досліджуваних процесів; 

− мотив досліджуваної діяльності; 

− середовище, в якому досліджувана діяльність відбувається; 

− засоби реалізації досліджуваної діяльності;  

− результати досліджуваних відносин. 

Суб’єктами досліджуваних процесів міждержавної взаємодії цілком логічно 

є залучені до них актори – Україна та три країни Балтії (Латвія, Литва і Естонія). 

При цьому слід звернути увагу на певний вплив, який мають на ці процеси 

зацікавлені в їхньому поглибленні глобальні актори (США) та регіональні держави, 

що належать до Балто-Чорноморського простору (Польща).  

Як мотиви, що спонукають Україну та країни Балтії до імплементації 

досліджуваного в роботі явища – а саме міждержавного партнерства у форматі 

україно-балтійської взаємодії – вивчаються національні інтереси цих держав, 

зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на їхнє міжнародне позиціонування. 

В цьому контексті слід розглядати історичну спадщину та наявні спільні виклики 

безпеці досліджуваних країн, позиції їхньої політичної еліти та її стратегічне 

бачення зовнішньополітичних пріоритетів (в тому числі – нормативно закріплене у 

відповідних документах).  

Середовищем, в якому відбуваються досліджувані процеси, є регіональний 

простір Східної Європи – а саме Балто-Чорноморський регіон, який грає 

специфічну роль східного флангу європейського цивілізаційного простору в 

сучасній геополітиці. Його умови беруться до уваги як чинник, що впливає на 

характер двох- та багатосторонніх відносин. Окремо відзначимо, що кооперація 

України з країнами Балтії активізується в контексті інтеграційної політики нашої 

держави – відтак до середовища можна віднести відповідні європейський та 
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євроатлантичний простори (членами якого є країни Балтії, і куди намагається 

потрапити Україна).  

Засобами реалізації співпраці України з країнами Балтії відповідно 

виступають ресурси, залучені до кооперації в безпековій сфері. Через них ми 

переходимо до опису конкретного практичного виміру реалізації співробітництва 

в досліджуваному форматі. В контексті безпекового забарвлення досліджуваної 

проблематики мова в першу чергу йде про оборонний (військовий) потенціал 

держав. Зважаючи на роль дипломатичних зусиль в реалізації стратегії захисту 

національного суверенітету України та країн Балтії, їхні міжнародні позиція, статус 

(в тому числі – членство в окремих міжнародних організаціях) та потенціал на 

глобальній арені також виступають вагомим засобом партнерської взаємодії.  

Результатами досліджуваної діяльності є наслідки від імплементованого 

партнерства для всіх учасників цих процесів, та в цілому оцінка їхнього впливу на 

регіональне середовище. Таким чином, в роботі пропонується розглянути рівень 

відносин між Україною та країнами Балтії в сфері безпеки як чинник підвищення 

обороноздатності залучених до цих процесів акторів; визначити ступінь впливу 

балто-українського партнерства на формування та стабілізацію Балто-

Чорноморського регіонального простору, в якому вони перебувають.  

Базовою основою дослідження є історичний аспект відносин України з 

країнами Балтії, який доводить, що їхній високий рівень обумовлений 

об’єктивними чинниками – процесом історичного розвитку, і відтак є природним 

станом справ, а не результатом тимчасових домовленостей конкретних політиків. 

Рівень безпеково-інформаційної співпраці України та країн Балтії визначається в 

роботі за кількома характеристиками, які демонструють її значення та роль – як для 

конкретних країн, так і для всього регіону.  

По-перше, аналіз впливу реалізованого партнерства на залучені до нього 

країни підтверджує тезу про те, що двох- та багатостороннє партнерство України з 

країнами Балтії набуває стратегічного характеру та має надзвичайно важливе 

значення для підтримки національної обороноздатності нашої держави. При цьому 

мова йде не лише про безпосередній внесок Латвії, Литви та Естонії в надання 
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практичної допомоги українському оборонному сектору, але й про значення їхньої 

діяльності в зовнішньополітичному, дипломатичному вимірі – через адвокацію 

інтеграційних пріоритетів України в європейських та євроатлантичних структурах.  

По-друге, оцінка значення досліджуваної міждержавної кооперації для 

регіонального простору демонструє, що партнерство України з країнами Балтії 

відіграє важливу роль в процесах просування європейських цінностей в східному 

напрямку – тобто напряму пов’язане з процесами формування східного кордону 

європейського цивілізаційного простору. Співпраця України з Латвією, Литвою та 

Естонією має надзвичайно важливе значення для поглиблення регіональної 

безпекової кооперації, оскільки вона формалізує партнерство в Балто-

Чорноморському регіоні, виступаючи одним з ключових елементів для формування 

«поясу безпеки» на східному кордоні Європи, зорієнтованому на протидію 

російській агресії.  

В основу вивчення предмету дослідження покладені наступні теоретично-

концептуальні положення: 

− підпорядкованість зовнішньої політики держав вимогам національного 

інтересу та пріоритетність безпекового виміру при визначенні їхнього 

характеру. 

− наявність спільних інтересів та безпекових викликів, які загрожують 

учасникам міждержавних відносин, що є ключовою ланкою для 

формування їхнього характеру та наповнення. 

− вплив спільності процесів історичного розвитку, певної спадщини 

минулих відносин, на характер, стан та глибину сучасної міждержавної 

взаємодії; 

− зростання значення регіональної інтеграції в умовах кризи системи 

міжнародних відносин та зростання конфліктогенності глобального 

простору. 

Конкретними до досліджуваної теми концептуальними положеннями є 

наступні твердження: 

− для України сьогодні, в умовах безпосереднього порушення 
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територіальної цілісності держави, безпековий сектор є ключовим 

напрямком реалізації державної політики; 

− зовнішньополітичний вимір забезпечення суверенітету держави – через 

здобуття підтримки країн-партнерів – є вагомим внеском в підвищення 

національної обороноздатності України; 

− реалізація європейських та євроатлантичних інтеграційних амбіцій є 

закріпленим на найвищому рівні зовнішньополітичним курсом для 

України, що підштовхує українську владу до інтенсифікації відносин з 

учасниками відповідних організацій; 

− російська агресивна політика стає важливим чинником, що формує 

безпекове середовище Балто-Чорноморського регіону, і відтак визначає 

загрози та пріоритети країн, що до нього входять. 

Саме виходячи з цих положень в роботі характеризується наявний рівень 

безпекової кооперації України та країн Балтії. В глобальному плані актуальність та 

глибина україно-балтійських відносин визначаються тими трансформаціями, які 

сьогодні змінюють систему міжнародних відносин. Її характерними рисами стають 

активізація реваншистської політики країн-ревізіоністів, які прагнуть змінити 

існуючий на міжнародній арені статус кво, та криза західного ліберального порядку 

(яка проявляється в тенденції до зростання популярності популістських політичних 

сил, антидемократичних трендів розвитку конкретних країн). В результаті можна 

говорити про передумови до радикальної трансформації системи, яка склалась 

після закінчення холодної війни (і яку умовно можна охарактеризувати як період 

західної, або ж американської гегемонії). В цьому можна побачити остаточну кризу 

моделі «кінця історії» та «перемоги демократії», повернення до балансу сил, 

характерного для періоду сторічної давнини, де кілька центрів сили вступають в 

активну геополітичну боротьбу за вплив на глобальній арені. Відтак, в цих умовах 

актуалізується інтерес до реалізації державами суверенної політики, що може 

виступати як певна альтернатива концепції зростання впливу нових, недержавних 

та наддержавних акторів міжнародних відносин. Таким чином, міждержавна 

взаємодія посилює свої позиції в статусі ключової складової глобальних 
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міжнародних відносин.  

Концептуально сутність кооперації України з країнами Балтії відповідає 

моделі стратегічного партнерства, заснованого на наявності спільної загрози для 

його учасників. В її основі лежить стурбованість, викликана російською політикою 

в Балто-Чорноморському просторі, яка поступово перетворюється на повноцінну 

стратегію ревізії існуючого балансу сил в регіоні, загрожуючи суверенітету та 

територіальній цілісності сусідів. Вона є об’єктивною реалією регіонального 

простору, яка створює спільні виклики та вимагає відповідного реагування. При 

цьому помилково ототожнювати її виключно з режимом В. Путіна, який прагне 

повернути Москві статус наддержави – адже зовнішня експансія є основною 

складовою російської державницької ідеології. Відтак, російська загроза для Балто-

Чорноморського регіону набуває екзистенційного характеру для держав, які 

розташовані в ньому. Усвідомлення цієї істини закладає основу для стратегічності 

безпекової співпраці України з країнами Балтії. Оцінка, яка надається російським 

діям з боку України, Латвії та Литви та Естонії, демонструє в них наявність 

спільного інтересу до протидії цій загрозі за рахунок консолідації європейського 

простору та формування дієвого «поясу безпеки» на східних кордонах Європи. 

Таким чином, в основі сучасних балто-українських відносин лежать спільна оцінка 

регіональних загроз; послідовна підтримка конкретних дій, спрямованих на їхню 

нейтралізацію; перманентний характер загрози. Це стає джерелом для формування 

довготривалого партнерства України та країн Балтії в сфері безпеки. 

З геополітичної точки зору поглиблення цих відносин актуалізується 

об’єктивною зацікавленістю ключового гравця міжнародного простору – 

Сполучених Штатів Америки – в їхньому розвитку. В умовах певного розколу 

євроатлантичної спільноти, коли провідні країни Західної Європи, керуючись 

власними амбіціями, потенціалом та інтересами, не погоджуються з американської 

гегемонією, Вашингтон змушений переглядати власну європейські політику. 

Країни Центральної та Східної Європи, які відзначаються проамериканською 

позицією на міжнародній арені, стають природними союзниками для США. За цих 

умов інтересам США відповідає поглиблення співпраці між цими акторами – адже 
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об’єднання американських союзників в єдиний «пояс безпеки» спрощує реагування 

на наявні безпекові виклики в регіоні, та одночасно виступає противагою «Старій 

Європі». Таким чином, це напряму впливає на посилення американських позицій в 

європейському просторі – і відтак отримує від США належне схвалення [229, c. 18]. 

Таким чином, попри відсутність в України та країн Балтії реального геополітичного 

впливу, їхнє партнерство отримує належне підсилення в цьому контексті 

схвальною оцінкою відповідних процесів з боку Сполучених Штатів.  

Серед інших чинників, які сьогодні сприяють розвитку україно-балтійських 

відносин, слід виділити спільну ціннісно-цивілізаційну зорієнтованість на 

європейський простір; наявність потужної нормативної бази та передумови для 

подальшої інституалізації міждержавної взаємодії в межах нових регіональних 

форматів; позитивне ставлення до ідеї співпраці з боку політичних еліт та 

суспільств. Їх характеризує багатовимірність та універсальність, підтверджена 

динамікою співпраці, яка у багатьох важливих галузях тяжіє до ще більшої 

інтенсифікації. Саме завдяки цьому балтійський вектор зовнішньої політики 

України протягом останніх п’яти років активно розвивався, отримуючи схвальні 

відгуки від вітчизняних аналітиків (аудит зовнішньої політики України, 

проведений експертами Ради зовнішньої політики «Українська призма», показує, 

що його загальна оцінка у період 2015-2019 років жодного разу не опустилася 

нижче «Б-») [126, c. 234]. В комплексі все це закладає основу для імплементації 

взаємовигідної співпраці між Україною та країнами Балтії, яка демонструє тяжіння 

до повноцінного стратегічного партнерства.  

 

1.2. Джерельно-документальна основа дослідження 

 

Джерельна база дослідження складається з відмінних за своїми 

характеристиками, походженням та значенням в контексті тематики роботи 

матеріалів. Її доцільно розділити на кілька груп: 1) документи міждержавного 

характеру; 2) документи міжнародних організацій; 3) національні документи 

України, Латвії, Литви та Естонії; 4) виступи, промови та публікації державних 
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діячів, політиків та дипломатів; 5) довідкові матеріали; 6) публікації в засобах 

масової інформації. Окремо слід звернути увагу на розгляд проблематики 

дисертації в науковій літературі.  

Перша група джерел складається з документів міждержавного характеру. 

Враховуючи тематику дослідження, до неї відносяться документи, які формують 

нормативну основу співпраці країн Балтії та України. Фактично, саме вони 

виступають ключовим джерелом, яке дозволяє визначити основні напрямки 

розвитку співпраці, встановити її формальні межі та завдання, врешті решт – 

оцінити рівень партнерства між Україною, Латвією, Литвою та Естонією.  

За своїм рівнем документи цієї групи розділяються на кілька підгруп. 

Найвищою з них є міждержавні угоди про дружбу та співробітництво, які в 

принципі закладають основу для двосторонніх відносин держав. Наприклад, такі 

документи були укладені Україною з Естонією [18] та Литвою [19] – в 1993 та 1994 

роках відповідно. Фактично, вони стали частиною загального процесу 

дипломатичного визнання та налагодження відносин нових країн, які утворилися 

на пострадянському просторі. Їхнє значення скоріше символічне, вони не 

торкаються поглиблено безпекової тематики – втім, підкреслюють прагнення 

сторін до розвитку взаємовигідного партнерства та повагу одна до одної, і в цьому 

сенсі є джерелом подальшої актуалізації відносин. Остання проявляється в низці 

документів міністерського рівня. Цю підгрупу джерел становлять угоди, укладені 

між спеціалізованими урядовими структурами, які відповідають за сферу безпеки 

та оборони в Україні та країнах Балтії. Звичайно, в першу чергу мова йде про 

оборонні відомства. Між ними також укладалися узагальнюючі документи, які 

окреслювали загальний простір та завдання розвитку військової співпраці – на 

кшталт україно-латвійських [114] та україно-естонських [116] угод про військове 

співробітництво, україно-латвійських [115] та україно-литовських [117] угод про 

співробітництво в сфері оборони. Посилити співпрацю було покликане підписання 

спеціальних протоколів про поглиблення партнерства – на кшталт україно-

латвійського документу 1995 року [85]. Двосторонні відносини також розвивалися 

й між іншими відомствами, залученими до виконання безпекової політики. В 
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першу чергу мова йде про структури, залучені до охорони державних кордонів – 

так, співпраця щодо виконання цього завдання була документально оформлена 

україно-естонським протоколом [86] та україно-латвійською угодою [111]. 

Посилюють документальну базу міждержавних відносин галузеві договори – 

документи, які регулюють специфічні сфери партнерства, або ж спрямовуються на 

вирішення конкретного питання. В даному випадку мова також може йти про 

міжурядові угоди – якщо вони вирішують питання загального значення, яке має 

безпековий контекст. Таким є врегулювання питання стосовно охорони секретної 

інформації – угоди про це були укладені між Україною та Естонією [112] і Литвою 

[113]. Окрім двосторонніх документів, в наявності є договори з ширшим колом 

учасників, які регулюють регіональну безпекову співпрацю. Серед них 

відзначається литовсько-польсько-українська угода щодо створення об’єднаного 

військового підрозділу, укладена в 2014 році [118]. Вже наступного року вона була 

доповнена технічною угодою між міністерствами оборони цих трьох держав, яка 

регламентувала практичні аспекти виконання завдання з формування литовсько-

польсько-української бригади [103]. Серед інших міждержавних документів, 

покликаних вирішити конкретні питання співпраці, слід виділити технічні угоди 

між Україною та Литвою щодо участі українських військових в миротворчій 

операції в Афганістані у складі литовського контингенту [104; 101; 102]. На окрему 

увагу заслуговує підписання меморандумів з країнами Балтії стосовно вирішення 

конкретних питань двосторонньої співпраці – на кшталт участі Литви [53] та 

Естонії [54] в підготовці військовослужбовців ЗСУ, або партнерства в сфері 

військової географії [52]. 

Другу групу джерел з тематики дослідження складають документи 

міжнародних організацій. В першу чергу серед них варто відзначити документи, 

які закладають основу для функціонування окремих структур, та фактично є 

базовим елементом сучасної системи міждержавних відносин та міжнародного 

права. В глобальному плані таким документом є Статут ООН [95], який визначає 

ключові принципи міждержавної взаємодії в сучасному світі. В регіональному 

контексті, зважаючи на географічний простір досліджуваної проблематики, 
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важливе значення має Гельсінський заключний акт 1975 року [179], який встановив 

принцип нерушимості кордонів європейських держав, виступаючи формуючим 

документом для роботи Наради з безпеки і співробітництва в Європі (зараз – 

Організація з безпеки і співробітництва в Європі). Саме порушення ключових 

принципів цих документів з боку Російської Федерації закладає основу для 

послідовного розвитку безпекової співпраці України та країн Балтії – оскільки несе 

пряму загрозу цим державам. Серед інших документів, розглянутих в роботі, 

відзначається група резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, які приймалися у 

відповідь на російські агресивні дії стосовно української території. В першу чергу 

на увагу заслуговує ключовий документ ООН з українського питання – резолюція 

Генеральної Асамблеї ООН № 68/262 стосовно територіальної цілісності України 

[100], прийняття якої засвідчило юридичне невизнання світовою спільнотою 

спроби РФ переглянути кордони нашої держави в рамках операції з окупації 

Криму. Також в роботі розглядається серія резолюцій стосовно проблеми 

порушення прав людини на території окупованого Росією півострова, які з кінця 

2016 року щорічно виносяться на розгляд Генеральної Асамблеї [79; 80; 84; 81]. В 

них послідовно засуджується російська окупаційна політика в регіоні. 

Співавторство в підготовці цих документів, та їхня підтримка на голосуванні, 

продемонстровані країнами Балтії, дозволяють оцінити рівень україно-балтійської 

взаємодії в структурах ООН. Серед інших документів впливових організацій, які 

становлять інтерес в контексті дослідження, варто виділити декларації самітів 

Організації Північноатлантичного договору – на кшталт документів, узгоджених в 

Бухаресті в 2008 році [155] та Вельсі в 2014 році [211]; комюніке, прийняте 

головами держав країн-членів за результатами зустрічі у Варшаві в липні 2016 року 

[283]. Джерелом щодо дослідження регіонального балтійського рівня 

міждержавної взаємодії вивчаються документи структур, які формують 

тристоронній потенціал співпраці трьох кран Балтії. Мова йде про функціонування 

Балтійської Ради міністрів, на останніх засіданнях якої також підіймалося 

українське питання, а країни-учасниці засвідчували незмінність своєї політики 

стосовно України. Про це свідчать спільні заяви прем’єр-міністрів Латвії, Литви та 
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Естонії, оприлюднені за результатами самітів в Ризі (2016 р.) [187], Таллінні (2017 

р.) [186] та Вільнюсі (2018 р.) [185].  

Окремо відзначимо, що в деяких випадках документи міжнародних 

організацій можуть нести не правдиву, об’єктивну інформацію, а виступають 

ілюстрацією упередженої політики та агресивних дій, спрямованих на підрив 

регіональної стабільності. Російська Федерація активно використовує сформовані 

під її впливом структури для адвокації власної регіональної політики – яка несе 

безпосередню загрозу країнам-сусідам. Наприклад, російська влада апелює до 

наявності проблеми порушення прав меншин в країнах Балтії, виправдовуючи 

власну агресивну риторику стосовно Латвії, Литви та Естонії. При цьому для 

аргументації свої позиції вона спирається на висновки проксі-структур. Подібним 

документом є звіт комісії СНД щодо порушень прав людини в Литовській 

Республіці, підготовлений в 2016 році [181]. Сумнівно, що змальована в звіті 

картина, відповідає дійсності – втім, сам факт його оприлюднення дозволяє 

сформувати враження про цілі та інструменти російської політики в регіоні.  

Третю групу джерел складають документи національного рівня, які 

формують державну політику України, Латвії, Литви та Естонії в сфері безпеки та 

оборони. На їхній основі можна охарактеризувати ключові риси підходу цих 

держав до оцінки безпекових загроз, вироблення адекватної відповіді на них – в 

тому числі за рахунок міждержавного партнерства. Таким чином, з одного боку 

вони стають нормативною основою для визначення політичного курсу, який 

призводить до поглиблення відносин. З іншого боку, вони визначають конкретні 

цілі та завдання, що ставляться перед міждержавними відносинами.  

Основою національної нормативно-правової бази є ключові закони 

досліджуваних країн – їхні Конституції [39; 171; 266; 267]. Вони формують 

завдання та межі зовнішньополітичного позиціонування країн, в тому числі 

впливаючи на формат двосторонньої співпраці. Наприклад, в конституційному 

документі Литовської Республіки було прямо прописано відмову держави від 

приєднання до інтеграційних союзів пострадянського простору, та підкреслено її 

зорієнтованість на західний вектор в сфері реалізації безпекової політики. Це з 
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одного боку пояснює, чому документальне оформлення україно-литовських 

відносин у військовій галузі було відкладене до 2000 року. В той же час це додає 

їм особливого забарвлення – адже демонструє, що Україна грала для Литви роль 

важливого регіонального партнера, тому литовська влада при плануванні відносин 

з нашою державою фактично допустила частковий перегляд конституційних 

положень.  

Важливу роль при характеристиці проблематики міждержавного партнерства 

у військовій сфері грають документи, які безпосередньо визначають політику 

безпеки конкретних держав. Частково інформація з цього питання міститься в 

загальних програмах уряду – на кшталт затвердженої сеймом в грудні 2016 року 

програми литовського уряду [252]. Більш конкретно це питання висвітлюється в 

галузевих документах – таких як військова стратегія [271] або ж стратегія 

національної безпеки [232]. Окрему підгрупу джерел становлять так звані «Білі 

книги» з оборонної політики [216; 285; 286; 287], які презентують довідкову 

інформацію та погляди влади на практичну реалізацію безпекової політики. При 

цьому слід зробити наголос на вивченні різних версій цього документу, який 

оновлюється на періодичній основі – адже це дозволяє оцінити досліджувані 

процеси в розвитку, звертаючи увагу на трансформацію поглядів України та країн 

Балтії на регіональний простір, власне місце в ньому та необхідність розвитку між 

собою військового партнерства.  

Четверту групу джерел складають промови, виступи та публікації політичних 

та державних діячів, дипломатів. Вони додають особистісного забарвлення 

досліджуваній проблемі, і в той же час розкривають на конкретних прикладах 

основні елементи україно-балтійських відносин, погляди сторін на партнерів, 

формулюють позицію держав щодо конкретних проблем. В даному випадку ми 

досліджуємо промови представників вищої державної влади, які стосуються 

тематики двосторонніх відносин. Наприклад, цій тематиці був присвячений виступ 

міністра закордонних справ Естонії Т. Г. Ільвеса у Львові в 1999 році, в якому він 

характеризував перспективи європейської інтеграції України на межі століть [182]; 

виступ президента Литовської Республіки В. Адамкуса з нагоди 750-річчя Львова 
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[88]. Іншим прикладом стають промови, презентовані за результатами 

двосторонніх та багатосторонніх зустрічей представників України та країн Балтії – 

так, в грудні 2006 року президенти України та Естонської Республіки окреслили 

перспективи двосторонньої співпраці на найближчі роки за результатами візиту 

В. Ющенка до Таллінна [184]; в 2010 році із спільною заявою виступили тодішні 

керівники МЗС Литви та України А. Ажубаліс та К. Грищенко [94].  

Важливим майданчиком для презентації позиції країни на міжнародній арені 

залишаються структури Організації Об’єднаних Націй. Попри наявну кризу 

практичних повноважень та роботоздатності організації в сфері конфліктного 

попередження та врегулювання, її значення як трибуни для демонстрації власних 

поглядів залишається важливим. Відтак, в контексті тематики дослідження інтерес 

представляє продемонстрована країнами Балтії реакція на останні події російсько-

українських відносин, оцінка, яку вони надають політиці РФ в Криму та на Донбасі. 

В повному обсязі це питання розкривають виступи політиків та дипломатів в 

структурах ООН з українського питання [260; 261] – які дозволяють говорити про 

незмінно дружню позицію Латвії, Литви та Естонії стосовно України. При цьому 

мова йде як про виступи постійних представників країн Балтії при ООН [246; 258] 

– для яких презентація офіційної позиції держави є основним завданням 

професійної діяльності, так і промови, проголошені в рамках роботи Генеральної 

Асамблеї запрошеними лідерами [140; 262] або ж керівниками міністерства 

закордонних справ цих держав [259].  

Зважаючи на посилену діджиталізацію всіх сфер сучасного життя, в тому 

числі – політичної, та зростання ролі соціальних мереж в сучасному світі, окремо 

доцільно розглянути публікації провідних політиків з країн Балтії, які вони 

презентують на своїх офіційних сторінках. В сучасних умовах аккаунти державних 

діячів в мережах Facebook, Twitter тощо слід розглядати як офіційне джерело 

інформації, а розміщені там повідомлення доцільно прирівняти за статусом з 

виступами та промовами політиків. Виходячи з цього, в дослідженні були 

розглянуті Twitter-аккаунти деяких політичних діячів з країн Балтії – таких як 

президент Естонської Республіки К. Кальюлайд [70], депутат естонського 
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парламенту від Партії Реформ М. Міхкельсон [69], відомий литовський дипломат 

(з 2020 року займає посаду посла Литовської Республіки в Російській Федерації) 

Е. Баярунас [68].  

П’яту групу джерел складають матеріали довідкового характеру. В даному 

випадку перш за все розглядаються офіційні повідомлення інформаційного 

характеру, розміщені на веб-сайтах органів державної влади досліджуваних країн. 

Мова йде як про довідкову інформацію стосовно їхньої співпраці, так і про прес-

релізи стосовно конкретних подій, які характеризують двостороннє та 

багатостороннє партнерство (на кшталт візитів, зустрічей, підписання угод тощо). 

Подібна інформація в першу чергу розміщується на веб-сайтах міністерств 

закордонних справ України, Латвії, Литви та Естонії [77; 209; 210; 218; 225]. Також 

повідомлення про міждержавні відносини у форматі контактів найвищого рівня 

висвітлюються на веб-сайті Президента України [23; 109]. Міжпарламентські 

зв’язки та позиція вищих законодавчих органів влади з досліджуваної 

проблематики розкриваються в прес-релізах та комюніке, розміщених на сайтах 

парламентів [201]. Міністерський рівень взаємодії представлений на порталі 

Кабінету міністрів України [14; 108]. Зважаючи на специфіку теми роботи, в якій 

акцент робиться саме на безпековій співпраці, достатньо велику кількість 

матеріалів можна знайти на веб-сторінках міністерств оборони досліджуваних 

держав [82; 99]. В цьому випадку особлива увага приділяється висвітленню 

практичних аспектів взаємодії українських та балтійських військових – на кшталт 

реалізації проекту литовсько-польсько-української бригади [221], запозичення 

балтійського досвіду українським оборонним сектором [12; 215], пріоритетів та 

напрямків його розвитку [71]. Іншою впливовою структурою безпекового сектору 

в Україні є Рада національної безпеки і оборони – достатньо потужний орган, який 

в тому числі презентує погляди нашої держави на регіональну безпеку [105].  

Частина інформації, розміщена на офіційних веб-сайтах, напряму не 

стосується тематики міждержавних відносин. Втім, її вивчення дозволяє оцінити 

основу їхнього розвитку – наприклад, визначити політичні настрої, які панують в 

тій чи іншій державі, що безпосередньо пов’язане з популярністю реалізованого 
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зовнішньополітичного курсу. В цьому контексті в роботі аналізується довідкова 

інформація про результати парламентських виборів, розміщена на спеціалізованих 

порталах [247] – адже вона демонструє електоральні вподобання населення, і 

дозволяє спрогнозувати (зважаючи на політичні програми партій), який курс країна 

буде реалізовувати в найближчі роки.  

Довідкові електронні джерела не обмежуються веб-сайтами національного 

рівня. Для оцінки загальних тенденцій, які сьогодні впливають на систему 

міжнародних відносин взагалі, та Балто-Чорноморський простір зокрема, в роботі 

використовувались матеріали, розміщені на веб-порталах провідних міжнародних 

організацій. Наприклад, на основі матеріалів, розміщених на сайті НАТО [234; 236; 

243], можна охарактеризувати актуальний рівень відносин України з цією 

організацією, та оцінити участь країн Балтії в підтримці українських інтеграційних 

інтересів. Цікавий матеріал презентують структури ООН, залучені до моніторингу 

торгівлі озброєнням в світі – на основі їхніх даних можливо перевірити інформацію 

про визначну роль Литви в постачанні до України летальної зброї (що в свою чергу 

продемонструвало рівень україно-литовських відносин – адже мізерна кількість 

партнерів відкрито вдалися до такого важливого кроку, спрямованого на підтримку 

нашої держави) [211].  

Окрім електронних джерел, корисний довідковий матеріал міститься в 

друкованих виданнях статистичного характеру. Зважаючи на специфіку роботи, в 

першу чергу в ній розглядаються видання, які презентують оцінку військового 

потенціалу України та країн Балтії – адже це визначає межі та напрямки співпраці 

між ними в сфері безпеки та оборони. Корисна інформація з цього питання 

міститься в щорічному виданні The Military Balance, яке подає аналіз актуальних 

трендів розвитку глобального та регіонального безпекового середовища, презентує 

статистичні матеріали щодо збройних сил та оборонних витрат країн світу [269; 

270].  

Шосту групу джерел складають матеріали засобів масової інформації. В 

основному, вони мають інформаційний характер, позбавлений аналітичного 

контексту. Втім, для фактологічного наповнення тексту дисертації, підтвердження 
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запропонованих висновків конкретними прикладами така інформація є вкрай 

корисною. Серед тем, які висвітлюються в медіа, слід згадати повідомлення про 

конкретні аспекти військової співпраці – на кшталт участі балтійських інструкторів 

в підготовці військовослужбовців ЗСУ [205]; спрямування в Україну фінансової та 

матеріальної допомоги [206]; запозичення балтійського досвіду в процесі 

здійснення реформування українських оборонних структур (в першу чергу – в 

питанні організації територіальної оборони) [25]; партнерство в рамках 

миротворчих місій (в тому числі – у форматі інтерв’ю з учасниками операцій) [48]. 

Також вони містять інформацію про результати державних візитів 

високопосадовців [231], міждержавну співпрацю в межах міжнародних організації 

(на кшталт солідаризації позиції країн Балтії з Україною з питання відновлення 

прав російської делегації в ПАРЄ) [1; 90]. Серед конкретних медіа, використаних в 

дисертації, слід звернути увагу як на балтійські, так і українські видання. До 

загальнобалтійських медіа, які працюють на всі три країни Балтії, відносяться 

агентства The Baltic Times [144; 166; 173; 213; 249; 284] та Delfi [147; 156]. 

Основними естонськими виданнями є газети Postimees («Поштар») [8; 148; 170; 

191; 197; 240; 250], Eesti Päevaleht («Естонський Щоденник») [194; 195], Õhtuleht 

(«Вечірня газета») [198], Eesti Ekspress («Естонський Експрес») [275], Maaleht 

[255]; також зовнішньополітична проблематика висвітлюється на порталі 

естонського суспільного мовлення Eesti Rahvusringhääling [36; 165]. Серед 

латвійських джерел також відзначаються національне суспільне мовлення [202], 

видання Diena («День») [142; 272] та Neatkarīgā Rīta Avīze («Незалежна ранкова 

газета») [239]. Популярними новинними агентствами в Литві є газета Lietuvos rytas 

(«Ранок Литви») [208], литовська національна телерадіокомпанія [289], онлайн-

видання Lithuania Tribune [217]. Серед українських медіа відзначаються видання 

«Українська правда» [138], «Обозреватель» [45; 62], «Новое Время» [17; 98], 

«Кореспондент» [93; 121], «Укрінформ» [200; 244], УНІАН [120], «Цензор» [13; 42; 

44], «День» [91], «Тиждень» [56], «Лівий Берег» [83], «Главком» [7], «Київ Пост» 

[203; 290]. Окрема категорія матеріалів в ЗМІ представлена публікаціями експертів, 

які пропонують аналітичний погляд на проблематику відносин України з країнами 
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Балтії. Саме такий підхід відзначає вітчизняні видання «Дзеркало тижня» [37; 133] 

та «Європейська правда» [32; 66]. Фрагментарно тематика висвітлюється й 

провідними світовими засобами масової інформації – ВВС [135], Deutsche Welle 

[122; 137; 168], Washington Post [242], New York Times [224]. 

Окремо доцільно проаналізувати стан вивчення проблематики партнерства 

України з Латвією, Литвою та Естонією в безпеково-інформаційній сфері в 

науковій літературі. Відразу доцільно наголосити, що ця специфічна тема не 

знайшла належного відображення в наукових роботах. В основному вона 

розглядалась в них опосередковано, в контексті вивчення інших, більш загальних 

питань (на приклад щодо трансформації регіонального середовища в Балто-

Чорноморському просторі [146; 152; 163]; розвитку пострадянських держав [141; 

196]; імплементації процесів європейської та євроатлантичної інтеграції в східному 

напрямку [158; 251; 254]). Іншою характерною проблемою історіографії 

дослідження стає вузький географічний ареал експертів, зацікавлених цим 

питанням. В переважній більшості західні науковці (американські та європейські 

дослідники) не приділяють особливої уваги балто-українському партнерству, 

розглядаючи його лише в контексті проблематики безпекової співпраці в Балто-

Чорноморському регіоні, на східному фланзі євроатлантичної системи колективної 

безпеки [160; 177; 180; 263]. Російські дослідження можуть бути лише частково 

використані в роботі – адже, приймаючи до уваги роль Росії в регіоні, її сучасну 

політику стосовно сусідів, вони зазвичай презентують спотворений ідеологічними 

мотивами та пропагандою погляд на характер та сутність актуальних процесів, які 

лежать в основі співробітництва України з країнами Балтії [78]. В результаті, 

основний масив літератури з тематики дослідження складають роботи науковців, 

які безпосередньо представляють країни, які розглядаються в дисертації. При 

цьому українські наукові кола приділяють більше уваги вивченню цього питання – 

розглядаючи його як складову ключового елементу національної оборонної 

політики: просування процесів євроатлантичної інтеграції за рахунок поглиблення 

партнерства з постсоціалістичними країнами, які вже є членами НАТО [27]. 

Натомість для експертів з країн Балтії, незважаючи на загальну позитивну оцінку 
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відносин з Україною та підкреслення важливості їхнього розвитку, це питання є 

менш актуальним. Вони більше уваги приділяють проблемі функціонування 

партнерських зв’язків в межах євроатлантичної системи колективної безпеки, 

учасниками якої з 2004 року є Латвія, Литва та Естонія [233], або ж 

безпосередньому вивченню специфіки російської загрози [149; 189]. 

Підтвердження союзницьких зобов’язань в рамках структур Альянсу залишається 

для них основою політики національної безпеки – в той час як відносини з 

потенційними кандидатами на приєднання до НАТО вивчаються в контексті 

посилення потенціалу організації у разі їхнього приєднання до неї. Лише в останні 

роки, в умовах загострення безпекових загроз для регіону, та наявної кризи 

трансатлантичного взаєморозуміння, тематика розвитку регіонального 

співробітництва, яка має поєднати країни-члени та країни-кандидати НАТО в 

новий «пояс безпеки», отримує більшу увагу від дослідників.  

Переходячи до класифікації наукової літератури з тематики дослідження, 

слід відзначити наявність кількох підходів до неї. Один з них – географічний – 

базується на походженні авторів дослідження. Як вже зазначалось, у випадку 

вивчення проблематики відносин України з країнами Балтії історіографія роботи, 

виходячи із цього підходу, включає в першу чергу роботи українських та 

балтійських науковців. Частково цю тему розробляли польські науковці, яких вона 

цікавить в контексті регіональної співпраці (яка наразі набула інституалізації у 

вигляді функціонування литовсько-польсько-української бригади; імплементації 

нового формату міждержавної координації та комунікації – «Люблінського 

трикутника») [178; 223]. Представники інших держав лише фрагментарно 

торкалися цього питання – воно не становить для їхніх наукових шкіл стратегічного 

інтересу. Втім, роботи цього сегменту можуть стати в нагоді при характеристиці 

середовища, в рамках якого реалізовуються досліджувані процеси міждержавних 

відносин. Додатково доцільно також взяти до уваги роботи російських дослідників 

– але враховуючи їхнє упереджене ставлення до досліджуваної проблематики, яке 

репрезентує погляд на проблему держави, політика якої становить безпосередню 

загрозу безпеці України та кран Балтії. Окрему увагу слід приділяти аналітичним 
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матеріалам державних та громадських структур (на кшталт Національного 

інституту стратегічних досліджень [74], Інституту світової політики [123], Ради 

зовнішньої політики «Українська призма» в українському випадку [124; 125; 126]), 

які проводять аудит двосторонніх відносин та розробляють рекомендації для 

органів влади.  

Втім, на нашу думку, більш вдалим для класифікації вбачається проблемний 

підхід. Виходячи з нього, слід виділяти наступні групи наукових робіт, що 

становлять інтерес в контексті тематики дослідження, безпосередньо висвітлюючи 

окремі складові його тематики: 

1. Роботи, які вивчають зовнішньополітичні пріоритети та цілі України та 

країн Балтії, їхній стратегічний курс та позиціонування на міжнародній арені, 

здобутки в реалізації безпекової політики. В даному контексті можна згадати таких 

авторів, як А. Спрудс [204], В. Віібель [277], І. Плум [278], Т. Ростокс [248], 

Н. Ванага [276], Р. Оттіс [238], Л. Веренга [288], Г. Мініотайте [228], С. Пятровскі 

[241], Дж. Голд [176], Б. Купер [157], Г. Препелиця [21; 76], В. Паливода [72], 

С. Білоножко [4], Н. Корома [193], О. Гапеєва [11].  

2. Роботи, які вивчають регіональне середовище, в умовах якого 

реалізовуються відносини України та країн Балтії (в тому числі – ключові загрози, 

які визначають актуальність безпекового виміру кооперації). Серед останніх 

досліджень на цьому напрямку – матеріали А. Гольцова [16], Б. Левика [46], О. 

Брусиловської та С. Глебова [154], Л. Дорош та О. Івасечко [161]; експертів 

Національного інституту стратегічних досліджень Б. Парахонського та 

Г. Яворської [73]; деяких закордонних дослідників – С. Фланагана [172], 

Ф. С. Ларрабі [199], Е. Баярунаса [145], Я. Берзінса [151], Д. Якніунайте [183], 

Е. Вілейкене та Д. Янусаускене [279], Л. Койяли та Кершанскаса [192]. Специфічну 

тему вивчають С. Муринська, О. Александрова та Р. Додонов, які торкаються 

викликів в інформаційному середовищі, що загрожують Україні та Латвії [230].  

3. Роботи, в яких розглядається проблематика україно-балтійських відносин 

в контексті запозичення Україною балтійського досвіду щодо окремих аспектів 

розбудови системи державного управління та зовнішньополітичного 
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позиціонування, реформування безпекового сектору та налагодження співпраці із 

партнерами. Тематику розкривають в своїх статтях Г. Скайсте [253], А. Вілцанс [9], 

М. Гладиш [175]. Особливе значення має вивчення актуальних ініціатив 

багатосторонньої співпраці – в тому числі інтеграційних, у форматі процесів 

європейської та євроатлантичної інтеграції. Ці питання досліджуються в 

дисертаціях В. Завадського [24] та М. Замікули [28]; аналітичних матеріалах 

Т. Брежнєвої, присвячених аналізу досвіду розширення Організації 

Північноатлантичного договору 2004 року [5; 6]; публікації В. Мартинюка та 

М. Гончара стосовно кооперації України з НАТО [50]; монографії В. Копійки, 

присвяченої вивченню досвіду розширення Європейського Союзу [40]; статті 

Г. Щедрової, яка вивчає можливості використання балтійського досвіду в питання 

адаптації України до стандартів ЄС [136]. 

4. Роботи, безпосередньо присвячені двостороннім контактам України та 

країн Балтії. Серед авторів, які безпосередньо займалися цією тематикою, перша за 

все слід згадати українську дослідницю Р. Марценюк [51], яка вивчає ключові 

аспекти безпекового партнерства України з Латвією, Литвою та Естонією. 

Л. Мандзій аналізує роль країн Балтії у вирішенні конфлікту на сході України [49]. 

Інші вітчизняні науковці акцентують увагу на дослідження співпраці з 

конкретними державами: І. Туряниця [106], О. Бетлій [3], Я. Кондрич [38] та 

О. Цебенко [130] концентрують увагу на вивчення україно-литовських відносин; 

С. Хорошенюк [129], Н. Красножон [41], К. Зарембо та Е. Візгунова [33] аналізують 

військово-політичну співпрацю України та Латвії. Серед представників країн Балтії 

тематику двох- та багатосторонньої взаємодії розглядають І. Бруге [153], 

Л. Еріксонас [164], І. Гайяускайте [174], М. Вілсон [280].  

Таким чином, можна констатувати наявність певного дефіциту наукових 

робіт, які предметно вивчають україно-балтійську співпрацю в її специфічному – 

безпеково-інформаційному – вимірі. Дослідженню цього питання приділяється 

недостатньо уваги поза межами держав, які залучені до відповідних процесів 

співпраці. Сам предмет вивчення зазвичай аналізується не як окрема проблема, а 

лише як частина проблематики розбудови системи безпеки на регіональному рівні. 
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Наявна ситуація додатково посилює актуальність дисертації, яка фактично стає 

першою у вітчизняній науці спробою узагальнити інформацію із цього питання, 

поєднуючи вивчення історичних аспектів україно-балтійської взаємодії із 

поглибленим аналізом сучасного рівня відносин; характеристику впливу співпраці 

на національний потенціал держав – з її значенням для всього регіонального 

простору. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Інтерес дослідників до проблематики взаємодії акторів на міжнародній арені 

дозволяє охарактеризувати міждержавне партнерство як один з видів відносин, для 

якого характерне порозуміння між учасниками, взаємна повага та наявність 

спільного інтересу (або ж розуміння вигоди, яку несе співпраця). Ключові 

концепції та підходи до сутності міжнародних відносин – такі як неореалізм та 

неолібералізм – пропонують відмінні погляди на природу партнерських відносин, 

та по різному оцінюють вірогідність їхнього розвитку між державами. Втім, вони 

погоджуються, що дане явище є важливою складовою системи міжнародних 

відносин. Його інтенсифікації та наповненню практичними елементами сприяє 

вузьке коло учасників, геополітична спорідненість, сповідування спільних 

цінностей та вплив безпекових викликів, які загрожують всім учасникам процесу. 

В найвищій формі партнерство набуває характеру стратегічного – за цих умов між 

державами формуються потужні союзницькі зв’язки, які відіграють важливу роль 

для забезпечення позицій окремих учасників на міжнародній арені (в тому числі – 

для підсилення їхньої обороноздатності). На нашу думку, саме до цього формату 

взаємодії тяжіють міждержавні відносини України з країнами Балтії. Вони мають 

всі необхідні для цього риси: потужну основу (європейська цивілізаційно-ціннісна 

зорієнтованість та наявність фактору російської загрози), ресурсно-концептуальне 

забезпечення (потужна нормативна база; наявність в розпорядженні акторів 

потенціалу для надання партнерам реальної допомоги в різних сферах) та 

універсальний характер (ілюструється широким колом сфер, де реалізовується 
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партнерство). 

Для визначення реальної глибини співпраці між Україною та країнами Балтії, 

яка стає предметом вивчення в даній дисертаційній роботі, необхідно враховувати 

цілі та інтереси, які лежать в основі політики цих держав; їхню геополітичну 

позицію та потенціал; актуальний стан Балто-Чорноморського простору, до якого 

належать Україна, Латвія, Литва та Естонія. Допомагає в цьому застосування 

широкої методологічної бази, заснованої на принципах міждисциплінарності, 

комплексності та структурованості наукового дослідження. Воно засновується на 

використанні джерельної бази, яка складається з різних за походженням та 

сутністю груп матеріалів (офіційні документи міжнародного та національного 

характеру, промови політичних діячів, довідкові матеріали та публікації в ЗМІ). 

При цьому аналіз джерел вимагає критичного підходу та перевірки наведеної в них 

інформації.  

Підсилює роботу широке застосування наукової літератури. Втім, її аналіз ще 

раз підкреслює актуальність дослідження – зважаючи на наявність невеликої 

кількості наукових робіт, які безпосередньо розглядають тему україно-балтійської 

співпраці в сфері безпеки. Цьому сприяє низка чинників, головним серед яких стає 

нестача уваги до цієї проблеми з боку науковців, які представляють зовнішні – по 

відношенню до досліджуваного регіону – наукові школи. Фактично, специфіка 

відносин України з країнами Балтії фахово розглядається лише в роботах 

українських, латвійських, литовських та естонських науковців, до яких в деяких 

випадках слід додати польських експертів, яким тема цікава в контексті її впливу 

на регіональне безпекове середовище. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАКТИКА ДВОСТОРОННЬОЇ БЕЗПЕКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ БАЛТІЇ 

 

2.1. Взаємодія України з Латвійською Республікою в сфері безпеки 

 

Відносини між Україною та Латвією демонструють стабільні показники 

розвитку. Країни розпочали активний діалог щодо поглиблення співпраці відразу 

після розпаду СРСР та відновлення незалежності. Безпековий сектор став одним з 

основних напрямків, який цікавив обидві сторони. Цьому сприяло географічне 

розташування країн – їхня приналежність до Балто-Чорноморського поясу, який 

формує східний кордон європейського геополітичного простору. Втім, досягнутий 

рівень співробітництва, його практичне наповнення напряму залежали від кількох 

чинників – внутрішньополітичної ситуації в Україні та Латвії; актуальних завдань, 

які стояли перед українською та латвійською владою; безпекового клімату в 

регіоні. 

На першому етапі розвитку україно-латвійських відносин мова йшла про 

декларативне засвідчення підтримки один одного та вирішення нагальних проблем 

щодо належного використання наявної радянської спадщини при створенні 

національних збройних сил. Інституціоналізація оборонного партнерства між 

державами в такому форматі розпочалась в середині 1990-х років – в 1994 року 

було підписано угоду про військове співробітництво між міністерствами оборони 

України та Латвійської Республіки [114]. Документ регламентував основні 

напрямки розвитку співробітництва у військовій галузі. Серед них особливо 

підкреслювались такі сфери, як: розбудова збройних сил і управління ними в 

мирний час; ремонт і експлуатація військової техніки та озброєння; матеріально-

технічне забезпечення військ; військова освіта і перепідготовка військових кадрів; 

військова топографія і геодезія; гуманітарна та культурно-виховна діяльність у 

збройних силах; правовий і соціальний захист військовослужбовців і членів їх 

родин; робота у військах; охорона навколишнього середовища. Таким чином, 
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документ скоріше визначав загальний напрям розбудови двостороннього 

партнерства України та Латвії, аніж акцентував увагу на конкретних сферах 

співпраці, посилення яких варто було б очікувати в короткостроковій перспективі. 

Такий підхід цілком зрозумілий – адже на момент підписання угоди обидві держави 

лише ступили на шлях розбудови національних збройних сил, і перед ними стояло 

нагальне завдання оцінки наявного потенціалу і ресурсів, розробки планів щодо 

подальшого розвитку. За таких умов практичний елемент співпраці залишався в 

тіні проголошеного декларативного наміру допомагати один одному практично по 

всіх напрямках безпекової політики. При цьому на окрему увагу заслуговує 

домінування в угоді завдань, які стосуються функціонування армії в мирний час. 

Це демонструє віру як українського, так і латвійського керівництва у відсутність 

реальних перспектив для застосування національних збройних сил по прямому 

призначенню в нових постбіполярних умовах міжнародних відносин. На той 

момент українські та латвійські політики з оптимізмом дивилися в майбутнє. Вони 

не враховували можливість розгортання повномасштабного військового конфлікту 

в Балто-Чорноморському регіоні, який би вимагав від них об’єднання зусиль для 

протидії спільній загрозі. З одного боку, це можна пояснити відсутністю побоювань 

стосовно прямої загрози їхньому суверенітету. Іншим аргументом, який звужував 

міждержавну взаємодію до декларативних заяв, ставала чітка зорієнтованість 

Латвії на реалізацію політики євроатлантичної інтеграції. Вона визначалась 

ключовим елементом безпекової політики країни, відтак латвійська влада робила 

основний наголос на розвитку відносин з євроатлантичними структурами та 

учасниками Організації Північноатлантичного договору, які мали стати гарантами 

її безпеки. Україні, яка все ще не визначилась із власною геополітичною 

орієнтацією, в таких умовах відводилась роль важливого регіонального партнера – 

цінність якого для практичного посилення оборонного сектору Латвії в той же час 

залишалась сумнівною.  

В подальшому ситуація поступово змінилась. Домовленості про партнерство 

України та Латвії було підтверджено вже в зовсім інших геополітичних умовах – в 

рамках підписання Угоди про співробітництво у сфері оборони в 2010 році, коли 
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Латвія вже здобула статус члена НАТО та ЄС, а Україна встигла пережити події 

Помаранчевої революції та вступила в період внутрішньополітичної боротьби між 

прихильниками західної та східної зовнішньополітичної орієнтації. В оновленій 

угоді ключова роль приділялась співпраці в галузях оборонної політики, 

планування та військових аспектів безпеки; військової освіти й підготовки; 

розвитку військового потенціалу; логістики та закупівель; проведення 

гуманітарних, миротворчих операцій та операцій з врегулювання кризових 

ситуацій [115]. Порівняння двох документів демонструє, що в цей період увага 

сторін була вже спрямована на практичну сферу безпосереднього підвищення 

боєздатності національних збройних сил, з акцентом на запровадження сучасних 

стандартів – яких Латвія досягала за рахунок членства в Північноатлантичному 

альянсі, та до яких Україна прагнула в своїй інтеграційній політиці. Укладання 

угоди в умовах приходу до влади в Україні В. Януковича, що ознаменувало ревізію 

зовнішньополітичної стратегії України в сфері безпеки (поворот від курсу на 

євроатлантичну інтеграцію до позаблоковості та нейтралітету) підкреслило 

послідовну позицію української влади відносно партнерства з Латвією. Втрачаючи 

своє значення як елемент інтеграційної політики, воно залишалось важливою 

складовою регіонального позиціонування України, яка прагнула до мирної 

взаємовигідної взаємодії зі всіма сусідами по Балто-Чорноморському простору.  

Ці документи є фундаментальними для двосторонніх відносин України та 

Латвії в сфері безпеки. Але нормативна база партнерства ними не обмежується. 

Наприклад, в 1995 році між міністерствами оборони двох держав був укладений 

Протокол про поглиблення співробітництва [85]. Він трактував та пояснював 

укладений за рік до того договір, акцентуючи увагу на конкретних аспектах 

співпраці. Згідно з ним, за результатами групових консультацій, українська та 

латвійська сторони домовились про найперспективніші сфери розвитку відносин. 

Особлива увага була приділена виконанню тренувальних завдань – при цьому 

українська сторона виступала постачальником послуг, якими могли скористатися 

латвійські партнери. На той момент Латвія, яка лише перебувала в процесі 

розбудови національних збройних сил, потребувала використання інфраструктури, 
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яка залишилась Україні у спадщину від СРСР. Протокол передбачав організацію 

підготовки спеціалістів для військово-медичної служби Латвії на базі українських 

навчальних закладів; відвідання латвійською делегацією 169-го навчального 

центру Сухопутних Військ України. Україна та Латвія погодились розглянути 

питання про обмін офіцерами з метою вивчення досвіду у підготовці спеціалістів; 

обмінюватися інформацією щодо особливостей підготовки військ та відповідності 

процесу навчання існуючим умовам; додатково вивчити можливості взаємного 

співробітництва в галузі обміну військово-методичними матеріалами та 

навчальними посібниками. Також було узгоджено використовувати санітарно-

курортну базу міністерства оборони України для відпочинку та лікування 

латвійських військовослужбовців [85]. Таким чином, сторони особливо виділяли 

співпрацю в сфері військової медицини. Вони зобов’язувалися брати участь у 

спільних наукових дослідженнях і розробках з військово-медичної тематики та у 

військових навчаннях; забезпечити взаємні поставки матеріально-технічних 

засобів для військово-медичних цілей [85]. Ще одним сектором співпраці стала 

військова картографія. Протокол передбачав організацію спільної підготовки 

спеціалістів у галузі цифрової картографії та дешифрування аерознімків 

місцевості; забезпечення двостороннього сприяння аерофотозйомці та 

виробництву топографічних карт і цифрових карт території Латвійської 

Республіки. Окрім цього, Україна та Латвія погоджувались на створення спільної 

робочої групи спеціалістів зв’язку для розробки конкретних пропозицій щодо 

співробітництва і поставок відповідної апаратури (із залученням до роботи 

представників латвійських та українських виробників засобів зв’язку) [85]. 

Розвиток партнерства в сфері безпеки та оборони стосувався не лише роботи 

профільних міністерств. До процесу долучались й інші установи, по своїй сфері 

діяльності відповідальні за захист суверенітету та безпеки країн. Наприклад, в 1999 

році представники Державного комітету у справах охорони державного кордону 

України та Державної прикордонної охорони Латвійської Республіки підписали 

угоду про співробітництво з питань охорони державних кордонів [111]. Паралельно 

налагоджувалась співпраця між національними збройними силами. З 2001 року 
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регулярно проводились україно-латвійські військово-політичні консультації, які 

сприяли обміну досвідом щодо реформ збройних сил та розвитку регіональної 

безпеки у Східній Європі. 

Новий поштовх для розвитку партнерства надала Помаранчева революція в 

Україні. Нова українська влада відразу скорегувала зовнішню політику країни в бік 

активізації відносин з європейськими партнерами. Це торкнулося й практичних 

аспектів україно-латвійської співпраці. Вже в квітні 2005 року міністри оборони 

України та Латвії – А. Гриценко та Е. Репше – підписали Програму розвитку 

співробітництва між збройними силами України та національними збройними 

силами Латвійської Республіки, де було визначено засади та напрями співпраці між 

двома державами. Представники України відзначили, що вони в першу чергу 

зацікавлені у вивченні та використанні латвійського досвіду в екологічній сфері – 

тобто в питаннях рекультивації територій, які раніше використовувалися 

військовими. Окрім цього, було узгоджено подальше поглиблення партнерства в 

сфері підготовки кадрів – відносно навчання українських військовослужбовців у 

Військовому коледжі Латвії [55].  

З латвійського боку на партнерство з Україною також покладалися значні 

надії. Це стало наслідком перемоги В. Ющенка на президентських виборах 2004 

року, внаслідок чого в країні владу здобули проєвропейські сили – які сприймалися 

в Європі як перспективні партнери, яким можна довіряти. В результаті і Латвійська 

Республіка, яка лише нещодавно приєдналась до ЄС та НАТО, побачила для себе 

перспективні можливості. З одного боку, новий проєвропейський курс України та 

позитивний імідж, сформований Помаранчевою революцією, збільшували довіру 

до нашої держави. В той же час її військовий комплекс все ще забезпечувався 

радянськими розробками – і з практичної точки зору міг стати в нагоді Латвії, яка 

також продовжувала використовувати їх (хоча й взяла курс на євроатлантичні 

стандарти). Таким чином, в 2005 році Україна стала єдиною пострадянською 

державою, яка могла передати Латвії конкретні практичні здобутки від 

двосторонньої співпраці, заснованої на спільному радянському походженні 

національних збройних сил та їхнього матеріального устаткування. В той же час 
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вона залишалась специфічним актором пострадянського простору, який отримав 

чіткий кредит довіри з боку Європи. Все це було покладено в основу потужних 

планів латвійської сторони, узгоджених на зустрічі міністрів оборони у вигляді 

Програми розвитку співробітництва. Наприклад, Латвія була зацікавлена в 

навчанні власних пілотів на українській території. Мова йшла про організацію 

тримісячних курсів для 6-8 військовослужбовців щорічно. Вона виявила бажання 

ремонтувати гелікоптери національних збройних сил на українських 

підприємствах. В сфері суднобудування латвійська сторона зацікавилась роботою 

української промисловості – перспективним напрямом співпраці було визначено 

побудову в Україні патрульних катерів для латвійських сил берегової охорони [43]. 

На жаль, як і багато інших перспективних ініціатив та проектів першого року 

президентства В. Ющенка, поглиблення партнерства між збройними силами та 

оборонними комплексами України та Латвії також не виправдало очікувань. Воно 

стало жертвою внутрішньополітичних українських трансформацій, які суттєво 

підірвали як потенціал проєвропейських сил українського політикуму до 

здійснення реальних реформ, так і імідж держави в очах західних партнерів. Також 

слід відзначити що на практиці українські можливості виявилися не такими 

потужними, як здавалося партнерам – і країна в принципі за наявного стану справ 

в збройних силах не могла імплементувати певну частину домовленостей. В 

результаті, більшість узгоджених в 2005 році проектів так і залишилися на папері. 

Наприклад, українські підрядники так і не отримали контрактів від латвійського 

ВМФ – замість цього останній поповнився п’ятьма патрульними човнами типу 

«Скрунда», побудованими у співпраці німецькими та латвійськими корабельнями. 

Попри це, безпекова тематика стала важливою темою для обговорення під 

час візиту президента України В. Ющенка до Латвії в квітні 2006 року. На зустрічі 

з українським політиком президент цієї держави В. Віке-Фрейберга висловилася на 

підтримку задекларованих Україною євроатлантичних прагнень. Вона підтвердила 

право кожної держави самостійно обирати механізм забезпечення власної безпеки 

та партнерів для співпраці в цьому секторі. Позитивно оцінюючи геополітичний 

вибір України, вона підкреслила важливість адаптації збройних сил нашої держави 
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до стандартів НАТО, висловлюючи готовність надати Україні допомогу в процесах 

реформ [244]. 

Після зміни влади в Україні та відмови від євроатлантичної інтеграції на 

користь позаблокового статусу Латвійська Республіка не залишила без уваги 

український вектор політики. З одного боку, латвійська влада розуміла, що 

трансформація зовнішньополітичного курсу України не є безповоротною – відтак 

існує нагальна потреба продовжувати відносини з партнером, який після наступних 

виборів може повернутися до старих інтеграційних амбіцій. Суто географічний 

чинник – приналежність обох держав до великого Балто-Чорноморського простору 

– також вимагав від Латвії продовжувати розбудову співпраці з Україною. Її 

формат став темою для дискусії в червні 2010 року, коли представники міністерств 

оборони України та Латвії обговорили перспективи подальшого розвитку 

кооперації в безпековій сфері. Переговори пройшли в Києві. Очолювали делегації 

сторін заступник міністра оборони України Б. Андресюк та державний секретар 

міністерства оборони Латвії Я. Сартс. На зустрічі українські посадовці висловили 

зацікавленість в поглибленні оборонного співробітництва з Латвійською 

Республікою. Підкреслювалось, що досвід латвійського оборонного сектору у 

досягненні критеріїв провідних європейських країн є надзвичайно цінним для 

України. Натомість представники латвійської сторони підтвердили, що Україна 

залишається для них важливим партнером. Вони ознайомили українських колег з 

основними етапами реформи безпекового сектору Латвії, реалізованими протягом 

останніх двох років. В подальшому сторони обговорили перспективи активізації 

двостороннього співробітництва та залучення України до роботи балтійсько-

скандинавських безпекових ініціатив. Серед ключових та перспективних напрямків 

розвитку співпраці називались ліквідація надлишкових та непридатних до 

використання боєприпасів; навчання кадрового складу національних збройних сил; 

підготовка вузькоспеціалізованих військових кадрів ЗСУ (водолазів) на території 

Латвії; захист навколишнього середовища від наслідків військової діяльності [120]. 

Таким чином, мова йшла про довготривалу співпрацю, наслідки від якої не мали 

термінового ефекту, але повинні були суттєво підвищити потенціал сторін в 
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майбутньому. 

Події Революції Гідності та подальші дії Російської Федерації проти України 

надали нового формату україно-латвійським відносинам. Російську агресію проти 

України Латвія сприймає ключовою загрозою регіональній стабільності, 

розуміючи її актуальність – як у прямому, так і в гібридному варіантах. При цьому 

саме для Латвії – зі всіх трьох країн Балтії – загроза з російського напрямку 

об’єктивно становить найбільшу небезпеку. Цьому сприяє національно-

громадянська проблематика: на території держави проживає значна 

російськомовна діаспора (до 27 % населення); частина жителів не мають статусу 

громадян Латвії, не склавши відповідні іспити, або ж мають російське 

громадянство (до 223 та 55 тис. відповідно). Враховуючи той факт, що саме захист 

росіян за кордоном від «утисків» використовується Кремлем для виправдання 

власної регіональної політики, а мовне питання розглядається російським 

керівництвом як ідентифікуюче для окреслення кордонів власних інтересів, 

побоювання латвійської влади щодо повторення українського сценарію на 

латвійській території не були безпідставними.  

Після початку російської агресії проти України Латвія активізувала 

український вектор зовнішньої політики в сфері безпеки та оборони, надаючи 

українській владі підтримку.  Поглиблення україно-латвійських відносин в 

безпековій сфері в цей період ілюструється інтенсифікацією офіційних зустрічей 

протягом 2014 року. Можливо, їхні практичні результати не стали проривом для 

посилення українського потенціалу до відбиття агресії. Але вони мали надзвичайно 

важливе значення з інформаційно-іміджевої точки зору, демонструючи 

солідарність учасників євроатлантичної системи колективної безпеки з Україною. 

В цьому ж контексті слід розглядати й візит міністра оборони Латвії Р. Вейоніса до 

Києва, який відбувся наприкінці вересня 2014 року. Політик обговорив з 

українськими колегами латвійські можливості із надання підтримки збройним 

силам України. 

У подальшому спостерігається налагодження активного діалогу між 

Україною та Латвією із залученням профільних високопосадовців. Наприкінці 2016 
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року Латвійську Республіку відвідав начальник Генерального Штабу збройних сил 

України генерал В. Муженко. Він зустрівся з командувачем збройних сил Латвії 

генерал-лейтенантом Р. Граубе та міністром оборони Латвії Р. Бергманісом. 

Розмова в першу чергу торкалася перспектив україно-латвійського двостороннього 

співробітництва в безпековій сфері, оцінки актуальних регіональних безпекових 

викликів та способів реагування на них, участі латвійських інструкторів в 

підготовці українських військовослужбовців у складі багатонаціональної місії, яка 

працює на території нашої держави. 

Україно-латвійські відносини продовжували розвиватися й на найвищому 

рівні. На початку квітня 2017 року до Латвії з офіційним візитом прибув президент 

України П. Порошенко. Він зустрівся зі своїм латвійським колегою Р. Вейонісом. 

У ході зустрічі Порошенко наголосив на продовженні активної співпраці в 

безпековому секторі, особливо виділяючи такі сфери кооперації, як допомога Риги 

в реформуванні збройних сил України та забезпечення реабілітації й лікування 

постраждалих в конфлікті українських військовослужбовців.  

Серед конкретних дій латвійської влади, спрямованих на допомогу Україні 

на початковому етапі відбиття російської агресії, відзначаються наступні:  

− призначення постійного військового аташе в Україні;  

− спрямування 50 тис. євро до цільового фонду НАТО C4;  

− проведення навчальних курсів для українських спеціалістів з нейтралізації 

боєприпасів, які не спрацювали;  

− пропозиція спрямувати на допомогу ЗСУ капеланів та психологів;  

− забезпечення медичної допомоги та реабілітації військовослужбовців 

ЗСУ;  

− організація курсів з англійської мови для українських військових [153, 

c. 75]. 

Відзначимо, що Латвія не надала Україні летальної зброї та не має намірів 

робити це. Вона аргументує це бажанням добитися деескалації та вирішення кризи 

шляхом зупинки військового конфлікту, а не підсиленням його гостроти. На думку 

латвійських експертів, навіть якщо припустити, що надання військової техніки ЗСУ 
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матиме позитивні наслідки для процесу вирішення конфлікту, через обмеженість 

власних ресурсів внесок Латвії буде в будь-якому випадку недостатнім, щоб 

вплинути на загальну ситуацію. Натомість це може дати Росії ще одну причину 

стверджувати, що Латвія реалізовує ворожу політику стосовно РФ, і загрожує її 

військовій безпеці. Тому в інтересах Латвії надавати підтримку Україні іншими 

засобами [153, c. 78-79]. 

Серед них важливе місце займає надання фінансової допомоги Україні. 

Остання є основним бенефіціаром в рамках реалізованої Латвією політики 

співпраці в сфері розвитку. Наприклад, в 2016 році до 40 % коштів, які виділялися 

міністерством закордонних справ Латвійської Республіки на безпеку та розвиток 

партнерів, були спрямовані саме Україні. Втім, обмежені фінансові можливості 

латвійських партнерів впливають на обсяги цієї допомоги, яка коливається на рівні 

500 тис євро на рік (490 тис євро в 2014 р., 520 тис євро в 2015 р., 440 тис євро в 

2016 р.) [41, c. 86]. 

Окрім цього головними напрямами кооперації між Україною та Латвійською 

Республікою у військовій сфері залишаються питання військової освіти та 

тренувань; експертні консультації та обмін досвідом в реалізації реформ; проекти 

із захисту навколишнього середовища [129, c. 57]. 

Освітній напрям безпекової співпраці між Україною та Латвією проявлявся у 

різних вимірах. Його сучасний розвиток має під собою історичну основу – адже 

військові з двох держав здавна брали участь в програмах двостороннього обміну. 

Так, військовослужбовці та експерти латвійських військово-повітряних сил 

проходили навчання в Україні, а у 2006 році міністерство оборони Латвії 

організувало практику для двох представників українського оборонного відомства 

в межах своїх структур. Паралельно Латвійська Республіка надавала фінансову 

підтримку участі українських військових в навчальних програмах закордоном. Так, 

латвійські кошти спрямовувались на забезпечення українських офіцерів, які 

проходили підготовку в розташованому в Естонії балтійському оборонному 

коледжі – BALTDEFCOL [27, c. 48].  

Сьогодні на практичному рівні кооперація між збройними силами України та 
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Латвійської Республіки проявляється в участі у спільних тренуваннях. Так, в 2014 

році латвійські військовослужбовці взяли участь в тактичних навчаннях Rapid 

Trident, які проходили на території міжнародного центру миротворчості і безпеки 

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 

Львові [51, c. 175]. 

Латвійські спеціалісти беруть участь в підготовці українських 

військовослужбовців в рамках діяльності Об’єднаної багатонаціональної 

тренувальної групи «Україна». В 2016 році вони почали керувати двотижневими 

навчальними курсами. Першим з них стало навчання за напрямком військового 

лідерства, розпочате для 24 українських інструкторів у 184-му Навчальному центрі 

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. З 

кінця березня того ж року латвійські військові долучилися до підготовки 

українських спецпризначенців. Також Латвія забезпечувала курси англійської мови 

для українських військових капеланів та психологів. З цього приводу командувач 

збройними силами Латвії генерал-лейтенант Р. Граубе відзначив, що з одного боку 

така практика допомагає поділитися латвійським досвідом, здобутим після 

приєднання до НАТО. З іншого боку, це надає латвійським військовим унікальний 

шанс поспілкуватися з ветеранами бойових дій на сході України, та з перших вуст 

ознайомитись із здобутим ЗСУ бойовим досвідом [205]. 

Латвійська Республіка не лише безпосередньо долучається до процесу 

підготовки українських військовослужбовців, але й продовжує надавати фінансову 

підтримку їхньому навчанню. Так, за латвійські кошти в 2016 році здійснювалась 

підготовка 1 українського офіцера в Балтійському оборонному коледжі в 

Естонії [205]. 

Керівництво Латвії в свою чергу зацікавлене в дослідженні українського 

досвіду протидії агресії, здобутого на практиці. Серйозне ставлення латвійських 

експертів до вивчення подій російсько-українського конфлікту як прикладу війни 

нового типу демонструє підготовка аналітичних матеріалів, покликаних 

презентувати та узагальнювати наявний досвід для використання в процесі 

підвищення обороноздатності власне Латвії. Так, експерти Центру безпекових та 
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стратегічних досліджень Латвійської академії національної оборони вже в квітні 

2014 року опублікували аналітичну записку «Російські військові дії нового типу в 

Україні: наслідки для латвійської оборонної політики» [151], в якій 

охарактеризували російську операцію в Криму та вказали на зміни, які 

застосування Росією нової тактики гібридної агресії принесло регіональному 

безпековому середовищу Східної Європи.  

Актуальність гібридної загрози для Латвії формується географічною та 

соціокультурною специфікою Латгальського регіону. Через проживання на його 

території значної кількості російськомовних жителів, він перетворюється на слабку 

ланку латвійської системи гуманітарної безпеки. На думку С. Муринської, тут 

можна побачити певну тотожність із ситуацією на Донбасі. Так само як і у випадку 

цього східноукраїнського регіону, Латгалія дуже чутлива до ідеологем «російської 

цивілізації» та пропаганди ідеї «Руського миру». Вона є найбільш вразливим 

регіоном Латвії з токи зору зовнішнього впливу [230, c. 69]. При цьому регіон є 

найбіднішим в державі та відсталим в економічному сенсі. Подібна схожість 

актуалізує для латвійської влади необхідність вивчення кейсу конфлікту на сході 

України – чинників, які призвели до загострення ситуації, застосованих Російською 

Федерацією методів гібридної агресії та українських контрзаходів.  

Серед інших напрямків військової та гуманітарної співпраці відзначається 

надання Латвією медичного обслуговування українським воякам, які зазнали 

поранень в зоні конфлікту. Така практика розпочалася ще в серпні 2014 року – на 

той момент вона стала природним продовженням латвійської ініціативи із 

лікування українських громадян, які постраждали в ході протестів під час 

Революції Гідності. Саме за рахунок коштів, виділених на цю програму, 

отримували допомогу в лікарні Ризького університеті імені Страдіня та 

Національному реабілітаційному центрі Вайвари в Юрмалі перші поранені. 

Ініціатива продовжувалась і в наступні роки. Наприкінці серпня 2017 року в МЗС 

Латвії було підписано угоду між урядовими структурами цієї держави та 

Латвійським Червоним Хрестом щодо співпраці в сфері надання медичних послуг 

постраждалим в ході конфлікту на сході України. Згідно з цим документом, уряд 
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Латвії виділяв 34 тисячі євро з державного бюджету на лікування українських 

військових. На момент підписання угоди вже понад 30 поранених українських 

вояків отримали лікування або ж пройшли курс реабілітації на латвійській 

території [202]. Перебуваючи з візитом до України в листопаді 2018 року, 

президент Латвійської Республіки Р. Вейоніс повідомив, що на даний момент на 

території його держави проходять лікування 15 українських військовослужбовців, 

і що Рига і в подальшому надаватиме Україні допомогу на цьому напрямку [203]. 

В Латвію зазвичай направляють постраждалих військових, яким потрібні 

мікрохірургічні операції. В цій сфері лікарської діяльності латвійські спеціалісти є 

відомими знавцями.  

Латвійська Республіка також спрямовує свої фінансові та матеріальні 

ресурси для вирішення проблеми гуманітарної катастрофи в зоні конфлікту на 

Донбасі. Вона послідовно підтримує ініціативу з надання допомоги біженцям та 

родинам українських військових. Наприклад, у період 2014-2016 років Латвія 

прийняла на відпочинок понад 200 дітей переселенців та дітей, батьки яких були 

поранені або загинули під час бойових дій на сході України [31]. В 2017 році Латвія 

спрямувала 23 тони гуманітарної допомоги в східні регіони України. Вартість 

допомоги, яку ця держава надала Україні за всі роки україно-російського 

конфлікту, перевищує 1,5 млн. євро. Мова йде про обладнання для лікарень, 

предмети першої необхідності для військових на передовій, допомогу родинам 

переселенців із зони АТО [41, c. 89]. Серед останніх ініціатив в цьому напрямку 

слід згадати про рішення латвійського уряду надати 25 тис. євро міській лікарні 

Слов’янська, про що було оголошено в середині січня 2020 року послом Латвії в 

Україні Ю. Пойкансом [200].  

Активний внесок в допомогу Україні робить латвійський громадський 

сектор, який мобілізував свої зусилля. Обізнаний в цих справах посол України в 

Латвії Є. Перебийніс повідомляє, шо створена благодійна організація «Україна 

SOS» переказала понад 1 млн євро на підтримку України у 2014–2016 роках [31]. 

Серед інших прикладів допомоги – діяльність Латвійського союзу муніципалітетів, 

який в 2015 році зібрав кошти на підтримку кількох українських лікарських 
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установ [206]. 

Стійка проукраїнська позиція на міжнародній арені та безпосередня участь 

латвійських військових в тренувальній місії на території України мали незвичайний 

результат в інформаційному просторі. Російська пропаганда використала ці факти 

для створення чергової фейкової інформації – начебто про залучення збройних сил 

Латвії до підготовки українських диверсантів, що діють на неконтрольованій 

Києвом території східної України. На інтернет-ресурсах, пов’язаних з 

проросійськими збройними формуваннями, навіть з’явились персональні дані 

латвійського офіцера, залученого до операції. Міністерство оборони Латвії 

спростувало цю інформацію, закликало ЗМІ бути пильними та не підтримувати 

російську пропагандистську кампанію, здійснюючи репост подібних новин без 

належної перевірки [144].  

Дії Латвії в інформаційному просторі ілюструють увагу влади до цієї сфери 

в контексті забезпечення громадської стійкості та обороноздатності держави. В 

Латвії посилюється контроль за діяльністю російських та проросійських ЗМІ, що 

можна розглядати як факт протидії російській гібридній пропагандистській 

діяльності, яка загрожує Європі. Причиною цього є значний вплив російських медіа 

на потужну російську діаспору, що проживає на латвійській території. Дослідження 

показують, що він дійсно спотворює сприйняття аудиторією міжнародних подій, і 

може служити джерелом дестабілізації внутрішньої ситуації в країні. Наприклад, 

проведені в 2014 році в Латвії опитування показували, що більшість 

латиськомовних респондентів (72 %) об’єктивно оцінювали події в Україні, 

вважаючи причиною кризи російське втручання. Натомість понад половина 

російськомовних жителів Латвії (64 %) висловлювалась в дусі пропаганди Кремля 

та покладала провину за ескалацію на держави Заходу [248, c. 86].  

Одним із засобів протидії цьому деструктивному впливу стали репресивні 

заходи проти російських ЗМІ. Так, в 2014 році латвійська Національна рада з 

питань електронних засобів масової інформації наклала штраф на «Балтійський 

канал» за необ’єктивне висвітлення подій в Україні та розпалювання 

міжнаціональної ворожнечі [249]. В 2016 році влада Латвії обмежила доступ 
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користувачів до російського новинного веб-сайту Sputniknews.lv. На підставі 

підбурювання до ненависті в цій країні заборонена трансляція певних телевізійних 

каналів. Влітку 2020 року латвійська Національна рада з електронних ЗМІ 

прийняла рішення щодо заборони трансляції семи телеканалів групи RT, яка 

раніше діяла під брендом Russia Today. Це було зроблено через знаходження 

означених медіа під фактичним та одноосібним контролем російського 

пропагандиста Д. Кисельова, проти якого Європейський Союз ввів персональні 

санкції. На думку латвійських спецслужб, ці канали є важливим інструментом 

російської пропаганди за кордоном [44]. В той же час слід відзначити, що заборона 

російських ЗМІ викликала жваву дискусію в суспільстві щодо легітимності такого 

кроку. В 2015 році лише 32 % населення держави підтримували таку політику [249, 

c. 88].  

Паралельно в латвійському інформаційному середовищі розповсюджена 

компліментарна риторика стосовно України та її боротьби за відновлення 

територіальної цілісності. Українські експерти констатують, що теза про те, що 

наша держава боронить кордони ЄС від загрози, достатньо популярна в 

латвійських медіа – на відміну від західноєвропейських ЗМІ [32]. Висловлюється 

думка, що саме подібний наратив в засобах масової інформації став одним з 

чинників, які спричинили перегляд латвійською владою державної політики в сфері 

безпеки в бік збільшення витрат на цю сферу. Ключовим елементом цього процесу 

стало рішення Латвії поставити за мету досягнення показника оборонних видатків 

у 2 % ВВП, що повинно призвести до зміцнення державної стійкості та соціальної 

згуртованості суспільства, підвищити оборонний та стримувальний потенціал 

держави [41, c. 86]. 

Україна намагається убезпечити свій імідж в інформаційному середовищі 

Латвійської Республіки. Вона докладає зусилля для презентації власної позиції 

жертви російської агресії в Латвії. Для цього реалізовується серія культурних 

заходів. У 2015 році у Юрмалі в рамках проекту «Діти війни» відбувся концерт 

талановитих дітей із Донбасу. Захід був організований під патронатом спікера 

латвійського парламенту І. Мурнієце. На кошти, отримані від продажу квитків, 
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було зібрано 70 тис. євро, які були спрямовані на фінансування відпочинку 

українських дітей в Латвії. В 2016 році у військовому музеї Риги було презентовано 

проект «Переможці», присвячений ветеранам АТО, які внаслідок бойових дій 

залишились інвалідами. На підтримку проекту також відбувся концерт дітей-

музикантів із Донбасу. За словами посла України в Латвії Є. Перебийноса, «цей 

проект не лише просвітницький – він шокує непідготовленого глядача. Гадаю, цей 

проект змусив багатьох людей усвідомити, що в Україні відбувається справжня 

війна». Дипломат додав, що проект набув значного розголосу і його вже просять 

показати в інших містах [31]. 

В цілому, українські дипломати високо оцінюють рівень відносин із Латвією. 

Є. Перебийніс з цього приводу відзначав: «Латвія є одним із наших найближчих 

партнерів у ЄС, не тільки тому, що ми маємо історичні зв’язки і тісно співпрацюємо 

зараз, але й тому, що ця країна, як ніяка інша у Західній Європі, розуміє, що зараз 

переживає Україна. Нас підтримують не тільки на рівні уряду і парламенту, але й 

простих людей» [31]. 

Втім, аналіз практичних аспектів україно-латвійської співпраці в 

безпековому сектору демонструє недостатньо високий рівень відносин. Серед 

трьох країн Балтії саме Латвія є найнижчим за союзницьким потенціалом 

партнером України. На дипломатичній арені та в інформаційному середовищі вона 

продовжує виконувати роль своєрідного адвоката України, підтримуючи її 

проєвропейську зовнішню політику та засуджуючи російську агресію. Але з питань 

підвищення обороноздатності українських збройних сил її внесок незначний. Він 

концентрується на виконанні тренувальних та гуманітарних завдань. Його 

ключовими рисами залишаються робота латвійських спеціалістів в Україні, 

забезпечення лікування українських військових на латвійській території, 

спрямування фінансової допомоги. Він позбавлений як глибини (у порівнянні з 

Литвою), так і конкретної специфіки (у порівнянні з Естонією). 

Такий стан справ не засвідчує відсутність проукраїнської позиції в 

латвійської влади. Частково він формується нестачею власних ресурсів – адже 

Латвія сама протягом років залишається жертвою негативних тенденцій розвитку 
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національної економіки. В геополітичному плані вона з одного боку позбавлена 

литовських амбіцій (сформованих історичною спадщиною), а з іншого – не має ролі 

безпосередньої зв’язкової ланки з Північною Європою (яку грає Естонія, етнічно 

споріднена до Фінляндії). Додає невизначеності й певний розкол в суспільстві. 

Наявність потужної російської діаспори з одного боку актуалізує для влади Латвії 

гібридну загрозу зі Сходу. З іншого боку, це вимагає обережніше формувати свою 

політику з болючих для РФ питань. В цілому, всі ці чинники забезпечують менш 

активну позицію Латвійської Республіки на міжнародній арені, та заважають 

активізації практичної співпраці з Україною. 

 
2.2. Практика безпеково-інформаційної співпраці України та Литви 

 

Литовська Республіка є надзвичайно важливим партнером для України в 

безпеково-інформаційній сфері. Така роль цієї держави визначається кількома 

чинниками. Як і у випадку інших країн Балтії, вона заснована на спільному 

історичному минулому та географічному розташуванні – це актуалізує для 

литовської влади проблему російської регіональної політики та вимагає від неї 

докладання необхідних зусиль для консолідації країн Балто-Чорноморського 

простору щодо протидії цій загрозі. В той же час кілька специфічних елементів 

литовської ідентичності та міжнародного позиціонування посилюють позиції 

Литви та інтенсифікують її політику щодо України. По перше, велике значення має 

історичний контекст. Литовська Республіка розглядає себе в ролі природного 

спадкоємця Великого Князівства Литовського – країни, яка в певний період власної 

історії була ключовим регіональним актором, та володіла українськими землями. 

При цьому цей період іноземного володарювання розглядається як 

найсприятливіший для місцевого населення, яке саме зробило вагомий внесок в 

зміцнення Князівства, виступаючи фактично рівноправним учасником політичних 

та соціальних процесів в державі, а не пригнобленою меншиною (як це було 

характерно для українських земель у складі Речі Посполитої, Російської та 

Австрійської імперій). Не випадково український дипломат В. Чорний (який в 
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1993-1997 рр. займав посаду тимчасового повіреного у справах України в Литві) 

називає литовський період української історії найбезболіснішим для українців 

[133]. Це закладає специфічне історичне підґрунтя для позитивного сприйняття 

двосторонньої співпраці суспільствами та національними елітами обох держав, 

особливо в умовах переоцінки в Україні історичних подій, яка відбувається зараз в 

рамках політики відмови від імперсько-радянського наративу, нав’язаного в період 

російського панування. По друге, сьогодні серед трьох країн Балтії Литва має 

найбільш вагомі претензії на лідерство. Вони засновані на її об’єктивній першості 

в загальних (вона має найбільшу територію та кількість населення), економічних 

(рейтинг ВВП) та безпекових (військовий потенціал) показниках. Відтак, теза про 

регіональне лідерство Литви проявляється в позиціях провідних литовських 

політиків – наприклад, про це в 2004 році, відразу після приєднання країни до ЄС 

та НАТО, говорив в.о. президента Литовської Республіки А. Паулаускас [256].  

Відносини України та Литви мають тривалу історію. На початку 1990-х років 

дві держави розпочали свій рух з подібної точки на шляху європейського розвитку. 

Призупинення процесу в Україні та успіхи Литви призвели до того, що сьогодні 

українська влада фактично повторює шлях литовських партнерів – і це дозволяє 

використати їхній досвід в окремих галузях реалізації процесу модернізації та 

реформування. Його значення підкреслює й подібність геополітичного становища 

обох держав, які розташовуються на східному кордоні європейської цивілізації. 

Виходячи з цього, а також приймаючи до уваги продемонстровану готовність 

Литви надавати Україні необхідну допомогу та підтримку, в тому числі – в процесі 

реформ сектору безпеки та оборони, можна констатувати пріоритетність україно-

литовських відносин для забезпечення сталого розвитку української держави.  

Високий рівень взаємодії підкріплюється розумінням політичними колами 

обох держав перспективності її імплементації та посилення. Це в першу чергу 

демонструє нормативна база – офіційні документи, які регулюють безпекову 

політику Литви та України. Литовська влада розуміла важливість відносин з 

останньою з часів відновлення незалежності – беручи до уваги потенціал України 

як впливового східноєвропейського гравця, який на регіональному рівні в умовах 
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нестабільності 1990-х років міг виступити на противагу Російській Федерації. 

Ключовим напрямком литовської зовнішньої політики стало своєрідне повернення 

до Європи – реалізоване за рахунок процесів європейської та євроатлантичної 

інтеграції. Втім, у період незавершеності цих процесів Литва не могла залишати 

без уваги й регіональне оточення. Україна стала тим елементом пострадянського 

простору, з яким вона була готова співпрацювати – попри низький пріоритет цього 

регіону в загальному зовнішньополітичному баченні.  

Західний напрямок зовнішньої політики був визначений пріоритетним в 

литовських нормативних документах – і це мало вплив на безпекову політику 

держави. Військова доктрина та оборонна стратегія Литви після відновлення 

незалежності передбачали розрив з радянським минулим та пришвидшену 

реалізацію повноцінної переорієнтації державної політики в бік партнерства з 

країнами Заходу, що входили до складу євроатлантичної системи колективної 

безпеки. Така позиція була закріплена на документальному рівні – у вигляді 

«Конституційного акту про неприєднання Литовської Республіки до 

пострадянських Східних союзів», затвердженого 8 червня 1992 року [267]. 

Фактично, Литва чітко декларувала неможливість повернення держави до будь-

якого формату пострадянської кооперації. Вважаючи її лише оновленою формою 

імперської політики Москви, литовська влада підкреслювала рух держави на 

міжнародній арені в протилежному напрямку. Це в свою чергу визначало місце 

колишніх радянських республік в оборонній політиці Литви. Країна відмовлялась 

від військової кооперації з ними, розуміючи, що її безпечне майбутнє залежить від 

швидкості переходу на західні стандарти та набуття членства в 

Північноатлантичному альянсі. Звичайно, відносин з іншими країнами Балтії – 

Латвією та Естонією – ці обмеження не стосувалися. Але Литовська Республіка і 

не розглядала їх як повноцінну частину пострадянського простору. Вони природно 

вважалися жертвами радянської окупації, які – так само як і Литва – вимушено 

перебували у складі СРСР протягом другої половини ХХ століття. Відтак, 

посилення безпекового партнерства з ними, яке реально розвивалося протягом 

1990-х років, не можна вважати проявом литовської уваги до пострадянського 
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простору – лише прикладом співпраці акторів, які якомога скоріше хочуть 

покинути його. 

Але подальші події показали, що Україна має особливий статус в литовській 

зовнішній політиці. Дружні відносини між двома державами розвивалися з часів 

розпаду СРСР та проголошення його республіками незалежності – про що свідчить 

підписаний в лютому 1994 року Договір про дружбу і співробітництво між 

Україною та Литовською Республікою [19]. Наприкінці 1990-х років сторони 

поглибили співпрацю в специфічній безпековій сфері. У 2000 році вони уклали 

угоду про військове співробітництво [117]. Таким чином, фактично Литва зробила 

виключення з встановлених Конституційним актом обмежень щодо східного 

напрямку зовнішньої політики, підтвердивши готовність розвивати безпекове 

партнерство з Україною, паралельно завершуючи інтеграцію до структур НАТО. 

Україна таким чином перетворювалась на своєрідного довіреного партнера 

Литовської Республіки в регіональному середовищі постсоціалістичного Міжмор’я 

– від якого держава прагнула відійти геополітично, але до якого належала 

географічно. Причиною для такої довіри до нашої країни стали як вже згаданий 

потенціал української держави, так і її особливе місце в регіональних відносинах – 

адже Україна на той момент намагалась реалізовувати багатовекторну самостійну 

політику, і через це могла розглядатися як певна противага РФ. Вона офіційно так 

і не стала членом Співдружності Незалежних держав (СНД) – об’єднання 

пострадянських республік, яке литовці вважали оновленою моделлю російської 

імперіалістичної політики. В той же час у Вільнюсі розуміли необхідність 

допомогти Україні активніше розвивати саме західний вектор зовнішньої політики 

– адже Росія не полишала надій повернути свій вплив на неї. В таких умовах 

поглиблення відносин з Україною, особливо – в безпековій сфері, ставало 

своєрідним інструментом боротьби проти російських зазіхань на гегемонію в 

Східній Європі. На думку литовських дослідників, воно було покликане 

забезпечити остаточну переорієнтацію нашої держави на західні цінності – і в 

даному випадку дії литовської дипломатії співпадали з прагненнями членів 

євроатлантичної спільноти та інших кандидатів на членство в НАТО [174, c. 205].  
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Укладений в 2000 році договір в цілому є традиційним документом, який 

закладає основи для розвитку партнерських відносин між двома державами. Він 

проголошував пріоритетність співпраці в наступних галузях: демократичного 

контролю над збройними силами; правового забезпечення збройних сил; воєнної 

політики та стратегії; оборонного планування та формування бюджету; освіти й 

навчання; командування, управління та зв’язку; міжнародних операцій з 

підтримання миру та проведення гуманітарних операцій; питань, пов’язаних з 

формуванням і функціонуванням багатонаціональних підрозділів; планування 

захисту цивільного населення на випадок надзвичайних ситуацій; питань охорони 

навколишнього середовища та контролю над забрудненнями; тилового 

забезпечення [117]. Фактично, документ робив акцент на співпраці двох держав в 

сфері модернізації збройних сил за західними зразками – тобто торкався найбільш 

актуальних сфер розвитку оборонного сектору, в яких існувала нагальна потреба 

подолати радянську спадщину. Таким чином, угода мала комплексний характер та 

передбачала де-факто розвиток стратегічного партнерства між двома державами. 

Зважаючи на той факт, що навіть після приєднання Литви до євроатлантичної 

системи колективної безпеки в 2004 році Україна не втратила для литовської влади 

свого значення в ролі партнера, в 2011 році її було поновлено. 

Визначений договором характер україно-литовського співробітництва 

встановив загальний напрям розвитку двосторонніх відносин в сфері безпеки та 

оборони. В подальшому їхня нормативна база доповнювалась іншими 

документами, які врегульовували специфічні сектори взаємодії. Наприклад, в 

2003 році уряди двох держав уклали угоду про взаємну охорону інформації з 

обмеженим доступом, яка регламентувала обмін секретними даними та заходи із 

забезпечення їхньої конфіденційності [113]. В 2010 році між міністерством 

оборони України та міністерством охорони краю Литовської Республіки було 

підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у галузі 

військової географії [52]. 

Новий етап розвитку україно-литовської співпраці розпочався в 2014 році. 

Агресивні дії Російської Федерації в Криму та на Донбасі підтвердили тривогу 
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литовського керівництва щодо наявності загрози зі Сходу. Це вимагало від нього 

уважнішого аналізу наявних безпекових викликів та вироблення механізму 

оперативної відповіді на них. У результаті Литва адекватно сприйняла нову 

реальність регіональної ситуації. В офіційних документах, які визначають 

пріоритети литовської оборонної політики, вказується, що саме застосування 

Росією військової сили відносно країн-сусідів – Грузії та України – стає 

надзвичайно важливою загрозою, яка безпосередньо створює небезпеку й для 

кордонів Литовської Республіки [216, c. 5]. В той же час литовська влада розуміла, 

що найкращим засобом протидії російським агресивним планам має стати 

консолідація союзницьких зусиль в Балто-Чорноморському просторі, та 

безпосередня підтримка української держави, яка в цей момент стає жертвою 

амбіцій Кремля. Саме це й визначило ставлення Литви до російсько-українського 

конфлікту, в якому вона перетворюється на одного з провідних союзників України. 

Названа теза підтверджена за допомогою аналізу актуальних литовських 

документів, які регламентують оборонну політику держави. Військова стратегія 

Литовської Республіки, підготовлена в 2016 році, наголошує, що держава робить 

«активний внесок в зусилля міжнародної спільноти для зміцнення можливостей 

оборонного та безпекового сектору України та підтримує поточні реформи та 

мирне вирішення конфлікту» [271, c. 4]. «Біла книга» литовської безпекової 

політики, опублікована в 2017 році, характеризує україно-литовські відносини як 

такі, що активно розвиваються. В документі підкреслюється, що в умовах 

агресивних дій Росії в Криму та Південно-Східній Україні, Литва поглиблює 

оборонне співробітництво з Україною, підтримуючи її незалежність та 

територіальну цілісність [216, c. 27]. В стратегії національної безпеки Литовської 

Республіки, також підготовленій в 2017 році, вказується на підтримку процесів 

європейської та євроатлантичної інтеграції, які реалізовуються українською 

державою [232, c. 10]. 

Офіційні документи українського безпекового сектору підтверджують 

важливість співпраці з Литвою. «Біла книга» збройних сил України вказує, що 

серед країн Балтійського регіону саме вона є ключовим партнером України, а 
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відносини з нею – найбільш ефективними. Як приклад на користь цієї тези 

наводиться посилання на інтенсивність зустрічей та переговорів високого рівня. 

Наприклад, в 2017 році було проведено одинадцять зустрічей на найвищому рівні 

між представниками міністерств оборони обох держав (для порівняння: з 

представниками Естонії за той самий період пройшли три зустрічі, Латвії – дві 

зустрічі) [286, c. 121]. Наступного року відбулось дев’ять зустрічей такого рівня 

[287, c. 132]. В 2019 році діалог продовжувався. Його вищим пунктом на 

сьогоднішній день можна вважати результати візиту до Литви президента України 

В. Зеленського наприкінці листопада 2019 року, в рамках якого документальне 

забезпечення двостороннього партнерства було посилене. Зеленський та його 

литовський колега – Г. Науседа – підписали Декларацію про розвиток 

стратегічного партнерства між Україною та Литовською Республікою на період з 

2020 по 2024 роки. Вона містить пріоритети двостороннього діалогу держав на 

наступні п’ять років, серед іншого підкреслюючи важливість партнерства в сферах 

міжнародної та регіональної безпеки, європейської та євроатлантичної 

інтеграції [23]. 

Партнерські відносини між Литвою та Україною сьогодні розвиваються на 

трьох різних рівнях, які литовські експерти вважають важливими для забезпечення 

належного міжнародного позиціонування їхньої держави. По перше, вони 

відзначають важливість контактів в контексті реалізації політики стримування, 

спрямованої проти наявних в регіоні безпекових загроз. З огляду на це Литва надає 

політичну підтримку Україні на міжнародній арені, спрямовану на зміцнення 

української позиції, привернення уваги ключових міжнародних акторів (як членів 

ЄС, так і інших гравців) до ініціативи з надання допомоги українським партнерам 

з метою підвищення можливостей нашої держави протистояти актуальним 

викликам. У даному випадку можна говорити про значущість українського 

напрямку зовнішньої політики Литви для її комплексної регіональної стратегії, яка 

потребує залучення багатонаціональних зусиль. Фактично, співпраця з Україною, 

надання їй допомоги стає елементом литовської політики, спрямованої на 

актуалізацію питання агресивної російської політики та привернення уваги 
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міжнародної спільноти до необхідності спільного реагування на цю загрозу. По 

друге, з точки зору вигоди власне від розвитку двосторонніх відносин з Україною 

влада Литви має економічні інтереси – щодо інтенсифікації торгівлі та участі в 

розбудові української економіки, яка зараз розвивається в бік досягнення 

відповідності європейським стандартам. По третє, з огляду на внутрішню політику 

Литва сподівається досягнути більшого рівня кооперації між суспільствами обох 

держав за рахунок запровадження в Україні відповідних принципів місцевого 

управління [164, c. 1]. 

Аналіз практичних аспектів співпраці України та Литви в безпеково-

інформаційній сфері привертає увагу до двох чинників, які демонструють її 

стратегічність. По-перше, партнерство розвивається практично по всіх ключових 

напрямках для української безпекової політики. По-друге, в хронологічному 

контексті воно має потужну історію. Звичайно, події 2014 року призвели до його 

активізації – але майже по кожному конкретному напрямку спостерігаються певні 

здобутки та контакти і в попередні роки. Таким чином, можна впевнено говорити 

про високий рівень взаємодії двох держав, перевірений часом і змінами обставин у 

внутрішньому та зовнішньому середовищах. 

Ключові документи, які визначають практичні аспекти безпекової політики 

України та Литви, констатують, що пріоритетними напрямками двосторонньої 

співпраці цих держав сьогодні є: 

− військова підготовка (в тому числі – професійна та мовна підготовка 

особового складу ЗСУ у вищих військових навчальних закладах 

Литовської Республіки; 

− підтримка реформ (в першу чергу – консультативна допомога литовських 

радників в реалізації реформ українського міністерства оборони та 

збройних сил на всіх рівнях); 

− надання литовською стороною військової матеріально-технічної та 

гуманітарної допомоги; 

− реабілітація поранених військовослужбовців ЗСУ на литовській території; 

− Розвиток співпраці в рамках багатонаціонального підрозділу – Литовсько-
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польсько-української бригади, ЛитПолУкрбриг [216, c. 27; 286, c. 132]. 

Як бачимо, першим аспектом двосторонньої співпраці стає партнерство в 

сфері навчання та підвищення кваліфікації військовослужбовців. Історія питання 

сягає кінця 1990-х років, коли був узгоджений план навчання литовських 

військових у Національній академії оброни України імені І. Черняховського [61, 

c. 124]. Сьогодні ж бенефіціаром від партнерства такого формату в першу чергу є 

Україна – адже литовські інструктори допомагають в підготовці 

військовослужбовців ЗСУ. Вже на початковому етапі україно-російського 

конфлікту група литовських офіцерів виконувала роль радників при Генеральному 

Штабі України та Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ. Литва також 

долучилась до забезпечення підготовки підрозділів відродженої Національної 

гвардії України. В січні 2016 року литовське оборонне міністерство долучилось до 

роботи багатонаціональної тренувальної групи «Україна», керівництво якою 

здійснювали США. Основною метою участі в програмі з боку литовської сторони 

стало надання допомоги в забезпеченні професійного навчання українських 

військовослужбовців, ознайомлення їх з литовських досвідом в сфері військової 

підготовки [61, c. 124]. Мова йде про орієнтування на місцевості, тренувальні 

стрільби, надання першої медичної допомоги, координацію підрозділів і 

планування операцій. За словами міністра оборони Литви Ю. Олекаса, таким чином 

підвищувався рівень відповідності збройних сил України стандартам НАТО та їхня 

здатність до координації з військовими силами країн-членів Північноатлантичного 

альянсу при виконанні практичних завдань. Задля забезпечення роботи в цьому 

напрямку на територію України було відряджене відділення литовських 

спецпризначенців, які – у співпраці з представниками інших країн-партнерів – мали 

працювати на підвищення кваліфікації своїх українських колег [219].  

Нормативне забезпечення участі литовських військових в підготовці бійців 

ЗСУ було оформлене Меморандумом про взаєморозуміння між міністерством 

оборони України та оборонним відомством Литовської Республіки щодо реалізації 

заходів військової підготовки збройних сил України, який було підписано 18 квітня 

2016 року [53]. Метою Меморандуму стало визначення напрямів співробітництва 
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та порядку дій між державами щодо розробки і реалізації навчальних та 

консультативних програм, та участі особового складу збройних сил Литовської 

Республіки у навчальній та консультативно-дорадчій діяльності з підготовки 

українських військовослужбовців. У середньостроковій та довгостроковій 

перспективах це мало сприяти інтенсифікації процесів євроатлантичної інтеграції 

України, формуванню нового менталітету українських військових, орієнтованих на 

Захід та НАТО. Пріоритетними напрямками навчальних програм з військової 

підготовки визначались: базова військова підготовка; колективна військова 

підготовка; спеціальна військова підготовка. Також згідно з документом литовські 

інструктори надавали консультації з розвитку сил спеціальних операцій; 

реформування сегменту сержантського корпусу ЗСУ; реформи системи базової 

військової підготовки; розвитку можливостей стратегічної комунікації; боротьби з 

корупцією і аудиту; застосування правових норм у військовій сфері; питань 

логістики; діяльності військової поліції [53]. Такий широкий спектр напрямків 

демонструє комплексний підхід обох сторін до цього виміру кооперації та інтерес 

України до запозичення литовського досвіду. При цьому слід звернути увагу на 

поєднання в документі завдань безпосередньо військової підготовки 

(зорієнтованих на короткостроковий результат) та глибинної модернізації 

забезпечуючого потенціалу ЗСУ (довгостроковий результат). 

В 2017 році литовська участь в підготовці українських збройних сил була 

розширена рішенням сейму Литовської Республіки. Згідно з оновленим мандатом, 

для виконання тренувальних завдань на території України литовські збройні сили 

могли відрядити до 60 своїх військовослужбовців. Станом на кінець 2018 року 

понад 20 литовських інструкторів були залучені до такої роботи. Вони проходили 

службу на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки в м. Яворів та 

142-му тренувальному центрі сил спеціального призначення в м. Бердичіві. При 

цьому на двосторонній зустрічі президентів П. Порошенка та Д. Грибаускайте, яка 

відбулась в грудні 2018 року, було обговорено можливість подальшого 

нарощування контингенту [213]. В першу чергу литовські інструктори працюють 

над вдосконаленням підготовки українських спецпризначенців, та формуванням 
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оновленого та ефективного сержантського корпусу в складі ЗСУ – саме ці сегменти 

тренувальної діяльності вказуються в українських документах як найбільш 

ефективні [287, c. 132]. З цього приводу військовий аташе Литви в Україні 

А. Норкус на початку 2020 року констатував, що з боку його держави «…багато 

було зроблено для вдосконалення системи підготовки і навчання [українського] 

сержантського корпусу. Проте перед нами стоїть завдання повною мірою 

розробити повноваження сержантського корпусу в новій структурі збройних сил, 

яка нещодавно проявилась у баченні Генерального штабу до 2030 року. Розвиток 

сучасних сил спеціальних операцій – ще одна визначна сфера, куди Литва інвестує 

значні кошти. Результат дуже очевидний – цього року Українська тактична група з 

питань спеціальних операцій перебуває в режимі очікування в межах сил 

реагування НАТО» [91]. Важливим елементом співпраці стає викладання 

українським військовим англійської мови – адже це сприяє їхній адаптації до 

євроатлантичних принципів та формує відповідний менталітет, зорієнтований на 

Захід. В литовській «Білій книзі» безпекової політики також вказується на вагомий 

внесок литовських експертів в процес підготовки української військової поліції 

[216, c. 27].  

Окрім тренувальної діяльності інструкторів на території України, литовська 

сторона забезпечує професійну підготовку українських військових й іншими 

засобами. Наприклад, продовжується використання литовської системи військової 

освіти для підвищення кваліфікації службовців ЗСУ. Українці навчаються у 

Литовській військовій академії імені генерала Йонаса Жямайтіса (м. Вільнюс) та 

Школі підофіцерів литовських збройних сил імені дивізійного генерала Стасіса 

Раштікіса (м. Каунас). За литовськими даними, в першому закладі проходять 

навчання 30 українських військових [214]. Також Литва допомагає забезпечити 

підготовку українських офіцерів в Балтійському оборонному коледжі 

(BALTDEFCOL), який розташовується в м. Тарту, Естонія.  

В рамках опанування литовського досвіду, розвитку взаємодії з іншими 

партнерами та адаптації до стандартів НАТО українські військові беруть участь в 

навчаннях на території Литви. Наприклад, в серпні 2016 року в цій державі поблизу 
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міста Пабраде проходили багатонаціональні тактичні маневри Flaming Thunder-

2016. В них взяли участь понад 1100 військовослужбовців з різних держав. Серед 

них були й вояки зі складу 80-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил 

України – мінометний взвод та штабні офіцери. Командир артилерійського 

підрозділу бригади полковник Д. Давиденко підкреслив, що всі вони є ветеранами 

бойових дій на сході держави [273]. Таким чином, участь України в навчаннях не 

обмежувалась виключно вивченням стандартів євроатлантичних партнерів та 

поглибленням координації зусиль із союзниками – але й полягала в демонстрації 

власного досвіду, здобутого в бойовій обстановці. 

Паралельно Литовська Республіка допомагає в структурній перебудові 

системи планування та управління українськими збройними силами. Вона є членом 

міжнародної консультативної групи з питань реформування сектору безпеки в 

міністерстві оборони України, до якої входить разом з США, Канадою, 

Великобританією та Польщею [216, c. 27]. Представники Литви беруть участь в 

роботі інституту стратегічних радників, прикріплених до українських державних 

структур з метою інтенсифікації реформ та надання практичних рекомендації з 

їхньої імплементації. Так, радником при Комітеті реформ міністерства оборони 

України та збройних сил України працює генерал-майор (у відставці) 

В. Вайкшнорас. В минулому він був начальником Балтійського оборонного 

коледжу, начальником Об’єднаного штабу збройних сил Литовської Республіки, 

військовим представником Литви в НАТО і ЄС. Відрядження спеціаліста такого 

рівня доводить серйозність ставлення литовського командування до вирішення 

завдань в рамках підтримки реформ в Україні. В обов’язки Вайкшнораса входить 

надання дорадчої допомоги структурам міністерства оборони та збройних сил 

України щодо імплементації реформ та реалізації курсу, спрямованого на набуття 

членства в Організації Північноатлантичного договору. У рамках своєї діяльності 

він багато уваги приділяє налагодженню взаємодії з українськими колегами. 

Наприклад, в листопаді 2019 року він відвідав Національний університет оборони 

України, де поділився із слухачами власними поглядами та баченням на питання 

лідерства, зокрема стратегічного рівня, як центральної складової фахового 
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зростання військового фахівця [97]. 

Литовська сторона наголошує на необхідності підтримувати реформи 

сектору безпеки та оборони в державах, які сповідують європейські демократичні 

цінності та прагнуть здобути членство в євроатлантичній системі колективної 

безпеки. Вона виступає за розвиток практичної взаємодії членів євроатлантичної 

спільноти – в першу чергу представників Балтійського регіону – в сфері надання 

допомоги країнам-партнерам [21; 215, c. 13]. За словами військового аташе 

Литовської Республіки в Україні А. Норкуса, в даному випадку «кінцева мета 

Литви – допомогти Україні посилити свої оборонні можливості, щоб відбити будь-

які напади на державний суверенітет та незалежність. Закріплене в Конституції 

положення про євроатлантичну інтеграцію є орієнтиром української оборонної 

реформи. У військовому плані вона спрямована на підвищення взаємодії між 

збройними силами України і НАТО. З огляду на це Литва може багато чим 

поділитися із нещодавнього досвіду інтеграції в НАТО. Водночас така співпраця є 

взаємовигідною з точки зору готовності України поділитися своїми знаннями 

боротьби проти російської агресії» [91]. 

Погоджуючись з тезою Норкуса, підкреслимо, що співпраця України з 

Литвою у форматі професійного обміну досвідом та підготовки 

військовослужбовців приносить користь всім учасникам цього процесу. Її 

позитивні результати не є однобічними. Україна також в міру своїх сил та 

можливостей робила внесок в вирішення завдань, які стоять перед литовським 

безпековим сектором. Це стосується не лише сучасного періоду двосторонніх 

відносин, але проявляється й в історичному контексті. Наприклад, в 2005 році 

Україна надала експертну допомогу при розслідуванні катастрофи російського 

літака Су-27 на території Литви, направивши своїх спеціалістів для консультацій 

литовських партнерів. Ці зусилля отримали схвальну оцінку від литовських 

посадовців. Міністр оборони Литви Г. Кіркілас з цього приводу відзначав, що 

українські експерти «зробили вагомий внесок в успіх розслідування» [215]. 

Сьогодні литовські інструктори допомагають українським військовим в 

переході на стандарти євроатлантичної системи колективної безпеки, забезпечують 
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їхнє ознайомлення з новітніми тактичними розробками, які лежать в основі 

колективного підходу учасників Організації Північноатлантичного договору до 

забезпечення функціонального військового сектору. В той же час практичний 

досвід, який збройні сили України набули в рамках конфлікту з Російською 

Федерацією, становить безпосередній інтерес для Литовської Республіки, та 

поглиблено вивчається. Найцікавішим для литовської сторони стає ознайомлення 

з російськими методами ведення гібридної війни, які були застосовані проти 

України, та перспективними стратегіями протидії цій загрозі. Ці новітні виклики 

ставлять під сумнів здатність традиційних складових безпекового сектору – таких 

як національні збройні сили – адекватно реагувати на ситуацію та в повному обсязі 

виконувати поставлені завдання із захисту суверенітету держави. Вони вимагають 

певного корегування принципів та стратегії застосування військової сили в 

сучасному світі. Виходячи з цього, Литва особливу увагу приділяє вивченню 

українського досвіду із застосування сил спеціального призначення в умовах 

гібридної агресії [216, c. 37]. Також поступово налагоджується співпраця 

експертного середовища двох держав, присвячена виробленню дієвих інструментів 

раннього попередження та протидії гібридним загрозам. Вона розвивається в 

рамках Платформи з протидії гібридним загрозам, яка була створена в рамках 

співпраці України з НАТО, та підпорядкована українському Урядовому офісу 

координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Одним з напрямків 

діяльності Платформи стала консолідація експертного середовища України та 

країн-членів НАТО щодо обміну досвідом в сфері боротьби з гібридними 

загрозами. З української сторони проект курував Національний інститут 

стратегічних досліджень, натомість основним учасником від держав 

Північноатлантичного альянсу виступила литовська інституція – Центр 

Східноєвропейських досліджень. У квітні 2019 р. ці установи спільно організували 

конференцію «Об’єднана експертиза для розробки системи раннього 

попередження для протидії гібридним загрозам», в якій взяли участь не лише 

литовські й українські експерти, але й представники інших країн-членів Альянсу, 

зацікавлені в виробленні спільної стратегії реагування на новітні загрози [243]. 
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Серед внеску українських дослідників до спільної роботи можна навести 

презентацію книги Є. Магди «Гібридна агресія Росії: уроки для Європи», яка 

отримала схвальну оцінку від литовських безпекових експертів, наприклад – 

Е. Баярунаса [68].  

Підсумовуючи характеристику двостороннього партнерства України та 

Литви в сфері військової підготовки, обміну досвідом та експертної координації, 

відзначимо, що станом на початок 2020 року близько 40 литовських військових 

інструкторів, наставників та радників в рамках Литовської навчальної місії в 

Україні (ЛНМУ) працюють з українськими колегами із різних підрозділів 

(сухопутних військ, сил спеціальних операцій) збройних сил і на різних рівнях – 

від тактичного до стратегічного [91]. Послідовність литовської позиції щодо 

надання Україні експертної допомоги демонструють проголошені в офіційних 

документах плани щодо майбутнього такої діяльності. Чітко підкреслюється, що 

держава має намір продовжувати програми з військової підготовки та надання 

консультацій з метою посилення обороноздатності України, реформування її 

сектору безпеки. Також вона шукає шляхи для розширення практичної діяльності 

у сфері військового співробітництва [216, c. 27]. В той же час підкреслимо, що якщо 

литовська сторона робить вагомий внесок в забезпечення теоретичної та технічної 

відповідності української армії рівню світових стандартів, то представники 

України паралельно діляться з союзниками своїм практичним досвідом, який може 

стати в нагоді для протидії актуальним безпековим викликам регіонального 

характеру. Це доводить двосторонність процесів співпраці, бенефіціарами яких 

виступають всі учасники.  

У військово-технічній сфері україно-литовське партнерство має тривалу 

історію. Литовська Республіка була зацікавлена у використанні наявних в 

української сторони матеріальних ресурсів та виробничо-ремонтних потужностей 

для підтримання в боєздатному стані наявних на озброєнні радянських зразків – 

мова йшла про технічне обслуговування литовських техніки та озброєння на 

українських підприємствах. Наприклад, технічне обслуговування литовських 

військово-транспортних літаків Ан-26 здійснювалося на українському авіаційному 
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заводі в м. Київ [127]. Протягом останніх років спостерігається підвищення 

інтересу Литви до активізації співробітництва з Україною в межах взаємодії 

оборонно-промислових комплексів – закономірний наслідок інтенсифікації 

розвитку українського ОПК в умовах продовження російсько-українського 

конфлікту, які створюють потребу в інтенсифікації діяльності відносно розробки 

проектів перспективного озброєння. В жовтні 2017 року в рамках проведення 

міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека-2017» між українським 

державним концерном «Укроборонпром» та Литовською Асоціацією Безпекової та 

Оборонної Індустрії (LDSIA) було укладено меморандум про співпрацю, який 

окреслює майбутні вектори партнерства. Підписи під документом поставили 

заступник генерального директора «Укроборонпрому» із зовнішньоекономічної 

діяльності Д. Гурак та директор LDSIA Р. Горбачьовас. За словами українського 

чиновника, це засвідчило наявність відкритих перспектив розширення потенціалу 

взаємовигідного співробітництва оборонних промисловостей України та Литви. 

Також він відзначив, що в умовах наявності спільної для обох держав загрози зі 

Сходу безпекове партнерство має для них стратегічне значення, особливо – в сфері 

найновіших високих оборонних технологій [274, c. 90].  

Прагнучи посилити український потенціал до протидії агресору, литовська 

сторона докладає значні зусилля для вдосконалення матеріально-технічного 

забезпечення ЗСУ. Відповідні домовленості про військово-технічну допомогу між 

Литвою та Україною були узгоджені в листопаді 2014 року. Литовська Республіка 

стала першою європейською державою, яка в умовах конфлікту постачала Україні 

летальне озброєння. Мова йшла про зразки легкої стрілецької зброї, які литовські 

збройні сили використовували до приєднання до НАТО, і від подальшої 

експлуатації яких було вирішено відмовитись через невідповідність уніфікованим 

стандартам Альянсу (наприклад, щодо калібру набоїв). Серед іншого литовська 

сторона була готова передати Україні автомати Калашникова та два мільйони 

набоїв до них. В 2016 році Литва передала нашій державі 146 одиниць 

великокаліберних кулеметів (60 14,5-мм кулеметів КПВ та 86 12,7-мм кулеметів 

ДШК) [211]. Того ж року Україна отримала від литовців понад 150 тон боєприпасів. 
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В 2018 році Литва висловила готовність продовжити постачання озброєння, в тому 

числі – передати України до 7 тис. одиниць легкої стрілецької зброї, міномети, 

кулемети, протитанкові системи та боєприпаси, вартість яких становила до 3 млн. 

євро [274, c. 90]. Зважаючи на масштаби конфлікту та російський військовий 

потенціал, такі обсяги допомоги звичайно не можуть розцінюватися як 

широкомасштабний внесок в підвищення обороноздатності України – втім, мають 

велике інформаційне та моральне значення, демонструючи литовську підтримку. 

За словами військового оглядача балтійського Інтернет-видання Delfi 

В. Сальджюнаса, «це… дрібниця…, але все ж таки це – символ. Українці – теж наші 

брати. І якщо у нас один суперник, назвемо Росію так, якщо одна загроза з Росії 

виходить, значить ми будемо допомагати тим, хто безпосередньо бореться із цією 

державою» [87]. 

Постачання Литвою озброєння в Україну привертає особливу увагу 

оглядачів. На експертному рівні висловлюються сумніви у виключно литовському 

походженні зброї та військових матеріалів, спрямованих до нашої держави. Наявні 

дані дозволяють припустити, що Литовська Республіка виступила посередником 

при передачі Україні військової допомоги, зібраної в кількох центрально- та 

східноєвропейських державах-членах НАТО (таку думку в 2014-2015 роках 

висловив президент Potomac Foundation Ф. Кербер). Втім, це жодним чином не 

знижує значення Литви в якості союзника України. Навпаки, у випадку правдивості 

зазначених припущень такий сценарій актуалізує роль Литовської Республіки як 

партнера нашої держави. Її місце у зовнішніх зв’язках України набуває нової якості 

– адже саме ця країна погодилась офіційно взяти на себе обов’язки та 

відповідальність, які засвідчують особливе союзницьке ставлення та готовність 

допомогти, і через це сприймаються як антиросійський демарш в Кремлі [61, 

c. 124]. Коментуючи цю тему, військовий експерт Українського центру 

економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова 

М. Сунгуровський наголошує на тому, що постачання озброєння Україні було дуже 

чутливим питанням з політичної точки зору. Багато країн, які могли долучитись до 

реалізації цього процесу, відмовлялись брати в ньому участь або ж займали 
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очікувальну позицію, не бажаючи наразитися на відповідь з боку Російської 

Федерації [98]. Дійсно, Москва негативно відреагувала на литовську позицію з 

цього питання. На думку російської сторони, рішення литовської влади передати 

Україні летальну зброю суперечить багатоплановим міжнародним зусиллям щодо 

умиротворення ситуації на Донбасі в рамках Мінських домовленостей [135]. Але 

загроза ескалації відносин з РФ не вплинула на політику Литовської Республіки, 

яка продовжує виступати постачальником (або каналом постачання) озброєння в 

нашу державу. Вже в лютому 2019 року литовська влада прийняла рішення 

передати Україні додаткові боєприпаси для стрілецького озброєння – понад 

мільйон набоїв вартістю 255 тис. євро. Литовська сторона наголошує, що такі дії не 

лише відповідають двостороннім угодам та характеру відносин між державами, але 

й мають потужну підтримку населення республіки. За даними міністерства оборони 

Литви, 64 % респондентів, які взяли участь в проведеному у 2018 році опитуванні, 

прихильно висловилися стосовно практики надання Україні військової 

допомоги [212]. 

Литва виділяє значні кошти не лише на посилення військового потенціалу 

України. Паралельно з поставками зброї вона надає й гуманітарну підтримку. 

Всього за період 2014-2018 років ця держава надала Україні 11,5 млн. євро 

допомоги [91]. Також не залишає без уваги це питання й литовська громадськість. 

В країни функціонує волонтерське об’єднання «Синьо-Жовті», очолюване 

Й. Охманом. За перші три роки російсько-українського конфлікту вона зібрала 

приблизно 400 тис. євро, які були передані на потребу збройних сил України [62].  

Важливим практичним аспектом гуманітарної співпраці стає надання 

медичної підтримки українським військовим. Практично відразу після початку 

активної фази конфлікту Литва взяла на себе обов’язки в забезпеченні лікування 

частини українських військовослужбовців, які отримали бойові поранення. Вони 

проходять реабілітацію у військовому медичному центрі в місті Друскінінкай. Вже 

в 2014 році в Литві перебували на лікуванні 43 громадянина нашої держави [225]. 

Наступного року було досягнуто домовленість, що ця країна щороку прийматиме 

на своїй територій півсотні поранених українців. Угода виконувалась литовською 
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стороною – підтвердженням цього служить акцент на лікуванні 50 українських 

військових на території Литви, зроблений в «Білій книзі» ЗСУ за 2018 рік [287, 

c. 132]. Цей факт розглядається як важливий елемент співпраці двох держав. Всього 

за перші чотири роки конфлікту через литовські медичні заклади пройшов 191 

український військовий [225]. Це найвищий показник серед всіх країн, які надають 

Україні допомогу подібного формату. Також Україна вивчає литовський досвід із 

надання медичних послуг військовослужбовцям. Його планується використати при 

відкритті центру психологічної соціальної реабілітації, який буде допомагати 

людям, що постраждали внаслідок війни на Донбасі [91]. 

Важливим елементом двосторонньої кооперації в сфері безпеки та оборони 

залишається практична співпраця збройних сил України та Литви. Вона не 

обмежується актуальною взаємодією щодо протидії російській політиці. В її основі 

лежить плодотворне партнерство в межах спільної участі в миротворчих операціях, 

у тому числі тих, які проводились під егідою Організації Північноатлантичного 

договору. Наприклад, взвод литовських військових брав участь в місії KFOR у 

Косово. Він проходив службу у складі багатонаціональної бригади EAST («Схід») 

миротворчих сил, підпорядковуючись командуванню польсько-українського 

батальйону в селі Качанік, у 40 кілометрах від м. Приштина [30, c. 54]. Натомість в 

Афганістані вже українські військовослужбовці – медичний персонал – виконували 

свої обов’язки у складі литовського контингенту (першим з них став український 

лікар анестезіолог-реаніматолог капітан А. Родзоняк, який проходив службу в 

литовському підрозділі з весни і до кінця осені 2007 року [48]). Вони діяли на 

основі підписаної в березні 2007 року технічної угоди між міністерством оборони 

України та міністерством оборони Литовської Республіки щодо направлення 

миротворчого персоналу України для виконання завдань у складі литовської групи 

з реконструкції афганської провінції Гор, що діяла в рамках Міжнародних сил 

сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан [101]. В подальшому 

домовленості щодо співпраці в даному форматі двічі оновлювалися та 

перезатверджувалися – в 2008 [102] та 2011 [104] роках (при цьому до останнього 

документу спеціальним протоколом від 13 червня 2014 року були внесені певні 



91 

зміни). Таким чином, можна констатувати наявність перевіреного часом бойового 

партнерства між українськими та литовськими миротворцями. Воно отримало 

схвальні відгуки від спеціалістів. Наприклад, як примітний факт у двосторонніх 

відносинах, що сприяв їхньому поглибленню, спільну участь в афганській операції 

розглядає військовий аташе Литовської Республіки в Україні А. Норкус [91]. 

Дійсно, цей аспект двосторонньої співпраці, попри його незначні масштаби, грає 

важливу роль. Вона проявляється в першу чергу в іміджевому форматі. Співпраця 

в рамках миротворчих операцій дозволяла відстоювати в інформаційній площині 

тезу про взаємовигідність, важливість та практичні результати співпраці. 

Формувався імідж своєрідних «братів по зброї» українських та литовських 

військових, що впливало не лише на двосторонні відносини, але й на процес 

євроатлантичної інтеграції України. На персональному рівні спільна участь в 

миротворчих операціях сприяла розвитку особистих контактів між 

військовослужбовцями, створюючи таким чином атмосферу довіри та основу для 

плодотворної співпраці в майбутньому.  

Наприкінці 2000-х років україно-литовське партнерство в сфері 

миротворчості поглиблювалось – в рамках появи ініціативи щодо створення 

спільної миротворчої частини. Проект мав трьохсторонній формат – із залученням 

Польщі в статусі повноцінного партнера. Попри наявність певних історичних 

протиріч з Польщею, серед литовської політичної еліти вже давно циркулювала 

ідея трансформації двостороннього формату регіональної співпраці у 

багатосторонній – так, в 2004 році в.о. президента Литви А. Паулаускас відзначав 

потенціал розвитку тристоронньої співпраці між Литовською Республікою, 

Польщею та Україною [256]. Базові домовленості щодо цього були досягнуті під 

час зустрічі міністрів оборони Європейського Союзу у червні 2008 року. На ній 

було прийняте рішення щодо формування об’єднаного литовсько-польсько-

українського військового підрозділу. Подальше обговорення питання призвело до 

згоди сформувати підрозділ бригадного рівня, службу в якому мали проходити 

литовські, польські та українські військові. Вона мала складатися з трьох окремих 

батальйонів, сформованих за національною ознакою, які б дислокувалися на 
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території своїх держав. Згідно з планом, возз’єднувався підрозділ лише у випадку 

виконання спільних завдань або навчань. Військова техніка та зброя не були 

уніфіковані. Проте із часом передбачалось, що бригада повністю досягне 

відповідності критеріям армій НАТО [38, c. 96]. Таким чином, формування 

підрозділу мало наблизити Україну до стандартів Північноатлантичного альянсу 

Процес формування підрозділу було запущено на нормативному рівні в 

листопаді 2009 року, коли в Брюсселі було узгоджено лист про наміри з цього 

питання. «Біла книга» ЗСУ того періоду відзначала, що це підкреслює подальше 

поглиблення співпраці Литви, Польщі та України в сфері миротворчості [285, c. 57-

58]. Бригада мала стати до служби вже восени 2011 року, але українські 

внутрішньополітичні процеси вплинули на ситуацію. Після приходу до влади в 

Україні В. Януковича та відмови від євроатлантичного курсу створення підрозділу 

було формально відкладене, а на практиці – фактично заморожене. Україна 

повернулась до цього проекту лише в 2014 році, після подій Революції Гідності. В 

умовах актуалізації безпекового аспекту співпраці України із західними 

партнерами представники вітчизняного міністерства оборони підняли це питання 

під час візиту до штаб-квартири Організації Північноатлантичного договору. Після 

цього темпи реалізації проекту суттєво активізувались. У вересні 2014 року міністр 

оборони України В. Гелетей підписав угоду з Литвою і Польщею про формування 

спільної литовсько-польсько-української військової частини [118]. Вже в лютому 

2015 року Верховна Рада України ратифікувала міжурядову угоду про створення 

об’єднаного підрозділу. Через півтора місяці відповідні дії реалізували й 

парламенти країн-партнерів – Польщі (20 березня 2015 р.) та Литви (26 березня 

2015 р.). Остаточний перехід від юридичного узгодження до практичного формату 

вирішення цього питання ознаменувало підписання міністрами оборони трьох 

країн, залучених до проекту, технічної угоди щодо детальних аспектів 

функціонування спільної військової частини, яке відбулось у Львові 24 липня 2015 

року [103].  

Згідно сформованої нормативної бази, метою створення бригади є:  

− підвищення рівня взаємної довіри між учасниками проекту, за рахунок 
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чого очікується покращення безпекової ситуації в Балто-Чорноморському 

регіоні; 

− зміцнення військової співпраці та практичної координації між Литвою, 

Польщею та Україною з метою вдосконалення підготовки військ та 

досягнення оперативної взаємосумісності для виконання широкого 

спектру завдань;  

− поширення та впровадження сучасних стандартів, прийнятих в рамках 

євроатлантичної системи колективної безпеки, із планування, 

забезпечення та застосування військ у загальну систему підготовки ЗСУ;  

− забезпечення національного внеску Литви, Польщі та України до 

практики створення багатонаціональних військових формувань високого 

рівня готовності, які можуть бути використані при проведенні 

миротворчих операцій під егідою ООН, НАТО, ЄС та інших міжнародних 

структур на основі мандату Ради Безпеки ООН та у разі схвалення 

національними парламентами [61, c. 126].  

Структурно бригада складається з міжнародної штаб-квартири та трьох 

національних батальйонів. Від Литви до неї увійшов особовий склад Уланського 

батальйону Великої княгині Біруте; від Польщі – військовослужбовці 21-ї 

Підгалянської стрілецької бригади; від України – бійці 80-ї окремої десантно-

штурмової бригади [51, c. 176]. Загальна чисельність підрозділу становить 4,5 тисяч 

осіб. Втім, вони збираються в одному місці лише для проведення навчань та участі 

в багатонаціональних операціях. Як і було раніше узгоджено, в звичайному режимі 

батальйони бригади розташовані на території своїх країн, а її багатонаціональний 

штаб розміщується поблизу міста Люблін в Польщі. Командний склад бригади 

призначається установчими країнами підрозділу за ротаційною схемою. При цьому 

основні керівні посади – командира, його заступника та начальника штабу – 

рівномірно розподіляються між трьома державами. Таким чином, забезпечується 

рівноцінна участь Литви, Польщі та України в керуванні підрозділом. З жовтня 

2017 року бригада носить ім’я Великого гетьмана Литовського Костянтина 

Острозького – важливої постаті для історії всіх трьох держав, залучених до 
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проекту.  

Процес практичної підготовки бригади розпочався восени 2015 року. Її бійці 

були залучені до командно-штабних навчань на території Польщі. Тренування були 

сконцентровані на підготовці офіцерського складу до викликів та завдань, які 

пропонують сучасні військові конфлікти. Важливе місце при цьому віддавалось 

виробленню навичок із протидії ворожій пропаганді та роботі із місцевим 

населенням в зоні конфлікту. В цих аспектах професійної підготовки українські 

фахівці самі могли поділитися з партнерами набутим за останні роки досвідом. З 

січня 2016 року в Любліні розпочав функціонування штаб бригади. Протягом 

наступного року підрозділ взяв участь в низці навчань різного рівня, таких як 

Anaconda-2016 (червень 2016 р., Польща) та Maple Arch-2016 (листопад 2016 р., 

Україна). Нарешті в грудні 2016 року бригада підтвердила набуття повних 

операційних можливостей та готовність виконувати місії з підтримки миру.  

Протягом наступних років підрозділ продовжував підготовку, підвищуючи 

власні можливості за рахунок участі в багатонаціональних навчаннях. Так, в 2018 

році він взяв участь в тренуваннях Rapid Trident-2018 (вересень 2018 р., Україна), 

Maple Arch-2018 (жовтень 2018 р., Литва) та Anaconda-2018 (листопад-грудень 

2018 р., Польща). Також службовці підрозділу були залучені до командних та 

штабних навчань Seven Stars та Brave Boss [287, c. 133]. Сьогодні бригада стає 

важливим елементом здобуття взаємної сумісності українських та литовських 

збройних сил. Але найбільше значення реалізація такого проекту має не для двох- 

чи трьохсторонніх відносин, а для переформатування всього регіонального 

простору. Партнерство Литви, Польща та України демонструє їхню готовність до 

об’єднання зусиль. Це відкриває перспективи для розбудови функціонального 

Балто-Чорноморського «поясу безпеки». Паралельно функціонування бригади 

сприяє адаптації українського безпекового сектору до стандартів євроатлантичної 

спільноти.  

Важливим елементом україно-литовських відносин є співпраця в сфері 

боротьби із кіберзагрозами – надзвичайно важливий сектор безпекової політики в 

сучасних умовах. Серед країн Балтії Литовська Республіка не є ключовим гравцем 
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в цьому сегменті оборонної діяльності – цю позицію займає Естонія. Відтак, 

кіберсектор не перетворюється на домінуючий елемент в двосторонніх відносинах. 

Але це не означає нехтування ним з боку українських та литовських посадовців. 

Партнерство щодо боротьби з кіберзагрозами поступово розвивається – хоча йому 

й приділяється менше уваги, аніж у випадку україно-естонських відносин. На нашу 

думку, воно просто частково «губиться» на фоні інших сфер (постачання озброєння 

та військових матеріалів, функціонування ЛитПолУкрбриг тощо), результати від 

яких краще помітні, та які не характерні для відносин України з іншими 

партнерами. Подальші плани щодо поглиблення взаєморозуміння в цьому 

напрямку були визнані під час візиту української делегації до Литви в листопаді 

2019 року. В його рамках міністр оборони України А. Загороднюк та міністр 

оборони Литовської Республіки Р. Каробліс підписали Декларацію про наміри 

співробітництва у сфері кібернетичної безпеки. Документ передбачає реалізацію 

серії заходів, спрямованих на розвиток співпраці у зазначеній сфері для 

забезпечення оперативного та адекватного реагування у разі виникнення 

масштабних національних або міжнародних кіберінцидентів. Також представники 

України та Естонії висловили намір щодо створення в майбутньому спільних 

пунктів єдиного контакту для обміну інформацією про кіберзагрози та напади; 

розробки плану спільних навчань, присвячених питанню кібербезпеки [23]. 

Окрім безпосереднього військового партнерства, важливим елементом 

сучасної кооперації в безпековій сфері стає координація зусиль та реалізація 

практичної діяльності щодо протидії гібридному тиску, який сьогодні стає не 

меншою загрозою, аніж пряма військова агресія. В цьому контексті доцільно 

звернути увагу на інформаційну політику Литви, спрямовану на протидію 

російській пропаганді, та перспективи україно-литовської взаємодії в 

енергетичному секторі, який активно використовується Росією як інструмент тиску 

на сусідів.  

В умовах посилення гібридних загроз взаємодія в інформаційній площині 

набуває особливої актуальності. Сьогодні для України надзвичайно важливо, щоб 

її ключові союзники докладали зусилля для нівелювання загрозливого впливу 
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російської інформаційної кампанії, спрямованої на країни Заходу. В даному 

випадку реакція литовських посадовців на такі дії Кремля заслуговує на позитивну 

оцінку. В рамках протидії російським гібридним діям, спрямованим на підрив 

стійкості суспільства та створення загрози консолідованій позиції Європи, Литва 

вдається до політики, яка покликана обмежити вплив російської пропаганди. 

Вільнюс реалізовує репресивні заходи щодо російського пропагандистського 

мовлення на рівні національного інформаційного простору. На території Литви 

припинялась трансляція російських телевізійних каналів (РТР, Перший канал, 

НТВ) [147]. Також жорсткому контролю підлягає діяльність литовських ЗМІ 

проросійської орієнтації (щотижневик «Литовський кур’єр», «Обзор», «Експрес-

тиждень» та телевізійний «Балтійський канал» — дочірня структура Першого 

каналу в країнах Балтії) [20]. Наприклад, на три місяці було призупинено передачу 

балтійської версії російського Першого каналу через трансляцію передачі із циклу 

«Людина і закон», в якій була представлена неприйнятна для литовського 

суспільства версія подій 13 січня 1991 р. в Вільнюсі (зіткнення між прибічниками 

незалежності Литви та радянськими військовими) [11, c. 35]. 

Окрім інформаційного тиску, здійсненого за рахунок спланованої 

пропагандистської кампанії, Росія активно звертається до використання 

енергетичного сектору для проекції свого впливу на інші держави, в тому числі – й 

на Україну. Україно-російські відносини мають тривалу історію застосування з 

боку РФ стратегії «газового шантажу». Вона стає вагомим додатком до практики 

прямого застосування військової сили проти сусідів; складовою частиною 

загального плану, націленого на встановлення російського контролю над 

Україною. Очевидно, що в умовах окупації Криму та продовження агресії на сході 

країни українська влада не може розраховувати на стабільні поставки 

енергоресурсів з Росії, не наражаючи на небезпеку національні інтереси. 

Забезпечення диверсифікації джерел постачання стає важливим завданням для 

нашої держави. Литовська Республіка, розуміючи важливість цього питання, 

пропонує вихід із ситуації. З цього приводу наприкінці 2019 року президент Литви 

Г. Науседа запропонував Україні альтернативний маршрут доставки газу – через 
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термінал зрідженого газу в Клайпеді та територією Польщі (цей транзитний 

маршрут має бути запущений до кінця 2021 року) [228].  

Аналізуючи актуальний стан двосторонніх відносин, литовський експерт 

Л. Еріксонас відзначає, що інтенсифікація литовсько-українських контактів 

засвідчує надзвичайну важливість України для литовської зовнішньої політики, в 

тому числі – для її позиціонування як активного члена міжнародної спільноти. На 

його думку, сформоване стратегічне партнерство з нашою державою стає одним з 

головним напрямків діяльності литовської дипломатії. Він вважає, що Литва та 

Україна можуть сформувати унікальний регіональний альянс, який 

об’єднуватимуть не лише спільні безпекові загрози, але й інтереси в сфері 

економіки та соціального розвитку [164, c. 4]. 

Результати аналізу практичних аспектів україно-литовського 

співробітництва в сфері безпеки та оборони наочно доводять його значення в 

системі зовнішньополітичних зв’язків України. Характер двосторонніх відносин 

демонструє готовність Литовської Республіки надавати всебічну допомогу в 

модернізації вітчизняного безпекового сектору. Послідовна дружня позиція 

литовської влади в умовах україно-російського конфлікту дозволяє говорити про 

Литву як про одного з найвірніших союзників України. Її підтверджує активізація 

практичної кооперації практично за всіма напрямками, серед яких особливо 

відзначаються: надання матеріально-технічної допомоги; підтримка реформ в 

структурах міністерства оборони України; забезпечення тренувальної місії на 

українській території та обмін досвідом; лікування поранених українських бійців; 

партнерство в сфері миротворчої діяльності та у форматі функціонування 

об’єднаного литовсько-польсько-українського підрозділу. В комплексі все це 

перетворює Литву на ключового партнера України в рамках Балто-Чорноморського 

регіону [61, c. 126]. На нашу думку, сучасний стан відносин між державами 

дозволяє говорити про наявність україно-литовського партнерства стратегічного 

рівня. В свою чергу це має вплив на весь східний фланг європейського простору та 

перспективи реалізації регіональних інтеграційних проектів в його межах. Литва та 

Україна разом виступають важливим елементом для формування «поясу безпеки», 
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спрямованого на захист східного кордону Європи. Відтак наслідки їхньої співпраця 

виходять далеко за межі взаємної допомоги, перетворюючись на вагомий чинник, 

який здатен закласти основу для переформатування регіонального простору.  

 

2.3. Безпеково-інформаційний аспект партнерства України та Естонії  

 

Серед країн Балтії Естонія займає особливу позицію. Історично вона має 

важливі відмінності від Латвії та Литви. В етнічному плані естонський народ 

сформувався внаслідок змішування місцевого балтського населення та фіно-

угорських племен. Естонська мова належить саме до фіно-угорської групи – на 

відміну від латвійської та литовської, які формують окрему балтську групу. В 

економічному плані Естонія демонструє високі темпи та динаміку розвитку, 

відзначаючись найбільшою стабільністю серед трьох держав. Окремо слід 

підкреслити її успіхи в процесі діджиталізації та запровадження новітніх 

технологій, які стали візитівкою естонської системи державного управління – за 

цими показниками Естонія перевершує не лише найближчих сусідів, але й деякі 

країни Західної Європи. Все це впливає на специфіку двосторонніх відносин 

Естонії з партнерами, в тому числі – з Україною. 

Україна та Естонська Республіка встановили плідні партнерські відносини з 

початку 1990-х років. Документом, який заклав їх основи, став Договір про дружбу 

і співробітництво, який було підписано в травні 1992 року [18]. Він мав 

комплексний мультисекторальний характер, характерний для документів такого 

типу, які формують базу для співпраці новостворених держав. Але безпековий 

аспект відносин також знайшов своє відображення в ньому – стаття 3 договору 

вказувала, що сторони підтверджують вірність принципам, зафіксованим в Статуті 

ООН та в документах Наради з безпеки і співробітництва в Європі. Вони 

визначалися як базові для розвитку міждержавного співіснування. Україна та 

Естонія домовились вирішувати всі суперечки між собою мирним шляхом та не 

використовувати збройні сили один проти одного.  

Основи для україно-естонського партнерства в сфері безпеки та оборони 
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були закладені підписанням угоди між міністерствами оборони двох держав в 1994 

році [116]. Вона мала типовий характер, окреслюючи загальні напрямки активізації 

кооперації. Її основними аспектами визначались розбудова системи управління 

збройними силами в мирний час; ремонт та експлуатація військової техніки та 

озброєння; військова освіта та наука; гуманітарна та культурно-виховна діяльність 

у збройних силах; правовий і соціальний захист військовослужбовців і членів їхніх 

родин тощо. Документ також регламентував формати реалізації партнерських 

відносин в практичній сфері (через проведення офіційних та робочих зустрічей, 

участь в урочистих та культурних заходах, підготовку військовослужбовців у 

військово-навчальних закладах), фінансовий аспект цієї діяльності та процедуру 

узгодження планів майбутньої співпраці. 

У подальшому нормативна база двосторонніх відносин поступово 

розширювалася. До безпекового сектору україно-естонської співпраці також слід 

віднести контакти прикордонних відомств, які в 1999 році підписали Протокол про 

співробітництво в сфері охорони державних кордонів [86]. У ХХІ столітті було 

підготовлено ще кілька документів, які регламентували партнерство України та 

Естонії. Уряди цих країн в 2004 році підписали угод про взаємну охорону секретної 

інформації [112]; у 2013 року було підписано поновлену Програму двостороннього 

співробітництва між оборонними відомствами України та Естонської Республіки. 

Коментуючи стан україно-естонських відносин на перших етапах їхнього 

формування, тодішній міністр закордонних справ Естонської Республіки 

Т. Г. Ільвес в 1999 році відзначав, що обом державам в минулому не пощастило 

опинитися на «неправильному» боці лінії, що розмежовувала цивілізовану Європу 

від СРСР протягом холодної війни. Політик підкреслював наявність спільної 

історичної спадщини, коли як України, так і Естонія проти власної волі були 

відірвані від європейського політичного, економічного та безпекового 

співробітництва. Натомість він наголошував, що зараз Естонія та Україна є 

незалежними, суверенними країнами, вільними від іноземного панування, які 

власноруч визначають свій статус в системі міжнародних відносин. Вони стоять 

перед важливим завданням відновлення в статусі повноправних членів 



100 

європейської спільноти, заснованої на спільних демократичних цінностях. Ільвес 

констатував, що україно-естонські двосторонні контакти швидко розвиваються з 

моменту встановлення дипломатичних відносин у 1992 році. За дуже короткий 

проміжок часу Естонія та Україна сформували міцне партнерство, засноване на 

взаємному інтересі та повазі. Потужна правова база (на той момент – до 38 

міжурядових та міжвідомчих угод), на якій засновані відносини, є ознакою 

серйозності, з якою сторони ставляться до міждержавної взаємодії. Керівник МЗС 

Естонії наголошував, що його держава має більше домовленостей з Україною, ніж 

з будь-якою іншою країною. На його думку, це свідчило про те, чого можна 

досягти, коли дві країни справді зацікавлені у співпраці та добрих відносинах, які 

роблять їх багатшими та сильнішими [182]. 

Після початку російської агресії проти України влада Естонії зайняла 

однозначну позицію стосовно необхідності підтримки нашої держави та посилення 

тиску на Москву. Вже на початку березня 2014 року, в умовах активізації 

російських дій в Криму, естонська влада засудила політику В. Путіна. Покладаючи 

повну провину за загострення ситуації в Україні на Російську Федерацію, Рада 

Національної Безпеки Естонії звинуватила її у вторгненні на територію суверенної 

держави та окупації її частини. Керівництво Естонії закликало партнерів по ЄС і 

НАТО адекватно відреагувати на цю загрозу. За словами Т. Г. Ільвеса (який на той 

момент обіймав посаду президента Естонської Республіки) події, які відбуваються 

в Україні, є «…російським вторгненням та де-факто окупацією. Російська 

військова діяльність в Україні, або її загрози, мають вплив на безпеку всієї Європи» 

[250]. Міністр оборони Естонії У. Рейнсалу також виступив на підтримку України. 

Він заявив, що Захід повинен застосувати санкції до політиків і чиновників 

Російської Федерації, відповідальних за можливе введення військ в Україну. 

Чиновник підкреслив, що люди, залучені до планування та організації анексії 

території суверенної держави, мають понести за це відповідальність. Він 

наголошував на необхідності запровадження серйозних персональних санкцій 

проти керівництва РФ [56]. Коментуючи характер україно-естонського безпекового 

партнерства в умовах російської агресії, командувач естонських збройних сил 
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генерал-лейтенант Р. Террас підкреслив, що як Естонія, так і інші країни Балтії 

вважають Україну форпостом в обороні Європи від нападу. Саме з цього походить 

позиція естонського керівництва щодо продовження санкційної політики стосовно 

РФ та активізації підтримки прагнення українців до миру та свободи [108].  

Протягом наступних років безпекове партнерство України та Естонії 

продовжувало розвиватися. На нашу думку, специфіка практичних аспектів його 

реалізації дозволяє розділити відповідну сферу двосторонніх відносин на кілька 

напрямків діяльності. Серед них ключовими є: 

− продовження консультацій та зустрічей на високому рівні (має значення 

для вироблення стратегії міждержавної взаємодії, паралельно 

забезпечуючи іміджевий аспект естонської підтримки та демонструючи 

солідарність цієї держави з Україною); 

− участь Естонії в традиційних зусиллях партнерів України, спрямованих на 

посилення її оборонного потенціалу (навчальна діяльність для військових, 

фінансова підтримка тощо); 

− розвиток взаємодії в специфічних сферах оборонної політики, в яких 

безпосередньо естонський національний досвід є перспективним та може 

бути використаний Україною (кіберзахист, формування системи 

територіальної оборони).  

Характеризуючи сектор двосторонньої взаємодії на найвищому рівні, слід 

звернутися до вивчення візитів офіційних делегацій, які опікуються проблемами 

безпеки. Вони створюють майданчик для обговорення перспектив співпраці, 

паралельно демонструючи підтримку України Естонською Республікою. 

У цьому контексті привертає увагу участь в подібних зустрічах керівників 

оборонних відомств держав – тобто чиновників, які безпосередньо відповідають за 

оборонну політику України та Естонії. Високу інтенсивність двосторонніх візитів 

ілюструє аналіз україно-естонських контактів протягом нетривалого проміжку 

часу – наприклад, третього та четвертого кварталів 2016 року. За цей період 

українські та естонські високопосадовці здійснили низку поїздок та взяли участь в 

чисельних обговореннях майбутнього двосторонньої співпраці. В серпні 2016 році 
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з візитом до Києва прибув міністр оборони Естонії Х. Хансо. Він провів зустріч з 

секретарем РНБО України О. Турчиновим, на якій висловився на підтримку тези 

про неприпустимість зняття з Російської Федерації санкцій та важливість 

активізації військово-технічної співпраці між нашою державою та Європою. 

Посадовці обговорили реформи сектору безпеки і оборони України та досвід 

Естонії в цій сфері, акцентуючи увагу на естонських успіхах в забезпеченні захисту 

від кібератак [105]. Серед іншого Хассо взяв участь в урочистих заходах, 

влаштованих з нагоди святкування Дня Незалежності України, та відвідав одну з 

українських військових частин.  

Із зворотнім візитом у вересні 2016 року Естонію відвідали офіцери 

Управління комунікацій та преси міністерства оборони України та Управління 

зв’язків з громадськістю збройних сил України. В рамках візиту делегація 

ознайомилась із досвідом створення системи стратегічних комунікацій на рівні 

держави, оборонного відомства та Сил Оборони Естонської Республіки [51, c. 186]. 

Важливою складовою програми візиту стали зустрічі і конструктивні дискусії з 

представниками Департаменту Стратегічних комунікацій в апараті прем’єр-

міністра Естонії, відповідних структур у міністерстві оборони та в Силах Оборони 

цієї країни, які відповідають за практичне втілення принципів ефективного зв’язку 

із мас-медіа та громадськістю [10]. 

У листопаді 2016 року в рамках візиту до трьох країн Балтії Естонську 

Республіку відвідала українська делегація на чолі з начальником Генерального 

Штабу збройних сил України генералом В. Муженком. Вона побувала в одному з 

підрозділів сил спеціальних операції Сил Оборони Естонії, де його командир – 

підполковник Р. Отегі – розповів про організацію бойової підготовки 

спецпризначенців, та її адаптації до стандартів НАТО. У рамках зустрічі були 

обговорені питання бойової підготовки підрозділів, технічного, методологічного та 

інструкторського забезпечення, можливість проведення спільних навчальних 

заходів та ефективнішого запровадження й адаптації стандартів НАТО в підготовку 

спецпризначенців [12]. На вищому рівні українські військові зустрілися з 

командувачем збройних сил Естонії генерал-майором Р. Террасом, міністром 
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оборони Естонської Республіки Х. Хансо та головою Ради безпеки і оборони 

держави М. Міхкельсоном. Темами для розмови стало залучення естонських 

фахівців до підготовки українських військових, перспективи реформування 

безпекового сектору України, можливості використання естонського досвіду для 

запровадження стандартів Північноатлантичного альянсу в нашій державі [12]. 

Означений сектор співпраці закладає основи для її практичної імплементації. 

Також він сприяв формуванню атмосфери довіри між українським та естонським 

командуванням, яка є важливим елементом забезпечення стабільності партнерства 

в сфері безпеки та оборони.  

Одним з результатів такого активного діалогу на високому рівні стало 

узгодження на документальному рівні ключових напрямків практичної взаємодії 

України та Естонії в сфері безпеки та оборони. Вони були визначені в 

Меморандумі, укладеному міністерствами оборони двох держав в 2017 році. 

Документ регламентував порядок надання Естонією допомоги задля модернізації 

та підготовки українських збройних сил. Особлива увага в ньому приділялась 

забезпеченню програм індивідуальної військової підготовки, колективної 

військової підготовки та спеціальної (експертної) підготовки; розвитку сил 

спеціальних операцій [54]. 

Оцінюючи успіхи двосторонньої взаємодії, в жовтні 2018 року Україну 

відвідала делегація естонських парламентарів на чолі з головою комітету з питань 

національної безпеки Рійгікогу Х. Хансо. Під час візиту було обговорено 

перспективи розвитку партнерства в рамках ініціативи Східного партнерства 

Європейського Союзу. Відзначалась важливість надання Україні підтримки з боку 

Естонії. Було вказано, що оборонна кооперація між країнами успішно 

продовжується вже багато років – як в двосторонньому форматі, так і в рамках 

євроатлантичної політики обох держав. Основними сферами співпраці були названі 

тренувально-навчальні ініціативи з підготовки військовослужбовців та 

розповсюдження естонського досвіду в сфері кібербезпеки. Хансо також 

підкреслив, що Естонія – разом із союзниками – готова й надалі робити внесок у 

вирішення конфлікту на території України, уважно спостерігаючи за Мінським 
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процесом та підтримуючи перспективи відправки в зону бойових дій миротворчої 

місії [231].  

Велике значення для демонстрації естонської підтримки України, іміджевої 

дипломатії та привернення міжнародної уваги до подій на Донбасі став візит до 

нашої держави президента Естонії К. Кальюлайд в травні 2018 року. Політик 

особисто відвідала зону конфлікту в районі контрольно-пропускного пункту 

«Майорське» на лінії розмежування сторін. Вона поспілкувалась з місцевими 

жителями, які користуються цим маршрутом сполучення між Україною та 

окупованими територіями; обговорила актуальні проблеми з вимушеними 

переселенцями, які проживають в місті Краматорськ [169]. Це був перший візит 

керівника іншої держави безпосередньо до зони конфлікту.  

У травні 2019 року президент України В. Зеленський на зустрічі з Кальюлайд 

подякував їй за таку особисту увагу до питання відновлення суверенітету та 

територіальної цілісності України, та висловив сподівання на поглиблення 

всебічної співпраці між державами. Хоча в основі розмови лежало обговорення 

перспектив двосторонніх торгівельних та економічних відносин, український 

президент окремо наголосив на лідируючих позиціях, які займає Естонія в сфері 

модернізаційних технологій державного управління, та звернув увагу на посилення 

кооперації в сфері кіберзахисту [290]. Його сподівання на розвиток україно-

естонського партнерства протягом наступного року реалізувалось на практиці – 

адже станом на середину 2020 року можна констатувати активізацію Естонської 

Республіки щодо надання Україні допомоги в сфері безпеки. Це дозволяє окремим 

експертам припустити, що Естонія поступово перебирає на себе роль ключового 

партнера України серед країн Балтії, витісняючи з цього місця Литовську 

Республіку.  

Аналіз практичних сфер безпекової співпраці України та Естонії демонструє 

наявність двох перспективних напрямків, по яких досвід Естонської Республіки є 

визнаним на міжнародному рівні, і відтак становить особливий інтерес для 

української влади. Мова йде про специфіку боротьби з кіберзагрозами та 

організацію системи територіальної оборони. В обох випадках естонська сторона 
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може стати корисним зразковим прикладом та консультантом для України. Її 

позиція в цій ролі забезпечується власними успіхами у відповідних сферах, які 

широко визнаються в євроатлантичному середовищі.  

Важлива роль в реалізації оборонної стратегії Естонії відводиться швидкості 

мобілізації та практиці партизанських дій в тилу потенційних окупантів, військовій 

підготовці якомога більшої частини населення в умовах обмеженості кількісного 

складу національних збройних сил. Це робиться в рамках діяльності спеціальних 

добровольчих воєнізованих формувань територіальної оборони – свого роду 

аналога ополчення, організованого за швейцарським зразком. Сутність системи 

полягає в тому, що паралельно із регулярними збройними формуваннями 

функціонує структура, яка складається з резервістів або добровольців, які не 

перебувають на активній службі, працюють за цивільним фахом – але мають 

військову підготовку та включені до штатного розкладу відповідних структур. 

Вони ознайомлені з мобілізаційним планом на випадок кризи, згідно з яким по 

команді мають взяти на себе основну частину військових функцій з охорони 

критичної інфраструктури або ж протидії агресії в рамках території проживання. 

Саме територіальний принцип покладається в основу функціонування такої 

системи – виходячи з нього формуються відповідні підрозділи добровольців. Такий 

підхід дозволяє суттєво підсилити потенціал регулярних збройних сил, в той же час 

уникаючи додаткових видатків на їхнє утримання. Він стає елементом 

патріотичного виховання та утворення стійких зв’язків між армією та суспільством. 

В Естонії цей компонент оборонної системи називається Союз оборони – 

Кайтселійт, який вперше був створений ще в часи міжвоєнної незалежності 

естонської держави. Він був відновлений групою ініціативних патріотів у вигляді 

громадської організації на початку 1990 року, а з 1992 року його статус визначений 

як частина Сил Оборони Естонії – сукупності інституцій, що відповідають за 

безпеку країни.  

В організаційному плані Кайтселійт складається з кількох структур, 

сформованих за гендерно-віковими принципами. Власне Кайтселійт забезпечує 

роботу з чоловіками; паралельно існує братерська організація Найскодукайтсе, яка 
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об’єднує жіночі формування. Також функціонують два молодіжних крила – 

Кодутютред (для дівчат) та Нооред коткад (для хлопців). Територіальна організація 

Кайтселійту заснована на фінській моделі територіальної оборони, тобто 

розгортається на базі адміністративного поділу країни. Організація розділена на 15 

дружин, кожна з яких об’єднує її членів в певному повіті Естонії. Дружини 

комплектуються резервістами-добровольцями, які поєднують цивільне життя із 

військовою підготовкою. Всього у складі Кайтселійту за різними даними зараз 

налічується від 15 до 20 тис добровольців. Таким чином, за кількістю членів він в 

2,5-3 рази перевищує регулярні збройні сили Естонії [270, c. 100]. 

Фінансування Союзу оборони здійснюється із оборонного бюджету держави. 

Кошти витрачаються в першу чергу на утримання центрального штабу у столиці та 

штабів дружин на місцях, озброєння та оснащення добровольців, забезпечення 

процесу їхньої безперервної підготовки. Організація підтримує тісні зв’язки із 

збройними силами, які забезпечують її інструкторами, що працюють з 

добровольцями. Така робота зараховується їм як повноцінна служба. При цьому 

ресурси та тренування, надані членам організації, не відрізняються від стандартів 

національних збройних сил Естонської Республіки. Резервісти здобувають 

повноцінну бойову підготовку, завдяки якій відповідають вимогам солдатської 

служби та беруть участь в зведених навчаннях Сил Оборони поряд із солдатами-

строковиками та партнерами по НАТО. Озброєння та оснащення зберігається в 

членів організації вдома. Таким чином забезпечується оперативність реакції 

добровольців на ймовірну загрозу. Для мобілізації естонських сил територіальної 

оборони не потрібні зайві бюрократичні процедури – лише наявність 

встановленого факту зовнішньої агресії. Після цього Кайтселійт збирається без 

наказу вищого керівництва країни та має право застосовувати вогнепальну зброю. 

Згідно з оборонним плануванням очікується, що вже через 2-3 години після 

оголошення тривоги загони Кайтселійту, сформовані за місцем проживання його 

членів, зможуть розпочати дії проти ворога, виграючи таким чином час для 

регулярної армії [2].  

Актуальною тенденцією розвитку Союзу оборони сьогодні є зростання 
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кількості членів організації. Цьому сприяє активізація російської агресивної 

політики. Звертаючи увагу на цю загрозу, міністр оборони країни У. Рейнсал в 2014 

році закликав всіх громадян долучатися до державної оборони в такому форматі, 

адже на його думку агресія проти України яскраво показала застарілість орієнтації 

виключно на професійні збройні сили [35]. Основним завданням модернізації 

Кайтселійту стає підвищення рівня матеріального оснащення організації 

(насамперед – за рахунок отримання протитанкового озброєння). 

Аналіз стану підготовки та розмірів збройних сил Естонії показує, що в 

умовах потенційного прямого зіткнення з могутнім супротивником, наприклад 

Російською Федерацією, їхня здатність захистити національний суверенітет без 

сторонньої допомоги об’єктивно є незначною. Але такий невтішний висновок в 

першу чергу походить з обмеженості людських та матеріальних ресурсів держави. 

Він не означає помилковості естонського підходу до системи комплектації та 

розгортання збройних сил у випадку конфлікту, характерною рисою якого є 

перенесення значної частини безпекового тягаря на плечі патріотично 

налаштованої громадськості, яка на добровільних началах та за підтримки держави 

готова стати на захист останньої. Використання естонського досвіду в українських 

реаліях має всі шанси на створення повноцінної боєздатної системи територіальної 

оборони. При реалізації цього проекту Україна може розраховувати на масштабний 

мобілізаційний ресурс, який попри всі негативні тренди в демографічному 

розвитку держави все ще наявний в її розпорядженні. Наприклад, якщо взяти за 

основу естонську статистику щодо масштабів залучення суспільства до членства в 

Кайтселійті, виходить, що аналогічна українська організація потенційно могла б 

запропонувати державі до 650 тисяч резервістів в загальнонаціональних 

масштабах [34].  

Зважаючи на необхідність вироблення нових підходів для забезпечення 

обороноздатності держави, українське командування приділяє значну увагу 

питанню формування територіальної оборони. Наприклад, воно стає одним з 

ключових елементів програми «П’яти кроків», розробленої С. Кривоносом – в 

минулому першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ, який 
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з березня 2019 р. посідає посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і 

оборони України. В інтерв’ю він стверджував, що територіальна оборона – «…це 

надійний тил у будь-якій точці країни. Військові мають воювати на фронті, а 

територіальна оборона – всередині країни… працює за принципом: я захищаю себе, 

свій дім, вулицю, місто, область. Тобто люди відповідальні за захист місцевості, 

яку вони знають» [92]. З цього приводу начальник відділу взаємодії управління 

територіальної оборони командування сухопутних військ збройних сил України 

полковник А. Бевзюк відзначає, що створення системи територіальної оборони 

країни є важливою складовою зміцнення її обороноздатності, підготовки резервів 

та готовності надати гідну відсіч агресору. Набутий на сьогоднішній день досвід 

проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил на сході 

України, проведення в минулому комплексу заходів з підготовки військових частин 

сухопутних військ та тривалий аналіз досвіду провідних країни світу 

підтверджують актуальність формування територіальної оборони України, 

необхідність її подальшого розвитку, а також вироблення сучасних поглядів на її 

організацію, перегляд та вдосконалення складових сил і засобів територіальної 

оборони для успішного виконання ними поставлених завдань [99]. Окремо 

привертає увагу той факт, що створення дієвої системи територіальної оборони у 

вигляді резерву збройних сил відповідає історичним національним традиціям 

українського народу, які зараз активно розповсюджуються в суспільстві в рамках 

програм національно-патріотичного виховання. Спадщина функціонування 

Української повстанської армії та приклад волонтерської самоорганізації в умовах 

російської агресії показують ментальну готовність українців до участі в подібному 

проекті. 

Сьогодні продовжуються експертні консультації в рамках україно-

естонського діалогу щодо розбудови системи територіальної оборони. В Україні 

створена громадська організація «Український легіон», керівництво якої взяло за 

основу естонську модель розбудови системи територіальної оборони та налагодило 

контакти з представниками Кайтселійту для вивчення досвіду [2]. Проявляє інтерес 

до цієї теми і командування збройних сил України. Так, у вересні 2016 року під час 
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візиту до Естонії представники міністерства оборони та генерального штабу ЗСУ 

ознайомилась із роботою комунікаційного офісу естонського Союзу оборони [51, 

c. 186]. Врешті решт, в жовтні 2019 р. під час спільного брифінгу зі своїм 

естонським колегою Ю. Луйком міністр оборони України А. Загороднюк 

повідомив, що в оборонному відомстві наразі триває процес розробки нової 

концепції територіальної оборони, в якій важливим буде використання досвіду 

естонських партнерів [7]. В результаті зустрічі було підписано меморандум про 

партнерство із цього питання. Це дозволило міністру оборони України в грудні 

2019 р., в рамках презентації напрямків та пріоритетів реформування вітчизняного 

оборонного сектору, окремо наголосити на проблематиці створення в Україні 

дієвої системи територіальної оборони, заснованої на вивченні досвіду країн Балтії. 

Конкретним кроком на цьому шляху називалась реалізація пілотного проекту в 

одній з південних областей України вже наступного року [25].  

У сучасних умовах важливою безпековою категорією стають дії в 

кіберпросторі, який Організація Північноатлантичного договору визнала на 

Варшавському саміті 2016 року четвертим (після сухопутного, морського та 

повітряного компонентів) операційним простором для ведення бойових дій [283]. 

Альянс активно займається розробкою методів протидії ворожим акціям в цьому 

середовищі. Естонська Республіка є ключовим гравцем в системі кіберзахисту 

НАТО. Країна відзначається надзвичайно високим рівнем діджиталізації – ще з 

середини 2000-х років в ній активно запроваджувалися інформаційні технології 

функціонування електронного уряду або ж забезпечення віддаленого голосування 

на виборах. В 2007 році вона постраждала від масованої кібератаки хакерів, за 

діями яких стояв уряд Російської Федерації (його відповідальність не було 

доведено – але ворожа риторика з боку Росії та небажання співпрацювати із 

естонським розслідуванням щонайменше доводять намір покривати злочинців) 

[238]. Враховуючи ці чинники, не дивно, що саме на естонській території було 

створено Об’єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО, що 

займається практичними питаннями зміцнення оборонного потенціалу Альянсу та 

на теоретичному рівні розробляє доктрину із кіберзахисту, спрямовану на 
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вироблення для держав єдиного алгоритму дій у випадку хакерської атаки. Серед 

практичних напрямів роботи Центру відзначаються щорічні багатонаціональні 

змагання Locked Shields. Їхній сценарій передбачає дистанційне залучення команд 

з різних держав до відбиття хакерської атаки, а розташовані в Таллінні експерти 

виконують роль спостерігачів та судій. Також на базі Центру з метою 

вдосконалення системи практичної взаємодії країн-членів Альянсу проводяться 

масштабні навчання НАТО Cyber Coalition. Паралельно з центром НАТО в Естонії 

функціонують й національні структури, відповідальні за кіберпростір. У відповідь 

на російську атаку 2007 року в країні було затверджено Стратегію кібербезпеки 

(2008 рік) та сформовано Раду кібербезпеки при безпековому комітеті уряду [269, 

c. 99]. Для підсилення своїх позицій та спрощення комунікації між відповідальними 

структурами Естонія сформувала в рамках національних збройних сил окреме 

командування, відповідальне за захист від кібернападів. Сили оборони Естонії 

також створили майданчик для навчань з кіберзахисту Cyber Range, який 

використовується для проведення й організації внутрішніх навчань за планами, 

розробленими в цивільних структурах. 

Враховуючи власні здобутки в цій сфері, Таллінн багато уваги приділяє 

передачі досвіду партнерам. Серед них важливе місце займає Україна, для якої 

питання кіберзахисту актуалізувались в умовах гібридної агресії Російської 

Федерації. Партнерство в основному розвивається у форматі підготовки персоналу, 

технічних консультацій та надання обладнання. Естонія виділила 100 тисяч євро в 

трастовий фонд НАТО для підтримки кібербезпеки України [66].  

В Естонії також створені спеціальні кіберпідрозділи в рамках 

функціонування Кайтселійту. Це стало результатом активної співпраці між 

державою, приватним сектором і третім сектором, перетворюючись на важливе 

доповнення до національної системи захисту в кіберпросторі. В даному випадку 

мова йде про застосування досвіду волонтерів для поліпшення безпеки 

інформаційних систем естонських державних органів і приватних підприємств [11, 

c. 36]. Для України цікавим є естонський досвід залучення незалежних фахівців з 

інформаційних технологій для спільної роботи з державними інституціями. В 
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нашій державі вже сформувались спільноти «інформаційних волонтерів», які 

роблять внесок в протидію російській пропаганді (наприклад, проекти Inform 

Napalm, StopFake, «Інформаційний спротив» тощо), або ж забезпечують 

контрзаходи проти російської політики в кіберпросторі («Український 

кіберальянс»). Створення чіткої структурної кооперації між ними та державними 

структурами, відповідальними за цю проблему, координація зусиль на 

інформаційному фронті боротьби з агресією стає першочерговим завданням, 

виконання якого суттєво посилить українські позиції.  

Розуміючи важливість надання Україні експертної допомоги, передачі 

досвіду в сфері боротьби із кіберзагрозами, естонська влада звернулась до 

створення відповідного каналу комунікації та його кадрового забезпечення. В 

квітні 2017 року міністерство оборони Естонії призначило відставного генерал-

майора В. Саара спеціальним представником в Україні в галузі оборонних 

технологи та інновацій. Основою метою його діяльності на українській території 

було визначено сприяти зближенню оборонних секторів та промисловості двох 

держав, спрямованому на модернізацію відповідного потенціалу України. Також в 

рамках своєї діяльності він надавав підтримку розвитку оборонно-технічних 

навичок та співпраці в сфері кібербезпеки [8]. В березні 2018 року у Військовому 

інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут пройшла зустріч 

естонського військового з експертами в галузі кібернетичної безпеки зі складу 

збройних сил України. В ній взяли участь представники Головного управління 

зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу ЗСУ, науково-педагогічні 

працівники кафедри захисту інформації та кіберзахисту факультету бойового 

застосування систем управління та зв’язку інституту. В рамках обговорення були 

розглянуті питання загального розвитку методів кіберзахисту та проаналізовані 

основні проблеми, які виникають в цій сфері в українських спеціалістів під час 

побудови дієвої національної оборонної системи. Була ще раз підтверджена 

готовність застосовувати досвід збройних сил Естонії та Об’єднаного центру 

передових технологій з кібероборони НАТО при вдосконаленні українського 

потенціалу в цій сфері [107].  
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Окрім цих двох пріоритетних напрямків співпраці, партнерство України та 

Естонії розвивається і в інших сферах. Естонська Республіка бере участь в 

програмах підтримки України, які реалізовуються спільно з іншими партнерами.  

Важливим аспектом двосторонніх відносин залишається фінансове питання. 

Естонія розпочала надання Україні фінансової підтримки ще в 1998 року, а з 2006 

року Україна є для Естонії пріоритетним партнером в сфері двостороннього 

співробітництва з метою розвитку. Всього до 2017 року естонська влада 

спрямувала на потреби модернізації України та у вигляді гуманітарної допомоги 

11,5 млн. євро – при цьому основна частина коштів (9 млн. євро) надавалась в 

період 2014-2017 років [245, c. 1]. Звичайно, в основному мова йде про підтримку 

реформ в певних галузях, які безпосередньо не мають відношення до сектору 

безпеки. Пріоритетними напрямками надання Україні допомоги Естонія розглядає 

підтримку реформ та антикорупційної боротьби, посилення потенціалу 

громадянського середовища, підтримку регіонального розвитку та вдосконалення 

потенціалу місцевих органів влади, спрощення середовища для ведення бізнесу, 

боротьбу з безробіттям, підтримку ініціативних старт-апів та українського 

сільськогосподарського сектору, посилення національної освітньої галузі [245, c. 5-

6]. Втім, слід відзначити, що така політика має й безпекове забарвлення – адже 

комплексне вдосконалення зазначених сфер життя українського суспільства 

підвищує його стійкість перед обличчям зовнішньої загрози та опосередковано 

сприяє зростанню потенціалу, а отже і обороноздатності, держави.  

Як і інші країни Балтії, Естонська Республіка надає медичну допомогу 

українським військовим, які отримали поранення в зоні конфлікту на сході 

України. Вони проходять лікування та відновлення в оздоровчому центрі «Селі» 

естонського міністерства оборони. Протягом 2014-2018 років в цій установі 

отримали медичне обслуговування понад 80 громадян України [36]. Імплементація 

проекту продовжується і зараз. Коментуючи мотиви для його започаткування, 

представник міністерства оборони Естонії А. Сіплане зазначав, що «ми [естонці] як 

друзі України хочемо продемонструвати цим проектом, що ви у цій ситуації 

[конфлікту з РФ] не на сам на сам, що ми підтримуємо вас, і це – одне із того, чим 
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ми можемо вам реально допомогти». Представники ЗСУ позитивно 

охарактеризували зусилля Естонії на цьому напрямку, зауважуючи, що проект має 

значення не лише з практичної – медичної – точки зору, а й в контексті надання 

психологічного відпочинку українським військовим та демонстрації союзницької 

підтримки України. Директор Центру Т. Лайневее наголошував на 

взаємовигідному характері проекту – адже він корисний не лише для тих, хто 

потребує медичної допомоги, але й для естонських медиків, які отримують новий 

досвід роботи зі складними травмами [110]. Також українські військові, які 

проходять реабілітацію, мають можливість відвідати розташовані в країні військові 

об’єкти, поспілкуватися з представниками естонських збройних сил та країн-членів 

Північноатлантичного альянсу, які проходять службу в багатонаціональній бойовій 

групі НАТО на території Естонії. Таким чином, вони налагоджують персональні 

зв’язки з партнерами, ознайомлюються з їхнім досвідом.  

Аналіз практичних сфер україно-естонського безпекового партнерства 

демонструє сталу тенденцію до його активізація протягом останнього року. 

Результатом цього процесу стає розширення співпраці на нові галузі. Серед них 

найбільше значення має задекларована влітку 2020 року готовність естонської 

влади передати Україні летальне озброєння – 2400 пістолетів Макарова, від 

використання яких естонські військові відмовились після переходу на стандарти 

НАТО. Коментуючи цю ініціативу, міністр оборони Естонії Ю. Луйк назвав її 

«підтримкою союзника, який вже шість років перебуває у стані війни» [166]. Її 

вплив на боєздатність збройних сил України є невисоким – зважаючи на малі 

обсяги поставки. Втім, надзвичайно важливим залишається іміджево-інформаційне 

значення проекту, який демонструє стійкі союзницькі відносини між Україною та 

Естонією. Готовність естонської влади до такого кроку ілюструє її активізацію на 

українському напрямку, готовність поглиблювати співпрацю та певним чином 

перебирати на себе роль ключового партнера України в Балтійському регіоні, який 

до цього часу закріплений за Литвою.  

Важливим практичним аспектом україно-естонської співпраці в сфері 

безпеки залишалось партнерство в сфері навчання військовослужбовців. На 
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естонській території в м. Тарту розташований Балтійський оборонний коледж – 

BALTDEFCOL. З метою підготовки до актуальних потреб перебудови 

національних збройних сил за західними стандартами українські офіцери з 

середини 2000-х років проходили навчання в цьому закладі. Їхня участь в 

освітньому процесі активізувалась за умов російської агресії – за фінансової 

підтримки інших країн Балтії.  

Українські військові підрозділи також беруть участь в навчаннях на 

естонській території. Наприклад, наприкінці квітні 2019 р. в Естонії розпочалися 

тритижневі маневри Spring Storm, в яких взяли участь понад 9000 

військовослужбовців з 13 країн. Крім підрозділів естонської регулярної армії, в них 

був задіяний особовий склад Кайтселійту, дислокованих в Естонії тактичних груп 

НАТО, делегації з країн-партнерів. Серед останніх є й Україна [72].  

Окремим аспектом україно-естонських відносин є двостороння експертно-

тренувальна співпраця в сфері розмінування території. В жовтні 2016 року 

естонська делегація у складі представників Інженерної школи і Центру 

знешкодження вибухонебезпечних предметів департаменту рятувальних робіт Сил 

Оборони та рятувальної служби Естонської Республіки відвідала Центр 

розмінування головного управління оперативного забезпечення збройних сил 

України. В рамках візиту були обговорені перспективи поглиблення партнерства в 

цій сфері, що є надзвичайно актуальним для України (зважаючи на високий рівень 

мінної загрози на Донбасі). Естонські військові ознайомилися з основними 

завданнями Центру, організацією підготовки його співробітників та їхньої 

практичної діяльності із пошуку, розмінування та знешкодження вибухових 

пристроїв, навчальною матеріально-технічною базою української структури [51, 

c. 187]. Була досягнута домовленість про подальшу кооперацію у вигляді 

двосторонніх візитів фахівців для обміну досвідом та проходження підготовки. 

Так, було узгоджене поглиблене навчання естонських інженерів у складі 

українських військових частин, які входять до складу Кам’янець-Подільського 

гарнізону. Натомість естонські спеціалісти запропонували українським колегам 

спільний навчальний курс для водолазів та спеціалістів мінно-розшукової служби. 
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Цікаво, що захід мав практичне значення перш за все для естонської сторони – адже 

вона отримала з перших рук інформацію про засоби, які Російська Федерація 

застосовує в рамках конфлікту, та методи протидії, випробувані в польових умовах.  

Естонський досвід в сфері розбудови сектору безпеки та оборони викликає 

інтерес та отримує високу оцінку з боку українських посадовців. Міністр оборони 

України А. Загороднюк в жовтні 2019 року заявляв про зацікавленість в перейнятті 

досвіду Естонії з організації руху опору, територіальної оборони та кібербезпеки, а 

також стосовно переходу системи військової освіти на стандарти НАТО. Він 

підкреслив, що «…Естонія є надійним партнером та другом України. Це країна, яка 

підтримує нас як політично, так і в сфері оборони. Ми сподіваємося на посилення 

оборонного співробітництва між нашими країнами» [14]. Під час двосторонньої 

зустрічі на рівні міністрів оборони, організованої в цей час, сторони обговорили 

питання співпраці у сфері реабілітації поранених українських військовослужбовців 

та реформування системи медичного забезпечення збройних сил України. Також 

міністр оборони України допустив використання формату функціонування 

Балтійського оборонного коледжу як моделі розвитку вітчизняних освітніх 

інституцій, наголошуючи на важливості посилення співпраці у реформуванні 

української військової освіти. Його естонський колега Ю. Луйк запевнив 

українську сторону у незмінності позиції Естонії щодо підтримки України в 

сучасних безпекових умовах та наголосив на готовності до нарощування 

співробітництва. Зокрема йдеться про співпрацю в сфері фахової підготовки 

військових кадрів із продовженням залучення до процесу навчання естонських 

військових інструкторів; у сфері реформування військової освіти, забезпечення 

вивчення іноземної мови українськими військовослужбовцями; у галузі військово-

медичного забезпечення, медичної реабілітації особового складу ЗСУ [7]. 

На нашу думку, безпекова співпраця України з Естонією дійсно заслуговує 

на високу оцінку. Але мова в першу чергу йде не про наявний рівень відносин, а 

про перспективи від їхнього розширення та імплементації низки практичних 

ініціатив. Естонія – як і інші партнери України – надає їй широку підтримку на 

міжнародній арені (інформаційний аспект) та в різних сферах оборонного 
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будівництва (фінансова допомога, навчання та підготовка військових спеціалістів). 

Її можливості в цій площині обмежені наявними ресурсами, які є в розпорядженні 

естонської влади. Виходячи з цього, не слід очікувати стрімкого розширення 

масштабів надання допомоги. В той же час специфікою україно-естонських 

відносин є наявність в них кількох напрямків, в яких естонські партнери можуть 

стати реальними та ключовими донорами безпеки для України – якщо не в форматі 

ресурсів, то в контексті експертного забезпечення. Орієнтація на естонський досвід 

при формуванні системи територіальної оборони та вдосконаленні національних 

структур із кіберзахисту є важливим аспектом двосторонньої співпраці. Готовність 

естонської сторони надавати всебічну допомогу в цих галузях викликає позитивну 

реакцію та дозволяє сподіватися на успішне завершення відповідних 

модернізаційних процесів в Україні. Але слід відзначити, що на даний момент 

більшість проектів все ще залишаються на папері, і вимагають переходу до 

практичної імплементації.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Характеристика нормативного забезпечення, історії розвитку та сучасного 

практичного виміру відносин України з країнами Балтії демонструє високий рівень 

партнерства, досягнутого в такому форматі. Особлива увага при цьому 

приділяється специфічній безпеково-інформаційній складовій співпраці. Це стає 

закономірним наслідком географічного розташування досліджуваних країн (їхньої 

приналежності до широкого Балто-Чорноморського простору, який виступає 

східним кордоном Європи); наявності спільних безпекових загроз, які турбують 

Україну та країни Балтії (в першу чергу мова йде про політику Російської Федерації 

в регіоні); спільного бачення власного майбутнього в межах євроатлантичної 

системи колективної безпеки (якого Латвія, Литва та Естонія вже досягнули, і до 

якого прямує Україна). В комплексі ці чинники формують природність 

союзницьких зв’язків України та країн Балтії у відповідній сфері.  

Наявний рівень відносин демонструє послідовність латвійської, литовської 
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та естонської політики на українському напрямку. Ці держави залишаються 

стабільними союзниками України. Партнерство з ними перевірене часом, та має 

тривалу історію. Фактично, воно успішно розвивалося протягом всього періоду 

незалежності нашої країни. Проте його актуалізація в практичній площині 

спостерігається після подій Революції Гідності та початку російської агресії, коли 

з одного боку європейський вектор зовнішньої політики України остаточно 

закріпився як пріоритетний, а з іншого – набуло гостроти питання розбудови 

безпекової співпраці із союзниками. При цьому характер актуальних загроз, з 

якими стикаються в регіоні як Україна, так і країни Балтії, вимагає підвищеної 

уваги не лише до традиційних аспектів безпекової політики, але й акценту на її 

інформаційній складовій. Це стає результатом загострення гібридної загрози для 

держав регіону. 

В цілому відносини України з країнами Балтії демонструють високий рівень 

практичної співпраці. Попри обмежені обсяги наявних ресурсів в розпорядженні 

Латвії, Литви та Естонії (що створює об’єктивні межі поглиблення партнерства), 

вони беруть участь в практично всіх напрямках союзницької діяльності, які 

спрямовані на допомогу нашій державі (тренування та лікування українських 

військових; надання фінансової та гуманітарної допомоги; підтримка реформ; 

обмін досвідом). Особливою глибиною відзначаються україно-литовські 

відносини, які актуалізуються завдяки стійкій позиції литовської влади на 

підтримку України (яка проявилася в першу чергу в готовності постачати в Україну 

летальне озброєння) та розвитку тристороннього формату співпраці (із залученням 

Польщі). Особливістю україно-естонського партнерства залишається його галузева 

зорієнтованість (акцент на сферах забезпечення кіберзахисту та розбудови системи 

територіальної оборони). 

Своєрідним недоліком співпраці залишається її недостатня інституалізація на 

регіональному та субрегіональному рівні. В основному партнерство розвивається у 

форматі двосторонніх відносин, або ж ініціатив ЄС та НАТО, спрямованих на 

східних партнерів організацій. Україно-балтійському партнерству не вистачає 

чіткої формалізації на регіональному рівні, де відносини між цими країнами є 
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важливим формуючим елементом для розбудови «поясу безпеки» на східних 

кордонах Європи. Втім, спільні підходи до зовнішньополітичного позиціонування, 

які демонструють Україна та країни Балтії на міжнародній арені, закладають 

фундамент для подальшого поглиблення цього аспекту співпраці. У перспективі 

його імплементація може стати важливим елементом для стабілізації регіональної 

ситуації на основі принципів міжнародного права та взаємної поваги. 
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РОЗДІЛ 3 

СТРАТЕГІЯ БАГАТОСТОРОННЬОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  

УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ БАЛТІЇ 

 

3.1. Еволюція взаємодії України та країн Балтії на міжнародному рівні 

 

Попри наявність відмінностей в рівні практичного двостороннього 

партнерства, в цілому відносини України з країнами Балтії активно розвивалися 

протягом останніх тридцяти років. Вони демонстрували інтенсивні темпи 

поглиблення – в тому числі через багатосторонню співпрацю на міжнародній арені, 

підсилену сьогодні спільним баченням ключових геополітичних процесів, яке втім 

не було структурно або нормативно інституалізоване. Вивчення їхньої хронології 

дозволяє охарактеризувати рівень відносин як достатньо високий. В той же час, 

слід звернути увагу на їхню еволюцію, яка залежала від зовнішнього середовища, 

в якому вони розвивалися, та внутрішніх чинників (таких, як національні підходи 

до зовнішньополітичного позиціонування – адже відсутність конфронтації 

протягом всього досліджуваного періоду не означала а пріорі тотального 

порозуміння). На нашу думку, співпрацю України з Латвією, Литвою та Естонією 

в сфері безпеки та оборони можна поділити на декілька етапів, з огляду на характер 

і глибину, поставлені завдання, а також залучених до цих процесів учасників.  

Перший етап в процесі розвитку безпекового співробітництва між Україною 

та країнами Балтії можна охарактеризувати як початковий, в рамках якого було 

встановлено формат відносин між державами. Він розповсюджується на першу 

половину 1990-х рр. – період після відновлення незалежності колишніх радянських 

республік, коли вони розпочали взаємодіяти на міжнародній арені як суверенні 

актори. При цьому вони стикнулися з необхідністю виконання кількох 

невідкладних та важливих завдань, які вимагали негайного вирішення – 

насамперед тих, які стосувалися розбудови нової системи державного управління 

та політичного розвитку, визначення зовнішньополітичних пріоритетів. Зрозуміло, 

що реалізація безпекової політики, покликаної захистити нещодавно здобуту 
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незалежність та зберегти суверенітет, також ставала актуальним напрямком 

державних зусиль. Розвиток співпраці в цій сфері з іншими державними акторами 

залишався важливим інструментом в посиленні власної обороноздатності. Саме в 

цей період були закладені основи кооперації України з країнами Балтії, які стали 

фундаментом для подальшого розвитку партнерських відносин. У випадку Естонії 

та Латвії вони були документально підтверджені укладанням на міністерському 

рівні угод про військове співробітництво. Подібний договір між українським та 

естонським міністерствами оборони було підписано 20 квітня 1994 року [116]; між 

українським та латвійським міністерствами оборони – 12 липня 1994 року [114]. 

Втім, в умовах перехідного періоду, під впливом обмеженості наявних в 

розпорядженні ресурсів, характер україно-балтійської співпраці в цей час не 

відзначався високим рівнем практичних результатів, залишаючись в сфері 

доктринально-теоретичного обґрунтування.  

Другий період в історії розвитку партнерства України та країн Балтії в сфері 

безпеки та оборони розпочинається з середини 1990-х років. Саме в цей час Латвія, 

Литва та Естонія остаточно визначилися із власною зовнішньополітичною 

орієнтацією, задекларувавши курс на приєднання до Європейського Союзу та 

Організації Північноатлантичного договору, та приступивши до активної реалізації 

інтеграційної політики. Відтак, увага країн Балтії в першу чергу була зосереджена 

на виконанні необхідних вимог та досягненні відповідності критеріям, 

встановленим європейською спільнотою та євроатлантичною системою 

колективної безпеки. Розвиток відносин із провідними країнами Західного світу, 

використання досвіду нових членів НАТО з регіону Центральної та Східної Європи 

(Польщі, Угорщини та Чехії, які приєдналися до Альянсу в 1999 році), активізація 

внутрішньої трьохсторонньої співпраці (в тому числі – у форматі функціонування 

спільних військових структур на кшталт Балтійського батальйону, Балтійської 

ескадри або Балтійського оборонного коледжу) виступали пріоритетами 

зовнішньої політики Латвії, Литви та Естонії [6, c. 19-24]. Паралельно акцент на 

євроатлантичному курсі в імплементації безпекової політики країнами Балтії 

знизив їхній інтерес до східного зовнішньополітичного вектору, до якого в той час 
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природно відносили й Україну. Наша держава на той момент йшла типовим 

шляхом пострадянської республіки, який попри декларативні наміри на практиці 

не міг забезпечити їй наближення до європейських цінностей, свобод та стандартів. 

Вона в найкращому випадку залишалась на місці в той час, коли країни Балтії 

просувались вперед на шляху забезпечення цивілізаційної ідентифікації – і це 

зменшувало інтерес до неї з їхнього боку. Але україно-балтійська співпраця в 

безпековій сфері навіть за таких умов не згорталась. Вона продовжувалась – в 

першу чергу у форматі посилення нормативного компоненту цього сектору. Так, в 

2000 році нарешті було підписано угоду про співпрацю у військовій сфері між 

Україною та Литовською Республікою [117]. Відтак, відповідні документи були 

укладені зі всіма трьома країнами Балтії. У випадку Естонії та Латвії партнерство 

активізувалось в конкретних сферах безпекової політики – наприклад, з питань 

охорони державних кордонів.  

Третій період безпекового україно-балтійського партнерства розпочинається 

в 2004 року. Для Латвії, Литви та Естонії ця дата визначила досягнення стратегічної 

мети – успішне завершення процесів європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Приєднання до ЄС та НАТО ознаменувало остаточний розрив з радянським 

минулим та повернення до європейського простору, визнане статусом повноцінних 

та рівноправних членів євроатлантичної системи колективної безпеки та 

європейських економічних проектів. Паралельно в Україні також відбувались 

події, які мали важливе значення для її міжнародного позиціонування. Перемога 

Помаранчевої революції заклали основу для перегляду пріоритетів держави на 

міжнародній арені. Прихід до влади прозахідних сил на чолі з президентом 

В. Ющенком призвів до інтенсифікації реалізації відповідного 

зовнішньополітичного вектору. Проголошений курс на прискорення процесів 

євроатлантичної інтеграції вимагав активізації співпраці з країнами-членами 

Північноатлантичного альянсу. При цьому перевага надавалась новим членам 

НАТО – постсоціалістичним державам, які на початку 1990-х років мали схожі з 

Україною проблеми та нещодавно пройшли тим шляхом, що стояв тепер перед 

українською державою. Їхній досвід, здобутий під час реалізації інтеграційної 
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політики, становив безпосередній практичний інтерес для України, оскільки міг 

бути взятий нею на озброєння. В той же час в інформаційній площині підтримка 

цих країн створювала проукраїнський полюс в самому євроатлантичному 

середовищі, що також посилювало позиції України на шляху до НАТО. Протягом 

наступних п’яти років українсько-балтійське безпекове партнерство 

активізувалось саме у форматі допомоги, яку Латвія, Литва та Естонія надавали 

нашій державі в контексті розвитку її відносин з Північноатлантичним альянсом. 

Інтенсифікації співпраці сприяла активна зовнішньополітична діяльність 

президента Україна В. Ющенка, який відвідував країни Балтії та заручився 

підтримкою їхніх лідерів. У практичній площині важливим аспектом кооперації 

стала участь в спільних миротворчих зусиллях Організації Північноатлантичного 

договору (в Косово та Афганістан, де відбувалось налагодження стійкого 

партнерства між українськими та литовськими миротворцями) [29, c. 58]. 

Перспективною вбачалась реалізація проекту з формування об’єднаної литовсько-

польсько-української бригади (ЛитПолУкрбриг), однією з функцій якої мало стати 

сприяння наближенню України до стандартів НАТО. 

Четвертий період у відносинах України з країнами Балтії охоплює події з 

2010 року до початку 2014 року. Такі хронологічні обмеження визначаються 

виключно внутрішньополітичними змінами в українській державі, які 

трансформували її зовнішню політику. Перемога В. Януковича на президентських 

виборах призвела до переформатування зовнішньополітичних пріоритетів України. 

Країна відмовилась від проголошеного та реалізованого попередньою владою 

прозахідного курсу, замінивши його на де-юре нейтральний, а де-факто – 

проросійський. Особливо помітними стали зміни в сфері безпекової політики, де 

було в тому числі скасовано норму про законодавче закріплення реалізації 

політики, спрямованої на досягнення членства в НАТО. В якості альтернативи було 

запропоновано вибудовувати державну політику, засновану на дотриманні 

Україною позаблокового статусу. У результаті склалась ситуація, коли країни 

Балтії були готові продовжувати захищати українські євроатлантичні перспективи 

на міжнародній арені, проте українська влада не потребувала від них такої 
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допомоги. Наслідком цього стало певне зниження рівня кооперації між державами 

– про що яскраво свідчить сповільнення процесу формування литовсько-польсько-

української бригади. Безперечно, співробітництво в безпековій сфері 

продовжувалось, але лише в двосторонньому форматі, виключаючи з нього 

євроатлантичний контекст.  

Наступний період україно-балтійського безпекового партнерства 

розпочинається з 2014 року. Зокрема, події Євромайдану та Революції Гідності 

продемонстрували цивілізаційний вибір українського народу на користь 

європейського шляху розвитку. В той же час російська агресія проти України, 

викликана прагненням не допустити її виходу із зони російського впливу, створює 

нові безпекові виклики та загрози, яким наша держава має протистояти. Останнє 

неможливе без допомоги західних партнерів та євроатлантичних структур, що ще 

більше актуалізує необхідність розбудови співпраці з ними в специфічному 

безпековому вимірі. Більше того, продемонстрована Російською Федерацією 

неповага до норм міжнародного права та готовність вдаватися до військового 

інструментарію в боротьбі за вплив на пострадянському просторі переформатували 

саме регіональне безпекове середовище Балто-Чорноморського простору, до якого 

входять як Україна, так і країни Балтії. Демонстрація реальності російської загрози 

безпосередньо вплинула на інтереси Латвії, Литви та Естонії щодо поглиблення 

регіонального партнерства – адже вони відчувають себе потенційною мішенню в 

тому випадку, якщо Росія наважиться на подальшу ескалацію [4, c. 133]. В 

результаті країни Балтії протягом останніх років є активними союзниками України 

на міжнародній арені. Вони забезпечують підтримку її інтересів в міжнародних 

інституціях, на кшталт ООН, ПАРЄ та ОБСЄ; виступають за прискорення процесів 

інтеграції України в рамках діяльності структур ЄС та НАТО. Практичний контекст 

співробітництва активізується за рахунок посилення співпраці між національними 

збройними силами (в тому числі – у форматі створеної нарешті литовсько-

польсько-української бригади), надання країнами Балтії допомоги в рамках 

підтримки безпекової політики України (постачання летального озброєння з Литви; 

лікування українських поранених та навчання офіцерського складу та території 
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країн Балтії), поглибленого вивчення українською стороною балтійських надбань 

та розробок в сфері підвищення обороноздатності держави та боротьби з новітніми 

викликами (естонський досвід щодо створення систем кіберзахисту та 

територіальної оборони). Натомість Латвія, Литва та Естонія зацікавлені в аналізі 

українського досвіду протидії російським гібридним інструментам агресії. Це 

призводить до посилення їхньої уваги до теоретичних розробок українських 

аналітичних інституцій в цій сфері.  

Сьогодні, в умовах глобальної кризи, викликаної пандемією короновірусу, 

доцільно говорити про глибинну трансформацію всієї системи міжнародних 

відносин. Логічно припустити, що зміни в цій сфері вплинуть й на характер 

взаємодії держав в межах Балто-Чорноморського простору, в тому числі – України 

та країн Балтії. Вже сьогодні простежується тенденція до подальшого поглиблення 

регіональної кооперації акторів, які геополітично та географічно формують 

східний фланг європейського простору – в умовах, коли епідеміологічна загроза 

актуалізує кризові явища та може бути використана країнами-ревізіоністами для 

продовження власної агресивної політики. Відтак, можна припустити, що саме 

зараз ми стаємо свідками початку нового етапу розвитку україно-балтійського 

партнерства, ключовими рисами якого стане зорієнтованість не лише на протидію 

конкретним регіональним безпековим викликам, але й вироблення спільної 

відповіді на глобальні загрози (як традиційні, так і новітні).  

Цілісність та послідовність проукраїнської позиції країн Балтії демонструють 

стратегічні документи, які регулюють сьогодні їхню зовнішню та оборонну 

політику. Наприклад, в програмі литовського уряду, затвердженої в 2016 році, 

підкреслюється, що держава займатиме «принципово активну позицію проти 

визнання окупації частин української та грузинської територій» [252]. 

Така позиція отримує однозначно позитивну реакцію від української влади. 

Українські політики впродовж років наголошували на спільному з країнами Балтії 

протистоянні російській агресії. При цьому спільність інтересів та актуальність 

загрози дозволяють говорити про формування багатостороннього партнерства за 

участю чотирьох держав – якщо не в сфері практичної взаємодії профільних 
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оборонних структур, то в форматі підтримки на міжнародній арені. Знаковим 

вітчизняні експерти вважають проведення у квітні 2017 року Українсько-

Балтійського Форуму на рівні керівництва урядів. На зустрічі сторони затвердили 

прийняття спільного політичного порядку денного, та узгодили підготовку до 

продовження практики подібних зустрічей в майбутньому. Така інституалізація 

політичної співпраці посилює ефективність реалізації спільних проектів, а також 

формування узгодженої міжнародної позиції, демонструючи солідарність 

партнерів з Україною. Відзначається, що тема безпеки в тому чи іншому вигляді 

була предметом переважної більшості зустрічей керівників досліджуваних держав 

та їхніх урядів, де б вони не відбувалися – в Україні, балтійських чи третіх країнах 

[124, c. 135-136]. 

Сприйняття українським політичним та експертним середовищем країн 

Балтії як найбільш важливих і зорієнтованих на цінності партнерів України на 

міжнародній арені інтенсифікується. Експерти Ради зовнішньої політики 

«Українська призма» в 2018 році констатували, що з боку балтійських союзників 

зберігається зацікавленість у регіоні. При цьому в основі міждержавної взаємодії 

залишається акцент на спільних викликах для України та Латвії, Литви і Естонії. 

Країни Балтії залишаються природними союзниками України у питаннях захисту 

територіальної цілісності, протистояння російській агресії, посилення санкцій 

проти Російської Федерації, а також пришвидшення процесів євроатлантичної 

інтеграції. Незважаючи на відсутність нормативного закріплення в офіційних 

документах, таке союзництво підтверджується політичними заявами на найвищому 

рівні. Зацікавлення країн Балтії в партнерстві з Україною не обмежується лише 

безпековою та гуманітарною складовою, а прослідковується також в економічній, 

експертній, IT-сферах тощо. В той же час експертами відзначається певний 

дисбаланс у відносинах. Підкреслюється ключове значення, яке грає для України 

партнерство з Литвою – при цьому констатується, що воно актуалізується в 

тристоронньому форматі (із залученням Польщі). Саме цей елемент української 

зовнішньої політики щодо Балтійського регіону отримав основну увагу від 

вітчизняних політиків та державних діячів [125, c. 151]. Натомість партнерство з 
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Естонією та Латвією перебувало в своєрідній тіні україно-литовських відносин 

(хоча слід окремо відзначити, що у 2019-2020 роках україно-естонські відносини 

значно посилились).  

Таким чином, співпраця України та країн Балтії в безпековому секторі 

активно розвивається. Вона не лише грає надзвичайно важливу роль в посиленні 

оборонного потенціалу означених держав. Такий формат взаємодії безпосередньо 

посилює обороноздатність євроатлантичної спільноти в умовах активізації нових 

загроз міжнародній безпеці та трансформації світового простору, який сьогодні 

характеризується підвищеною конфліктогенністю та нестабільністю. На цьому 

етапі історичного розвитку країни Балтії мають стратегічне значення для України 

для відстоювання позицій у структурах Європейського Союзу та Організації 

Північноатлантичного договору, а також забезпечення продовження санкцій проти 

РФ. Хоча цей підхід не закріплено на рівні документів, наявні публічні заяви 

високопосадовців підтверджують його. 

Співробітництво України з країнами Балтії у процесі протидії російській 

агресії має декілька вимірів. Його міжнародний контекст формується адвокацією 

інтересів України в рамках багатосторонньої дипломатії, на глобальній арені 

міжнародних відносин. Перспективи його поглиблення в політико-дипломатичній 

площині включають в себе подальше лобіювання балтійськими країнами 

зовнішньополітичних інтересів та інтеграційних прагнень України до НАТО та ЄС; 

засудження окупації Автономної Республіки Крим та війни на сході України, 

незмінність підтримки територіальної цілісності та суверенітету України на 

багатосторонніх майданчиках (ООН, ОБСЄ, Рада Європи); продовження 

антиросійських санкцій; підтримку країнами Балтії ініціатив української влади, які 

покликані забезпечити відновлення контролю над окупованими територіями; 

розвиток багатосторонньої співпраці України на субрегіональному рівні (за 

рахунок можливої участі в самітах «Бухарест 9», або ж створення окремих 

ініціатив, таких як формат «Люблінського трикутника»).  

Широка підтримка на міжнародній арені з боку партнерів та союзників 

сьогодні є одним з ключових елементів, які забезпечують підвищення 
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обороноздатності України політико-дипломатичними засобами в умовах 

порушення її територіальної цілісності. Головним завданням діяльності 

української влади у відносинах з іншими державами та при презентовані власної 

позиції в міжнародних організаціях стає формування сприятливого для реалізації 

національних інтересів України середовища, яке може забезпечити лише 

проукраїнська позиція світової спільноти. Це робиться для пришвидшення 

вирішення проблеми повернення непідконтрольних територій та збереження 

санкційного тиску на агресора. Важливу роль при цьому має формування 

відповідного погляду на ситуацію з боку провідних міжнародних багатосторонніх 

структур. В дипломатичному протистоянні з Російською Федерацією Україна має 

добитися неупередженої та об’єктивної оцінки російських дій в Донбасі та Криму 

з боку міжнародних установ, найважливішою з яких з точки зору репутації 

залишається Організація Об’єднаних Націй. Попри обмежені практичні 

можливості ООН щодо впливу на ситуацію, в інформаційній площині позиція 

цього універсального актора має ключове значення для формування точки зору 

міжнародної спільноти на проблему [58, c. 52]. 

При захисті своїх інтересів в межах структур ООН Україна спирається не 

лише на власні сили, але й на дружню позицію та підтримку союзників. Значення 

такої політики країн-партнерів в рамках функціонування структур Організації 

Об’єднаних Націй проявляється в кількох контекстах. Перш за все мова йде про 

практичний вимір цієї підтримки. ООН є важливим майданчиком для відстоювання 

державного суверенітету – адже саме її позиція традиційно має надзвичайно 

великий авторитет та асоціюється з точкою зору світової спільноти. Таким чином, 

захист інтересів України в окремих інституціях Об’єднаних Націй, участь в 

розробці або ж проста підтримка конкретних документів, які посилюють 

українську позицію на міжнародній арені, стає вагомим внеском в забезпечення 

обороноздатності нашої держави, посилення її потенціалу та захисту українських 

національних інтересів [59].  

З іншого боку не слід залишати без уваги й інформаційну складову політики 

країн-партнерів в рамках ООН. Сучасна структура та розподіл повноважень в 
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межах цієї організації суттєво обмежують її практичні можливості щодо протидії 

порушнику міжнародних норм. Основна проблема (на яку вже тривалий час 

звертають увагу експерти та політики, вимагаючи реформування ООН з метою 

підвищення її ефективності) полягає в праві вето на рішення Ради Безпеки ООН, 

яким володіють її постійні члени (США, Великобританія, Франція, РФ, КНР). Ці 

держави можуть заблокувати будь-які рішення цього ключового органу Організації 

Об’єднаних Націй у випадку, якщо вони будуть спрямовуватися проти них самих 

або ж їхніх довірених союзників. Таким чином, в рамках існуючих принципів 

роботи Ради Безпеки ООН, стає практично неможливо покарати порушника норм 

міжнародного права, якщо цьому протистоїть один з членів Ради Безпеки (особливо 

– якщо він сам і є таким порушником, як у випадку російсько-українського 

конфлікту). Така ситуація суттєво підриває потенціал організації до практичних 

дій. Проте за ООН залишається роль найбільш впливової в світі платформи для 

презентування державами власної позиції. Актуалізація певних питань, 

акцентування на них уваги у виступах та доповідях членів національних делегацій 

та державних лідерів стають не менш важливим елементом допомоги, аніж 

конкретні нормотворчі дії. Саме консолідована позиція партнерів України не 

дозволяє питанню здійсненої проти нашої держави агресії зникнути з порядку 

денного Організації Об’єднаних Націй – і таким чином заважає планам Російської 

Федерації, спрямованим на поступове зниження інтересу до українського питання 

та врешті решт визнання нового статус кво (в першу чергу – щодо приналежності 

Кримського півострова), забезпеченого військовою силою [59].  

Аналіз діяльності країн Балтії в цій сфері демонструє, що вони є 

послідовними союзниками України на міжнародній арені. З самого початку 

україно-російського конфлікту Латвія, Литва та Естонія активно виступали на 

захист інтересів України, підкреслюючи важливість цього питання та апелюючи до 

міжнародної спільноти з вимогою запровадження адекватної відповіді на 

порушення територіальної цілісності нашої держави. Вони залишаються 

відвертими прибічниками суверенітету України над тимчасово окупованими 

територіями, відмовляючись визнавати результати псевдореферендуму в Криму та 
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подальшу анексію півострова Росією. При цьому Латвія, Литва та Естонія не 

обмежувалися виключно проукраїнською риторикою, але й вдавалися до 

практичних кроків, які служили інтересам України. Таким чином, позиція країн 

Балтії щодо наявного україно-російського конфлікту є однозначно 

проукраїнською. Вони використовують різні підходи, методи та інструменти для 

надання нашій державі необхідної допомоги. Звичайно, основну увагу в цьому 

контексті привертає військово-технічне партнерство. Але їхня діяльність в межах 

універсальних міжнародних організації системи ООН стає ще одним важливим 

аспектом підтримки потенціалу України на міжнародній арені – як в практичній 

площині, так і в інформаційному вимірі. Робота на цьому напрямку в рамках ООН 

наочно демонструє стійкість їхньої позиції, та є яскравою ілюстрацією характеру 

союзницьких відносин між країнами Балтії та нашою державою. За цих умов її 

характеристика є необхідним кроком для формування неупередженої оцінки 

глибини наявного партнерства, розкриваючи сутність регіонального 

позиціонування Латвії, Литви та Естонії; демонструючи їхнє розуміння загрози, яку 

становить Російська Федерація для сусідів, та готовність виступити проти неї [59]. 

На цьому рівні партнерських відносин ще раз підтверджується роль 

Литовської Республіки як ключового партнера України з числа країн Балтії. 

Україно-литовська співпраця в структурах ООН має довгу та плодотворну історію. 

Ще в 1996 р. литовська сторона виступила ініціатором прийняття Балтійською 

Асамблеєю рішення про підтримку кандидатури міністра закордонних справ 

України Г. Удовенка на посаду голови 52-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також 

Литва надала необхідну підтримку для обрання представника України на посаду 

непостійного члена Ради Безпеки ООН на період 2000-2001 років [59]. У відповідь 

українська делегація підтримала литовську заявку на членство в Раді Безпеки на 

період 2004–2005 років (на жаль, у тому випадку Литві на вдалося добитися успіху) 

[106, c. 42-44]. Зрозуміло, що така плідна співпраця лише активізувалась в умовах, 

коли одна зі сторін стала жертвою реальної агресії, в якій друга з поміж іншого 

побачила пряму загрозу для себе. Відтак, литовська делегація з 2014 року активно 

виступає в ролі адвоката України в межах структур Організації Об’єднаних Націй.  
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Потенціал Литви для просування власної позиції в ООН має свої об’єктивні 

межі. Але на початку означеного періоду він був суттєво підсилений статусом 

непостійного члена Ради Безпеки організації, яким Литва володіла в 2014-2015 

роках [280, c. 34]. Проблематика російсько-українського конфлікту відразу набула 

стратегічного значення для роботи литовської делегації. Вже на початку російської 

агресії питання подій в Криму було винесено на порядок денний Ради Безпеки ООН 

завдяки її зусиллям. Саме вона виступила ініціатором скликання кількох засідань 

Ради з української тематики. Литва регулярно піднімала питання щодо порушення 

прав людини в тимчасово окупованому Росією Криму. В квітні 2014 року вона 

організувала дискусію членів Ради Безпеки ООН з лідером кримських татар 

М. Джемільовим та журналісткою В. Самар, які презентували об’єктивний погляд 

на російські дії на півострові, що призвели до його окупації. В серпні 2014 року за 

запитом Литви було організовано ще одне засідання Ради Безпеки. Приводом для 

цього стало вбивство проросійськими терористами почесного консула цієї держави 

М. Зеленця, який проживав в Луганську. В рамках засідання було обговорено не 

лише питання військових злочинів проти мирного населення на Донбасі, але й 

актуальну ситуацію в зоні конфлікту – а саме приховане вторгнення російських 

військ на українську територію наприкінці серпня, яке радикально змінило 

ситуацію на фронті та врятувало бойовиків від остаточної поразки. 21 січня 2015 

року засідання Ради Безпеки також було проведене завдяки литовській позиції – 

його темою стала чергова ескалація конфлікту на Донбасі (події навколо 

Донецького аеропорту та Дебальцево). Звичайно, ці засідання не дали реального 

практичного результату, оскільки Російська Федерація, маючи в своєму 

розпорядженні право вето, блокувала будь-які пропозиції, які не співпадали з її 

інтересами. Втім, така діяльність мала важливе значення в інформаційному 

контексті – адже давала можливість продемонструвати солідарність Литви та 

інших держав з позицією України, консолідований погляд міжнародної спільноти 

щодо засудження російської агресії [58, с. 53].  

У 2019 році було визначено, що на період 2020-2021 років крісло 

непостійного члена Ради Безпеки ООН відійде Естонії. Торкаючись проблематики 
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пріоритетних питань, яким ця держава збирається приділити особливу увагу в 

рамках роботи структур Об’єднаних Націй, естонські високопосадовці не 

оминають й Україну. Наприклад, президент Естонії К. Кальюлайд, виступаючи в 

ООН у вересні 2018 року, відзначила, що основним дестабілізуючим чинником 

системи міжнародних відносин, який потребує особливого підходу з боку світової 

спільноти, залишаються невирішені конфлікти. Триваюча військова агресія на 

сході України – в серці Європи, як підкреслила політик – є одним з викликів, на які 

має бути знайдена відповідь [262].  

У рамках роботи Генеральної Асамблеї ООН країни Балтії також 

використовують всі можливості для підтримки нашої держави в її боротьбі за 

відновлення територіальної цілісності. В умовах фактичної неефективності роботи 

Ради Безпеки через деструктивну позицію Російської Федерації лише ця структура 

має можливість виступати від імені Організації об’єднаних Націй з певними 

документально затвердженими судженнями. Звичайно, вони залишаються 

виключно рекомендаційними за своєю сутністю, але все ж таки є важливими в 

інформаційно-іміджевому контексті. Латвійська, литовська, та естонська делегації 

приймають участь в розробці всіх документів Генеральної Асамблеї, спрямованих 

на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Першим з них 

стала резолюція № 68/262, в якій підкреслювалось невизнання законності будь-якої 

зміни статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастопіль, заснованої на 

результатах так званого «референдуму», проведеного 16 березня 2014 року. 

Документ був підтриманий Генеральною Асамблеєю ООН 27 березня 2014 року 

[100]. «За» його прийняття проголовували 100 держав, серед яких природно були й 

Латвія, Литва та Естонія. Починаючи з грудня 2016 року, Україна щорічно 

добивається ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції стосовно ситуації 

з правами людини в Криму та російської агресивної політики в Чорноморському 

басейні. Першою з них стала резолюція № 71/205 в 2016 році [79], затвердження 

якої підтримали 70 держав. Згодом було затверджено ще кілька документів: 

резолюції № 72/190 в 2017 році [80] (за неї також проголосували 70 країн), № 73/194 

в 2018 році [84] (її підтримали 66 держав), № 74/168 в 2019 році [81] (підтримана 
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65 країнами). Країни Балтії голосували «за» означені документи, демонструючи 

підтримку української позиції та інтерес до проблеми. 

Також Латвія, Литва та Естонія використовують канали ООН для надання 

Україні фінансової допомоги. Звичайно, її доля в загальному масштабі не дуже 

велика, оскільки країні Балтії мають обмежені ресурси. Але це має важливе 

значення як символ підтримки України з боку партнерів. При цьому гуманітарна 

криза в зоні конфлікту на Донбасі робить актуальною будь-яку допомогу – за 

наявних умов навіть незначні кошти можуть полегшити долю місцевого населення. 

Наприклад, в умовах ескалації військової ситуації навколо міста Авдіївка на лінії 

зіткнення в лютому 2017 року Естонська Республіка прийняла рішення виділити 

додаткові кошти для надання Україні гуманітарної допомоги. Половина з 

узгодженої суми в 400 тис. євро була спрямована на підтримку проектів ООН в цій 

сфері [165]. МЗС Литовської Республіки понад половину коштів, передбачених на 

гуманітарні видатки бюджетом на 2018 рік, спрямувало саме на користь України. 

В березні 2018 року було оголошено про передачу нашій державі допомоги на суму 

55 тис. євро – в тому числі 20 тис. євро через структури ЮНІСЕФ (інші кошти 

спрямовувались по каналах Червоного Хреста) [210]. Наприкінці 2018 року 

повідомлялось, що Литва передала Україні гуманітарну допомогу вартістю 30 тис. 

євро завдяки каналам Офісу верховного комісара ООН у справах біженців [209].  

Актуалізація питання потенційної миротворчої місії Організації Об’єднаних 

Націй на Донбасі створює додатковий напрямок практичної діяльності країн Балтії 

на користь забезпечення українських інтересів. Обговорення перспектив такої 

операції стало однією з тем для зустрічі президентів України та Естонії в травні 

2018 року. П. Порошенко за результатами переговорів подякував естонській 

стороні за всебічну підтримку українського плану імплементації миротворчої місії, 

який передбачає надання їй мандату для дії на всій окупованій території Донбасу 

та необмеженого доступу до неконтрольованої українським урядом ділянки 

україно-російського кордону. Латвія також наголошувала на необхідності 

спрямування на схід України миротворців ООН – про це заявляв міністр 

закордонних справ країни Е. Рінкевичс під час зустрічі з заступником посла США 
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в ООН Р. ДіКарло. Латвійський політик наголосив на тому, що миротворці на 

україно-російському кордоні допоможуть забезпечити реальний мир в регіоні. 

Джерела повідомляють, що Латвія сама готова долучитися до операції у випадку, 

якщо вона буде санкціонована Радою Безпеки та підтримана латвійським 

парламентом [49, c. 205]. 

Виступи балтійських політиків та дипломатів з української тематики в межах 

роботи провідних структур Організації Об’єднаних Націй стали взірцем 

інформаційної підтримки Києва на міжнародній арені. В них чітко визначається 

статус Росії як агресора, проголошується відповідальність Москви за незаконну 

окупацію Криму та конфлікт на Донбасі. Зрозуміло, що особливу увагу прикули до 

себе російські дії, реалізовані в серпні 2014 року – коли пряме вторгнення 

російських збройних сил на територію східних областей України стало очевидним. 

В цих умовах політики з країн Балтії закликали зосередити увагу на де-факто 

існуючому міждержавному конфлікті, який розгортається на очах світової 

спільноти в Східній Європі. Так, міністр закордонних справ Латвії Е. Рінкевичс 

заявив, що Рада Безпеки ООН повинна розцінити російські дії як акт агресії та війни 

проти суверенної держави, й відповідно реагувати на них. Міністр закордонних 

справ Естонії У. Пает також підкреслив, що його країна засуджує вторгнення в 

Україну, яке порушує суверенітет та територіальну цілісність цієї держави [49, 

c. 202]. Лідери країн Балтії отримали можливість висловитися з цього питання 

перед широкою публікою у вересні 2014 року, коли воно було винесено на розгляд 

Генеральної Асамблеї ООН. В своїй промові президент Литви Д. Грибаускайте 

закликала світову спільноту захистити український суверенітет. Паралельно вона 

критикувала Захід за відсутність єдності в наданні реальної підтримки Києву, яка б 

допомогла Україні в протидії агресивним планам РФ [130, c. 121]. Президент 

Естонії Т. Г. Ільвес в своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН підкреслив 

важливість не допустити розвалу системи міждержавної взаємодії, заснованої на 

нормах та принципах міжнародного права. Він вимагав уникнути реалізації такого 

сценарію, коли врешті решт застосування грубого силового тиску замінить в 

міжнародних відносинах повагу до принципів права та норм законності, 



134 

позбавляючи міждержавну кооперацію її регулюючого елементу. Політик 

підкреслив, що російські дії проти України не були неочікуваними – адже політика 

Кремля стосовно Грузії та конфлікт 2008 року стали справжнім попереджувальним 

знаком, який на жаль майже ніхто не сприймав серйозно. Окремо президент Естонії 

наголосив на тому, що наявна криза актуалізує питання необхідності перегляду 

ролі ООН в сучасному світі. Політик закликав до реформування методів роботи та 

принципів функціонування Ради Безпеки, акцентуючи увагу на забезпеченні 

відкритості та прозорості цих процесів. Реформа Ради Безпеки, за його словами, 

мала стати об’єктивною реакцією на ситуацію, коли ця структура де-факто була 

паралізована та не змогла надати належної відповіді на події, які безпосередньо 

засвідчили порушення норм міжнародного права. Акцентуючи увагу на 

неприпустимості дій Російської Федерації, президент Естонії наголосив на 

глобальному значенні проблеми, яке розповсюджується далеко за межі Східної 

Європи. За його словами, якщо замість угод і законів груба сила буде 

застосовуватися в міжнародних відносинах, а зміна державного кордону з її 

допомогою стане загальноприйнятою нормою, то стабільність всього світового 

порядку опиниться під загрозою [140]. Президент Латвії А. Берзіньш також 

розкритикував дії Кремля, які, на думку політика, загрожують безпеці всього світу. 

Він закликав запобігти появі «замороженого конфлікту» в східних регіонах 

України [49, c. 203].  

Країни Балтії дотримувалися такої позиції й в подальшому, коментуючи події 

україно-російських відносин виключно в контексті адвокації позиції України. Так, 

5 червня 2015 року посол Литви в ООН Р. Мурмокайте засудила наступ 

підтриманих Росією сепаратистських угруповань поблизу міста Мар’їнка на 

Донбасі. Керівник литовської делегації наголосила на тому, що відповідальність за 

ескалацію, яка порушує укладені в Мінську домовленості, лежить на Росії – адже 

ця країна продовжує постачати озброєння та направляти свої війська на українську 

територію. Посилаючись на доповіді спостерігачів ОБСЄ, дипломат заявила про 

фіксацію зростання переміщень важкого озброєння на контрольованій так званими 

«сепаратистами» території, та про відомі факти перетину україно-російського 
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кордону в цих районах особами в російській військовій уніформі. При цьому 

наголошувалось на обмеженні доступу експертів ОБСЄ до моніторингу 

транскордонного руху – відтак наявні свідоцтва не можуть демонструвати весь 

масштаб російського залучення в конфлікт, а лише підтверджують його наявність, 

яку вже неможливо приховати. Іншим проявом залучення Російської Федерації до 

нього було названо незаконне ув’язнення українських громадян на російській 

території. Також дипломат звинуватила російську владу в розграбування східної 

України – саме таку характеристику від неї отримала практика вивезення на 

російську територію вугілля, видобутого на непідконтрольній українському уряду 

частині Донбасу. В цілому Мурмокайте підкреслила провину Москви у війні, яка 

ведеться проти України, вказавши, що лише припинення російської агресії може 

зупинити конфлікт [218].  

У лютому 2017 року українська делегація, яка на той момент представляла 

державу в Раді Безпеки ООН в якості непостійного члена, організувала відкрите 

засідання цієї структури з метою обговорення проблеми «заморожених» та 

триваючих конфліктів в Європі. Посол Естонії в ООН С. Юргенсон також взяв 

участь в дебатах. В своєму виступі він згадав події в Україні, наголошуючи на 

необхідності знайти шлях до деескалації ситуації. Дипломат акцентував увагу на 

тому, що українська криза презентує перший з часів Другої світової війни випадок 

силової зміни кордонів в Європі – і в цьому полягає її деструктивна роль для всієї 

світової спільноти. Він закликав до врегулювання конфлікту за рахунок 

імплементації переговорного процесу та виконання Мінських домовленостей. В 

той же час він чітко вказав, кого Естонія вважає винним в розв’язанні військових 

дій – адже ключовим елементом їхнього завершення мало стати виведення з 

української території російських сил, відновлення Україною контролю над 

державним кордоном та повернення під українську юрисдикцію незаконно 

анексованого Росією Кримського півострова [246]. 

Особливу увагу уряди країн Балтії приділяють проблемі українських 

військовополонених та політичних в’язнів, яких незаконно утримує Російська 

Федерація. Про це питання безпосередньо згадував в своєму виступі перед 
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Генеральною Асамблеєю ООН у вересні 2018 року міністр закордонних справ 

Латвії Е. Рінкевичс. Серед іншого він торкнувся проблеми порушення прав людини 

в світі. Коментуючи цю теми, в якості практичного прикладу подібної злочинної 

діяльності поряд з руйнівними бомбардуваннями житлових кварталів в Сирії та 

переслідуваннями народу рохінджа в М’янмі він навів репресії проти кримських 

татар з боку російської влади. Дипломат закликав звільнити 64 українських 

політв’язнів, які знаходяться у російських в’язницях. Користуючись нагодою, він 

знову вимагав від РФ припинити агресію проти України, та підтвердив позицію 

Латвії щодо визнання територіальної цілісності нашої держави в межах 

міжнародно визнаних кордонів [259]. 

Важливим інформаційним приводом для актуалізації українського питання в 

рамках роботи ООН стало відзначення п’ятої річниці завершення Революції 

Гідності та початку російської агресії. З цього приводу 20 лютого 2019 року з 

доповіддю на сесії Генеральної Асамблеї виступив президент України 

П. Порошенко. Підіймаючи в своєму виступі гострі для українців питання, він 

звернувся до світової спільноти з вимогою допомогти у боротьбі з російською 

загрозою.  

Представники країн Балтії підтримали позицію українського президента. 

Так, посол Литви в ООН А. Плепіте в своїй промові підкреслила роль Російської 

Федерації в організації конфлікту, порушенні стабільності та територіальної 

цілісності України. Вона чітко пов’язала початок війни з діями російських 

військових в Криму, які призвели до окупації півострова та його незаконного 

включення до складу РФ (яке Литва продовжує не визнавати). В свою чергу 

військові дії на Донбасі, на думку дипломата, стали результатом прагнення 

російської влади повторити свій кримський успіх в цьому регіоні. Плепіте нагадала 

аудиторії, що такі дії Росії порушують принципи міжнародного права та положення 

Статуту ООН [95]. Вона закликала не недооцінювати роль РФ в цих процесах, 

підкресливши, що саме режим В. Путіна ініціював, організував, фінансував та 

підтримував конфлікт. При цьому російська сторона не продемонструвала жодної 

готовності до деескалації, адже ситуація на окупованих українських територіях 
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залишається загрозливою. Останні дії Росії ще раз демонструють її деструктивну 

позицію – з цього приводу литовський дипломат згадала російські атаки проти 

українських кораблів в Азовському морі та Керченській протоці. Вона рішуче 

засудила цю протиправну активність, вимагаючи негайного повернення 

захоплених із порушенням міжнародного права кораблів ВМСУ, звільнення 

українських військовослужбовців та політичних в’язнів, які утримуються в 

російських тюрмах (акцентуючи увагу на тому, що число останніх сягає вже 70 

осіб). В цьому ж контексті була згадана репресивна політика Росії стосовно 

кримсько-татарського населення окупованого Криму. Коментуючи перспективи 

врегулювання конфлікту, литовський дипломат вказала, що лише повна та швидка 

реалізація Мінських домовленостей всіма сторонами може стати центральною 

передумовою започаткування мирного процесу. У зв’язку з цим вона закликала 

Росію припинити надавати фінансову та військову підтримку сепаратистським 

силам в Луганську та Донецьку, а також використати свій вплив та владу, щоб ці 

угруповання повністю виконали означені зобов’язання. В заключній частині свого 

виступу дипломат підтвердила готовність Литви надавати Україні необхідну 

допомогу [261]. 

Політичний директор МЗС Естонії Л. Уйдо, який виступив від імені своєї 

держави, також заявив, що естонська влада безапеляційно підтверджує свою 

підтримку українських суверенітету, територіальної цілісності та незалежності в 

п’яту річницю початку російської агресії проти України. Він закликав Російську 

Федерацію припинити ворожі дії та незаконну окупацію українських територій – 

Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, частини Донецької та Луганської 

областей. На його думку, Москва своїми діями грубо порушила принципи 

міжнародного права, закріплені Статутом ООН [95] та Гельсінським Заключним 

Актом [179]. Наголошуючи на тому, що така практика нівелює базовий фундамент 

та засади міждержавного співіснування, дипломат зазначив її небезпеку не лише 

для конкретної жертви агресії, але й всього світового співтовариства. Він вимагав 

від світової спільноти продовжувати підтримку тиску на Росію до тих пір, допоки 

вона не перегляне свою агресивну політику. За його словами, Естонія саме в такому 
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напрямку буде вибудовувати свою позицію з українського питання. Вона ніколи не 

визнає незаконну анексію Кримського півострова та залишається вірною підтримці 

санкційних заходів, спрямованих проти РФ до тих пір, допоки територіальна 

цілісність України не буде відновлена. Представник естонського МЗС закликав 

Росію звернутися до конструктивної позиції, приступити до виконання Мінських 

домовленостей, припинити бойові дії, вивести з території Східної України свої 

збройні формування та військову техніку. Дипломат звернув увагу аудиторії на той 

факт, що в даний момент Кремль не демонструє жодних ознак до деескалації 

ситуації – навпаки, він продовжує агресивні дії. Саме в такому контексті 

представник естонського МЗС розглядав захоплення українських кораблів в 

нейтральних водах поблизу Керченської протоки, обмеження судноплавства в 

Азовському морі та російську політику з мілітаризації Криму [260]. 

Делегація Латвійської Республіки також презентувала позицію своєї країни 

із цього питання. Посол Латвії в ООН А. Пілдеговічс підкреслив, що дії Російської 

Федерації проти України – анексія Криму, приховані та відкриті операції на 

Донбасі – є прямим порушенням принципів міжнародного права. На його думку, 

світова спільнота має не забувати про це навіть за умов, коли ці події поступово 

«губляться» в інформаційній площині через появу більш актуальних приводів для 

обговорення. Втім, глибина проблеми, яку становить політика РФ стосовно 

України, вимагає продовження послідовної та консолідованої діяльності світової 

спільноти, спрямованої на її засудження. Скільки б часу не минуло з початку 

російської агресії – це не дає підстав змінювати її оцінку та погоджуватися з новим 

статус кво, який передбачає порушення територіальної цілісності України. Захист 

суверенітету та недоторканості кордонів кожної країни залишається 

фундаментальним принципом функціонування Організації Об’єднаних Націй – 

отже її члени не можуть закрити очі на російські дії. Окремо дипломат наголосив 

на катастрофічних результатах політики Кремля, звернувши увагу на погіршення 

ситуації із захистом прав людини на окупованих РФ українських територіях. Він 

заявив, що Латвія глибоко стурбована політикою залякування та репресій, 

жертвами яких стають етнічні українці та представники національних меншин, в 
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першу чергу – кримські татари. Латвійська влада рішуче засуджує дискримінацію 

останніх, підіймаючи це питання на міжнародному рівні та вимагаючи 

забезпечення доступу незалежних спостерігачів для оцінки реальної ситуації на 

Кримському півострові. Паралельно Латвія вимагала від Росії звільнення 

українських політичних в’язнів – таких як О. Сенцов та Р. Сущенко; припинення 

будь-якої підтримки сепаратистських збройних угруповань на Донбасі. В цілому 

латвійський делегат підкреслив, що стан справ в зоні конфлікту погіршується – 

адже режим припинення вогню, встановлений Мінськими домовленостями, не 

підтримується, а населення непідконтрольних українському уряду території на 

сході держави страждає від гуманітарної кризи. На його думку, останні події 

поблизу Керченської протоки ще раз засвідчили, що Росія демонструє повну 

неповагу до норм міжнародного права, відкрито застосовуючи військову силу 

проти військово-морського флоту України. Латвія розглядала це не як окремий 

інцидент, а як продовження агресивного нападу на суверенітет української 

держави [258]. 

Таким чином, діяльність делегацій країн Балтії в Організації Об’єднаних 

Націй та позиція, висловлена в рамках роботи цієї платформи балтійськими 

політиками, однозначно доводять високий рівень партнерства, який склався між 

ними та Україною. В їх основі лежать акцентування увагу на безпосередній провині 

РФ в початку конфлікту, та вимоги щодо його дипломатичного вирішення в рамках 

досягнутих в Мінську домовленостей. Вони відповідають стратегічному баченню 

та політиці, яку українська влада реалізовує з метою відновлення територіальної 

цілісності держави [59]. При цьому акцент на необхідності виконання узгоджених 

в Мінську умов та звинувачення в бік Росії стосовно недотримання нею взятих 

зобов’язань мають важливе інформаційне значення. В своїй антиукраїнській 

кампанії російська влада намагається перекласти провину за гальмування мирного 

процесу на Україну – просуваючи тезу про те, що начебто саме наша держава 

саботує виконання Мінських угод. Втім, активна позиція країн Балтії стає одним з 

інструментів протидії подібним пропагандистським трюкам за рахунок 

демонстрації реального стану справ, при якому очевидним стає небажання РФ 
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імплементувати узгоджені кроки (виведення військ з української території, 

повернення Україні контролю над кордоном тощо).  

Звичайно, практичне значення зусиль Латвії, Литви та Естонії в цьому 

напрямку є обмеженим – як власне обсягами ресурсів, які є в їхньому 

розпорядженні, так і самим стилем роботи ООН, що перебуває в полоні 

бюрократизації та не може адекватно реагувати на загрози, якщо їхнім джерелом є 

постійний член Ради Безпеки. Втім, в інформаційній площині чітка критика 

російської політики та послідовне визнання провини Кремля у розв’язуванні 

конфлікту, продемонстровані країнами Балтії, підсилюють потенціал України до 

захисту власного суверенітету. Саме наявність такої беззаперечної підтримки 

дозволяє з впевненістю говорити, що українське питання не зникне з порядку 

денного ООН до тих пір, поки територіальна цілісність нашої держави не буде 

відновлена [59].  

У Парламентській Асамблеї Ради Європи країни Балтії також займають 

послідовну проукраїнську позицію, підтримуючи антиросійські санкції та 

резолюції, які засуджують дії РФ. Влітку 2019 року, в умовах актуалізації питання 

повернення прав російській делегації в ПАРЄ, делегації з Латвії, Литви та Естонії 

співпрацювали з українськими колегами, щоб запобігти реалізації цього сценарію. 

Під час фінального голосування, яке відбулося 25 червня, жоден з представників 

країн Балтії не підтримав скасування санкцій проти РФ. Проти цього рішення 

проголосували 3 естонські делегати (І. Саар від Соціал-демократичної партії, Е.-

Н. Кросс від Партії Реформ та Р. Тамм від консервативної Партії «Вітчизна»); 3 

латвійських делегати (М. Голубєва від об’єднання «Розвитку/Так!», Л. Озола від 

Нової консервативної партії, Б. Цилевич від парламентського об’єднання 

«Злагода»); 4 литовських делегати (А. Буткевічус від Соціал-демократичної 

робітничої партії, Е. Варейкіс від Союзу селян і зелених, Е. Зінгеріс від партії 

«Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи», Р. Тамашунене від 

«Виборчої акції поляків Литви – Союзу християнських родин») [281]. Таким 

чином, навіть представники політичних сил, які традиційно пов’язуються з РФ 

(латвійська «Злагода», партія польської меншини в Литві), в даному випадку 
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підтримали державний курс, координуючи свою позицію з офіційними поглядами 

вищої влади в державі та рекомендаціями міністерства закордонних справ. 

На знак протесту проти ухвалення рішення про повернення російської 

делегації представники країн Балтії (разом з Польщею, Словаччиною та Грузією) 

приєднались до демаршу України та покинули зал засідань. Перед цим 

представниця латвійської делегації у ПАРЄ Л. Озола зачитала спільну заяву 

представників семи держав, в якій підкреслювалось, що «безумовне відновлення 

прав російської делегації без виконання жодної з численних вимог Асамблеї 

суперечить основним цінностям Ради Європи та її статуту. Цей крок посилає дуже 

неправильний сигнал країні, яка вдалася до збройної агресії, яка не дотримується 

прав своїх громадян і прагне дестабілізувати демократію в Європі» [1]. Після цього 

означені делегації повернулися додому для консультацій з національними урядами 

та парламентами з метою узгодження наступних дій. В подальшому ці держави 

провели додаткові консультації щодо координації дій в межах ПАРЄ, організовані 

польською стороною на святкуванні 450-річчя укладення Люблінської унії [90].  

Політики з країн Балтії також розкритикували рішення ПАРЄ. Наприклад, 

президент Естонії К. Кальюлайд назвала такі дії ганебними та заснованими на 

підкилимових переговорах, а не реальних компромісах – адже жодна з причин, 

через які Москва була позбавлена своїх прав (ані окупація Криму, ані агресія на 

Донбасі), не зникла [70]. Голова МЗС Латвії Е. Рінкевичс заявив, що рішення ПАРЄ 

знищує авторитет Ради Європи та підриває її престиж. Міністерство закордонних 

справ Литовської Республіки також вважає, що воно суперечить цінностям, на яких 

заснована дана організація [96]. 

У подальшому країни Балтії висловили готовність продовжувати боротьбу 

проти РФ в рамках ПАРЄ, консолідуючи зусилля зацікавлених в цьому держав. У 

серпні 2019 р. спікер парламенту Литви В. Пранцкетіс повідомив, що керівники 

парламентів країн Балтії й Північної Європи на початку вересня збираються 

виробити спільну позицію з цього питання та сформулювати програму дій щодо 

реагування на повернення російської делегації до повноправної участі в роботі 

Парламентської Асамблеї Ради Європи. Він також заявив, що для нової української 
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делегації в ПАРЄ, сформованої за результатами парламентських виборів 2019 року, 

дуже важливо забезпечити наступництво при прийнятті справ від попередників та 

дуже швидко скоординувати свої дії з партнерами [75]. Такі слова можна сприйняті 

як завуальовану тривогу щодо майбутньої позиції делегації України в умовах, коли 

ядро парламенту нового скликання становить нова, маловідома закордонним 

експертам політична сила – «Слуга народу».  

У рамках інтеграційних та координаційних проектів регіонального рівня 

країни Балтії також виступають на підтримку України. Майданчиком для їхньої 

тристоронньої співпраці стає функціонування Балтійської Ради Міністрів, яка 

об’єднує Латвію, Литву та Естонію. Виходячи з наявності однакового погляду на 

події в Україні в цих країн, не дивно, що в офіційних документах Ради чітко 

простежується готовність допомагати нашій державі. Таким чином, 

підкреслюється солідарність країн Балтії з цього питання, що в свою чергу додає 

ваги їхній позиції – адже вона є результатом багатосторонніх обговорень. 

Свідченням підтримки України в такому форматі є спільна заява, 

оприлюднена за результатами зустрічі прем’єр-міністрів в рамках роботи 

Балтійської Ради Міністрів у Вільнюсі, яка відбулась в грудні 2018 р. [185]. В 

документі українському питанню надано особливу увагу – як через його значення 

для загальної безпекової ситуації в Балто-Чорноморському регіоні, так і через 

актуальну ескалацію україно-російського протистояння, викликану подіями в 

Керченській протоці. Голови урядів країн Балтії рішуче засудили невиправдане 

застосування Російською Федерацією військової сили проти українських кораблів 

в Азовському морі та ініційовану РФ мілітаризацію регіону. На їхню думку, 

відповідно до міжнародного права така провокаційна поведінка має розглядатися 

як акт відкритої військової агресії з боку Росії проти суверенної держави. 

Відповідно вони закликали Росію повернути Україні захоплені кораблі та 

затриманих членів екіпажу; забезпечити безперешкодний і вільний прохід через 

Керченську протоку відповідно до норм міжнародного права; почати поважати 

суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних 

кордонів. Паралельно вони закликали міжнародну спільноту відреагувати на 
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незаконні дії з боку Росії, які мають серйозні наслідки – адже є прикладом 

беззаперечного порушення міжнародного права. У відповідь країни Балтії 

вимагали застосування всіх можливих контрзаходів, в тому числі обмежувальних 

відносно до російських інтересів [185].  

Також прем’єр-міністри Латвії, Литви та Естонії ще раз підтвердили 

підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах 

визнаних кордонів. Вони підкреслили, що продовжують засуджувати російську 

агресію проти України та незаконну анексію території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастопіль. Стосовно ситуації на сході України політики звернули 

увагу на продовження ескалації, спричиненої агресією РФ. При цьому чітко 

проголошувалось, що датою початку агресії Росії вважається лютий 2014 року – 

тобто дії РФ на Кримському півострові [185].  

Перспективним планом до вирішення конфлікту країни Балтії вважають 

повноцінне виконання Мінських домовленостей та відновлення територіальної 

цілісності України (включаючи повернення контролю над Кримом та 

Севастополем). Вони впевнені, що до того, як Росія піде на поступки, необхідно 

продовжувати застосування санкцій проти неї. В той же час підкреслюється 

відсутність з боку РФ готовності до компромісу – свідченням цього, окрім 

наведеного вище інциденту в Керченській протоці, є побудова Керченського мосту, 

здійснена без згоди України; перекриття доступу до українських портів в 

Азовському морі; проведення так званих «виборів» на непідконтрольних 

українському уряду територіях Донбасу в листопаді 2018 року [185].  

У цілому, міжнародна діяльність країн Балтії стосовно забезпечення 

українських інтересів демонструє стійкість їхньої позиції, в основі якої лежить 

визнання України жертвою російської агресії та намагання задіяти проти агресора 

доступні обмежувальні інструменти. Зрозуміло, що Латвія, Литва та Естонія 

декларують такий підхід в першу чергу через власні національні інтереси, яким 

загрожує політика РФ. В той же час він повністю відповідає завданням української 

дипломатії, і несе позитивні наслідки для української позиції в глобальному 

просторі, демонструючи солідарність та єдність партнерів. Але його результати 
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відчуваються в першу чергу в інформаційній площині. Натомість з практичної 

точки зору така діяльність не призводить до реальної протидії російському 

агресору (що дуже добро засвідчує безпорадність структур ООН та події в ПАРЄ). 

В цьому немає провини країн Балтії – на нашу думку, наявна ситуація лише 

ілюструє кризу міжнародних інституцій, які за статутом повинні боронити мир та 

безпеку в світі, але на практиці не здатні відреагувати на агресію проти суверенної 

держави. 

 

3.2. Позиція країн Балтії щодо євроатлантичних та європейських прагнень 

України  

 

Україна та країни Балтії на початку 1990-х років мали багато спільного – це 

проявлялось в першу чергу в завданнях, які стояли перед їхньою безпековою та 

зовнішньою політикою. На нашу думку, очевидним є той факт, що пріоритетом для 

їхнього зовнішньополітичного курсу мав стати єдиний європейський простір. В 

інтересах означених держав було якомога швидше реалізувати внутрішні 

трансформації та реформи, і врешті решт забезпечити собі членство в ключових 

регіональних проектах, які асоціюються з економічним добробутом (Європейський 

Союз) та безпекою (Організація Північноатлантичного договору).  

Але в подальшому інтенсивність реалізованої ними інтеграційної та 

модернізаційної політики мала відмінні темпи, і в результаті розрив між державами 

лише поглиблювався. Країни Балтії послідовно та чітко йшли до поставленої мети 

– здобуття членства в ЄС та НАТО. Офіційно проголосивши курс на інтеграцію до 

європейських та євроатлантичних структур, вони вже в 2004 році приєдналися до 

них та почали користуватися плодами своєї організованої та спланованої 

зовнішньої політики. На жаль, для України кінець ХХ – початок ХХІ століття 

залишався періодом зовнішньополітичної невизначеності, який фактично став 

марно витраченим часом у зовнішньополітичній діяльності. Тривалий час в країні 

так і не була розроблена комплексна доктрина із забезпечення національних 

інтересів України на міжнародній арені. Натомість, коли врешті решт європейський 
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та євроатлантичний курс було взято на озброєння як законодавчо закріплений, це 

питання набуло політизованого характеру, та перетворилося на інструмент 

внутрішньополітичної боротьби та спекуляцій. В результаті відповідний напрям 

зовнішньої політики страждав від недостатності зусиль, неефективного планування 

та упередженого ставлення певних політиків. Зовнішня політика України 

залишалась розбалансованою, а її пріоритети коливались між західним вектором та 

нейтралітетом (який на практиці схилявся в проросійський бік) в залежності від 

внутрішньополітичних тенденцій розвитку.  

У контексті вивчення україно-балтійських відносин особливий інтерес 

становить євроатлантичний аспект інтеграційної політики країн Балтії та України 

– адже саме він безпосередньо стосується безпекового сектору зовнішньої 

політики. Приєднання Латвії, Литви та Естонії до євроатлантичної системи 

колективної безпеки в 2004 році сприймалося українськими євроатлантистами як 

подія, що матиме позитивні наслідки для процесів інтеграції нашої держави (хоча 

й показала – наскільки Україна відстала від балтійських партнерів). Український 

дослідник М. Замікула визначає три чинники, які слід розглядати в цьому 

контексті. По перше це засвідчило, що Захід – попри протести Російської Федерації 

– готовий ініціювати розширення НАТО на територію пострадянського простору, і 

в результаті прийняти за рівних колишні республіки СРСР. По друге, перед новим 

поколінням українських політиків, які прийшли до влади в результаті подій 

Помаранчевої революції та відразу ж проголосили свою прихильність 

проєвропейському курсу, з’явився приклад, на який можна орієнтуватися, 

плануючи конкретні практичні кроки в сфері державної політики. По третє, країни 

Балтії мали потенціал перетворитися на сполучну ланку між євроатлантичною 

системою колективної безпеки та Україною, яка допоможе прискоренню темпів 

модернізації українського оборонного сектору та розвитку партнерства зі 

структурами Альянсу [26, c. 95].  

Разом з тим експерти відзначали певні відмінності в становищі Латвії, Литви, 

Естонії з одного боку, та України – з іншого. Вони не дозволяли в повному обсязі 

екстраполювати балтійський досвід на українські реалії. Серед них слід звернути 
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особливу увагу на рівень підтримки інтеграційної ідеї в країнах Балтії та нашій 

державі, який суттєво відрізнявся. Жителі країн Балтії в основному позитивно 

ставились до неї і підтримували співпрацю з Альянсом як до, так і після вступу. 

Наприклад, в червні 2005 року на підтримку вступу до НАТО висловлювались 78 

% жителів Естонії (у тому числі 89 % опитаних естонців та 51 % опитаних 

представників меншин). 66 % респондентів вважали, що саме членство в НАТО 

стало гарантією безпеки Естонії [167]. Рівень підтримки членства в НАТО 

громадянами Латвії зріс з 46,8 % в 1999 до 68,5 % в грудні 2002 р. [199, c. 1] та до 

77,7 % в 2005 році. В Литовській Республіці, попри наявні проблеми на 

початковому етапі інтеграції, згідно з даними соціологічного дослідження за 2003 

рік схвально про євроатлантичний вектор зовнішньої політики висловлювались 75 

% населення. Необхідно відзначити, що така популярність Альянсу не є 

короткочасною, викликаною якимись надзвичайними подіями – дані статистики 

демонструють її стабілізацію на високому рівні. Зовсім інша ситуація 

спостерігалась в Україні, де на той момент більшість населення виступала проти 

членства в Організації Північноатлантичного договору та її розширення на схід. 

Багато людей продовжували вважати НАТО агресивним блоком, засновуючи свою 

точку зору на міфах радянської пропаганди, які все ще залишались популярними в 

суспільстві (особливо – в південних та східних регіонах України).  

Приєднавшись до Організації Північноатлантичного договору в 2004 році, 

Латвія, Литва та Естонія зайняли чітку позицію щодо надання допомоги іншим 

країнам Східної Європи, спрямованої на реалізацію ними інтеграційних амбіцій. 

Посилення партнерства з пострадянськими державами, які декларували своє 

прагнення вступити до Альянсу, стало важливим елементом зовнішньої політики 

країн Балтії в сфері безпеки та оборони. При цьому підкреслювалось надзвичайне 

значення України в цих процесах – як держави з великим потенціалом та 

ресурсами. Наприклад, литовська дослідниця Г. Скайсте, коментуючи регіональну 

безпекову ситуацію, яка склалась станом на 2006 рік, підкреслювала значення для 

Литви розвитку стратегічного партнерства з Україною в контексті 

євроатлантичних вподобань нашої держави. Вона писала, що підтримка інтеграції 
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України та Грузії до НАТО – дружніх держав для Литовської Республіки – має 

стати зовнішньополітичним пріоритетом для литовської влади. Причиною цього є 

зацікавленість Литви в створенні сприятливого політичного та економічного 

середовища в Балто-Чорноморському просторі. На думку експерта, стабільність 

цього регіону напряму залежать від об’єднання регіональних гравців навколо 

спільних цінностей та стилю життя – і в сфері безпеки ними є принципи, які 

пропонує євроатлантична система колективної безпеки [253, c. 90-91]. 

Країни Балтії реалізовують цілеспрямовані заходи, спрямовані на підтримку 

євроатлантичного курсу України. Їхня послідовність та ефективність в якості 

адвокатів політики відкритих дверей Альянсу базується на кількох факторах. З 

одного боку вони з власного досвіду краще розуміють проблеми, з якими 

стикаються східні країни-партнери НАТО. З іншого боку, Латвія, Литва та Естонія 

мають власний безпосередній інтерес у вдосконаленні системи регіональної 

безпеки в Балто-Чорноморському просторі за рахунок активного залучення інших 

держав до євроатлантичних структур. Основним завданням їхньої безпекової 

політики залишається захист від можливих загроз з боку Російської Федерації, яка 

своєю неоімперською політикою викликала занепокоєння в країнах Балтії з самого 

відновлення незалежності. Це спричиняє активізацію саме оборонного напрямку 

зовнішньополітичної діяльності країн Балтії – адже вони вважали, що перебувають 

на вістрі загрози потенційного конфлікту. На відміну від держав Західної Європи, 

для яких перемога в холодній війні означала фактичне усунення реальної загрози 

військового зіткнення, Латвія, Литва та Естонія не втрачали пильності. Саме тому 

вони шукали підтримку не лише на Заході, де виступили піонерами 

євроатлантичної інтеграції серед колишніх радянських республік, а й серед 

перспективних партнерів пострадянського простору, здатних нівелювати 

деструктивний вплив РФ на регіональний клімат безпеки, вважаючи, що виважена 

безпекова політика потребує комплексного підходу та використання всіх засобів. 

При цьому знаковим чинником стало те, що їхня політична еліта була налаштована 

на поглиблення співпраці з нашою державою. 

Особливо активна підтримка Україні на тлі євроатлантичної інтеграції в 
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середині 2000-х років спрямовувалась з боку Литви. Так, в 2004 році в.о. 

президента Литовської Республіки А. Паулаускас називав підтримку європейських 

та євроатлантичних амбіцій України, надання допомоги нашій державі в сфері 

запровадження політичних, економічних, соціальних та інституційних реформ як 

одну з десяти ключових сфер, які становлять особливий інтерес для литовської 

зовнішньої політики [256]. Литовський президент в 1998-2003 та 2004-2009 рр. 

В. Адамкус був одним з найбільш послідовних прихильників розширення Альянсу 

на схід та членства України в ньому. В своїх публічних виступах він неодноразово 

підкреслював, що українській державі відведена особлива роль в Європі, і шо 

Литовська Республіка бажає бачити її реформованою, модернізованою учасницею 

вирішення регіональних безпекових питань. При цьому наголошувалось, що Литва 

була та буде в майбутньому близьким другом Україні, завжди готовим до 

відвертого діалогу, дружньої допомоги та підтримки [88]. В статті, опублікованій в 

2006 році у Frankfurter Allgemeine Zeitung спільно з президентом Польщі 

Л. Качинським, Адамкус писав, що країни-члени Європейської Спільноти мають 

зосередити увагу на державах Східної Європи, надавати допомогу тим з них, що 

поставили собі амбіційну мету досягнення демократії та створення громадського 

суспільства. За словами Адамкуса, два постбіполярні етапи розширення НАТО 

(1999 та 2004 років) є визначними віхами у процесі об’єднання європейської 

цивілізації – але це не означає, що потенціал для подальшого розширення 

євроатлантичної системи колективної безпеки вже вичерпаний [2]. Таким чином, 

політик підкреслював природність євроатлантичних намірів України та 

необхідність Брюсселю приділити цьому питанню особливу увагу.  

В переговорах з українською стороною така позиція також знаходила 

підтвердження. В квітні 2005 року Адамкус на зустрічі з Міністром закордонних 

справ України Б. Тарасюком погодився сприяти цьому напрямку державної 

політики нашої держави. Навіть після виступу прем’єр-міністра України 

В. Януковича у штаб-квартирі Альянсу у вересні 2006 року та призупинення 

процесу інтеграції голова МЗС Литви П. Вайтекунас зазначив, що все одно його 

країна підтримуватиме Україну в її русі до Європи. Дипломат заявив, що 
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український уряд взяв до уваги громадську думку та визнає існуючу проблему 

слабкої підтримки населенням ідеї членства в НАТО. В той же час він підкреслив, 

що не вважає таку ситуацію незмінною. Литва та Україна вже розпочали 

двосторонні консультації щодо інформаційної кампанії для громадськості з 

тематики НАТО. Також литовський міністр привітав позицію В. Януковича щодо 

готовності розвивати співпрацю з НАТО – адже це створювали основу для 

подальшої актуалізації євроатлантичної політики України. На його думку, 

альтернативного позиціонування на міжнародній арені для України не існувало – 

особливо в той момент, коли Росія активно виступала проти будь-якої ініціативи, 

яка могла б прискорити процес євроатлантичної інтеграції України [173].  

Литовська Республіка приймала активну участь в роботі Комісії Україна –

НАТО, яка залишалась основним майданчиком для співпраці Києва та Брюсселя. 

Вільнюс долучився до її роботи ще в 2003 році – тобто навіть до офіційного 

завершення процесу власної євроатлантичної інтеграції. Саме у столиці Литви в 

квітні 2005 року на неформальному засіданні Комісії на рівні міністрів закордонних 

справ було оголошено про початок реалізації інтенсифікованого діалогу щодо 

прагнення України до членства в Організації Північноатлантичного договору. На 

зустрічі були розглянуті проблемні питання щодо імплементації реформ, 

спрямованих на набуття відповідності критеріям організації; визначені основні 

пріоритети подальшого практичного співробітництва між Києвом та 

євроатлантичними структурами, серед яких – посилення демократичних інститутів, 

поновлення політичного діалогу з НАТО, поглиблення співпраці у галузі реформ 

оборонного сектора, спільна діяльність у питаннях публічної дипломатії 

тощо [234]. 

Ще раз підтримка Литовською Республікою євроатлантичних перспектив 

України була підтверджена в рамках консультацій між нашою державою та 

Альянсом, які проходили на литовській території в жовтні 2005 року. Протягом цих 

консультацій на вищому рівні міністри оборони України та країн-членів НАТО 

детально розглянули та позитивно оцінили український прогрес у сфері 

реформування системи безпеки та оборони. Було підкреслено, що Україна вже 
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досягла прогресу і знаходиться на правильному шляху, який веде до членства в 

євроатлантичній системі колективної безпеки. В той же час партнери підкреслили, 

що подальший успіх держави залежатиме від докладених зусиль та інтенсивної 

роботи української влади. Коментуючи успіхи України в своєму зверненні до 

учасників зустрічі, міністр оборони Литви Г. Кіркілас заявив, що вона вже стоїть 

на шляху, що веде до отримання Плану дій щодо членства – офіційного визначення 

переліку зобов'язань, які країна повинна виконати, щоб отримати право на членство 

в НАТО. Оцінюючи наявний стан відносин між Україною та Альянсом, він 

відзначив, що започаткований в квітні інтенсифікований діалог є хорошим 

інструментом для перехідного періоду, який допоможе українській стороні 

визначити пріоритети та продовжити найактуальніші реформи в секторі оборони 

та безпеки. В той же час він підкреслив, що перед НАТО стоїть обов’язок 

підтримати Україну в цьому – надіслати позитивний сигнал щодо перспективного 

майбутнього членства України в Альянсі [235]. 

Президент Латвії В. Віке-Фрейберга також підкреслювала особливе 

значення, яке мають для її держави інші пострадянські республіки, що 

задекларували прозахідний курс (Грузія, Україна та Молдова). Називаючи їх 

європейськими сусідами, вона таким чином доводила правомочність цих країн 

добиватися свого місця та рівноправного положення у Європі. Під час зустрічі з 

президентом України В. Ющенком в 2006 році Віке-Фрейберга заявила, що бажає, 

щоб Україна якомога швидше просувалась уперед в процесах реформ, і що латвійці 

повністю підтримують розширення зони безпеки і стабільності в Східній Європі. З 

приводу перспектив приєднання України до Північноатлантичного альянсу вона 

зазначила, що громадяни Латвії самі обрали шлях трансатлантичної інтеграції, і 

підтримують Україну на ньому. Виступаючи у Вільнюсі на міжнародній 

конференції «Спільне бачення спільного сусідства», президент Латвії наголосила 

на тому, що Північноатлантичний альянс є не лише військовим союзом, але 

організацією, країни-члени якої поділяють спільні цінності та демократичні ідеали. 

На думку Віке-Фрейберга, саме бажання приєднатися до цивілізованої 

демократичної спільноти підштовхує Україну, Грузію та Молдову до зближення з 
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НАТО. Вона відзначила, що Латвія закликатиме інші країни-члени Альянсу прийти 

до угоди відносно окреслення спеціальних і реальних форм співробітництва для 

цих країн [138]. 

Готовність Естонської Республіки підтримувати євроатлантичний 

інтеграційний курс України була підтверджена під час візиту президента 

В. Ющенка до Таллінну наприкінці 2006 року. Під час зустрічі з президентом 

Естонії Т. Г. Ільвесом було підписано Спільну декларацію, в якій сторони 

домовилися про подальше співробітництво в рамках інтенсивного діалогу України 

з НАТО. У документі відзначалось, що Естонія продовжуватиме підтримувати 

європейський та євроатлантичний вибір України та дотримується думки, що 

розширення Європейського Союзу залишається важливим стабілізаційним 

чинником та каталізатором реформ на європейському континенті. Воно є 

потужним стимулом для країн з європейськими прагненнями до здійснення реформ 

на основі європейських цінностей та демократичних стандартів. Естонія визнавала 

значний прогрес, який Україна досягла у впровадженні демократичних та 

економічних реформ за останні роки, що мало позитивний вплив на подальшу 

реалізацію її європейських амбіцій. В цьому контексті Естонія та Україна 

наголошували на важливості укладання нової розширеної угоди між Україною та 

Європейським Союзом, яка повинна бути узгоджена у 2007 році. Метою документу 

мало стати поглиблення та зміцнення відносин між сторонами, забезпечення 

поступової економічної інтеграції. Паралельно зі сприянням повноцінній участі 

України в європейських та регіональних системах колективної безпеки, та 

запрошенням України приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО, коли 

Україна буде до цього готова, Естонія та Україна погодились на посилення 

подальшої співпраці в рамках Поглибленого діалогу та модернізації секторів 

оборони та безпеки України, а також в сфері інформування української 

громадськості з євроатлантичної тематики. Для забезпечення повноправної участі 

нашої держави в європейських та євроатлантичних структурах Естонія 

погоджувалась надавати Києву всебічну підтримку, спрямовану на посилення 

інтеграційних перспектив України. Ключовою віхою на цьому шляху було 
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визначено досягнення для України в перспективі запрошення до реалізації Плану 

дій щодо членства в НАТО. Також наголошувалося на необхідності продовжувати 

інтенсивну модернізацію українського оборонного потенціалу та реалізовувати 

інформаційну компанію з метою надання українській громадськості неупередженої 

та правдивої інформації про діяльність Організації Північноатлантичного 

договору [184]. 

У середині 2000-х років Естонська Республіка активізувала інтенсивну 

підтримку держав, що висловили бажання приєднатися до євроатлантичної 

системи колективної безпеки. Вона надавала Україні консультативно-дорадчу 

допомогу щодо вдосконалення системи оборонного планування та імплементації 

положень програми Альянсу «Партнерство заради миру». Також Естонія направила 

до Офісу зв’язку НАТО в Києві радника з питань політики безпеки. 

Серед першочергових завдань щодо реалізації процесів євроатлантичної 

інтеграції політики та дипломати з країн Балтії в цей період відзначали 

необхідність подолання радянських міфів та стереотипів щодо НАТО, 

розповсюджених в українському суспільстві. Спираючись на власний досвід в цій 

сфері, вони були готові надати рекомендації щодо впровадження цільової 

державної політики в цій галузі. З цього приводу посол Латвійської Республіки в 

Україні А. Вілцанс писав в 2007 році, що необхідно «підкреслити важливість 

роз’яснювальної роботи про сутність НАТО і ЄС для людей, різного віку та різних 

напрямків діяльності. Варто організовувати дискусії у вигляді інтелектуальних 

поєдинків, що дає можливість вдосконалити аргументацію і краще зрозуміти один 

одного. Латвія намагається допомогти українському суспільству зрозуміти 

справжні цілі НАТО та перевагу членства. Але це не означає, що ми агітуємо 

громадян України за вступ до Альянсу або будь-яких інших організацій. Наше 

завдання – розвіяти деякі стереотипи, і ви самі повинні прийняти однозначне 

рішення, наскільки та чи інша форма існування – в якості нейтральної держави, в 

складі НАТО чи в альянсі з іншими країнами – прийнятна для України» [9, c. 286-

287]. 

Досвід інформаційної політики країн Балтії в сфері забезпечення процесів 



153 

євроатлантичної інтеграції вбачається дійсно цікавим. З цього приводу голова МЗС 

Литви П. Вайтекунас відзначав, що його держава також стикалася з проблемою 

неприйняття НАТО населенням, та успішно подолала її, забезпечивши підтримку 

євроатлантичного курсу з боку двох третини жителів держави. Це було досягнуто 

за рахунок реалізації спеціальної програми з інформування громадськості. 

Досвідом її проведення Литва була готова поділитися з Україною, з одного боку 

підтверджуючи власну позицію щодо адвокації євроатлантичного курсу нашої 

держави, а з іншого поважаючи бажання української влади приймати остаточне 

рішення стосовно зовнішньополітичної орієнтації на основі вподобань 

українського суспільства [173]. 

Важливою віхою не лише в історії євроатлантичної інтеграції України, але й 

взагалі безпекової ситуації в Східній Європі, став 2008 рік. З одного боку, питання 

подальших планів щодо розширення НАТО на схід було актуалізоване напередодні 

Бухарестського саміту організації, на який українські євроатлантисти покладали 

великі надії. З іншого боку, саме в 2008 році відбулась агресія Російської Федерації 

проти Грузії, яка суттєво переформатувала регіональний безпековий клімат. Росія 

відкинула так звану пострадянську ідентичність, яка виражалась в концепції 

«бєловежського націоналізму», та продемонструвала чітке прагнення до ревізії 

світового порядку, претендуючи на статус великої держави та беззаперечного 

лідера в регіоні, який у минулому об’єднувався під владою Москви (спочатку – в 

імперському вигляді, а згодом – у форматі СРСР).  

У цей період урядовці з країн Балтії неодноразово підкреслювали 

необхідність посилити рівень відносин між Україною та Організацією 

Північноатлантичного договору, пропонуючи надати Києву План дій щодо 

членства в Альянсі.  

Згадуючи про події 2008 року, міністр закордонних справ Литви 

Л. Лінкявічус, який на той момент очолював литовське представництво в НАТО, 

відзначає всю складність ситуації, яка склалась на міжнародній арені. Він 

повідомляє, що вже тоді влада Росії демонструвала агресивну поведінку стосовно 

України. На одній із закритих зустрічей в рамках роботи Ради НАТО-Росія 
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президент РФ В. Путін прямо заявив представникам Північноатлантичного 

альянсу, що не розуміє, як вони можуть співпрацювати з Україною – адже це не 

держава, а «штучне утворення» та «помилка історії». Такі випади яскраво 

ілюстрували наміри Москви щодо нашої держави. В цих умовах всередині 

євроатлантичного середовища спостерігався розкол на два табори. Один з них 

виступав за посилення підтримки України та прискорення процесів її інтеграції до 

Альянсу; інший – займав помірковану позицію, не бажаючи дратувати РФ [47]. 

Країни Балтії послідовно підтримували першу ідею, яку й озвучували напередодні 

Бухарестського саміту. Втім, їм не вдалося подолати критичне ставлення низки 

членів НАТО до ініціативи з негайної та цільової підтримки євроатлантичних 

прагнень України. В Бухаресті переміг поміркований підхід – і в результаті наша 

держава була змушена задовольнятися загальними деклараціями та 

обіцянками [155].  

Після початку російської агресії проти Грузії, одним із завдань якої було 

перешкодити євроатлантичній інтеграції цієї держави на найближчий період, 

країни Балтії виступили послідовними адвокатами грузинських прав на 

міжнародній арені. В цьому їхня позиція повністю співпадала з поглядами 

президента України В. Ющенка. Вище керівництво цих чотирьох держав 

(президенти Литви, Естонії та України, прем’єр-міністр Латвії) разом з 

президентом Польщі Л. Качинським здійснили надзвичайно важливий 

символічний крок. В умовах активних бойових дій на грузинській території, 

нехтуючи інтересами власної безпеки, вони вилетіли в Тбілісі, де виступили на 

підтримку М. Саакашвілі та грузинського народу, який чинив опір агресорам. 

Обговорення майбутніх перспектив євроатлантичної інтеграції України в цей 

період також виявилися пов’язаними з країнами Балтії. Саме в Таллінні в листопаді 

2008 року відбулися шості неформальні консультації високого рівня у форматі 

Україна-НАТО під головуванням генерального секретаря Альянсу 

Я. де Схооп Схеффера. В них також взяв участь керівник Пентагону Р. Гейтс.  

Період президентства В. Януковича в Україні загальмував процеси 

євроатлантичної інтеграцій в нашій державі. Незважаючи на це, країни Балтії 
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продовжували декларувати незворотність відповідного курсу української 

зовнішньої політики, розглядаючи наявні перепони лише як тимчасову затримку на 

її шляху до НАТО. Після подій Революції Гідності та початку російської агресії 

ситуація знову радикально змінилась, а тема – актуалізувалась. В нових умовах 

Латвія, Литва та Естонія з подвоєними силами кинулись на захист євроатлантичних 

амбіцій України, продовжуючи надавати дипломатичну підтримку та доповнюючи 

її експертними порадами стосовно реалізації необхідних реформ. Така позиція була 

в деяких випадках закріплена й на нормативному рівні. Так, в програмі уряду 

Литовської Республіки, затвердженої 13 грудня 2016 року резолюцією Сейму ХІІІ-

82, з приводу євроатлантичних перспектив України та ставлення до них литовської 

влади підкреслюється вірність традиційному підходу, який полягає в заохоченні 

східних партнерів до отримання членства в НАТО. В документі вказується, що уряд 

Литви буде «…активно заохочувати прагнення євроатлантичної інтеграції України, 

Грузії та Молдови, підтримуватиме реформи, що тривають у цих країнах, та 

надаватиме експертну допомогу» [252].  

На саміті НАТО в Уельсі, який відбувся в 2014 році, активно обговорювалось 

посилення безпекових загроз в Балто-Чорноморському просторі [282]. За 

результатами зустрічі Організація Північноатлантичного договору заснувала п’ять 

цільових фондів, покликаних допомогти України посилити свій рівень безпеки. 

Країни Балтії зголосилися брати участь в трьох з них. До роботи в рамках Цільового 

фонду з модернізації системи командування, управління, комунікації і 

комп’ютеризації долучилися Латвія та Литва; Естонія підтримує діяльність 

Цільового фонду з кіберзахисту; також Естонія та Литва беруть участь у 

функціонування Цільового фонду з медичної реабілітації [236].  

Важливою віхою в справі посилення партнерства України з державами, які 

представляють східний фланг Північноатлантичного альянсу, стала зустріч 

представників оборонних відомств, яка відбулась в Києві в грудні 2015 року. В ній 

окрім України взяли участь делегації з Латвії, Литви, Естонії та Польщі. Її 

результатом стала підготовка «Спільної заяви за підсумками спільної робочої 

зустрічі з питань розвитку співробітництва в оборонній сфері» [82]. Міністр 
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оборони України С. Полторак заявив, що цей захід став важливим свідченням 

цілеспрямованої та послідовної підтримки нашої держави з боку партнерів. 

Натомість представники інших країн підкреслили свою готовність допомагати 

збройним силам України в рамках навчань, забезпечувати надання постраждалим 

в конфлікті військовослужбовцям ЗСУ медичного лікування, підтримувати процес 

реформ українського війська. Спільна заява задекларувала готовність до 

подальшого поглиблення двох- та багатосторонньої взаємодії – в справі тренування 

та підготовки військовослужбовців, розвитку військово-технічної співпраці та 

кооперації у військово-медичній сфері [57].  

Важливим елементом практичної допомоги в забезпеченні набуття Україною 

відповідності стандартам НАТО стає створення литовсько-польсько-української 

бригади. За словами міністра охорони краю Литви Ю. Олекаса, її функціонування 

має стратегічну важливість для інтенсифікації процесу наближення України до 

євроатлантичної спільноти. Політик відзначив наявність спільного бачення 

держав-учасниць проекту щодо регіональної безпеки та загроз, і підкреслив 

важливість стабільної та сильної України для безпеки власне Литви. Він висловив 

впевненість в тому, що подальша реалізація цього проекту посилить як партнерство 

між залученими державами, так і загальний безпековий клімат в регіоні [221].  

Сьогодні країни Балтії вітають поглиблення процесів євроатлантичної 

інтеграції України. В той же час вони підкреслюють важливість дотримання 

незмінності даного курсу, та необхідність концентруватися на досягненні кінцевої 

мети – членства в НАТО, не зупиняючись на допоміжних завданнях. Саме 

виходячи з такої позиції вони оцінюють актуальний рівень відносин між Україною 

та Альянсом. Приєднання України до програми НАТО «Просунуті можливості 

партнерства» отримало позитивну оцінку від представників країн Балтії. 

Військовий аташе Литви в Україні А. Норкус вважає це відчутним елементом для 

посилення практичної співпраці між НАТО та Україною. Він підкреслив, що Литва 

підтримує цю амбіцію. Водночас військовий зазначив, що вона не має перекривати 

інші інструменти співпраці з Альянсом, включаючи насамперед щорічну 

Національну програму [91]. В цьому з ним погоджуються й деякі вітчизняні 
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експерти, які висловлюють побоювання, що формат «партнерства» з НАТО може 

розглядатися в Брюсселі як альтернатива «інтеграції». У такому разі Україні 

необхідно вдало обійти дану «партнерську пастку», та продовжувати шлях 

виключно до повноцінного членства в Альянсі – адже в іншому випадку вона 

залишиться поза межами функціонуючої системи колективної безпеки. 

Позитивну реакцію викликає той факт, що Латвія, Литва та Естонія 

продовжують надавати допомогу на цьому шляху. Практичне партнерство з 

країнами Балтії відкриває нові можливості для пришвидшення інтеграції України 

до структур Організації Північноатлантичного договору, забезпечуючи набуття 

українськими збройними силами відповідності стандартам НАТО. Норкус 

підкреслює, що «…нинішній рівень співпраці між Україною і НАТО є 

безпрецедентним. Успіх співпраці залежить від відкритості та довіри обох сторін, 

що якраз стосується співпраці між НАТО та Україною. На сьогодні НАТО має 

численні практичні інструменти й інструменти, які допоможуть Україні досягти 

певних стандартів, зокрема технічного характеру. Але взаємосумісність збройних 

сил у країнах НАТО також значною мірою покладається на спільні доктрини, 

принципи та практики в оборонному плануванні, підготовці військ і плануванні 

операцій, командуванні та контролі тощо. Потрібні час і зусилля обох сторін, щоб 

передати і сприйняти дещо інший підхід до забезпечення оборони країни. НАТО і 

Литва, безумовно, роблять все можливе, щоб допомогти Україні досягти цих 

стандартів…» [91]. В цьому контексті позитивну роль грає участь балтійських 

інструкторів в процесах підготовки українських військовослужбовців. Таким 

чином не лише відбувається трансфер знань, але й посилюються конкретні зв’язки 

(в тому числі – персональні), які поступово прив’язують нашу державу до 

євроатлантичної системи колективної безпеки.  

У той же час досвід України, набутий в рамках відбиття російської агресії 

протягом останніх років, є надзвичайно актуальним для країн східного флангу 

НАТО, які перебувають в зоні підвищеного ризику внаслідок дій Кремля. Вони 

аналізують практичні уроки, які надають бойові дії на Донбасі. Так, одним з 

важливих результатів цього процесу вивчення досвіду стало приділення особливої 
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уваги програмі забезпечення національних збройних сил країн Балтії безпілотними 

летальними апаратами, які продемонстрували високе значення в умовах сучасного 

конфлікту [62].  

Аналіз інтеграційного досвіду країн Балтії доводить, що особливістю в 

даному випадку було їхнє тісне співробітництво у військовій та оборонній галузях. 

Численні тристоронні проекти допомагали створювати основи сучасної системи 

оборони країн Балтії, розвиваючи такі принципи, як інтеграція, сумісність, широке 

співробітництво, взаємна довіра. Окрім цього, велике значення надавалося 

співпраці з іншими країнами регіону, що вже належали до євроатлантичної системи 

колективної безпеки. Тут розвивалося партнерство за схемою 3+3 (Латвія, Литва, 

Естонія + Польща, Німеччина, Данія) [5]. Таким чином, зовнішня політика країн 

Балтії в Балтійському регіоні органічно розвивалась по двох напрямках – у форматі 

посилення взаємодії з сусідами (регіональний рівень) та в рамках інтенсивної 

практичної співпраці у вузькому колі трьох держав (субрегіональний рівень). 

Розуміючи, що об’єднання зусиль допоможе прискорити процес адаптація до 

євроатлантичних стандартів та активізувати інтеграційну політику, країни Балтії 

розвивали спільні проекти та ініціативи у військовому полі діяльності. Протягом 

1990-х років були сформовані кілька підрозділів, які об’єднали військових трьох 

держав, втілюючи ідеї практичного співробітництва національних збройних сил. 

Серед них були сформований наприкінці 1994 року Балтійський батальйон 

(BALTBAT), який мав забезпечувати участь країн Балтії в миротворчих місіях, 

відповідаючи стандартам ООН; Об’єднана Балтійська військово-морська ескадра 

(BALTRON), яка виконує завдання широкого профілю в акваторії Балтійського 

моря, втім – основною метою діяльності має боротьбу з мінною загрозою; 

Наглядова мережа балтійського повітряного простору (BALTNET); спеціальний 

центр з підготовки військовослужбовців – Балтійський оборонний коледж 

(BALTDEFCOL). Функціонування цих структур надало країнам Балтії суттєвий 

поштовх при реалізації євроатлантичних амбіцій. Воно стало своєрідною 

репетицією повноцінного інтеграційного процесу, надаючи корисний досвід 

міждержавної взаємодії, який згодом був використаний при отриманні членства в 
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НАТО; посилило потенціал країн Балтії в якості контрибуторів євроатлантичної 

системи колективної безпеки; відповідало хвильовому принципу розширення 

Альянсу, який вимагав від країн-кандидатів посилення співпраці між собою [276]. 

Даний досвід залишається актуальним для України. З одного боку, експерти 

підкреслюють, що сьогодні її просування євроатлантичним шляхом може суттєво 

прискорити розвиток кооперації з сусідами по Балто-Чорноморському простору, 

які вже є членами НАТО (Польщею, Румунією або тими ж самими країнами Балтії). 

Перспективним напрямком зовнішньої політики вважається залучення Києва до 

роботи формату «Бухарест 9», який об’єднує країни східного флангу Альянсу. З 

іншого боку, позитивний вплив на інтеграційні процеси може здійснити 

інституалізація партнерства з іншими державами регіону, які прагнуть до членства 

в НАТО. В першу чергу мова йде про Грузію, яка, попри актуальну 

внутрішньополітичну боротьбу між правлячою партією «Грузинська мрія» та 

прихильниками колишнього президента країни М. Саакашвілі, однозначно 

визначилася з власним геополітичним вибором. Певні амбіції на цьому шляху має 

й Молдова. Таким чином, актуальним, перспективним та важливим стає створення 

субрегіональної платформи таких держав. І в цьому випадку кооперація країн 

Балтії між собою також може стати гарним прикладом для наслідування.  

З метою активізації невійськового співробітництва з НАТО та інтенсифікації 

процесу євроатлантичної інтеграції українське експертне середовище вважає за 

необхідне забезпечити приєднання України до роботи центрів передового досвіду 

Організації Північноатлантичного договору. В цій сфері відносин з Альянсом 

країни Балтії грають провідну роль – адже установи, які в першу чергу становлять 

інтерес для України, розташовані саме на їхній території. Мова йде про центри 

передового досвіду НАТО з енергетичної безпеки (м. Вільнюс, Литва), 

кібербезпеки (м. Таллінн, Естонія) і стратегічних комунікацій (м. Рига, Латвія). В 

рамках проведеного в січні 2017 року серед українського експертного середовища 

опитування 87 % респондентів вказали, що вважають за необхідне забезпечити 

приєднання України до цих центрів, або хоча б інтенсифікувати робочу співпрацю 

із згаданими інституціями [50, c. 6].  
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Позитивним для України в цьому контексті залишається послідовність 

позиції країн Балтії, які продовжують виступати адвокатами нашої держави в 

євроатлантичних процесах. Так, 6 грудня 2019 р. спікер Сейму Латвії І. Мурнієце в 

рамках проведення конференції «Реформи України та європейський шлях» 

підтвердила, що латвійська влада «…наполегливо підтримуємо євроатлантичну 

інтеграцію України та заохочує впровадження демократичних реформ. 

Український народ продемонстрував готовність заплатити найвищу ціну за 

свободу, демократію та суверенітет своєї країни» [201]. Таким чином, час довів, що 

Латвія, Литва та Естонія дійсно є тими партнерами, на яких України може 

покластися в процесах інтеграції до НАТО. Звичайно, мова в першу чергу йде про 

демонстративну підтримку та солідарність позицій – але в деяких аспектах й 

практична взаємодія може прискорити відповідні процеси.  

Паралельно з допомогою в забезпеченні євроатлантичних амбіцій України, 

країни Балтії повністю підтримують перспективу поступової економічної 

інтеграції нашої держави до Європейського Союзу. Перевага в цій сфері 

міждержавного співробітництва надається налагодженню партнерства в 

енергетичній сфері, зокрема сприянню намірів України інтегруватися в 

Європейський енергетичний ринок і запровадити стандарти ЄС в цьому секторі. 

Проілюструвати ставлення політиків з країн Балтії до європейських 

перспектив України може виступ відомого естонського політика (міністра 

закордонних справ, в майбутньому – президента Естонської Республіки) 

Т. Г. Ільвеса, проголошений в Львівському університеті ще в жовтні 1999 року. 

Політик наголошував на тому, що Естонія є близьким партнером України, і відтак 

підтримує стратегічну політику її інтеграції до ЄС. Посилаючись на послідовність 

власної позиції стосовно приєднання України до Європейського Союзу, яку він 

неодноразово проголошував, Ільвес акцентував увагу на тому, яким чином його 

країна може допомогти в цьому процесі. Вважаючи основним завданням для 

України реалізацію відповідних реформ, він підкреслював, що Естонія готова 

забезпечити всіляку інформаційну та дипломатичну підтримку на цьому шляху. 

Естонський політик наголошував на незворотності розширення європейських 
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структур на Схід, критикуючи будь-які спроби провести нові геополітичні лінії та 

кордони в регіоні, які б обмежили права його держав на приєднання до ЄС. Він 

вважав неможливим зупинити процес інтеграції, враховуючи спрощення її 

практичних аспектів в умовах глобалізованого світу, формування якого 

супроводжувалось активними діями Європейського Союзу зі створення 

інтеграційних механізмів (угод про партнерство та співробітництво, угод про 

асоціацію, партнерські відносини та спільні стратегії). Подібно до цього діяла й 

Організація Північноатлантичного договору, запроваджуючи спочатку програму 

«Партнерство заради миру», а потім створюючи Раду євроатлантичного 

партнерства. Тій самій меті також служить безліч регіональних ініціатив, 

спрямованих на сприяння подальшій інтеграції та співробітництву. Одночасно 

Ільвес відзначив наявність окремих викликів, на які Естонія та Україна мають 

спільно відреагувати. Мова йшла про відсутність в країн так званої «старої» Європи 

чіткої позиції щодо європейського майбутнього пострадянських держав. Керівник 

МЗС Естонії наголошував, що такий стан справ доводить слабкість та 

недалекоглядність західних партнерів – але в той же час не знімає частини 

відповідальності й зі східноєвропейських гравців, які не здатні надсилати чіткі 

сигнали щодо власної позиції та інтеграційних амбіцій. В цьому проявлялась 

основна відмінність Естонії, яка відразу після проголошення незалежності 

активізувала західний вектор зовнішньої політики, від України. Виходячи з цього, 

Ільвес наголошував на необхідності українській владі посилати сильні та чіткі 

сигнали в бік Брюсселя, та висловлював готовність підтримувати їх з естонського 

боку. Він наполягав на тому, що в європейському середовищі вже існує консенсус 

щодо приналежності України до Європи, її ролі стратегічного партнера, життєво 

важливого для європейської безпеки. Але в той же час вважав, що для практичної 

імплементації відносин з ЄС Україні слід чіткіше проявляти свою позицію – що 

стає завданням для нового покоління політиків та дипломатів [182].  

Важливою ініціативою, покликаною сприяти інституалізації відносин 

Європейського Союзу із партнерами, стала запроваджена в середині 2000-х років 

Європейська політика сусідства. Основною метою її реалізації стало 
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розповсюдження європейських принципів та цінностей на південних та східних 

сусідів організації, яка тільки що пережила наймасштабніший етап розширення в 

своїй історії (коли в 2004 році до її складу увійшли відразу десять країн). Програма 

розроблялась для того, щоб уникнути створення нових кордонів, які можуть 

відокремити розширений Європейський Союз від сусідніх країн; запропонувати 

цим країнам можливість брати участь у різних заходах ЄС через співпрацю в 

політичній, безпековій, економічній та культурній сферах. Політика сусідства 

включала багато напрямків, в тому числі – в сферах політичного діалогу та реформ, 

торгівлі, забезпечення верховенства права та свобод, енергетики, транспорту, 

інформаційного середовища, екології, наукових досліджень та інновацій, 

соціальної політики, транскордонної співпраці на регіональному рівні [253, c. 91].  

Підтримуючи прагнення України інституалізувати своє повернення до 

європейської спільноти, та остаточно порвати з радянським минулим, країни Балтії 

беруть активну участь в реалізації ініціатив європейських структур, спрямованих в 

бік східних партнерів. Вони використовують їх для надання Україні необхідної 

допомоги в справах внутрішньої модернізації та реформування. Кінцевою метою 

такої політики має стати остаточне усунення обмежуючих бар’єрів між ЄС та 

Україною. Віхами в цьому процесі стають лібералізація візового режиму та 

укладання угоди про асоціацію.  

Важливим механізмом з підтримки країн-партнерів ЄС залишається 

ініціатива Східного партнерства. Вона була започаткована в 2008 році з метою 

поглиблення кооперації з шістьма східними сусідами організації – Азербайджаном, 

Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною. Країни Балтії беруть в її 

реалізації активну участь. Вони вбачають в Східному партнерстві впливовий 

інструмент для забезпечення стабільності біля східних кордонів Європейського 

Союзу, розповсюдження європейських цінностей та створення умов для 

повноцінного використання наявного потенціалу торгівельно-економічних 

відносин. Паралельно вони вважають його дієвим механізмом для підтримки 

інтеграційних ініціатив країн, які декларують своє бажання приєднатися до ЄС.  

Так, Латвія, розглядає Східне партнерство як платформу для поглиблення 
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кооперації між Україною та Європейським Союзом. Підтримуючи передбачені 

програмою сфери взаємодії, вона робила акцент на пріоритеті економічної 

інтеграції, вирішенні візових питань та енергетичної проблематики. Також 

латвійські посадовці підкреслюють необхідність внутрішньої трансформації 

українського суспільства та управлінської системи за рахунок розвитку інституцій, 

заснованих на демократичних принципах та цінностях. Значна увага приділяється 

посиленню громадянського сектору в Україні, який вважається ефективним 

каталізатором для розвитку формату Східного партнерства та його поступової 

трансформації на реальний інтеграційний процес [129, c. 58]. 

На відміну від процесів євроатлантичної інтеграції, посилення партнерства з 

ЄС не сходило з порядку денного української влади аж до останніх місяців 

президентства В. Януковича. Відтак україно-балтійська співпраця в цій площині не 

зазнала періодів реакції – натомість розвивалась достатньо послідовно. Так, в 

грудні 2010 року під час офіційного візиту до Риги Янукович обговорив зі своїм 

латвійським колегою В. Затлерсом європейські перспективи нашої держави. На 

спільній прес-конференції він подякував латвійському політику за підтримку ідеї 

створення зони вільної торгівлі між ЄС та Україною. Відзначаючи, що переговори 

з цього приводу мають свої складнощі, та торкаються надзвичайно чутливих для 

української економіки тем, він в той же час висловив надію на позитивне вирішення 

цього питання. Натомість Затлерс висловив готовність латвійської сторони 

допомогти Україні в приведенні до європейських стандартів національної 

регулюючої документації [129, c. 58].  

Підтримка європейських сподівань України з боку Латвії була підтверджена 

через три роки, під час візиту латвійського президента А. Берзіньша до України. На 

зустрічі з В. Януковичем латвійський політик відзначив, що його держава готова 

допомогти українській стороні у приведенні національного законодавства до 

відповідності європейським стандартам.  

Ілюструючи позицію Литви щодо процесу європейської інтеграції України в 

цей період, можна навести спільну заяву міністра закордонних справ України 

К. Грищенка та міністра закордонних справ Литовської Республіки А. Ажубаліса, 
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оприлюднену в середині червня 2010 року. У ній дипломати визнавали особливе 

значення України для Європейського Союзу, стабільності та демократичного 

розвитку Балто-Чорноморського регіону; важливість ЄС для розвитку України як 

стабільної, процвітаючої та демократичної країни. Вони підтверджували відданість 

процесу європейської інтеграції України та готовність до спільної взаємодії з 

просування реформ, необхідних для демократичного розвитку, стабільності і 

відновлення економічного зростання української держави. Литовська сторона 

наголошувала, що продовжуватиме надавати послідовну та рішучу підтримку 

реалізації цілей європейської інтеграції України, включно з набуттям членства в 

ЄС. Було узгоджено проводити двосторонні щорічні консультації, метою яких мала 

стати координація зусиль стосовно запровадження в Україні європейських 

стандартів [94].  

Події 2013-2014 років переформатували регіональний безпековий простір – 

але не змінили загального настрою країн Балтії допомогти Україні відновити 

власну європейську ідентичність. В умовах загострення безпекової ситуації в 

Україні, спричиненої російськими діями, за ініціативи литовського депутата 

П. Ауштрявічюса в Європейському Парламенті в грудні 2014 року була створена 

неофіційна група «Європейські друзі України», покликана консолідувати зусилля 

партнерів на допомогу нашій державі [130, c. 121].  

Подальші успіхи України на шляху поглиблення відносин з ЄС отримували 

позитивну оцінку з боку Латвії, Литви та Естонії. В 2016 році керівництво країн 

Балтії вітало досягнення компромісу між Україною та ЄС в питаннях 

запровадження безвізового режиму (за рахунок узгодження поправок, які 

регулювали можливість його скасування у випадку необхідності). Прем’єр-

міністри Латвії, Литви та Естонії висловили сподівання, що в найближчій 

перспективі громадяни України отримають можливість подорожувати до Європи 

без віз – і подальших затримок з вирішенням цього питання не буде. Також вони 

наголосили на необхідності фіналізації домовленостей щодо створення 

Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС [252]. Зі 

свого боку країни Балтії оперативно узгодили та ратифікували Угоду про 
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Асоціацію між Україною та Європейським Союзом [119]. Литва та Латвія зробили 

це одними з перших членів ЄС – 29 липня 2014 р. та 31 липня 2014 р. відповідно. 

Естонія зробила це лише трохи пізніше – 12 січня 2015 р.  

Країни Балтії високо оцінили остаточне введення в дію Угоди про Асоціацію 

між Україною та ЄС, та надання українським громадянам права безвізової 

подорожі в країни Шенгенської зони. Про це було сказано в спільній заяві прем’єр-

міністрів Латвії, Литви та Естонії, оприлюдненій за результатами засідання 

Балтійської Ради Міністрів в Таллінні в грудні 2017 р. В документі також 

підкреслювалась необхідність повномасштабного виконання умов Угоди та 

продовження надання Україні допомоги з боку ЄС, спрямованої на інтенсифікацію 

внутрішніх трансформацій [186].  

У спільній заяві, оприлюдненій через рік (в грудні 2018 р.) за результатами 

зустрічі прем’єр-міністрів в рамках роботи Балтійської Ради Міністрів у Вільнюсі, 

країни Балтії підкреслили потребу в інтенсифікації допомоги Європейського 

Союзу та інших міжнародних фінансових установ і донорів, спрямованої в бік 

України, Грузії, Молдови та інших східних партнерів, з метою підтримки імпульсу 

реформ та стимулювання економічного зростання за рахунок інвестицій та 

нарощування потенціалу. У цьому контексті Латвія, Литва та Естонія погодилися 

продовжувати обговорення перспективних нових ініціатив, які можуть найкращим 

чином допомогти партнерам. Також вони висловили готовність поділитися 

власним досвідом реалізації реформ та інтенсифікації розвитку за рахунок 

ефективного використання міжнародної підтримки та фінансових 

інструментів [185]. 

«Біла книга» литовської оборонної політики, оприлюднена в 2017 році, 

особливо наголошує на необхідності надання підтримки реформам сектору безпеки 

та оборони, які реалізовуються в східних країнах-партнерах ЄС. Вони мають бути 

в першу чергу спрямовані на розвиток потенціалу цих держав, зміцнення прозорих 

та демократичних інституцій в їхній системі державного управління, залучення 

партнерів до операцій Європейського Союзу з кризового врегулювання. В 

документі підкреслюється, що Литва виступає за європейську інтеграцію східних 
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партнерів – в тому числі й України, і через це підтримує реалізацію існуючих 

проектів співпраці в сфері безпеки та борони, та наполягає на розширенні 

відповідних процесів [216, c. 22].  

Важливим майданчиком для презентації балтійської підтримки української 

інтеграційної політики стають щорічні безпекові форуми, які організовує в Києві 

Фонд Арсенія Яценюка Open Ukraine. Особливо визначним в цьому контексті став 

захід, який відбувся в квітні 2017 року. В цьому безпековому форумі взяла участь 

потужна делегація балтійських політиків – прем’єр-міністр Естонії Ю. Ратас, віце-

спікер парламенту Естонії Т. Рийвас, прем’єр-міністр Латвії М. Кучінкіс, прем’єр-

міністр Литви С. Скверняліс, міністр оборони Литви Р. Каробліс, член Сейму 

Литви А. Кубілюс. Останній в своєму виступі підкреслив необхідність активнішого 

залучення Європи до надання нашій державі допомоги, та запропонував розробити 

спеціальний «новий європейський план для України», спрямований на її 

економічне відродження. На думку Кубілюса, досягнення економічного 

благополуччя є одним з основних елементів підвищення стійкості України перед 

обличчям російської агресії.  

У подальшому країни Балтії продовжували підтримку європейських 

інтеграційних планів України. В лютому 2019 року Київ відвідав Голова Комісії у 

закордонних справах парламенту Латвії Р. Колс. Його візит був приурочений до 

п’ятих роковин початку російської агресії проти нашої держави. Політик 

підкреслив, що Латвія ніколи не визнає окупацію Криму Російською Федерацією, 

та засудив дії РФ в акваторії Чорного та Азовського морів. Відзначимо, що на 

зустрічі з представниками українського МЗС мова йшла не лише про оцінку 

латвійською стороною політики Кремля. Колс, коментуючи перспективні 

напрямки розвитку України, наголосив на підтримці, яку його держава готова 

надавати Києву в рамках структур Європейського Союзу [77].  

В листопаді 2019 року в Таллінні відбулась зустріч міністрів закордонних 

справ України, Литви, Естонії та Швеції. За її результатами представники країн-

партнерів ще раз підтвердили готовність підтримати Україну на її шляху до 

процвітання в рамках союзу європейських демократій. В тому числі 
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наголошувалось на перспективах розвитку кооперації в рамках програми Східного 

партнерства. Також було окремо підкреслено необхідність завершення військового 

конфлікту на сході України за рахунок виконання Мінських домовленостей, та 

засуджено порушення територіальної цілісності нашої держави [164, c. 2].  

Відзначаючи загальний позитивний контекст співпраці України з країнами 

Балтії в сфері європейської інтеграції, доцільно звернути увагу на певні негативні 

елементи, які його супроводжують. Попри спільні прагнення долучитися до 

об’єднаної Європи, з часу відновлення незалежності низка об’єктивних чинників 

не дають можливість просувати сценарії європейської інтеграції в Україні та 

країнах Балтії за однаковим єдиним зразком. На думку посла Латвійської 

Республіки в Україні Ю. Пойканса, гальмування цього процесу в українському 

випадку обумовлене кількома чинниками, найвпливовішими серед яких є: 

посилений тиск з боку Російської Федерації, яка сприймає європейську інтеграцію 

України як безпосередню загрозу власним інтересам; складна історична спадщина, 

яка не в повній мірі надає основу для демократичної форми врядування; 

відволікання ресурсів з інтеграційного напрямку на відбиття російської агресії [83].  

На думку Г. Щедрової, досвід країн Балтії демонструє послідовність етапів 

європейської інтеграції – торговельно-економічного, доктринального, політичного 

та договірно-правового. Вказані етапи передбачали планомірну галузеву адаптацію 

економічних, політичних та соціальних систем Латвії, Литви та Естонії до 

європейських вимог та стандартів. Україна в своєму прагненні стати повноправним 

членом Європейського Союзу декларативно повторює шлях країн Балтії. Але на 

практиці європейська інтеграція в нашій державі набула інституціолізованих форм 

лише з початку 2000-х років. Українська дослідниця вважає, що подальші кроки у 

напрямку зближення зі структурами ЄС мають набути в Україні більш 

інтенсивного і послідовного характеру. В цьому контексті йдеться про завершення 

переходу до ринкової форми економічних відносин, створення належних умов для 

реалізації демократичних прав і свобод громадян, формування прозорої системи 

судочинства тощо. Водночас залишається актуальним питання розробки та реалізації 

технологій інформування населення з питань європейської інтеграції [136, c. 159]. 
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На нашу думку, позиція країн Балтії стосовно процесів європейської та 

євроатлантичної інтеграції заслуговує на подяку з українського боку – через її 

послідовність та стійкість. Навіть в умовах відмови української влади від певних 

аспектів інтеграції (позаблоковість часів В. Януковича) Латвія, Литва та Естонія не 

втрачали віру в європейське та євроатлантичне майбутнє України. Цілком зрозуміло, 

що в їхній особі ми маємо потужних захисників інтересів України в структурах ЄС та 

НАТО, які беззаперечно підтримають поглиблення відносин нашої держави з цими 

інституціями тоді, коли для цього буде нагода. В той же час сама сутність цих 

інтеграційних проектів означає, що країни Балтії не зможуть самостійно формувати 

їхню політику стосовно України, адже вона виробляється консенсусом всіх держав-

членів. Успішність української інтеграції таким чином залежить від остаточної згоди 

НАТО та Європейського Союзу взяти Україну до себе, та від реалізації внутрішніх 

трансформацій. Щодо останнього країни Балтії також демонструють готовність 

надавати всіляку експертну та дорадчу підтримку, але успіхів в цій сфері не буде, 

допоки українська влада не зрозуміє необхідності проведення глибинних реформ. 

Таким чином, Латвія, Литва та Естонія активно працюють по обох напрямках, які 

покликані привести Україну до членства в європейських та євроатлантичних 

структурах. В той же час в жодному з випадків їхня роль не може стати домінуючою 

для забезпечення успішності цих процесів. 

 

3.3. Чинники зміцнення та перспективні напрямки подальшого розвитку 

партнерства України з країнами Балтії 

 

Теоретичне обґрунтування специфіки міждержавної взаємодії, досягнення її 

найвищого рівня вимагає комплексної оцінки ключових чинників, які впливають 

на її характер та глибину. Лише за рахунок цього можна визначити потенціал 

партнерських відносин до подальшого розвитку Говорячи про перспективи 

поглиблення співпраці між Україною та країнами Балтії, необхідно звернути увагу 

на кілька аспектів досліджуваної проблеми. Для отримання об’єктивного прогнозу 

слід: 
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− визначити наявні спільні інтереси партнерів (окремо відділяючи постійні 

від тимчасових) та чинники, що можуть бути використані для підсилення 

відносин; 

− охарактеризувати суспільно-політичний аспект проблеми (наскільки 

можна покладатися на незмінність позиції політичних еліт та суспільства 

країн Балтії стосовно підтримки України, і навпаки – чи є ймовірність 

ситуації, в якій українська влада нехтуватиме такою допомогою);  

− виявити напрямки, по яким співпраця з країнами Балтії є перспективною 

для розвитку України та реалізації в ній глибинних реформ. 

Ключовим чинником, який формує україно-балтійське партнерство, є 

російська загроза. Політика Російської Федерації стосовно досліджуваних держав 

та її оцінки з боку їхнього керівництва безпосередньо впливають на характер 

відносин України з країнами Балтії. Агресивна імперіалістична риторика РФ, яка 

поступово перетворюється на повноцінну ревізіоністсько-реваншистську політику, 

що загрожує суверенітету та територіальній цілісності сусідів, є об’єктивною 

реалією регіонального простору, яка створює спільні виклики та вимагає 

відповідного реагування. В країнах Балтії це дуже добре розуміють. Наприклад, 

проведене в 2016 році соціологічне опитування продемонструвало, що понад 

половина жителів Литві – 53 % – вважають Російську Федерацію недружньою 

країною. Також майже половина респондентів (49 %) заявила, що через події в 

України вони почувають себе менш захищено – отже, розглядають дії РФ як 

безпосередню загрозу й для їхньої країни [279, c. 124].  

Цілком зрозуміло, чому російська військова агресія проти України викликає 

особливе занепокоєння з боку країн Балтії. Вони розуміють, що знаходяться на 

особливому рахунку у геополітичних планах Москви. Російська Федерація 

розглядає їх як частину «історичних російських територій» у Балтійському регіоні. 

Вона також послідовно виступала проти їхнього членства в НАТО, вважаючи, що 

успіхи країн Балтії на інтеграційному шляху можуть сприяти подальшій 

фрагментації пострадянського простору, подаючи приклад ліберально-

демократичного розвитку інших колишнім радянським республікам. Протягом 
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всього періоду незалежності країни Балтії залишались об’єктом російських 

звинувачень (отримуючи критику в бік національної політики), а в деяких випадках 

– жертвами агресивних дій (кібератака на Естонську Республіку в 2007 році). Але 

з 2014 року російська загроза ще більше загострилась. В цей період Росія активізує 

застосування окремих елементів «гібридної війни» проти Латвії, Литви та Естонії. 

Зокрема, вона звертається до використання комплексу практичних дій, що були 

відпрацьовані в Україні, таких як: активна інформаційна кампанія зі звинувачення 

країн Балтії в «порушенні прав російськомовного населення»; підтримка агентів 

впливу на їхніх територіях з числа проросійських активістів та політиків; 

підготовка бойовиків з числа молодих людей проросійської орієнтації; військові 

провокації на кордоні (порушення повітряного простору); інтенсифікація 

розвідувальної та вербувальної роботи. На погляд керівництва балтійських країн, 

все це становить безпосередню загрозу безпеці регіону, і вимагає адекватної реакції 

[20]. Відповідаючи на це, Латвія, Литва та Естонія спрямували значні зусилля на 

підвищення національних військових потужностей, реалізовуючи масштабні (по 

мірках цих держав) програми переозброєння. Паралельно активізується кооперація 

з союзниками по євроатлантичний системі колективної безпеки, членство в якій є 

основною гарантією суверенітету та територіальної цілісності країн Балтії. В її 

рамках продовжує функціонувати операція з патрулювання балтійського 

повітряного простору літаками країн-партнерів; на території країн Балтії 

розташовуються багатонаціональні бойові групи. Нарешті, третім напрямком 

безпекової політики Латвії, Литви та Естонії в умовах активізації російської 

агресивної політики стає поглиблення співпраці з країнами регіону, які прагнуть 

приєднатися до європейських та євроатлантичних структур, намагаючись таким 

чином вирватися із російської зони впливу. У країнах Балтії розуміють, що лише 

спільними зусиллями можна побудувати регіональний «пояс безпеки» на східних 

кордонах Європи. В інтересах цих держав надавати всебічну підтримку 

регіональним партнерам поза межами ЄС та НАТО, активізуючи процеси 

просування євроатлантичної системи колективної безпеки на Схід. Такий підхід 

обґрунтовує особливе ставлення країн Балтії до розвитку партнерських відносин з 
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Україною в сучасних умовах. 

Таким чином, російська політика закладає підґрунтя для поглиблення 

безпекової співпраці України та країн Балтії. Протягом тривалого часу 

невизначеність української зовнішньої політики, яка розривалась між Росією та 

Заходом та не була готова чітко визначити дії першої на пострадянському просторі 

як загрозу, заважала її інтенсифікації. В той же час слід відзначити, що й самі країни 

Балтії – попри чітко проголошену прозахідну орієнтацію – дещо по різному 

оцінювали політику РФ. В їхньому сприйнятті також відчувалися відмінності щодо 

того, наскільки інтенсивною та небезпечною є російська загроза, і яких дій у 

відповідь вона вимагає. Найактивнішим критиком Росії залишалась Литовська 

Республіка, натомість Естонія та Латвія займали більш помірковану позицію 

(латвійська – була найм’якшою серед трьох країн). Так, в 2007 році Литву – разом 

з Польщею – згадували серед держав ЄС, які найактивніше протидіяли РФ на 

міжнародній арені. Їх називали «новими воїнами холодної війни» через чітку 

антиросійськість заяв та виступів. Натомість Естонію та Латвію відносили до групи 

країн, які вибудовували відносини з РФ на основі прагматичного підходу. Вони 

також були готові критикувати Росію за порушення прав і свобод, але в той же час 

фокусували увагу на забезпеченні власних бізнес інтересів та економічних 

бенефіцій [183, c. 8]. 

Окрім визначення російської загрози як актуального безпекового виклику 

консолідації україно-балтійських відносин сприяє цивілізаційна зорієнтованість 

України та країн Балтії на європейський вектор та цінності. Латвія, Литва та 

Естонія ніколи не ставили під сумнів пріоритетність цього зовнішньополітичного 

напрямку. Україна в практичній площині втратила багато років через гальмування 

інтеграційних процесів та період невизначеності – втім, також ніколи декларативно 

не відкидала особливе ставлення до Європи як орієнтиру розвитку. Для нашої 

держави європейський вектор завжди залишався синонімом інтенсивного розвитку 

та модернізації – питання викликало лише небажання конкретних політиків 

активно йти по цьому шляху. Таким чином, за будь-яких обставин Україну та 

країни Балтії об’єднує порозуміння щодо місця та ролі Європи, західної цивілізації 
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в сучасному світі – та власне бачення себе в її лавах. 

Актуальна криза системи міжнародних відносин створює додатковий чинник 

сприяння розвитку україно-балтійської співпраці в безпековій сфері. На 

сьогоднішній день спостерігається низка кризових тенденцій в межах 

євроатлантичної спільноти, яка загрожує практичному виміру трансатлантичного 

партнерства. Загострення відносин між США та певними країнами Західної 

Європи, які мають відмінні від американських погляди на ключові питання 

глобального простору, вимагає від країн східного флангу Альянсу посиленої уваги 

до напрямків зовнішньої політики, які здатні посилити їхній безпековий потенціал. 

Мова не йде про альтернативу євроатлантизму – скоріше про пошук засобів, які 

здатні посилити регіональний потенціал НАТО в умовах, коли його ключові члени 

мають певні суперечності. Розуміння країнами Балтії необхідності приділяти 

особливу увагу відносинам з країнами Балто-Чорноморського простору, які лише 

прагнуть до членства в Організації Північноатлантичного договору, підсилює 

потенціал до взаємодії з Україною.  

На нашу думку, ще одним чинником, який спрощує співпрацю країн Балтії та 

України, стають наслідки спільної історичної спадщини. Мова йде про результати 

перебування в складі єдиної держави – СРСР. Як би негативно цей період не 

розглядався в досліджуваних державах сьогодні, не можна виключати його вплив 

на параметри та базу міждержавних контактів, в тому числі – в сфері безпеки. 

Наприклад, на сьогоднішній день в лавах збройних сил України та країн Балтії все 

ще служать військові, яких об’єднує приналежність в минулому до радянської 

армії. Такий спільний фундамент все ще залишається об’єднуючим компонентом, 

який консолідує співпрацю. Також можна відзначити певні зв’язки персонального 

рівня, які можуть сприяти якщо не особистій зацікавленості офіцерів в поглибленні 

двосторонніх відносин, то хоча б опосередковано формувати позитивне ставлення 

до них. При цьому мова йде про старший командний склад – тобто людей, які 

відповідають за планування та реалізацію практичної співпраці. Як приклад можна 

навести біографію генерал-майора В. Саара, який в 2007-2012 роках очолював 

естонські військово-повітряні сили, а з 2012 по 2016 роки виконував обов’язки 
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військового представника Естонії при НАТО та ЄС. Наступного року його було 

призначено спеціальним представником в Україні в галузі оборонних технологій та 

інновацій. Але його зв’язки з Україною сформувались набагато раніше – адже в 

1972-1976 роках він отримав освіту в Житомирському вищому училищі 

радіоелектроніки та протиповітряної оборони [8]. Звичайно, не слід розглядати такі 

факти біографії як ключові для визначення позиції військовослужбовця стосовно 

України. Але ми вважаємо, що вони можуть виступити одним з чинників, які 

формують образ держави в очах партнерів. Окремо відзначимо, що в даному 

випадку мова йде не про перманентний чинник співпраці, а лише про тимчасовий. 

З плином часу та оновленням кадрового складу національних збройних сил він 

втрачатиме значення. Вже сьогодні можна говорити про те, що в найближчі роки 

на нього вже не можна буде розраховувати – залишається лише використовувати 

наявний нетривалий час його дії. 

Важливим чинником, який сприяє поглибленню україно-балтійської 

кооперації, стає консолідована позиція політичних еліт та суспільств 

досліджуваних держав щодо цього питання. Аналізуючи підходи політичної еліти 

країн Балтії до партнерства з Україною, відзначимо, що на даний момент немає 

сумнівів щодо їхньої готовності продовжувати надання підтримки нашій державі. 

Врешті решт, така позиція документально закріплена в нормативних документах, 

які регулюють їхню зовнішню політику. Наприклад, розвиток україно-литовського 

партнерства та безкомпромісна позиція Литви щодо підтримки територіальної 

цілісності та суверенітету України підтверджена в урядовій програмі, прийнятій в 

2016 році. У ній підкреслюється, що литовська влада намагатиметься 

«…розширити допомогу Литви на країни, що розвиваються, одночасно зміцнюючи 

ціннісні зв’язки та вплив цих процесів на традиційних партнерів (Україну, Грузію 

та Молдову). Крім цього, ми будемо ґрунтуватися на своєму досвіді для зміцнення 

іміджу Литви як експерта з реформ в сфері європейської, а також євроатлантичної 

інтеграції та заохочувати країни, які отримують підтримку, йти шляхом необхідних 

реформ...» [252]. 

Коментуючи позиції провідних політичних сил країн Балтії стосовно 
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України, слід звернути увагу на актуальні процеси в цих державах. Наприклад, 

Естонській Республіці в березні 2019 року відбулися чергові парламентські вибори. 

Вони переформатували склад вищого законодавчого органу держави. Згідно з їх 

результатами, проєвропейська ліберальна Партія Реформ здобула 28,9 % голосів та 

зберегла за собою найбільшу фракцію, навіть збільшивши свою присутність в 

парламенті (з 30 до 34 депутатів). Натомість Центристська партія, яка користується 

репутацією найбільш проросійського гравця з поміж основним політичних сил 

Естонії, залишилась на другому місці з 23,1 % голосів. Це дозволило їй делегувати 

до парламенту 26 депутатів. Справжнім проривом вибори стали для естонських 

націоналістів з Консервативної народної партії (КНП), які збільшили свою фракцію 

з 7 до 19 депутатів, здобувши 17,8 % голосів. Окрім цих трьох політичних сил до 

парламенту увійшли представники партії «Вітчизна» (11,4 %) та Соціал-

демократичної партії (9,8 %) [247]. 

Такий результат народного волевиявлення гарантує, що основний формат 

україно-естонських відносин залишиться незмінним. Серед ключових гравців 

естонського політикуму саме переможець виборів – Партія Реформ – займає 

позицію, яка є близькою до української стосовно актуальних міжнародних 

процесів [60]. Дружнє до України ставлення яскраво демонструють висловлювання 

провідних членів цієї партії. Так, її лідерка К. Каллас з 2014 по 2018 роки була 

депутатом Європейського Парламенту, де в тому числі виконувала обов’язки 

заступника голови делегації в комітеті з парламентської взаємодії ЄС та України. 

В своїх виступах політики неодноразово підкреслювала необхідність вироблення 

та дотримання спільної позиції європейських держав, спрямованої на допомогу 

Києву, засудження анексії Криму та продовження тиску на Російську Федерацію з 

метою добитися від Москви виконання Мінських домовленостей [188; 189]. З 

вересня 2018 року лави Партії Реформ також поповнив впливовий депутат М. 

Міхкельсон, який в парламенті минулого скликання очолював комітет з питань 

закордонних справ, паралельно обіймаючи керуючі посади в естонській делегації 

до Парламентської асамблеї НАТО. Міхкельсон відомий своєю чіткою 

антиросійською позицією. Він неодноразово висловлювався на підтримку України, 
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характеризуючи її боротьбу проти агресора як Війну за Незалежність [69].  

Друга за кількістю депутатів політична сила в естонському парламенті – 

Центристська партія – традиційно відома своїми контактами з російським 

політикумом. В тому числі мова йде про певні зв’язки з російською владною 

партією «Єдина Росія». Спираючись на електорат російськомовного населення 

Естонії, представники Центристської партії виступають за лібералізацію 

законодавства щодо отримання естонського громадянства та поглиблення відносин 

з РФ, підтримують збереження російськомовних шкіл в естонській системі 

освіти [60]. У той же час критичні до політики Кремля настрої більшої частини 

естонського суспільства суттєво обмежують «центристам» поле для маневрів в 

зовнішньополітичній сфері. Лідери партії, намагаючись розширити власну 

електоральну підтримку, були змушені говорити про активізацію співпраці з НАТО 

та підтримку антиросійських санкцій в якості зовнішньополітичних пріоритетів. 

Таким чином, Центристська партія утримується від просування проросійського 

дискурсу в сфері міжнародного позиціонування Естонської Республіки. Але на 

думку експертів саме це й призвело до падіння популярності партії, оскільки такі 

заяви її керівництва вступали в протиріччя зі сподіваннями її традиційних виборців 

з числа російськомовного населення держави [37].  

Електоральний успіх Консервативної народної партії на парламентських 

виборах в Естонії підтверджує загальноєвропейський тренд щодо посилення 

впливу правого крила політикуму. На відміну від багатьох європейських партій 

подібного ідеологічного спрямування, естонські націоналісти займають різку 

антиросійську позицію. Це в свою чергу визначає їхні погляди на характер 

російсько-українського конфлікту та активізує зусилля щодо формування реальної 

регіональної антиросійської мережи партнерів з числа націоналістичних рухів 

країн Центральної та Східної Європи. Задля цього вони підтримують партнерські 

відносини з ідеологічно близькими закордонними політичними силами – в тому 

числі українськими націоналістичними партіями [60]. Партнерство на рівні 

політичних сил та громадських структур, які сповідують схожу ідеологію в Україні 

та Естонії, послідовно розвивається. Показовою є участь українських націоналістів 
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в масових заходах Консервативної народної партії – таких як смолоскипна хода на 

честь Дня Незалежності Естонії [288, c. 13]. Але по інших важливих питаннях 

позиція КНП не відповідає українському офіційному баченню світового порядку та 

зовнішньополітичній стратегії, якої доцільно дотримуватись державам 

європейського простору. В основі поглядів естонських націоналістів на майбутнє 

Європи лежить євроскептицизм. Вони активно критикують міграційну політику ЄС 

та загрозу, яку несе інтеграція традиційним цінностям та національним інтересам 

окремих учасників європейської спільноти. Така точка зору загрожує підірвати 

єдність та консолідовану позицію Європейського Союзу – і таким чином загрожує 

українським інтересам, які напряму пов’язані із існуванням сильної об’єднаної 

Європи [60]. 

Аналіз позицій провідних політичних сил Естонської Республіки демонструє, 

що в питанні оцінки російської загрози та перспектив розбудови відносин з РФ 

Україна може повністю покладатися на естонських партнерів. Основні гравці 

естонського політикуму критично ставляться до російських агресивних дій в межах 

Балто-Чорноморського регіону, та готові підтримати Україну у відстоюванні її 

територіальної цілісності. Втім, специфічні погляди Консервативної народної 

партії на процеси європейської інтеграції створюють небезпеку подальшого 

зростання впливу євроскептичних поглядів в межах європейського політикуму – 

ситуація, якої українській владі хотілося б уникнути. Безперечно, Естонія 

продовжуватиме залишатись вірним союзником України в протидії російській 

агресії. В той же час електоральні успіхи націоналістів демонструють кризові 

тенденції всередині країн ЄС. Зважаючи на проголошений українською владою 

інтеграційний курс на досягнення повноцінного членства в Європейському Союзі, 

їх необхідно брати до уваги при розвитку вітчизняної зовнішньополітичної 

стратегії [60]. 

Позиція латвійської політичної еліти стосовно оцінки подій в Україні 

достатньо консолідована. Втім, наявність значної російської меншини впливає на 

електоральну ситуацію в цій державі, яку необхідно враховувати.  

Більшість політичних партій республіки висловилися за підтримку 
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суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Найчіткіше 

проукраїнську позицію демонструє права популістська партія «Національний 

Альянс», яка є учасником правлячої коаліції. З самого початку подій Євромайдану 

її представники висловлювалися за необхідність підтримати прагнення України 

захиститися від російського впливу. Після початку російської агресії партія 

засудила дії Кремля та вимагала від уряду активних дій, спрямованих проти РФ. 

Саме представник «Національного Альянсу» – І. Мурнієце – з 2014 року займає 

посаду спікера латвійського парламенту. Її риторика – як на національному рівні, 

так і на міжнародній арені, яскраво демонструє позицію партії щодо україно-

російського конфлікту. Наприклад, виступаючи в жовтні 2019 року на конференції 

спікерів парламентів країн Ради Європи, Мурнієце закликала учасників поважати 

норми міжнародного права і через це підтримувати Україну, яка постраждала від 

агресії, наслідком чого стала незаконна анексія Криму Російською Федерацією та 

військовий конфлікт на Донбасі [284]. 

Парламентські вибори в Латвії, які відбулися в жовтні 2018 року, також 

переформатовали його склад. За їхніми результатами до парламенту увійшли дві 

нові політичні сили – центристська популістська партія «Кому належить країна?» 

та права Нова консервативна партія. При цьому вони продемонстрували другий та 

третій результати відповідно. Говорячи про їхню позицію стосовно українського 

питання, відзначимо, що лідер партії «Кому належить країна?» А. Кайміньш 

відзначав, що готовий до переговорів щодо формування коаліції з помірковано 

проросійськими силами в сеймі – але за умови, якщо вони визначяться із власною 

позицією стосовно конфлікту на сході України, засудивши Росію за її роль в 

ньому [237]. Це з одного боку демонструє власну проукраїнську позицію 

Кайміньша, а з іншого – показує важливість українського питання для партії. 

Проукраїнська позиція Нової консервативної партії також не викликає сумнівів. Її 

політична платформа багато в чому є подібною до «Національного Альянсу», з 

якого до речі і походить лідер партії Я. Борданс. Фактично, «нові консерватори» 

використали невдоволення електорату діями попереднього коаліційного уряду на 

внутрішньополітичній арені, звинувачуючи націоналістів в корупції [150]. Таким 
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чином, вони прагнули відтягнути в Альянсу правий електорат – і певним чином їм 

це вдалося. Але в зовнішньополітичних питаннях обидві партії дотримуються 

схожої антиросійської позиції – і це є позитивним моментом для України. 

У той же час наявність значної російськомовної меншини створює певну 

напругу – адже навколо цього електорату формуються політичні сили, які можуть 

мати м’якшу позицію стосовно політики Кремля. Найвпливовішою з них є партія 

«Злагода» (Saskaņa). Риторика її представників не є відверто проросійською – адже 

зрозуміло, що такі погляди не можуть знайти підтримки в більшості громадян 

Латвії. Втім, вона відзначається розмитістю. Партія висловилась на підтримку 

територіальної цілісності України, але паралельно критикує санкційну політику 

стосовно РФ, наголошуючи на її неефективності. Партія має стійкий електорат – 

оскільки є єдиною відносно поміркованою силою, яка виступає в інтересах 

російськомовної меншини, і в той же час не впадає у відверто проросійський 

дискурс. Починаючи з 2011 року вона стабільно перемагає у виборчих перегонах. 

Але це не приносить їй реального успіху у вигляді контролю за урядом – в 

парламенті проти неї об’єднується в коаліцію більшість політичних сил 

консервативного спрямування. В цілому така ситуація засвідчує стабільний баланс 

сил в державі, демонструючи неможливість приходу до влади навіть помірковано 

проросійських політиків. Втім, успіхи «Злагоди» активно використовуються 

російською пропагандою в інформаційному середовищі – задля демонстрації 

начебто наявної в Латвії популярності ідеї дружніх відносин з РФ. 

Ще більш агресивну проросійську позицію займає «Російський союз Латвії». 

Його популярність всередині держави незначна. Втім, електоральної підтримки 

населення вистачає для делегування представника до Європейського Парламенту. 

Це місце займає Т. Жданока, діяльність якої є відверто антиукраїнською [33, c. 26-

27]. Депутат неодноразово відвідувала окупований Крим та вітала проведення на 

його території референдуму, вважаючи його проявом народного волевиявлення. Її 

маргінальна позиція використовувалась в російських ЗМІ для створення 

спотвореної інформаційної картини щодо відсутності чіткого консенсусу з 

кримського питання серед європейських політиків. 
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Також риторика певних латвійських політиків щодо оцінки російської агресії 

відзначається антиукраїнським характером. Наприклад, за пом’якшення позиції 

Європи стосовно Росії окрім вже згаданої Т. Жданоки агітував ще один депутат 

Європарламенту від Латвії – А. Мамікінс. Серед інших агентів впливу Російської 

Федерації в латвійському політичному середовищі можна назвати В. Бузаєвса та 

Я. Плінерса [32]. Звичайно, ці політики є унікальним явищем, які висловлюють 

непопулярну в суспільстві точку зору та не мають впливу на зовнішню політику 

держави. Але їхні зусилля з розбудови фундаменту для розширення російської зони 

впливу викликають занепокоєння – адже загрожують національним інтересам як 

України, так і власне Латвії.  

На думку українських аналітиків, Литва належить до тих країн, в яких 

ставлення до України не залежить від змін політичних партій при владі, а державна 

політика завжди залишається проукраїнською [3, c. 38]. Сьогодні найбільшу 

фракцію в литовському парламенті має Союз селян і зелених Литви. На виборах 

2016 році ця партія здобула цілковиту перемогу – отримавши 54 мандати замість 1 

в парламенті минулого скликання. Цікаво, що в процесі перевиборчої боротьби 

вона була звинувачена опонентами в «проросійськості». Об’єктом для критики став 

лідер партії Р. Карбаускіс. Причиною стали його бізнес-зв’язки з Росією [220]. 

Втім, на нашу думку, цю ситуацію треба розглядати як природний елемент 

внутрішньополітичної боротьби за голоси виборців. Чітких доказів зв’язків 

литовських аграріїв та зелених з Кремлем так і не було надано. Приєднання до 

їхньої команди популярного політика С. Скверняліса, який попри відсутність 

членства в партії очолив її виборчий список, також спростовує звинувачення в її 

бік – адже він відзначався критичними поглядами на сучасну російську політику. 

У цілому, Союз селян і зелених Литви можна описати як партію, яка в першу чергу 

апелює до внутрішньополітичного порядку денного. На практиці в зовнішній 

політиці вона дотримується традиційних для Литви підходів – проєвропейської 

політики та підтримки відносин з країнами-партнерами на кшталт України, що 

відповідає інтересам нашої держави.  

На відміну від інших країн Балтії, в Литві значно меншу популярність мають 
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партії націоналістичної ідеології. Відтак, провідними партнерами України тут 

виступають більш традиційні консерватори. Послідовними союзниками України є 

правоцентристи з партії «Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи», які 

зараз перебувають в опозиції. Вважаючи російську агресивну політику однією з 

ключових загроз стабільності та безпеці європейського простору, вони критично 

ставляться до сподівань країн Західної Європи на можливість повернення до 

партнерських відносин з Росією. В декларації «Ми віримо в Європу», підготовленій 

партією в травні 2018 року, прямо вказувалось на те, що продовження російської 

агресії проти України, окупації Криму та частини східних українських територій є 

чітким свідченням політики конфронтації, яку реалізовує російське керівництво 

стосовно Заходу – на шо Європа має адекватно реагувати [268]. Саме представник 

«Союзу Вітчизни – Литовських християнських демократів» Л. Касчюнас був 

ініціатором створення в Литві Групи друзів українського Криму, до якої увійшли 

10 парламентарів, журналісти, історики та політологи. Її метою є привернення 

уваги до проблеми та підтримка ініціатив, спрямованих на відновлення 

територіальної цілісності України [217].  

У Литві Російська Федерація робить ставку на партії, які представляють 

національні меншини. Від імені польської виступає «Виборча акція поляків Литви 

– Союз християнських родин», в той час як російську представляє «Російський 

альянс». Між ними сформувалось стійке партнерство, в якому перша партія 

виступає своєрідним «старшим братом», співпраця з яким дозволяє відверто 

проросійським політикам сподіватись на певну електоральну підтримку. Наразі 

вона незначна – втім, дозволяє політичній силі польської діаспори увійти до 

парламенту. Але відверто проросійські позиції її лідерів не дають їй змогу впливати 

на зовнішню політику Литви – адже не підтримуються переважною більшістю 

населення. Більше того, вони не співпадають і з офіційною точкою зору Польщі, 

яка незадоволена тим, що політична сила литовських поляків фактично грає на руку 

Кремлю. Яскравим проявом такої позиції є висловлювання лідера партії 

В. Томашевського щодо анексії Криму. Політик уникав засудження російських дій 

щодо півострова. Погоджуючись щодо сумнівної легітимності проведеного на 
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окупованій територій референдуму, він в той же час не відкидав саму можливість 

його організації, та відзначав, що вірить продемонстрованим на ньому результатам 

[156]. Влада Польщі реагує на таку позицію, проводячи роз’яснювальну роботу з 

політичними лідерами діаспори. На думку литовського політолога А. Скайстіса, 

вона дала позитивний результат, нівелювавши певним чином загрозу активного 

просування проросійського наративу в литовському суспільстві та інформаційному 

полі польськими політичними силами. 

Аналіз підходів провідних політичних сил країн Балтії до оцінки україно-

російського конфлікту показує, що більшість з них займають чітку проукраїнську 

позицію, зумовлену в першу чергу розумінням небезпеки, яку політика Росії несе 

не лише Україні, але й їхнім державам. На підтримку територіальної цілісності та 

суверенітету України виступають партії різного спрямування – консерватори, 

націоналісти та представники центристських та ліберальних поглядів. На нашу 

думку, саме праві політичні партії є ключовими союзниками України. При цьому 

якщо консерватори в ідеологічному сенсі мають спільну платформу з українськими 

проєвропейськими партіями, то погляди балтійських націоналістів в деяких 

випадках можуть нести й загрозу інтересам України – коли вони розхитують 

єдність європейського простору. Центристські, ліберальні та ліві політичні сили, 

попри окремі звинувачення в проросійської, також належним чином підтримують 

Україну. Відносно менша увага до російської загрози в їхній риториці в першу 

чергу викликана зорієнтованістю та внутрішні проблеми держав, а не симпатіями 

до РФ. 

Наявність приховано та відверто проросійських політичних партій в країнах 

Балтії не можна залишати поза увагою. Втім вони практично не мають 

можливостей впливати на державну політику. Приклад латвійської партії 

«Злагода», яка протягом кількох електоральних циклів залишає за собою 

найбільшу фракцію в парламенті, демонструє токсичність політики примирення з 

РФ для політичної еліти та суспільства держави – адже ця партія залишається поза 

правлячою коаліцією. Загрозу для української позиції на міжнародній арені несуть 

в першу чергу висловлювання конкретних політиків, в тому числі – оприлюднені в 
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світових ЗМІ та висловлені в європейських структурах. Вони можуть бути 

використані російською пропагандою як елемент гібридного тиску, спотворення 

інформації та створення фейкової картинки щодо наявності розколу в Європі. 

Також певне занепокоєння викликає робота Росії з польською діаспорою в Литві. 

Вона спрямована на перетворення литовських поляків на недоречний 

дестабілізуючий чинник для розвитку тристороннього литовсько-польсько-

українського партнерства. 

Окрім позиції політичної еліти, необхідно оцінити точку зору на події в 

Україні, яка сформувалась в суспільній свідомості населення країн Балтії. Саме ці 

люди делегують повноваження владі – і від їхніх поглядів залежать партійні 

програми та зовнішньополітичний курс.  

Естонська громадськість підтримує України в її боротьбі за незалежність та 

територіальну цілісність. Про це свідчать оцінки, які вона надає подіям 2014 року 

та діям Російської Федерації. Опитування демонструють, що точка зору громадян 

Естонії щодо української кризи чітко співпадає з баченням, яке намагається 

донести до партнерів українська влада. Російська Федерація вважається 

беззаперечним агресором та ініціатором конфлікту. При цьому громадяни Естонії 

окремо наголошують на занадто м’якій реакції країн Заходу на дії РФ – які в 

основному обмежуються інформаційною підтримкою України та наданням 

обмежених обсягів практичної допомоги. Така пасивність з боку багатьох 

представників євроатлантичної спільноти викликає критику з боку респондентів. В 

той же час естонці відзначають, що певна частина провини за ситуацію лежить й 

на Україні, оскільки саме завдяки непрофесійному керівництву, помилковим 

політичним рішенням та розповсюдженню корупції в системі державного 

управління потенціал держави було підірвано, що й зробило її беззахисною на 

першому етапі російської агресії. На цей момент слід звернути особливу вагу – він 

демонструє, що естонці розуміють сутність проблеми невизначеності в 

геополітичній орієнтації України, яка й заклала основу для успішних російських 

дій проти нашої держави. Відтак у випадку коливань політичного курсу української 

влади в бік поміркованої позиції стосовно РФ можна очікувати на критичну 
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реакцію з боку естонського суспільства, що може негативно вплинути на 

двосторонні відносини. В такому випадку навіть активна патріотична позиція 

української діаспори в Естонії, яка зробила вагомий внесок в поглиблення 

співпраці, не зможе компенсувати негативні наслідки від подібного виклику [278, 

c. 54-55].  

У той же час слід відзначити, що оцінки російсько-українського конфлікту з 

боку латвійського суспільства є достатньо стриманими. В інтересах Києва 

забезпечити розуміння партнерами того факту, що політика Кремля представляє 

екзистенційну загрозу для всіх демократичних держав Балто-Чорноморського 

регіону. Відтак в інтересах членів євроатлантичної спільноти активно протидіяти її 

реалізації, посилюючи тиск на РФ. На практиці в латвійському випадку вдалося 

добитися лише підтвердження першої тези – Н. Красножон із посиленням на 

латвійські джерела повідомляє, що після подій в Криму та на Донбасі частка людей, 

які сприймали Росію як загрозу, зросла в Латвії з 30-40 до 60 % [41, c. 85]. В той же 

час стосовно стратегії реагування на цю загрозу латвійське суспільство демонструє 

недоречну миролюбність. Соціологічні дослідження, проведені в 2015 році 

Центром безпекових та стратегічних досліджень Латвійської академії національної 

оборони, показали, що населення Латвії не має одностайного погляду щодо 

російського вектору зовнішньої політики власної держави. Навіть в умовах агресії 

проти України лише 26 % респондентів чітко вказали, що влада Латвії має засудити 

дії Москви, що призвело б й до ескалації російсько-латвійських відносин. 

Природно, що цей варіант державної політики користувався більшою 

популярністю серед латиськомовних респондентів, де його обрали 40 % опитаних. 

Натомість лише 3 % російськомовних жителів Латвії підтримали його. В їхньому 

середовищі набагато популярнішими є ідеї підтримки дружніх відносин з РФ 

(55 %) та маневрування між позиціями Росії та Заходу (34 %). Відзначимо, що такі 

погляди взагалі розповсюджені в латвійському суспільстві – адже за дружбу з 

Москвою висловилися 35 % всіх респондентів, а за де-факто нейтралітет – 26 % 

[248, c. 93]. Загрозливими для України є й погляди жителів Латвії на подальший 

характер розвитку латвійсько-російських відносин, визначені під час опитування 
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2016 року. Більше половини респондентів (62 %) вважали, що Латвії потрібні 

хороші відносини з РФ навіть в умовах, коли остання демонструє готовність 

захищати свої інтереси агресивними засобами (як було продемонстровано у 

випадку Грузії та України) [248, c. 96]. Таким чином, опитування показує, що 

Україні важко розраховувати на тотальну підтримку в конфлікті з РФ з боку 

жителів Латвії. Якими б не були їхні причини (економічні бенефіції від торгівлі з 

Росією, або ж страх за власну безпеку у випадку жорсткої реакції), вони не є 

консолідованою антиросійською силою, яка могла б стати потужним союзником 

нашої держави у відбитті агресії.  

Оцінка перспектив практичного виміру україно-балтійського партнерства 

вимагає аналізу як завдань, які сьогодні стоять перед вітчизняним оборонним 

сектором, так і потенціалу країн Балтії робити внесок у виконання кожного з них. 

За словами міністра оборони України А. Загороднюка, станом на кінець 2019 р. в 

основі реформи українського оборонного сектору знаходяться одинадцять 

пріоритетних напрямків. До них відносяться:  

− розробка стратегії оборони; 

− забезпечення безпеки Чорноморського регіону; 

− запровадження в ЗСУ стандартів НАТО; 

− забезпечення українського війська необхідним озброєнням та 

інноваційними технологіями; 

− розбудова військової інфраструктури; 

− професіоналізація та соціальний захист військовослужбовців; 

− забезпечення військових житлом; 

− реалізація реформи оборонних закупівель; 

− перехід на електронний документообіг; 

− організація дієвої системи територіальної оборони; 

− запобігання, виявлення і протидія корупції [71]. 

Розглядаючи означені напрямки як базові для реалізації реформ, доцільно 

оцінити, наскільки країни Балтії можуть допомогти. На нашу думку, необхідно 

відразу визнати, що по кількох ключових аспектах вони не в змозі надати реальної 
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підтримки – виключно через обмеженість власних ресурсів та нестачу досвіду. В 

деяких випадках, їхній досвід не може бути використаний в повному обсязі через 

наявні відмінності в позиціях України з одного боку, та Латвії, Литви та Естонії – з 

іншого. Наприклад, суто географічно країни Балтії не зможуть зробити внесок в 

забезпечення стабільності Чорноморського простору. В даному випадку для 

України набагато важливішим є поглиблення партнерства з приморськими 

державами НАТО (найактивнішу позицію серед яких займає Румунія), 

забезпечення посиленої уваги Альянсу до регіону, розвиток двосторонніх україно-

турецьких відносин (які доцільно поглиблювати поза контекстом євроатлантичної 

політики обох держав – зважаючи на специфічну позицію Туреччини стосовно 

Чорноморської безпеки). 

У той же час по деяких напрямках допомога країн Балтії дійсно потрібна, та 

може стати важливим надбанням для України. Як вже зазначалось вище, це 

стосується формування дієвої системи територіальної оборони. Також 

«діджиталізація» систем управління в сфері безпеки сприятиме модернізації 

вітчизняного оборонного сектору, його адаптації до стандартів НАТО та викликів 

сучасності.  

Перспективи розвитку партнерства з країнами Балтії стосовно 

інформаційного середовища та цифрових інновацій добре розуміють в Україні. Не 

випадково цьому напряму приділяється багато уваги при реалізації двосторонніх 

відносин. Серед останніх успіхів в цій площині – укладання Меморандуму про 

співпрацю у сфері цифрових трансформацій з Естонією, здійснене під час візиту 

української делегації до Таллінна в листопаді 2019 року. Документ передбачає 

активізацію співпраці між міністерством цифрової трансформації України та 

міністерством економіки та зв’язку Естонської Республіки. Метою Меморандуму є 

створення та розвиток механізмів співпраці для сприяння здійсненню заходів, 

спрямованих в першу чергу на економічний та адміністративний сектори. Мова йде 

про розбудову цифрової економіки, електронного та мобільного урядування; 

впровадження цифрових інновацій; розвиток електронної демократії та 

інформаційного суспільства; вдосконалення цифрових навичок та цифрових прав 
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громадян; розвиток національних електронних інформаційних ресурсів, 

інфраструктури та комунікацій; вдосконалення системи надання електронних та 

адміністративних послуг. Не позбавлений уваги в документі й сектор безпеки – 

меморандум передбачає побудову ефективної моделі управління кіберзахистом та 

пов’язаної з ним ІТ-інфраструктури, а також забезпечення її зв’язку з 

європейськими кіберцентрами [109]. 

Попри своє членство в НАТО, країни Балтії об’єктивно стурбовані сучасним 

безпековим кліматом в регіоні, та мають певні сумніви щодо оперативної реакції 

союзників по Альянсу на потенційну агресію Росії. Звичайно, оперативне 

розгортання на їхній території бойових груп країн-партнерів дещо виправляє 

ситуацію – втім, воно має скоріше політичне, аніж військове значення. Відтак 

географічні особливості та обмеженість ресурсів формують специфічне бачення 

згаданими державами стратегії протидії потенційній агресії. Їхня оборонна 

концепція передбачає розбудову таких збройних сил, які у випадку відкритого 

конфлікту здатні затримати агресора до підходу підкріплень із Заходу. Ця стратегія 

повністю відповідає українському кейсу – адже в разі російського вторгнення 

Україна також має орієнтуватися на гальмування його темпів задля виграшу часу 

та апелювання до міжнародної спільноти по дипломатичних каналах. Відтак, для 

нашої держави залишається важливим використання балтійського досвіду в сфері 

формування системи територіальної оборони, яка здатна прийняти на себе вагому 

частину тягаря з протидії агресії. 

Країни Балтії демонструють готовність розвивати практичне партнерство в 

сфері безпеки та оборони з Україною, розуміючи, що таким чином вони посилюють 

й власний оборонний потенціал, виступаючи проти спільної загрози. В інтересах 

України також продемонструвати свою готовність стати повноцінним союзником 

для балтійських партнерів, роблячи внесок в забезпечення їхньої обороноздатності. 

На нашу думку, цьому може сприяти розміщення обмежених українських 

контингентів на території кран Балтії – символічний крок, який звичайно не зможе 

нівелювати пряму загрозу цим державам, і має достатньо низький вплив на 

регіональну ситуацію – в порівнянні із фактом членства в НАТО, який залишається 
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основою безпекового потенціалу Латвії, Литви та Естонії. Втім, такі дії можуть 

мати вагомий позитивний ефект в інформаційно-іміджевій площині, демонструючи 

глибину союзницьких зусиль між Україною та країнами Балтії, їхнє спільне 

бачення регіональних загроз та готовність прийти на допомогу один одному. В 

умовах кризи євроатлантичної системи колективної безпеки, спричиненої 

популяризацією популістських ідей, загостренням дипломатичної конфронтації 

між США та так званою Старою Європою, критичною позицією адміністрації Д. 

Трампа до трансатлантичних зобов’язань в тому вигляді, в якому вони 

влаштовують європейських членів НАТО, доцільно запропонувати країнам Балтії 

додатковий механізм взаємодії, який – в жодному разі не виступаючи 

альтернативою Північноатлантичному альянсу – сприятиме посиленню їхніх 

позицій в сфері безпеки та оборони.  

На міжнародній арені країни Балтії також не відступаються від негативної 

оцінки російської політики щодо України та наголошують на потребі протидіяти 

їй. Вони підкреслюють необхідність продовження санкційної політики, 

спрямованої проти Російської Федерації, до тих пір, поки територіальна цілісність 

України не буде відновлена. Вони наголошують на необхідності дотримуватися 

одностайної позиції всіма країнами Європи, та координації позицій при контактах 

з Росією з метою донесення до російського керівництва меседжу про єдність ЄС в 

цьому питання [187]. 

Для поглиблення співпраці в інформаційному середовищі між Україною та 

країнами Балтії важливо забезпечити вироблення спільних позицій по ключових 

питаннях, які турбують партнерів. На сьогоднішній день можна констатувати, що 

в цьому напрямі наявні значні успіхи. Як приклад можна навести позицію України, 

Латвії, Литви та Естонії щодо енергетичного сектору європейського простору. 

Сторони мають спільний погляд на питання енергетики та трансферу 

енергоресурсів, які останнім часом перетворюються на інструмент геополітичного 

впливу та тиску, і через це стають важливою складовою безпекового сектору. 

Російська Федерація активно застосовує власну роль провідного постачальника 

енергоресурсів на європейські ринки для проекції власної політики в західному 
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напрямку. Для пострадянських країн це набуває формату неприкритого шантажу, 

в рамках якого РФ пропонує їм де-факто проміняти політичну незалежність на 

енергетичну забезпеченість. Прикладами таких дій стають численні газові 

конфлікти в історії україно-російських відносин, які мали тенденцію до активізації 

саме в той час, коли українська влада розпочала спроби переорієнтації зовнішньої 

політики на здобуття членства в євроатлантичній системі колективної безпеки. 

Серед актуальних подій слід згадати відмову Росії постачати нафту в Республіку 

Білорусь, що стає елементом тису на президента О. Лукашенка з метою 

нав’язування йому домовленостей, які фактично ставлять під сумнів білоруську 

незалежність. В той же час перетворюючись на ключового постачальника газу до 

Західної Європи, Росія прагне добитися від європейських держав поблажливого 

ставлення до власної агресивної політики, сплямованої на повернення статусу 

наддержави. Мова йде про створення ситуації, коли Європа потрапляє в залежність 

від РФ, і її економічний розвиток та добробут населення напряму залежать від 

стабільності відносин із Москвою.  

Країни Балтії засуджують використання Російською Федерацією 

енергетичного чиннику як елементу агресивної політики. Саме в такому контексті 

вони розглядають ініціативу з побудови газопроводу «Північний потік-2». В 

спільній заяві прем’єр-міністрів Латвії, Литви та Естонії, оприлюдненій в грудні 

2018 року, він називається загрозою як енергетичній незалежності ЄС, так і 

інтересам України [185]. Це дійсно повністю відповідає позиції нашої держави, для 

якої зупинка проекту стає справою державної ваги. Таким чином, країни Балтії 

фактично виступили провідниками інтересів України, маючи можливість 

презентувати її позицію в європейських структурах. Той факт, що через позицію 

інших європейських держав ситуація з «Північним потоком-2» досі залишається у 

підвішеному стані, жодним чином не може нівелювати значення та сутність 

допомоги, наданої Латвією, Литвою та Естонією з цього питання.  

Балтійські політики неодноразово наголошували на необхідності виступити 

єдиним фронтом проти російської практики використання енергетичного сектору з 

метою посилення гібридного тиску. Про це в тому числі заявив президент Литви 
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Г. Науседа під час виступу на Литовсько-українському бізнес-форумі в листопаді 

2019 р. Він звернув увагу на загрозу, яку несе регіону не лише реалізація проекту 

«Північний потік-2», але й будівництво нової АЕС поблизу міста Островець на 

території Білорусі (надзвичайно актуальна проблема для Литви – адже комплекс 

розташовується біля литовсько-білоруського кордону, в 50 км від Вільнюса). 

Політик закликав як Україну, так і європейських партнерів відмовитися від 

закупівлі електроенергії, яку виробляє ця структура [255]. Підтримка литовської 

позиції з цього питання Україною на міжнародній арені може стати ваговим 

внеском в розвиток україно-литовської співпраці – не просто своєрідною подякою 

за литовську допомогу у важкі часи, а свідченням наявності консолідованого 

підходу до безпекових викликів, які хвилюють партнерів. 

Серед останніх ініціатив, які поглиблюють україно-литовську співпрацю, 

відзначається формування так званого «Люблінського трикутника», про що було 

оголошено 28 липня 2020 р. на зустрічі міністрів закордонних справ України, 

Польщі та Литви. Започаткування цього нового формату співробітництва засвідчує 

наміри подальшої інституалізації партнерства в Балто-Чорноморському регіоні, і є 

своєрідною реінкарнацією концепції «Міжмор’я». Він створює нову регіональну 

платформу для співпраці, в якій Україна є повноцінним актором, а не зовнішнім 

партнером, як це буває у вже існуючих програмах ЄС та НАТО, де їй бракує 

суб’єктності та репрезентативності. В той же час актуальність України для 

партнерів, необхідність предметного обговорення проблематики регіональної 

безпеки, російської агресії та реалізації в нашій державі глибинних реформ вимагає 

створення спеціальної платформи для реалізації регіонального партнерства. 

Фактично, «Люблінський трикутник» стає першим субрегіональним форматом, 

який так звані традиційні «адвокати» європейської та євроатлантичної інтеграції 

нашої держави реалізують безпосередньо та виключно для України та за її участі. 

В Литві та Польщі усвідомлюють, що ігнорувати Україну та її інтереси й водночас 

успішно розбудовувати регіональні формати співробітництва неможливо – 

зважаючи на геополітичне положення нашої держави та виклики, які поставила 

перед нею гібридна агресія РФ. Для вирішення ситуації й був сформований 
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своєрідний «місток», який пов’язує два учасника євроатлантичної системи 

колективної безпеки з Україною.  

Ініціатива формування «Люблінського трикутника» належить польській 

стороні, а саме – є особистою ідеєю міністра закордонних справ Польщі 

Я. Чапутовича. Вона ілюструє пріоритет реалізації у стратегічному вимірі східного 

концепту зовнішньої політики Польщі; намагання посилити власні позиції на 

міжнародних форумах, зокрема в НАТО та ЄС. Втім, попри домінуючи роль 

Польщі в просуванні реалізації проекту, який є закономірним продовженням вже 

існуючих тристоронніх ініціатив (серед яких відзначається формування литовсько-

польсько-української бригади), Україна та Литва також покладають на нього великі 

надії.  

Для нашої держави він остаточно фіксує її приналежність до європейської та 

євроатлантичної спільноти, затверджуючи єдиний зовнішньополітичний 

прозахідний курс ЄС. Передусім, Україна зацікавлена в безпековій складовій 

партнерства – спільних проектах ВПК, організації військових навчань, курсів, 

запозиченні досвіду розбудови територіальної оборони. Крім того, українська 

влада розраховує на позитивний результат функціонування «Люблінського 

трикутника» для власних інтеграційних процесів – адже безпосереднє залучення 

Польщі та Литви в спільну з Україною ініціативу субрегіонального рівня посилює 

їх голос в НАТО, який звучить на користь інтенсифікації діалогу з нашою 

державою. В свою чергу для Литовської Республіки просування проекту стає 

елементом сталого курсу зовнішньої політики на українському напрямку, який 

спрямований на забезпечення домінуючої ролі Литви у відносинах з Україною 

серед країн Балтії.  

Серед ключових тем для обговорення, яке вже мало місце у форматі 

«Люблінського трикутника», відзначається безпекова проблематика. Сторони 

обмінялися інформацією про відносини з Росією та домовились узгодити позиції 

щодо актуальних тенденцій у відносинах ЄС з РФ (де проблема можливого 

ослаблення санкцій залишається актуальною). Перспективним напрямком для 

координації зусиль виглядає спільна протидія російській пропаганді та 
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інформаційним акціям – складовим гібридної агресії. В цьому контексті, 

заснування в Україні системи виявлення та раннього попередження гібридних 

загроз в межах діяльності Платформи Україна-НАТО щодо протидії гібридним 

викликам, заснованої на Варшавському саміті НАТО в 2016 р., є показовим кроком 

та вкладом України у зміцнення безпеки регіону. Іншою сферою прикладних 

інтересів є координація зусиль щодо доступу до джерел енергоресурсів, зокрема в 

контексті використання українських газових сховищ та створення українсько-

польсько-литовського газового хабу із використанням LNG терміналів на 

узбережжі Балтійського моря.  

Зважаючи на актуальні регіональні обставини, «Люблінський трикутник» 

може стати вагомим практичним інструментом забезпечення безпекового клімату 

в регіоні, просування реформ в Україні. Його створення отримало високу оцінку 

від відповідальних чиновників. Характеризуючи його значення, міністр 

закордонних справ України Д. Кулеба підкреслював, що «цей формат взаємодії… 

важливий тим, що на відміну від попередніх часів… тут ми виступаємо в активній, 

лідерській, провідній ролі. Ми разом з Польщею та Литвою створюємо об’єднання, 

в рамках якого зможемо просувати власний порядок денний, ефективно захищати 

національні інтереси, реалізовувати втрьох наше спільне бачення майбутнього 

регіону… ефективно протистояти агресивній російській політиці, адже всі три 

країни не мають ілюзій щодо дій та намірів Кремля» [46]. Відтак, можна 

розраховувати на подальше поглиблення співпраці в такому форматі, яке слугує 

загальній меті – консолідації союзницьких зусиль в Балто-Чорноморському 

просторі, що повністю відповідає спільним інтересам та характеру відносин між 

Україною та країнами Балтії.  

 

Висновки до розділу 3 

 

Аналіз багатосторонньої взаємодії України з країнами Балтії демонструє 

важливу роль адвокатів її інтересів на міжнародній арені, яку Латвія, Литва та 

Естонія грають для нашої держави. Вона проявляється в підтримці проукраїнської 
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риторики на ключових міжнародних майданчиках. Так, країни Балтії послідовно 

виступають на підтримку України в межах ООН, голосуючи за відповідні рішення 

Генеральної Асамблеї, просуваючи – в межах своїх обмежених можливостей – 

українське питання до порядку денного організації. Співпраця України з країнами 

Балтії в рамках ПАРЄ з питання збереження антиросійських санкцій показує 

наявність спільного інтересу та готовність до консолідації зусиль, спрямованих на 

протидію російському експансіонізму. Ще більше значення має позиція країн 

Балтії в межах європейських та євроатлантичних структур. Вони використовують 

статус членів ЄС та НАТО для просування ідеї необхідності поглиблення 

партнерства цих структур з іншими державами, які декларують свої інтеграційні 

наміри. Латвія, Литва та Естонія залишаються послідовними прихильниками ідеї 

продовження розширення європейської спільноти на Схід. Це робить їх 

природними партнерами для України, додаючи практичного виміру україно-

балтійській співпраці. 

В основі наявного взаєморозуміння країн Балтії та України лежить низка 

чинників. Серед них відзначаються: спільна оцінка регіональних безпекових 

викликів та реакція на російську загрозу; зорієнтованість на європейські 

цивілізаційні цінності; дещо схожа історична спадщина; актуальні тенденції 

трансформації глобального безпекового середовища, які вимагають підвищеної 

уваги до субрегіональних вимірів партнерства. Глибину дружніх відносин 

демонструють погляди політичних еліт та суспільств Латвії, Литви та Естонії, які в 

цілому сходяться на думці про необхідність подальшого розвитку співпраці з 

Україною. Це закладає потужний фундамент для активізації партнерства, яке має 

потенціал до поглиблення в сфері застосування балтійського досвіду в процесі 

реформування та модернізації українського безпекового сектору; запозичення 

українського досвіду з протидії російським гібридним загрозам; вироблення 

консолідованої реакції у відповідь на актуальні виклики (на кшталт кооперації в 

енергетичній галузі та протидії російській пропагандистсько-інформаційній 

кампанії). В цілому це означає, що україно-балтійські відносини в перспективі 

можуть стати вагомим елементом стабілізації Балто-Чорноморського простору в 
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умовах підвищення конфліктогенності та загострення кризових явищ в межах 

глобального середовища. Вони можуть допомогти залученим до них державам 

успішно реагувати на актуальні виклики та загрози – на кшталт кризи 

трансатлантичної співпраці та наслідків світової пандемії. Прикладом 

налагодження успішних зв’язків в подібному форматі стає перспективна ініціатива 

формалізації україно-литовсько-польського партнерства у форматі проекту 

«Люблінського трикутника». Він може бути покладений в основу ширшої 

регіональної взаємодії за рахунок залучення до нього інших країн Балтії, що в свою 

чергу закладатиме фундамент для формування стабільного «поясу безпеки» на 

східних кордонах Європи.  
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ВИСНОВКИ 

 

Відносини України з Латвією, Литвою та Естонією в сучасних умовах є 

важливим напрямком зовнішньополітичної діяльності нашої держави. Вони мають 

прямий вплив на забезпечення української позиції на міжнародній арені, 

просування її цивілізаційно-інтеграційної проєвропейської орієнтації та 

безпосереднє підвищення потенціалу держави (в тому числі – її 

обороноспроможності). Зроблений в роботі аналіз джерел, практичного 

наповнення та перспектив поглиблення партнерства України з країнами Балтії в 

безпеково-інформаційній сфері дозволяє зробити такі висновки: 

1. Поняття міждержавного партнерства є важливою складовою системи 

взаємодії державних акторів, одним з ключових принципів, на яких вибудовується 

конфігурація глобального балансу сил. В основі партнерських відносин лежить 

відсутність протиріч між країнами; наявність цілей та завдань, яких можна легше 

досягти завдяки докладанню спільних зусиль; повага до взаємних інтересів сторін; 

наявність ресурсів, які можуть бути застосовані при реалізації співпраці на 

практиці. Вищою формою таких відносин є стратегічне партнерство. Його 

характеризують довготривала співпраця, яка реалізовується в широкому спектрі 

галузей; наявність принципового порозуміння та спільних підходів до критичних 

питань, які визначають характер державної політики (наприклад – зорієнтованість 

на єдині цивілізаційні цінності; протидія спільним безпековим загрозам); 

розвинута нормативна база відносин, підсилена формуванням практичних 

механізмів їхньої реалізації. Виходячи з цього, відносини України з країнами Балтії 

дійсно доцільно вважати партнерськими, при цьому у безпековій сфері вони 

демонструють схильність до стратегічності. Їхня актуалізація сьогодні є логічною 

реакцією на актуальні безпекові виклики, які дестабілізують Балто-Чорноморський 

простір. Проте аналіз їхньої історії доводить, що їх не слід прив’язувати виключно 

до проблематики протидії російській агресивній політиці. Вони стають 

об’єктивним результатом розвитку європейської спільноти після завершення 

холодної війни, в рамках якого постсоціалістичні держави Центральної та Східної 
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Європи реалізовують політику реформ та трансформацій у відповідності до 

західної ліберальної моделі. Сутність україно-балтійського партнерства 

визначається роллю, яку вони грають в міжнародному просторі як акторів, що 

знаходяться на східних кордонах європейської цивілізації і володіють положенням 

геостратегічного значення. 

2. Вивчення проблематики україно-балтійської співпраці у безпековій та 

інформаційній сферах ґрунтується на критичному опрацюванні широкого кола 

джерел та наукової літератури. Аналіз міждержавних угод дозволяє визначити 

нормативно-документальну базу партнерських відносин. При цьому на особливу 

увагу заслуговують документи профільних урядових структур. Паралельне 

дослідження документів національного рівня – військових та оборонних стратегій 

– дозволяє визначити цілі та завдання, які стоять перед Україною та країнами 

Балтії, і які можна виконати за рахунок інтенсифікації міждержавної взаємодії. 

Документи міжнародних організації (ООН, НАТО тощо) формують зовнішній 

простір, в якому реалізовуються відносини. Діяльність політиків і дипломатів 

дозволяє оцінити підходи правлячої еліти досліджуваних держав до актуальних 

регіональних процесів, їхню реакцію на безпекові виклики та погляд на потенціал 

міждержавної взаємодії. Фактологічні матеріали містяться у довідкових та 

медійних публікаціях. У той же час останні потребують особливого підходу, 

оскільки можуть презентувати спотворену суб’єктивним сприйняттям інформацію. 

Наукові публікації демонструють більшу об’єктивність, проте можна 

констатувати, що досліджувана у дисертації тема все ще не знайшла належного 

відображення у відповідній літературі. Основний обсяг матеріалів з цього питання 

презентується роботами українських та балтійських науковців, які розглядають 

специфіку зовнішньої політики власних держав, аналізують актуальний стан 

регіонального безпекового середовища, приділяють увагу практичним напрямкам 

реалізації дво- та багатосторонньої співпраці. Натомість дослідники з інших країн 

торкаються цього питання виключно у контексті вивчення загальних тенденцій 

розвитку регіону, та не приділяють належної уваги його специфіці. Окремо слід 

відзначити проблему політичної заангажованості, яка характерна для робіт 
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російських науковців.  

3. Латвійська Республіка займає дружню позицію щодо України, підкріплену 

широкою нормативною базою двосторонніх відносин. Міждержавна співпраця 

розвивається також і в сфері безпеки та оборони. У цілому, країни об’єднує 

спільний цивілізаційний вибір та розуміння сутності актуальних загроз в регіоні. 

Проте вивчення практичних аспектів міждержавної кооперації показує, що серед 

трьох країн Балтії саме відносини України з Латвією є найменш розвинутими. 

Цьому сприяє кілька чинників. По-перше, Латвія володіє обмеженими ресурсами, 

які формують об’єктивні обмеження для допомоги, яку країна може спрямувати на 

підтримку України. По-друге, на позицію Латвії впливає наявність потужної 

російськомовної меншини та її значення у політичному середовищі держави. Це 

актуалізує російську гібридну загрозу для латвійської влади, а також акцентує її 

увагу на необхідності вироблення комплексу заходів, спрямованих на протидію 

експансії РФ. 

Одночасно це вимагає від Латвії більш поміркованого підходу до чутливих 

для російської сторони питань, до яких відноситься і підтримка України. Повністю 

розділяючи стурбованість російськими діями у Криму та на Донбасі, влада Латвії 

побоюється, що може стати наступною жертвою такої політики, яку Росія 

реалізовує під гаслом захисту російськомовного населення за кордоном. 

Розповсюдження проросійських настроїв серед російськомовного сегменту 

населення держави створює передумови для внутрішньої дестабілізації, якою РФ 

може скористатися. Відтак Латвія змушена обережніше позиціонувати себе в 

регіональному просторі, щоб уникати зайвого дратування росіян. Але це не заважає 

участі країни в союзницьких багатосторонніх зусиллях, які держави ЄС та НАТО 

спрямовують на допомогу Україні. Таким чином, Латвія дотримується послідовної 

проукраїнської позиції на міжнародній арені і є партнером України у рамках 

регіонального простору. Її відносно менша роль в міжнародних зв’язках нашої 

держави у порівнянні з сусідами пояснюється скоріше глибиною україно-

литовських та предметністю україно-естонських відносин, а не є результатом 

неналежного ставлення латвійської влади до української проблематики. Латвія 



197 

може вважатися вдалим прикладом, на якому доцільно розглядати модель розвитку 

дружніх відносин України з більшістю постсоціалістичних акторів європейського 

простору, але в сучасних кризових умовах регіонального безпекового середовища 

в інтересах української держави наполягати на подальшому поглибленні співпраці 

та її переходу на новий рівень. 

4. Литовська Республіка є одним з найбільш послідовних союзників України 

на міжнародній арені. Україно-литовські відносини відзначаються глибиною у 

порівнянні з іншими країнами Балтії. Така ситуація формується внаслідок 

об’єктивних претензій литовської влади на регіональне лідерство – амбіцій, які 

підкріплюються чинником історичної спадщини та сучасним потенціалом держави 

в безпековій сфері, оскільки Литва за цим показником обходить Латвію та Естонію. 

У той же час характер двосторонньої взаємодії дозволяє відзначити її як унікальну 

у всій системі зовнішніх зв’язків України. Встановлено, що рівень україно-

литовських відносин дозволяє відзначити наявність між державами стратегічного 

партнерства – перевіреного часом, сформованого спільною цивілізаційною 

орієнтацією та баченням регіонального безпекового клімату. Глибина взаємодії та 

роль, яку Литва бере на себе, захищаючи інтереси України на міжнародній арені, 

дозволяють включити цю державу до списку партнерів, роль яких у підтримці 

обороноздатності української держави в умовах російської агресії залишається 

ключовою. Зважаючи на обмежений матеріальний та фінансовий потенціал Литви, 

обсяги її практичної допомоги можуть здатися недостатньо важливими. Проте це 

компенсується широтою литовської підтримки, спрямованої у бік України. 

Литовська сторона залучена практично до всіх секторів взаємодії, в яких західні 

партнери долучаються до розбудови українського оборонного сектору. Литва 

спрямовує на українську територію радників та експертів, які допомагають в 

процесі реформ збройних сил; забезпечує тренування українських 

військовослужбовців; приймає на своїй території поранених в зоні конфлікту 

українських бійців; спрямовує гуманітарну допомогу в Україну. Особливість 

литовської позиції підкреслюється фактом передачі Україні летального озброєння 

– кроком, на який відкрито не наважилась абсолютна більшість європейських 
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партнерів, та який за своєю сутністю є прикладом співпраці найвищого рівня. 

Також україно-литовське партнерство має надзвичайне значення для всього 

регіонального простору, оскільки воно є важливою складовою при формуванні 

«поясу безпеки» в Балто-Чорноморському регіоні. Дії в цьому напрямі, реалізовані 

із залученням третьої сторони (Польщі), наразі все ще перебувають на стадії 

становлення, проте успішний приклад створення спільного військового підрозділу 

(ЛитПолУкрбриг) та інституалізація формату «Люблінського трикутника» є 

яскравою ілюстрацією наявного потенціалу для нарощування співпраці. Ще одним 

перспективним кроком до подальшої інституалізації взаємодії у форматі 

«Міжмор’я» стає литовська позиція щодо нових енергетичних проектів – 

готовність постачати до України енергоресурси через литовсько-польську 

транзитну мережу, яка перебуває на стадії створення. Паралельно Литва продовжує 

активно підтримувати Україну в її інтеграційних прагненнях, використовуючи 

власний статус члена ЄС та НАТО для захисту українських інтересів у цьому 

напрямі. 

5. Партнерські відносини між Естонською Республікою та Україною 

перебувають у стані динамічного розвитку. При цьому на них впливає специфіка 

позиції Естонії в регіональному просторі. Ідентифікація цієї країни традиційно 

тяжіє до Північної Європи (в тому числі – цьому сприяють історично-етнічні 

чинники), що й обумовлює її особливі відносини з Фінляндією та Швецією та 

акцент естонської зовнішньої політики на Балтійському регіоні. Сьогодні Естонія 

відзначається відносною стабільністю показників економічного розвитку, що 

виділяє її з числа країн Балтії. У той же час вона позбавлена литовських 

регіональних амбіцій, виступаючи скоріше стабільним прихильником, а не автором 

ініціатив, які покликані сформувати спільну європейську регіональну політику, 

виробити єдиний підхід до вирішення безпекових загроз в Балто-Чорноморському 

просторі. У рамках такого підходу Естонія послідовно підтримує партнерські 

ініціативи, спрямовані на допомогу Україні, зокрема, можна згадати про 

спрямування фінансової допомоги, підтримку реформ та забезпечення тренування 

українських військовослужбовців. У той же час практичній вимір двосторонньої 
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співпраці актуалізується наявністю кількох сфер оборонної політики, в яких 

Естонія має надзвичайний досвід, цікавий для України – саме цей факт сьогодні 

формує порядок денний україно-естонських відносин.  

По-перше, Естонія має репутацію надзвичайно інноваційної держави, яка 

раніше за більшість держав Європи впровадила в себе діджиталізацію системи 

державного управління. Зважаючи на залежність країни від відповідного 

середовища, вона багато уваги приділяє питанням кіберзахисту, перетворюючись 

на ключовий елемент Північноатлантичного альянсу у боротьбі із кіберагрозами. 

Зважаючи на їхню актуалізацію в сучасному світі, та можливість їхнього активного 

застосування порушниками регіонального спокою, запозичення естонського 

досвіду у цій сфері стає важливим елементом підвищення обороноздатності 

України.  

По-друге, Естонія володіє розвинутою та структурованою системою 

територіальної оборони, покликаною допомогти національним збройним силам в 

захисті державного суверенітету. Естонська модель може стати прикладом для 

створення подібної структури у нашій державі в умовах, коли порушення 

територіальної цілісності України вимагає вироблення нових, практично 

орієнтованих підходів до посилення оборонного потенціалу держави. Зауважимо, 

що наразі щодо обох питань розвивається консультативне партнерство, що 

дозволяє охарактеризувати роль Естонії в справі підтримки безпеки України як 

високу. Відтак характер співпраці дозволяє стверджувати, що Естонія є 

послідовним союзником України, яка підтримує ключові ініціативи партнерів із 

надання нашій державі необхідної допомоги. Натомість самі двосторонні україно-

естонські відносини є галузевоорієнтованими. Можливо, їхня загальна глибина у 

порівнянні з іншими напрямками зовнішньої політики України не дозволяє 

говорити про їхню стратегічність, але співпраця щодо обмеженого кола питань має 

стратегічне значення для посилення потенціалу України до протидії як 

традиційним, так і новітнім безпековим викликам. При цьому протягом 2019-

2020 років україно-естонське партнерство демонструє тяжіння до поглиблення. Це 

ще раз доводить наявність в нього перспектив до подальшого розвитку.  
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6. Відзначаючи наявність суттєвих відмінностей в рівні практичної співпраці 

України з окремими країнами Балтії у безпековій сфері, можна відзначити, що у 

дипломатичній площині всі вони демонструють одностайну підтримку нашої 

держави. У цьому контексті можна говорити про консолідований погляд Латвії, 

Литви та Естонії відносно розвитку політичних контактів з Україною, адвокації її 

інтересів на міжнародній арені. Фактично, з самого відновлення незалежності після 

розпаду СРСР створюється основа для активного поглиблення відносин та 

взаємодії у рамках впливових міжнародних майданчиків. Для країн Балтії Україна 

залишалась важливим партнером на пострадянському просторі в умовах, коли самі 

вони взяли курс на інтеграцію до європейської спільноти, адже вона розглядалась 

як потужний актор, який здатен на той момент врівноважувати російську політику 

в регіоні. Натомість Україна була готова розвивати дружні відносини зі всіма 

державами, які представляли Балто-Чорноморський простір. Це створювало 

передумови для балто-української взаємодії у рамках регіональних та 

універсальних міжнародних організацій протягом 1990-2000-х років. Проте в 

умовах відносного регіонального спокою відносини розвивалися переважно у 

вигляді декларативної підтримки взаємних ініціатив та спільного позиціонування 

щодо проблемних питань, яке в той же час не вимагало зайвих практичних зусиль 

з боку учасників. Ситуація кардинально змінилась після того, як Російська 

Федерація перейшла до відкритої реалізації своїх агресивних намірів відносно 

країн-сусідів. За цих умов країни Балтії, керуючись як моральним зобов’язанням 

підтримати жертву агресії, так і раціональною оцінкою ступеня російської загрози 

власне для їхнього суверенітету, перетворюються на активних та послідовних 

адвокатів інтересів України на міжнародній арені. Їхню позицію засвідчують дії в 

межах структур ООН, де Латвія, Литва та Естонія не лише підтримують 

проукраїнські резолюції, але й виступають їхніми співавторами; застосовують 

власні можливості для привернення уваги до українського питання; 

використовують цей майданчик для жорсткого осуду російських дій відносно 

України. Таку саму позицію вони демонструють в ПАРЄ, де країни Балтії 

залишалися ключовими прибічниками продовження санкцій, прийнятих проти 
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російської делегації та засудили відмову від такої політики влітку 2019 року. При 

цьому можна констатувати високий рівень взаємодії балтійських та української 

делегації в цих структурах, що сприяє подальшому поглибленню міждержавної 

співпраці. Також у рамках балтійських багатосторонніх структур країни Балтії 

виступають на підтримку України, що дозволяє говорити про їхню стабільну, 

перевірену часом позицію союзників нашої держави на міжнародній арені. 

Зважаючи на обмеженість впливу подібних інституцій на стан справ в зоні 

конфлікту та загальну кризу системи регулювання міждержавних відносин за 

рахунок міжнародного посередництва, практичний результат таких дій для захисту 

українського суверенітету є незначним. Проте в іміджевому плані вони мають 

надзвичайне значення, оскільки демонструють солідарність інших акторів з 

українською позицією і за рахунок цього можуть виступити інструментом 

стримування, спрямованим проти розповсюдження агресії.  

7. Важливим елементом відносин країн Балтії з Україною залишається 

співпраця у контексті європейських та євроатлантичних інтеграційних структур. У 

даному випадку також можна говорити про консолідовану позицію Латвії, Литви 

та Естонії, які з 2004 року є членами ЄС та НАТО, стосовно неминучості 

продовження розширення цих організацій на Схід. Це в свою чергу відповідає 

законодавчо закріпленому в Україні зовнішньополітичному курсу. Відзначимо, що 

на відміну від розвитку партнерства у рамках ООН або ПАРЄ, поглиблення 

відносин між нашою державою та країнами Балтії щодо реалізації інтеграційних 

амбіцій розпочалося пізніше – лише з середини 2000-х років. Перші п’ятнадцять 

років незалежності Україна демонструвала невизначеність щодо стратегічної мети 

власної зовнішньої політики, тоді як Латвія, Литва та Естонія відразу перейшли до 

реалізації чіткого курсу на приєднання до європейської економічної спільноти та 

євроатлантичної системи колективної безпеки. Відтак до 2004 року Україна та 

країни Балтії вибудовували свої відносини з цими структурами, керуючись різними 

завданнями та розумінням власних інтересів та перспектив.  

Особливо це стосувалось питання членства в Північноатлантичному альянсі, 

щодо якого українська політична еліта та суспільство довго не могли знайти 



202 

консенсусу. Лише після завершення інтеграційних процесів для країн Балтії, та 

перемоги Помаранчевої революції в Україні, було сформовано умови для 

активізації україно-балтійської співпраці. Відтепер країни Балтії виступають 

потужними адвокатами України в НАТО та ЄС, використовуючи свій статус країн-

членів цих організацій для підтримки інтересів потенційних східноєвропейських 

країн-кандидатів. Для них розповсюдження європейських цінностей на регіон, його 

консолідація в межах кордонів об’єднаної Європи, під захистом 

Північноатлантичного альянсу стає елементом національної політики, спрямованої 

на захист власних геополітичних позицій. Саме через це навіть в умовах 

внутрішньополітичних трансформацій в Україні, які протягом нетривалого періоду 

в 2010-2014 роках негативно вплинули на інтеграційні амбіції нашої держави, 

країни Балтії виступали на підтримку її європейського майбутнього. Після подій 

Революції Гідності їхня позиція не змінилася – перемога проєвропейської ідеї в 

Україні лише актуалізувала цей напрям балтійської політики. Наразі він займає 

важливе місце в системі зв’язків України з Латвією, Литвою та Естонією. В їхньому 

обличчі наша держава має послідовних союзників, які готові актуалізувати питання 

розширення ЄС та НАТО на Схід в умовах неоднозначного ставлення до цієї ідеї 

країн Західної Європи, які занепокоєні позицією РФ щодо цього питання.  

Фактично, позиція країн Балтії стає гарантією неможливості європейсько-

російського компромісу щодо розподілу сфер впливу в регіоні, що може зашкодити 

інтеграційним амбіціям, цивілізаційній ідентичності та фактичній незалежності 

України. У цьому полягає ключова роль цих держав в захисті національних 

інтересів України і підтримці її оборонно-безпекового потенціалу.  

8. Партнерство України та країн Балтії на міжнародній арені грунтується на 

стабільній базі, сформованій кількома важливими чинниками. Як вже зазначалось, 

країни об’єднує геополітичне розташування на східних кордонах Європи, в межах 

широкого Балто-Чорноморського регіону, та історичне минуле – вимушене 

перебування в складі Російської імперії та СРСР. Сучасна політика Російської 

Федерації актуалізує ці чинники, оскільки нагадує про наявність загрози зі Сходу 

та переформатовує регіональне безпекове середовище, вимагаючи від держав 
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переоцінити власну оборонну стратегію. За цих умов важливою складовою 

спорідненості України та країн Балтії сьогодні є схожа оцінка російських дій як 

ключового безпекового виклику, на який необхідно реагувати через поглиблення 

міждержавного партнерства між країнами, які є реальними або потенційними 

жертвами російської агресії. Поглиблює фундамент співпраці й досягнутий в 

Україні консенсус щодо необхідності інтеграції держави до європейських та 

євроатлантичних структур, закріплений в зовнішньополітичному курсі.  

Таким чином, Україна декларує цивілізаційний курс на повернення до 

європейської спільноти, що повністю співпадає з балтійським баченням 

регіонального простору, який полягає в необхідності підсилення східного флангу 

ЄС та НАТО для протидії російському впливу. Відмінності в геополітичному 

становищі, де країни Балтії вже є повноправними членами європейської спільноти 

та євроатлантичної системи колективної безпеки, а Україна лише прямує до цієї 

мети, сьогодні поступово втрачають значення, адже певні розбіжності між 

країнами Західної та Східної Європи щодо ставлення до російської політики 

унеможливлюють для Латвії, Литви та Естонії покладатися виключно на досягнуті 

інтеграційні успіхи, а натомість вимагають посиленої уваги до подальшого 

просування об’єднуючих ініціатив та розвитку регіонального партнерства. У 

практичній площині в основі взаємодії безпекових структур досліджуваних держав 

також лежить як історичний бекграунд (радянська спадщина, яка має вплив на 

розвиток особистих зв’язків вищого командного складу та матеріально-технічне 

забезпечення збройних сил), так і продемонстрований високий рівень 

взаєморозуміння у рамках поточної діяльності (в тому числі – у форматі спільної 

участі в миротворчих операціях, багатонаціональних навчаннях тощо). Важливе 

значення для України має позитивна оцінка україно-балтійського партнерства з 

боку більшої частини політичних еліт та суспільства Латвії, Литви та Естонії. 

Паралельно серед негативних трендів, які можуть вплинути на міждержавні 

відносини, можна відзначити: загрозу трансформації української політики 

стосовно РФ в бік поміркованого, умиротворюючого підходу, що буде негативно 

сприйняте в країнах Балтії; проросійську риторику частини населення та окремих 
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політиків країн Балтії – представників російськомовної меншини; об’єктивні межі 

ресурсної бази країн Балтії, які обмежують обсяги надання практичної допомоги. 

Однак це не впливає на загальну оцінку перспектив розвитку україно-балтійської 

співпраці, яка є багатогалузевою та має важливе значення для реформування 

вітчизняного оборонного сектору та вироблення засобів боротьби з новітніми 

інструментами агресії. У цьому контексті особливо відзначаються ініціативи з 

розвитку партнерства в енергетичному секторі; спільна протидія стратегії 

дезінформації та пропаганди, яка застосовується з метою дестабілізації 

регіонального простору; вироблення системи раннього попередження гібридних 

загроз та концепції реагування на них. 

Враховуючи наявні тенденції розвитку регіонального середовища, цілі та 

завдання зовнішньої політики України, а також потенціал їхнього забезпечення 

через використання співпраці з країнами Балтії, вважаємо за доцільне 

продовжувати активний розвиток цього вектору зовнішньої політики. При цьому 

необхідно чітко презентувати Україну не лише в ролі бенефіціара балтійської 

допомоги та підтримки, але й контрибутора в їхню національну безпеку. Це 

можливо забезпечити через продовження активної практичної співпраці 

національних збройних сил у процесі тренувальних заходів та відпрацювання 

сумісності при виконанні бойових завдань. На нашу думку, перспективним 

напрямком співпраці може стати розміщення дружнього українського контингенту 

на територіях країн Балтії як ілюстрацію українського внеску в підтримку 

партнерів.  

На міжнародній арені, у форматі функціонування багатосторонніх структур, 

необхідно продовжувати реалізацію тісної співпраці щодо вирішення ключових 

питань. При цьому не слід обмежуватися виключно реакцією на регіональні 

загрози, які є природною сферою інтересу України, Латвії, Литви та Естонії. У 

перспективі доцільно формувати стійку україно-балтійську союзницьку вісь, яку 

будуть відзначати спільні підходи й до глобальних проблем міжнародного 

середовища. Координація такої позиції з Польщею допоможе в стабілізації 

регіонального простору та формування реального центру сили, здатного захищати 



205 

міжнародно-політичні, безпекові та інформаційні інтереси учасників. 

Відносини з країнами Балтії залишаються важливим елементом інтеграційної 

політики України. Проте за умов наявної кризи трансатлантичної співпраці, 

доцільно розглянути їхній потенціал для просування регіональних проектів, які 

вбачаються більш дієвими з токи зору практичних результатів діяльності. Наразі 

окремої уваги потребує реалізація проектів з консолідації країн, які презентують 

східний фланг НАТО, та держав, які лише прагнуть стати членами цієї організації, 

тому україно-балтійське партнерство також слід розвивати, враховуючи його 

потенційне значення окреслених питань. 

У той же час необхідно приймати до уваги об’єктивні обмеження, які 

впливають на потенціал двосторонньої практичної співпраці. У даному випадку 

доцільно дотримуватися окремого підходу при плануванні відносин з кожною 

країною Балтії. Перспективним є продовження реалізації стратегічного 

партнерства з Литовською Республікою та розвиток галузевої співпраці з 

Естонською Республікою. Натомість у відносинах з Латвією має сенс 

дотримуватися поміркованого підходу, не вдаючись до різких спроб інтенсифікації 

наявного партнерства до рівня відносин з іншими союзниками, і задовольняючись 

гуманітарною та інформаційно-іміджевою допомогою з латвійського боку. Слід 

розуміти, що з точки зору практичної допомоги українському безпековому сектору 

країни Балтії не здатні зробити ключовий внесок, так як їхня роль полягає у 

демонстрації консолідації союзницьких зусиль та презентації проукраїнського 

підходу на міжнародній арені (фактично – в інформаційній діяльності). Відтак 

стратегічним інтересом для України стає забезпечення умов для якомога ширшої 

реалізації такої іміджевої діяльності. 
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