
Дипломатична Академія України Київ  Україна  11 � 13 червня 2007



Євроатлантичне
майбутнє України  

Щоденник міжнародного форуму

Дипломатична Академія України 
Київ  Україна

11 � 13 червня 2007



Дипломатична Академія України Київ  Україна  11 � 13 червня 2007

3

С
л

о
в

о
о

р
г
а

н
із

а
т

о
р

а
м

Євроатлантичне майбутнє України Міжнародний форум

2

²ëüêî Êó÷åð³â, 
äèðåêòîð Ôîíäó
«Äåìîêðàòè÷í³ 
³í³ö³àòèâè»

Дебати щодо питань Єв�

роатлантичної інтеграції

в Україні мають підняти�

ся до рівня розвитку по�

літичних ідей,  їхньої ін�

телектуальної конкурен�

ції. Водночас, українські

фахівці, які досконало

володіють певною тема�

тикою, через публічні за�

ходи повинні мати трибу�

ни для виходу як до пре�

си, так і до суспільства

загалом. Форум «Євроат�

лантичне майбутнє Укра�

їни» стане початком що�

річних консультацій у

сфері національних інте�

ресів української держа�

ви. Заплановано, що такі

заходи проводитимуть

раз на рік в Україні, Спо�

лучених Штатах Америки

та в одній з європейських

столиць. Ми розглядаємо

цю конференцію як по�

чаток регулярних щоріч�

них форумів у Києві,

США та Європі.

Âîëîäèìèð 
Çàðèöüêèé, 
àä’þíêò-ïðîôåñîð ñîö³-
àëüíèõ íàóê Íüþ-Éîð-
ñüêîãî óí³âåðñèòåòó,
âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð
Öåíòðó â³äíîñèí ÑØÀ-
Óêðà¿íà/ÊÓÑÓÐ 

Поштовхом до таких фо�

румів  стала ініціатива,

яка надійшла від україн�

ської сторони ще 1999

року. Ініціативу підтри�

мала наша діаспора в

США, американський

уряд та недержавні орга�

нізації. Відтоді проведено

сім заходів. Тематика бу�

ла доволі широкою: «Ук�

раїна в світі», «Україна�

Америка», «Україна�Єв�

ропа», «Внутрішні полі�

тичні процеси в Україні»,

«Україна�демократія»,

«Україна– національна

ідентичність», «Україна�

НАТО». Наступного року

плануємо обговорення

членства України в Євро�

пейському Союзі.

Í³êî Ëàíãå, 
êåð³âíèê óêðà¿íñüêî¿
ïðîãðàìè ³ Ïðåäñòàâíèö-
òâà Ôîíäó Êîíðàäà Àäå-
íàóåðà â Êèºâ³ 

Я дуже радий, що Фонд

Конрада Аденаура бере

участь у цьому форумі. Я

вважаю, що ця конфе�

ренція є однією з най�

більших та найсерйозні�

ших заходів у сфері євро�

інтеграції. Я хочу подяку�

вати партнерам, які нам

допомагають, і гадаю, що

цей великий консорціум

українських та міжнарод�

них партнерів вже де�

монструє значний прог�

рес цієї конференції. На�

шим головним завданням

є стимулювати роботу в

Україні в напрямку євро�

інтеграції. І якщо Україна

розуміє, як використову�

вати інструменти, і бага�

то інструментів, і ми ба�

читимемо велику динамі�

ку, то через декілька ро�

ків питання про вступ до

ЄС можна буде форму�

лювати по�іншому.

ßí Ïºêëî,  
äèðåêòîð Ïîëüñüêî-
óêðà¿íñüêî¿ ôóíäàö³¿
ñï³âïðàö³ (ÏÀÓÑ²)

Я пам’ятаю час, коли

Польща вступила до Єв�

ропейського Союзу. Для

цього був потрібен кон�

сенсус між політичними

елітами. Наразі Україна

повинна вести внутріш�

ній діалог та йти до кон�

сенсусу. 

Ця конференція є важли�

вим моментом не тільки

для України, а й для

Польщі. Вона стане важ�

ливим  інструментом,

котрий допоможе нам у

вирішенні багатьох пи�

тань української євроін�

теграції і вступу до СОТ.  

Áîðèñ Ãóìåíþê, 
äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê,
ðåêòîð Äèïëîìàòè÷íî¿
àêàäåì³¿ Óêðà¿íè ïðè
ÌÇÑ Óêðà¿íè

Відкриття міжнародного

форуму присвячене  та�

кому особливому й акту�

альному сьогодні питан�

ню, як євроатлантичне

майбутнє України. Пи�

танню,  яке безумовно є

одним із ключових у су�

часному зовнішньо�полі�

тичному курсі україн�

ської держави і відіграє

значну роль у контексті

співпраці між Україною і

євроатлантичною спіль�

нотою. Досягнення кри�

теріїв членства України в

НАТО і внутрішні перет�

ворення в державі – це

наше завдання, робота

над яким триває і скон�

центровані зусилля керів�

ництва держави. Значний

внесок у вирішення цьо�

го завдання має зробити

наша конференція. Тож

немає жодного сумніву

щодо важливості і зна�

чущості цієї роботи, яку

ми розпочинаємо.
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ЄВРОАТЛАНТИЧНЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ:
МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ

11-13 ×ÅÐÂÍß 2007 ð. *  ÊÈ¯Â, ÓÊÐÀ¯ÍÀ

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ: Äèïëîìàòè÷íà àêàäåì³ÿ Óêðà¿íè ïðè ÌÇÑ Óêðà¿íè

Ïîíåä³ëîê, 11 ÷åðâíÿ 2007

14:00 � 15:00   Прес�конференція Організаційного комітету

15:00 � 16:00   Зустріч закордонних учасників з Прем’єр�міністром України

17:00 � 18:00    Реєстрація учасників та акредитація преси 

18:00 � 219:30   Церемонія відкриття конференції

(Дипломатична академія України при МЗС України)

Головує: ректор Дипломатичної академії України при МЗС України Борис

Гуменюк

Доповідачі: 

директор Інституту філософії НАНУ Мирослав Попович

Посол Німеччини в Україні Рейнгард Шеферс

Заступник голови Секретаріату Президента України Олександр Чалий

19:30 � 21:00   Урочистий прийом

Â³âòîðîê, 12 ÷åðâíÿ  2007

9:00 � 9:30       Тематичне засідання І

Тема: Євроатлантичне майбутнє України � вступне слово
Від організаторів: Ілько Кучерів та Володимир Зарицький

Від МЗС України: Міністр закордонних справ Арсеній Яценюк

9:30 � 10:40      Перше пленарне засідання  

Тема: Оцінка прогресу України в досягненні зовнішньополітичних стандартів
євроатлантичної спільноти 

Головує: Григорій Перепелиця (Україна)

Учасники дискусії: Стівен Пайфер (США), Костянтин Грищенко (Україна),

Павло Жовніренко (Україна)

Питання, запропоновані для обговорення: 

* Дотримання принципів демократії

* Загальна ринкова орієнтація 

* Вірність принципам забезпечення соціальних можливостей 

* Дипломатія добросусідства

10:40 � 11:00   Кава [час на інтерв’ю для преси]

11:00 � 12:10    Друге пленарне засідання

Тема: Оцінка прогресу України в досягненні внутрішньополітичних стандартів
євроатлантичної спільноти 

Головує: Ніко Ланге (Німеччина)

Учасники дискусії: Вільям Міллер (США), Григорій Немиря (Україна), 

Олег Зарубінський (Україна), Юрій Мірошниченко (Україна)

Питання, запропоновані для обговорення: 

* Проведення вільних та чесних виборів 

* Відповідальна влада

* Незалежність громадянського суспільства та преси

* Контроль цивільної влади над військовою

12:10 � 12:40     Тематичне засідання II

Тема: Євроатлантичне майбутнє України з погляду країн Балтики
Головує: Валерій Чалий (Україна) 

Головний доповідач: Посол Литовської Республіки в Україні Альгірдас Кумжа

12:40 � 13:30   Обід [час на інтерв’ю для преси]

13:30 � 14:50    Круглий стіл І 

Тема: Євроатлантичне майбутнє України � погляд з «олімпійських вершин»
Головує: Володимир Мостовий (Україна)

Учасники дискусії: Рональд Асмус (США), Віталій Гайдук (Україна), Марчін

Свєнчіцький (Польща/ПРООН), Сергій Марков (Росія),  Іріс Кемпе

(Німеччина)

14:50 � 15:20    Тематичне засідання III

Тема: Євроатлантичне майбутнє України з точки зору країн Вишеградської групи 
Головуюча: Орися Луцевич (Україна)

Головний доповідач: посол Словацької Республіки в Україні Урбан Руснак

15:20 � 16:30    Третє пленарне засідання

Тема: Оцінка прогресу України в досягненні економічних стандартів євроатлантичної
спільноти 

Головує: Ігор Бураковський (Україна)

Учасники дискусії: Олександр Савченко (Україна), Микола Катеринчук

(Україна), Кіт Крейн (США), Рoмaн Олеарчик (США)

Питання, запропоновані для обговорення: 

* Стабільне зростання річного ВВП

* Низький рівень інфляції та обмежений бюджетний дефіцит

* Зростання реальних доходів громадян

* Адекватна система мінімального соціального захисту 

16:30 � 16:50   Кава [час на інтерв’ю для преси]

16:50 � 18:00    Четверте пленарне засідання

Тема: Оцінка прогресу України в досягненні стандартів безпеки євроатлантичної
спільноти 

Головує: Сергій Джердж (Україна)
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Учасники дискусії: Ф. Стефен Ларрабі (США), Каріна Стакетті (Франція),

Петро Канана (Україна), Джеймс Грін (НАТО)

Питання, запропоновані для обговорення: 

* Створення професійних збройних сил

* Забезпечення функціонування підрозділів швидкого реагування

* Вдосконалення озброєнь і засобів зв’язку та розвідки

* Демократичне управління обороною та сектор безпеки

18:00 � 18:30    Тематичне засідання IV

Тема: Євроатлантичне майбутнє України з погляду країн Чорноморського регіону
Головує: Вадим Гречанінов (Україна)

Доповідач: посол Турецької Республіки в Україні Ердоган Ішджан

19:00 � 21:00   Офіційний прийом у резиденції Посла США в Україні. 

Вхід за індивідуальними запрошеннями. 

Головують:  Марта Мацелюх і Марта Коломиєць

Промови послів:

Посол України в США Олег Шамшур

Посол США в Україні Вільям Тейлор

Посол Польщі в Україні Яцек Ключковський

Ñåðåäà,13 ÷åðâíÿ 2007

9:00 � 9:30      Тематичне засідання V

Тема: Євроатлантичне майбутнє України з західноєвропейського погляду 
Головуючий: Ян Нойце (США)

Доповідач: Посол Королівства Нідерландів в Україні Рон Келлер

9:30 � 10:40     П’яте пленарне засідання

Тема: Які геополітичні вигоди матиме Україна від інтеграції в євроатлантичну спільноту?
Головуючий: Ян Пєкло (Польща)

Учасники дискусії: Вільям Тейлор (США), Борис Тарасюк (Україна), Леонід

Кожара (Україна), Павол Демеш (ЄС) 

Питання, запропоновані для обговорення: на розсуд доповідачів

10:40 � 10:50   Кава [час на інтерв’ю для преси]

10:50 � 12:00    Шосте пленарне засідання

Тема: Яку користь матиме Україна від інтеграції в євроатлантичну спільноту?
Соціальні та політичні виміри.

Головує: Олександр Дергачов (Україна)

Учасники дискусії: Селеста Волландер (США), Володимир Дубовик, Ігор

Тодоров, Олександр Сушко, Олег Медведєв (Україна) 

Питання, запропоновані для обговорення: на розсуд доповідачів 

12:00 � 12:40    Тематичне засідання VI 

Тема: Яку користь матиме Україна від інтеграції в євроатлантичну спільноту?
Енергетичний вимір

Головує: Юрій Щербак (Україна)

Учасники дискусії: Роберт Бенш (Велика Британія),

Андрій Клюєв (Україна), Олександр Тодійчук (Україна)

12:40 � 13:30   Обід [час на інтерв’ю для преси]

13:30 � 14:50    Круглий стіл ІІ 

Тема: Євроатлантичне майбутнє України та «російське питання»
Головує: Ірина Бекешкіна (Україна)

Учасники дискусії: Володимир Горбулін, Григорій Перепелиця, Олександр

Потєхін, Євген Жеребецький (Україна), Анджей Шептицький (Польща)

14:50 � 15:20    Тематичне засідання VII

Тема: Євроатлантичне майбутнє України з північноєвропейського погляду
Головуючий: Андре Древеловський (Україна)

Доповідач: Аташе Міністерства оборони Королівства Данії  Ове Гансен,

Аташе Міністерства оборони Королівства Норвегії Томі А. Йогансен

15:20 � 16:30    Сьоме пленарне засідання

Тема: Яку користь матиме Україна від інтеграції в євроатлантичну спільноту? 
Економічний вимір.

Головує: Віра Нанівська (Україна)

Учасники дискусії: Аріел Коен (США), Юрій Єхануров (Україна), Володимир

Лановий (Україна), Наталя Яресько (США)

Питання, запропоновані для обговорення: на розсуд доповідачів

16:30 � 16:50   Кава [час на інтерв’ю для преси]

16:50 � 18:00    Восьме пленарне засідання

Тема: Яку користь матиме Україна від інтеграції в євроатлантичну спільноту?  
Вимір безпеки.

Головує: Мерле Майгре (НАТО)

Учасники дискусії: Джеймс Шерр (Велика Британія), Леонід Поляков

(Україна), Валентин Наливайченко (Україна), Євген Камінський (Україна)

Питання, запропоновані для обговорення: на розсуд доповідачів

18:00 � 18:30    Тематичне засідання VIII 

Тема: Євроатлантичне майбутнє України � заключне слово
Від Ради національної безпеки та оборони України: Іван Плющ

Від організаторів: Михайло Ратушний та Льюїс Маданик

19:00 � 21:00   Церемонія закриття конференції для всіх учасників

На запрошення: Германа Пірчнер

Промовці: Андрій Веселовський

Богдан Соколовський



Вільям Тейлор
Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë
Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â Àìåðèêè â Óêðà¿í³

ßêùî ïåðøèé êîìïîíåíò – îáîðîí-
íà ãîòîâí³ñòü êðà¿íè, íàáóâ ïåâíîãî
ïðîãðåñó, ³ ñàì Ì³í³ñòð îáîðîíè Óê-
ðà¿íè Àíàòîë³é Ãðèöåíêî äîñèòü óñ-
ï³øíî ïðàöþº ó ñôåð³ àäàïòóâàííÿ
çáðîéíèõ ñèë êðà¿íè äî çàãàëüíîºâ-
ðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â, òî äðóãèé
êîìïîíåíò ãîòîâíîñò³ – ñåêòîð áåç-
ïåêè – âèêëèêàº ñüîãîäí³ çàíåïîêî-
ºííÿ. Ñèëè ÌÂÑ ìàþòü ñóòè÷êè ç ³í-
øèìè ñèëàìè ïðàâîïîðÿäêó ³ òîìó
óðÿä ìàº ðîçðîáèòè äîðîãîâêàç ùî-
äî ðåôîðìóâàííÿ ñèë áåçïåêè. 
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Володимир Хандогій
çàñòóïíèê Ì³í³ñòðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ
Óêðà¿íè 

Â³ä ³ìåí³ Ì³í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ
ñïðàâ Óêðà¿íè õîò³â áè ïðèâ³òàòè
ó÷àñíèê³â ñèìïîç³óìó «ªâðîàòëàí-
òè÷íå ìàéáóòíº Óêðà¿íè», ÿêèé â³ä-
áóâàºòüñÿ íà òåðèòîð³¿ ÌÇÑ, ó ïðèì³-
ùåíí³ Äèïëîìàòè÷íî¿ àêàäåì³¿. Âè-
ñîêèé ð³âåíü ïðåäñòàâëåíîñò³ ôîðó-
ìó êðàùå áóäü-ÿêèõ ñë³â ãîâîðèòü
ïðî íåáàéäóæ³ñòü ãðîìàäñüêîñò³, ïî-
ë³òèê³â òà ïîë³òîëîã³â äî ïðîáëåìà-
òèêè â³äíîñèí Óêðà¿íè ç ÍÀÒÎ òà
ïåðñïåêòèâ ¿õíüîãî ïîäàëüøîãî ðîç-
âèòêó.

Мирослав Попович, 
äîêòîð ô³ëîñîôñüêèõ íàóê, 
äèðåêòîð ²íñòèòóòó ô³ëîñîô³¿ 
³ì. Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè ÍÀÍÓ

ß äóìàþ, ùî íàéâàæ÷å ó íàñ ñüî-
ãîäí³ âñå-òàêè – öå øëÿõè äî çì³ö-
íåííÿ äåìîêðàò³¿. ² ÿêùî ìè âòðàòè-
ìî ò³ çàâîþâàííÿ, ÿê³ â íàñ º, íàñ
ìîæå ÷åêàòè ñóìíå ìàéáóòíº.  Ïîë³-
òèê òîä³ ïîë³òèê, êîëè â³í âì³º ïðî-
âîäèòè ñâîþ ë³í³þ øëÿõîì íåìèíó-
÷èõ êîìïðîì³ñ³â. ß ñïîä³âàþñü, ùî
íàñ ÷åêàþòü íåñïîä³âàí³, àëå ïë³äí³
êîìïðîì³ñè. Àáî Óêðà¿íà ìàº ìàé-
áóòíº ³ òîä³ âîíî ªâðîàòëàíòè÷íå,
àáî Óêðà¿íà íå ìàº ìàéáóòíüîãî. ß
â³ðþ â òå, ùî íàøå ìàéáóòíº ïåðåä
íàìè.
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Рейнгард Шеферс  
Ïîñîë Í³ìå÷÷èíè â Óêðà¿í³ 

ÍÀÒÎ – öå ñåðåäíüîòåðì³íîâà ÷è
äîâãîòåðì³íîâà ïåðñïåêòèâà? Â³äïî-
â³äü íà öå çàïèòàííÿ çàëåæàòèìå
â³ä ïî³íôîðìîâàíîñò³ óêðà¿íñüêîãî
íàñåëåííÿ ùîäî ïèòàíü ÍÀÒÎ. Ùî
ñòîñóºòüñÿ ºâðîïåéñüêî¿ ïåðñïåêòè-
âè, òî ñüîãîäí³ Óêðà¿í³ çàïðîïîíî-
âàíî ðîçøèðåíó óãîäó ñï³âïðàö³ ç
ªÑ, ÿêà ì³ñòèòèìå ïîë³òè÷í³ é áåçïå-
êîâ³ ïèòàííÿ. ßêùî Óêðà¿íà ï³äå
øëÿõîì, ðîçðîáëåíèì ñï³ëüíî ç
Áðþññåëåì, òî öå íåçàáàðîì
ïîðóøèòü ïèòàííÿ âñòóïó Óêðà¿íè 
â ªÑ ó íîâîìó ñâ³òë³.



Альгірдас Кумжа
Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë 
Ëèòîâñüêî¿ Ðåñïóáë³êè â Óêðà¿í³

Íà âñ³õ òðèáóíàõ ªâðîïè ìè ãîâîðè-
ìî, ùî Óêðà¿íà º â ªâðîï³, ùî äëÿ
íå¿ ïîâèííî áóòè çàðåçåðâîâàíå ì³ñ-
öå â ªâðîïåéñüêîìó Ñîþç³ ³ ò³ëüêè
â³ä íå¿ ñàìî¿ çàëåæèòü, êîëè âîíà
öå ì³ñöå ïîñÿäå. Ìè áà÷èìî Óêðà¿-
íó, ÿê íåâ³ä'ºìíó ÷àñòèíó ðåã³îíó,
ªâðîïè, ªÑ ³ ÍÀÒÎ. Ïîë³òèêà â³ä-
÷èíåíèõ äâåðåé ªÑ ïîâèííà áóòè
ïðîäîâæåíà. Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ äó-
æå ÷àñòî ïèòàþòü: ÿê âè òàì ïî÷óâà-
ºòåñü â ªâðîï³? Êîðîòêà â³äïîâ³äü –
íåìàº â³ä÷óòòÿ ÿêî¿ñü ïîìèëêè.
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Вільям Міллер
ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê ²íñòèòóòó
Êåííàíà Ì³æíàðîäíîãî öåíòðó ï³äòðèì-
êè íàóêîâö³â ³ì. Âóäðî Â³ëñîíà

ß âïåâíåíèé, ùî óêðà¿íñüêèé íàðîä
ä³éñíî ïðàãíå òîãî, ùî â³í äîâ³â íà
Ìàéäàí³ – äåìîêðàò³¿. ß òâåðäî â³-
ðþ, ùî óêðà¿íö³ ìàþòü ïðàâî î÷³êó-
âàòè öüîãî. Óêðà¿íà âæå ïðîäåìîíñ-
òðóâàëà äåìîêðàòè÷í³ ñòàíäàðòè
íàéäîñòîéí³øèì ñïîñîáîì.

Григорій Немиря
íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè, 
ïðåäñòàâíèê ÁÞÒ 

Äåÿê³ ñèëè, ÿê³ ïðèéøëè äî âëàäè
øëÿõîì äåìîêðàòè÷íîãî ïðîöåñó,
ìàí³ïóëþþòü ö³ºþ äåìîêðàò³ºþ, àáè
ìàòè ç íå¿ âñ³ëÿê³ âèãîäè. Çàãðîçà
äåìîêðàòè÷íèì ïðîöåñàì â Óêðà¿í³
ìîæå íàäõîäèòè ñüîãîäí³ ñàìå â³ä
óðÿäó, ÿêèé íå ðîçì³ðêîâóº ïåðåä
òèì, ÿê îáðàçèòè îïîçèö³þ ÷è îáìå-
æèòè ñâîáîäó ñëîâà ó êðà¿í³. Ô³ëî-
ñîô³ÿ êîàë³ö³¿ – òðèìàòè îïîçèö³þ â
ïåâíèõ ðàìêàõ, àáè âîíà íå áóëà
íàäòî ì³öíîþ, öå òàêîæ ñóïåðå÷èòü
äåìîêðàòè÷íèì ïðèíöèïàì ðîçâèòêó
êðà¿íè. 
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Леонід Кожара
íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè, 
ïðåäñòàâíèê Ïàðò³¿ ðåã³îí³â

16 ðîê³â òîìó äëÿ êðà¿í, ÿê³ àñîö³þ-
þòü ñåáå ç ºâðîàòëàíòè÷íîþ ñï³ëü-
íîòîþ, ñòàëàñÿ íàäçâè÷àéíà ïîä³ÿ –
ðîçïàâñÿ Ðàäÿíñüêèé Ñîþç, ³ îòæå
çíèê ñòðàòåã³÷íèé ñóïðîòèâíèê äëÿ
êðà¿í ºâðîàòëàíòè÷íî¿ ñï³ëüíîòè.
Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ñàìå 16 ðîê³â òî-
ìó ñâ³ò áóâ íàïåðåäîäí³ íàäçâè÷àé-
íî¿ ïîä³¿, êîëè ìîãëà êàðäèíàëüíî
çì³íèòèñÿ âñÿ ñèñòåìà, ÿê ºâðîàò-
ëàíòè÷íî¿, òàê ³ ãëîáàëüíî¿ áåçïåêè.
Çíèêëà ïðè÷èíà ñòðàòåã³÷íîãî ÿäåð-
íîãî ïðîòèñòîÿííÿ, ³ ÿê íàñë³äîê
öüîãî – é áóëî ïðèïèíåíî îçáðî-
ºííÿ.



Іріс Кемпе
ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê Öåíòðó
ïðèêëàäíèõ ïîë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü
Ìþíõåíñüêîãî óí³âåðñèòåòó

ß íàñì³ëþñü ïîðåêîìåíäóâàòè Óêðà-
¿í³ ùîäî ¿¿ ºâðî³íòåãðàö³¿ – íàïîëåã-
ëèâî ïðÿìóâàòè äî äîñÿãíåííÿ ºâðî-
ïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â, çàñíóâàâøè êî-
àë³ö³þ ðåôîðìàòîð³â àáî, ïðèíàé-
ìí³, ïðîãðàìó ðåôîðìóâàííÿ. Òàêîæ
âàðòî íàëàãîäæóâàòè çâ’ÿçêè ç 27-
ìîìà êðà¿íàìè-÷ëåíàìè ªÑ, ì³æ
ñòàðèìè òà íîâèìè êðà¿íàìè-÷ëåíà-
ìè, òà îñîáëèâî ç êðà¿íàìè, ÿê³ íå º
äóæå ïðèõèëüí³ äî Óêðà¿íè.
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Рональд Д. Асмус
âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð Òðàíñàòëàíòè÷íîãî
öåíòðó Í³ìåöüêîãî Ôîíäó Ìàðøàëëà
(Áðþññåëü)

Ïîìàðàí÷åâà ðåâîëþö³ÿ äîâåëà
ñêåïòèêàì, ÿêèé ïîòóæíèé äåìîêðà-
òè÷íèé ïîòåíö³àë ó ö³º¿ êðà¿íè, ÿêùî
éîãî ìîá³ë³çóâàòè. Æîäíà êðà¿íà íà
Çàõîä³ íå ïðèìóøóâàòèìå âàñ çðî-
áèòè öåé âèá³ð, ïðîòå, ÿêùî ãðî-
ìàäñüêà äóìêà ïðîòè ÷ëåíñòâà ó ÍÀ-
ÒÎ òà íå ä³éäå çãîäè – í³õòî âàñ íå
ñèëóâàòèìå. Íàñïðàâä³, âðåøò³-ðåøò
– öå ïèòàííÿ ë³äåðñòâà â Óêðà¿í³.
Äâåð³ ÍÀÒÎ çàëèøàþòüñÿ â³ä÷èíåíè-
ìè äëÿ Óêðà¿íè, òà ìè ïðîäîâæóâà-
òèìåìî ïîãëèáëþâàòè íàøó ïðàê-
òè÷íó ñï³âïðàöþ. 

Сергій Марков
ðîñ³éñüêèé ïîë³òîëîã, 
äèðåêòîð ²íñòèòóòó ïîë³òè÷íèõ íàóê 

Ïðîåêò ç³ âñòóïó Óêðà¿íè â ÍÀÒÎ
ìàº àíòèðîñ³éñüêå ñïðÿìóâàííÿ, òî-
ìó òóò Óêðà¿íó ðîçãëÿäàºìî ÿê ³íñ-
òðóìåíò, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî õî÷óòü
íàøêîäèòè Ðîñ³¿, à íå äîïîìîãòè
Óêðà¿í³. Óêðà¿íö³, ÿê³ ïðàãíóòü âñòó-
ïèòè äî ÍÀÒÎ, íå º íàö³îíàë³ñòàìè,
à ðóñîôîáàìè. Öåé ïðîåêò ï³äðèâàº
áåçïåêó Óêðà¿íè òà âíîñèòü ðîçêîë ó
äåðæàâ³. Óêðà¿íñüê³ ïîë³òèêè ìàþòü
íå ðîçêîëþâàòè Óêðà¿íó, à îá’ºäíó-
âàòè ¿¿ ñõ³ä òà çàõ³ä.
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Богдан Соколовський
ðàäíèê Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿-
íè ³ç çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè

Õîò³â áè â³äçíà÷èòè, ùî âñòóï Óêðà-
¿íè äî ÍÀÒÎ áóäå êîðèñíèì íå
ò³ëüêè äëÿ íàøî¿ äåðæàâè, à, íà-
ñàìïåðåä, äëÿ Ðîñ³¿. 



Борис Тарасюк
åêñ-ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ

Ùîá ñòàòè ïîâíîö³ííèì ÷ëåíîì ºâ-
ðîàòëàíòè÷íî¿ ñï³ëüíîòè â Óêðà¿íè
ìàº áóòè äîñÿãíóòèé êîíñåíñóñ ì³æ
ïîë³òè÷íèìè åë³òàìè. Âñ³ì ïîë³òè÷-
íèì ñèëàì, ùî ãîëîñóâàëè çà ÍÀÒÎ
òà ï³äïèñóâàëè Óí³âåðñàë íàö³îíàëü-
íî¿ ºäíîñò³, ïîòð³áíî äîòðèìóâàòèñü
çàêîíó òà äîñÿãíóòèõ äîìîâëåíîñòåé.
Òðåáà ïðèïèíèòè ñëîâîáëóääÿ òà
ï³äì³íó ïîíÿòü, à òàêîæ âèêëþ÷èòè
íàò³âñüêó òåìàòèêó ç âèáîð÷èõ ìàí³-
ïóëÿö³é òà ñïåêóëÿö³é. Â Óêðà¿í³ ïîò-
ð³áíî ïðèïèíèòè ïðàêòèêó, êîëè
çîâí³øíüîïîë³òè÷í³ ð³øåííÿ óõâàëþ-
þòüñÿ ç ê³ëüêîõ âëàäíèõ öåíòð³â.
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Петро Канана
ïîì³÷íèê Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè

Çáðîéí³ ñèëè Óêðà¿íè ïîñò³éíî
ïåðåáóâàþòü ï³ä âïëèâîì ç ð³çíèõ
ñòîð³í, îñîáëèâî ç ô³íàíñîâîãî. Íå-
îáõ³äíî çðîáèòè çáðîéí³ ñèëè íåçà-
ëåæíèìè. Â Ì³í³ñòåðñòâ³ îáîðîíè
ïîâèíí³ ïðàöþâàòè ïðîôåñ³îíàëè.

Джеймс Грін
êåð³âíèê îô³ñó çâ’ÿçêó ÍÀÒÎ â Óêðà¿í³

ÍÀÒÎ ãîòîâå äî âñòóïó Óêðà¿íè. Òà-
êîæ ãîòîâå íàäàòè ï³äòðèìêó äëÿ
ïðîâåäåííÿ ºâðîàòëàíòè÷íèõ ðå-
ôîðì â Óêðà¿í³. Ö³ ðåôîðìè º äî-
ñèòü øèðîêèìè. Òàêîæ íåîáõ³äíî
ðåôîðìóâàòè ïîë³òè÷í³ òà åêîíîì³÷í³
ïðîöåñè.
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Стівен Пайфер 
ñòàðøèé ðàäíèê â Öåíòð³ ñòðàòåã³÷íèõ 
³ ì³æíàðîäíèõ äîñë³äæåíü

ßêùî ùå ï³ñëÿ ïàðëàìåíòñüêèõ âè-
áîð³â 2006 ðîêó Óêðà¿íó ðîçãëÿäàëè
â çàõ³äíèõ ñòîëèöÿõ ÿê êðà¿íà, ÿêà
äîìîãëàñÿ âåëèêîãî ïîñòóïó ó ðîç-
âèòêó äåìîêðàòè÷íèõ ³íñòèòóö³é, òî,
íà æàëü, ïîä³¿ îñåí³ ìèíóëîãî ðîêó
â³äêèíóëè ¿¿ íàçàä. Êðîêè á³ëüøîñò³
ç ðîçøèðåííÿ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çà
ðàõóíîê ïðåçèäåíòñüêèõ áóëè íå-
êîíñòèòóö³éí³ ³ íåñóì³ñí³ ç äåìîêðà-
òè÷íèì ïîñòóïîì êðà¿íè. Âèïðàâèòè
ñèòóàö³þ ìîæå ïðîâåäåííÿ ÷åñíèõ ³
ïðîçîðèõ âèáîð³â. 



Григорій Перепелиця 
äèðåêòîð ²íñòèòóòó çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè
Äèïëîìàòè÷íî¿ Àêàäåì³¿ ïðè Ì³í³ñòåðñ-
òâ³ çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè 

Ðîñ³ÿ íå º íà çàâàä³ ðóõó Óêðà¿íè äî
÷ëåíñòâà â Àëüÿíñ³. ×ëåíñòâî Óêðà¿-
íè â ªÑ ñêëàäàº á³ëüøó çàãðîçó äëÿ
Ðîñ³¿. Óêðà¿íà ìîæå áóòè îäíî÷àñíî
÷ëåíîì ÍÀÒÎ òà ïàðòíåðîì Ðîñ³¿.
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Ігор Дріжчаний
çàñòóïíèê Ñåêðåòàðÿ ÐÍÁÎ 

Ð³ê, ùî ìèíóâ, ñòàâ ùå îäíèì ðî-
êîì âòðà÷åíèõ ìîæëèâîñòåé. Ïîïðè
â ö³ëîìó ïîçèòèâíå ñïðèéíÿòòÿ äî-
ñÿãíóòèõ íàøîþ äåðæàâîþ çäîáóòê³â
ó ðåôîðìóâàíí³ îáîðîííîãî òà áåç-
ïåêîâîãî ñåêòîðó, î÷åâèäíèì º ïåâ-
íå ãàëüìóâàííÿ ïðîöåñó ºâðîàòëàí-
òè÷íî¿ ³íòåãðàö³¿. Îäí³ºþ ç ïðè÷èí
òàêîãî ñòàíó ñïðàâ º â³äì³íí³ñòü ïîã-
ëÿä³â íà ìàñøòàáè ³ òåìïè ðîçâèòêó
öüîãî ïðîöåñó ó Ïðåçèäåíòà òà
Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà é î÷îëþâàíî¿ íèì
ïàðëàìåíòñüêî¿ êîàë³ö³¿.

Юрій Мірошниченко
íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè, ïðåäñòàâíèê
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â 

Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â º ïîñë³äîâíèì ïðè-
õèëüíèêîì ºâðîàòëàíòè÷íî¿ ³íòåãðà-
ö³¿ Óêðà¿íè. Éäåòüñÿ, íàñàìïåðåä,
ïðî ï³äòðèìêó òèõ ñòàíäàðò³â ðîç-
âèòêó êðà¿íè, ÿêèõ äîòðèìóºòüñÿ
âåñü öèâ³ë³çîâàíèé ñâ³ò – âèñîêèõ
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ, äåìîêðàòè÷-
íèõ íîðì æèòòÿ. ßñíà ð³÷, ó ïåâíî¿
÷àñòèíè íàñåëåííÿ Óêðà¿íè º óïå-
ðåäæåííÿ ùîäî ÍÀÒÎ, ïîâ’ ÿçàí³ ç
³ñòîðè÷íèì ìèíóëèì êðà¿íè, ³ Ïàð-
ò³ÿ ðåã³îí³â íå ìîæå íå çâàæàòè íà
öþ âåðñòâó ëþäåé.
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Селеста Волландер
àä’þíêò-ïðîôåñîð Äæîðæòàóíñüêîãî 
óí³âåðñèòåòó (ÑØÀ)

Óêðà¿íà ìîæå ìàòè âïëèâ íà àìåðè-
êàíñüêó ïîë³òèêó, ðîáëÿ÷è ¿¿ ïîì³ð-
êîâàí³øîþ, ñòàâøè ÷ëåíîì ÍÀÒÎ, à
íå ñòîÿ÷è ïîðó÷ Àëüÿíñó.
ÍÀÒÎ – áàãàòîñòîðîííÿ ³íñòèòóö³ÿ.
Âîíà óõâàëþº ð³øåííÿ êîíñåíñóñíî.
Ïðèêëàäîì òîãî º Êîñîâî, êîëè íèç-
êà êðà¿í-÷ëåí³â ÍÀÒÎ âèñëîâèëà
ïðèíöèïîâó íåçãîäó ç àìåðèêàí-
ñüêèì ïëàíîì áîìáàðäóâàííÿ äåÿ-
êèõ ì³ñò. ßêùî Óêðà¿íà õî÷å ñòàòè
äðóãîì Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â ³ âïëèâà-
òè íà òå, àáè ÑØÀ áóëè â³äïîâ³-
äàëüí³øèì ãðàâöåì íà ì³æíàðîäí³é
àðåí³, âîíà ìàº ïðàãíóòè äî ºâðîàò-
ëàíòè÷íî¿ ñï³ëüíîòè. 



Аріель Коен
åêñïåðò ç ïèòàíü ì³æíàðîäíèõ ñïðàâ,
áåçïåêè òà åêîíîì³êè Óêðà¿íè, Ðîñ³¿, 
ªâðàç³¿, ªâðîïè òà Áëèçüêîãî Ñõîäó

Óêðà¿íà áóëà ïåðøîþ äåðæàâîþ, ÿêà
õîò³ëà ³íòåãðóâàòèñÿ â ºâðîàòëàíòè÷-
íó ñï³ëüíîòó. Ïàðàëåëüíî ç³ âñòóïîì
äî ªÑ Óêðà¿íà ïðÿìóº äî âñòóïó â
ÑÎÒ. Öå äàº ¿é ïåðåâàãó. Âñòóï äî
ÑÎÒ çàáåçïå÷óº ïîë³ïøåííÿ ÂÂÏ.
Âñòóï äî ªÑ äàº ãàðàíò³þ ïîë³ïøåí-
íÿ áåçïåêè.
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Ігор Тодоров
äîöåíò êàôåäðè ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí
òà çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè Äîíåöüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 

Ïèòàííÿ âñòóïó äî àëüÿíñó – öå ïè-
òàííÿ ïåðåäóñ³ì åë³òè ³, áåçóìîâíî,
ïðàãìàòèêè ç Ïàðò³¿ Ðåã³îí³â çàö³êàâ-
ëåí³ ó âèõîä³ ñâî¿õ êàï³òàë³â íà ºâ-
ðîïåéñüê³ ðèíêè. ²ñíóº ïåâíèé ëîã³÷-
íèé çâ'ÿçîê – á³çíåñîâèé ³íòåðåñ ìàº
áóòè ïîâ’ÿçàíèé ³ç ñîö³àëüíèìè íà-
ïîâíåííÿì. ßêùî íàâ³òü ³íôîðìàö³é-
íó ïðîãðàìó ïðîâåäåìî, ðåçóëüòàò
áóäå â³äîìèé, àëå öå ïèòàííÿ ìàº
áóòè âèð³øåíå íà ð³âí³ åë³ò, íà åêñ-
ïåðòíîìó ð³âí³. 

Олександр Сушко
êàíäèäàò ïîë³òè÷íèõ íàóê, 
äèðåêòîð Öåíòðó ìèðó, êîíâåðñ³¿ 
òà çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè 

ßêùî Óêðà¿íà óñï³øíî âïîðàºòüñÿ ³ç
çàâäàííÿìè ºâðîàòëàíòè÷íî¿ ³íòåã-
ðàö³¿, òî öå, ÿê ì³í³ìóì, îçíà÷àòèìå
ê³íåöü ³ñòîð³¿ ïîñòðàäÿíñüêîãî ïðîñ-
òîðó â öüîìó âèãëÿä³ ÿê ìè éîãî
çíàºìî. ×è êîðèñíî öå ãðîìàäÿíàì
Óêðà¿íè? ß äóìàþ, â³äïîâ³äü ïðîñòà,
àäæå äëÿ âñüîãî ñâ³òó âëàñíå ³ ãðî-
ìàäÿí ö³º¿ äåðæàâè ïîíÿòòÿ «ïîñ-
òðàäÿíñüêèé» àñîö³þºòüñÿ ìàéæå
âèêëþ÷íî ç íåãàòèâíèìè õàðàêòå-
ðèñòèêàìè, òàêèìè ÿê á³äí³ñòü, êî-
ðóïö³ÿ, íååôåêòèâí³ñòü âëàäè, áåç-
â³äïîâ³äàëüí³ñòü, áåçêîíòðîëüí³ñòü
âëàäè. ßêùî öüîìó áóäå ïîêëàäåíî
êðàé, òî öå áóäå âåëèêà êîðèñòü.
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Євген Жеребецький
äåðæàâíèé åêñïåðò â³ää³ëó ºâðîïåéñüêî¿
³íòåãðàö³¿ Íàö³îíàëüíîãî ³íñòèòóòó ïðîá-
ëåì ì³æíàðîäíî¿ áåçïåêè

Ìè ïîâèíí³ ïðàöþâàòè âñåðåäèí³
êðà¿íè, áî òóò ñåðéîçí³ ïðîáëåìè.
Ïðîáëåì º ê³ëüêà, à íàéãîëîâí³øà –
öå â³äñóòí³ñòü êîíñåíñóñó âñåðåäèí³
ïîë³òè÷íî¿ åë³òè. ² ïîÿñíþºòüñÿ öå
äóæå âåëèêèì âïëèâîì ðîñ³éñüêîãî
ôàêòîðà íà óêðà¿íñüêå ïîë³òè÷íå
æèòòÿ. Òîìó öåé ôàêòîð ìè ïîâèíí³
ð³çíèìè ñïîñîáàìè çìåíøóâàòè.



Анджей Шептицький
íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê Ïîëüñüêîãî ³íñòè-
òóòó ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí, âèêëàäà÷
Âàðøàâñüêîãî óí³âåðñèòåòó

Çàõ³äí³ êðà¿íè íå äóæå ö³êàâëÿòüñÿ
Óêðà¿íîþ, çäåá³ëüøîãî àñîö³þþòü ¿¿
ç Ðîñ³ºþ. Ùîá çì³íèòè ñèòóàö³þ,
Ïîëüùà ìàº ïðîìîòóâàòè Óêðà¿íó íà
Çàõîä³ ÷åðåç ñï³ëüíó ³ñòîðè÷íó ñïàä-
ùèíó òà òóðèçì, à òàêîæ â³äêðèâàòè
óêðà¿íöÿì Çàõ³ä, ªÑ òà ÍÀÒÎ ÷åðåç
ñïðîùåíèé â³çîâèé ðåæèì, íîâ³ îñ-
â³òí³ ìîæëèâîñò³ òà ªÂÐÎ-2012.
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Наталя Яресько
êåð³âíà ïàðòíåðêà êîìïàí³¿ 
«Horizon Capital» 

Äëÿ ³íòåãðóâàííÿ Óêðà¿íè íåîáõ³äí³
çì³íè. Öå ðåôîðìà ³íñòèòóò³â äåðæà-
âè, îñâ³òè, çäîðîâ’ÿ, íåçàëåæí³ñòü
ñóäîâî¿ ã³ëêè âëàäè. Òàêîæ íåîáõ³ä-
íî ðåôîðìóâàòè áàíê³âñüêèé ñåêòîð.
Õî÷à çà îñòàíí³ 15 ðîê³â áàíê³âñüêà
ñèñòåìà ñòàëà îäí³ºþ ç íàéä³ºâ³øèõ.
Óêðà¿íñüêà ñèñòåìà ïëàòåæ³â êðàùà,
í³æ øâåéöàðñüêà. Àëå íåîáõ³äíî
çðîáèòè áàíê³âñüêó ñèñòåìó ïðîçî-
ðîþ äëÿ äåðæàâè.

Олег Медведєв
æóðíàë³ñò

Óêðà¿íà ðàí³øå ïåðåæèâàëà øàëåíó
àíòèàìåðèêàíñüêó òà àíòèíàò³âñüêó
ïðîïàãàíäèñòñüêó êàìïàí³¿, ÿêà ñòà-
ëà íåãàòèâíèì ôîíîì äëÿ ãðîìàä-
ñüêî¿ äóìêè ùîäî ÍÀÒÎ. Àíòèíàò³â-
ñüêó òåìó òàêîæ âèêîðèñòîâóâàëè
ï³ä ÷àñ ïðåçèäåíòñüêî¿ êîìïàí³¿
2004 ðîêó é ï³ä ÷àñ ïàðëàìåíò-
ñüêèõ âèáîð³â 2006-ãî. ² òåïåð ìè
çíàõîäèìîñÿ íàïåðåäîäí³ òðåòüî¿
âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿. ×è º òåìà ÍÀÒÎ
äëÿ óêðà¿íö³â âàæëèâîþ, ùîá ñòàòè
íà ïîðÿäêó äåííîìó âèáîð÷î¿ êàì-
ïàí³¿ – Í²!. Àëå òåìà ÍÀÒÎ çíîâó
âèïëèâàº. 
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Костянтин Грищенко
ñòàðøèé ðàäíèê Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà 
Óêðà¿íè ç ïèòàíü çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè, 
åêñ-ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ

Çîâí³øíÿ ïîë³òèêà º ïîõ³äíîþ. Íå
ìîæíà ñïîä³âàòèñÿ íà óñï³õ â ïðîâå-
äåíí³ áóäü-ÿêî¿ çîâí³øíüî¿ ïîë³òè÷-
íî¿ ë³í³¿, ÿêùî, ïî – ïåðøå, âîíà íå
îïèðàºòüñÿ íà ðåàëüíó êîíñîë³äàö³þ
ñóñï³ëüñòâà íàâêîëî ïåâíî¿ òåìàòè-
êè, é, ïî-äðóãå, íåìàº åêîíîì³÷íî¿
áàçè äëÿ ïðîâåäåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ
çì³í.
Ïåðø çà âñå çàâäàííÿ ïîë³òè÷íî¿
åë³òè Óêðà¿íè ç óñ³õ òàáîð³â ïîëÿãàº
â òîìó, ùîá çíàéòè ñï³ëüíó ìîâó,
ãðàòè çà ïðàâèëàìè, âèõîäèòè íà
òàê³ ð³øåííÿ, ÿê³ îòðèìàþòü ï³ä-
òðèìêó øèðîêèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ.
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Ìîëîäü çà ÍÀÒÎ

Ñ. Ìàðêîâ ó öåíòð³ óâàãè Ìîëîäü õî÷å æèòè â ªâðîï³
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Â³äêðèòòÿ ôîðóìó

Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â Îðãàí³çàòîðè ôîðóìó
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Ðîáî÷à àòìîñôåðà ó Âåëèê³é çàë³

Ó ÷îëîâ³÷îìó îòî÷åíí³ Ñ. Äæåðæä, ãîëîâà ë³ãè «Óêðà¿íà-ÍÀÒÎ»; Âàäèì Ãðå÷àí³íîâ, ãîëîâà Àòëàíòè÷íî¿
Ðàäè Óêðà¿íè; Åðäîãàí ²øäæàí, ïîñîë Òóðåöüêî¿ Ðåñïóáë³êè â Óêðà¿í³
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² çíîâó äî ðîáîòè

Äèñêóñ³ÿ Þ. ªõàíóðîâà ç ó÷àñíèêàìè ôîðóìó Äîïîâ³äü Â³ëüÿìà Òåéëîðà
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Play NATO straight

Premier Viktor Yanukovych met with

a Western delegation of defense and security

experts in Kyiv this week to discuss the co�

untry’s Euro�Atlantic prospects. He was the

highest Ukrainian official to honor the dele�

gation, whose unnamed members came

away from the meeting «optimistic» that

elections would indeed be held Sept. 30. Ya�

nukovych was said to impress when he spoke

about public opinion and NATO: The last

time he was premier, support for NATO was

more than 30 percent, but fell to less than 20

percent when he was out of office. He told

the delegation that support for NATO is

back up after 10 months of his current pre�

miership. The Regions were one of the few

parties that mentioned NATO cooperation

in their party programs in the last election.

“

Вступление Украины в НАТО

обострит отношения с РФ Рос�

сийский политолог Сергей Мар�

ков считает, что вступление Украины в

НАТО обострит отношения с Россией.

Об этом он сказал в своем выступлении

на Международном форуме «Евроатлан�

тическое будущее Украины» в Киеве.

«После вступления в НАТО Латвии, Эс�

тонии, Польши у них улучшились отно�

шения с Россией или обострились? От�

вет очевиден: они обострились. Я думаю,

что такая же метрика подойдет и в отно�

шении Украины», – сказал политолог.

Ñ. Ïàéôåð: Ó ñèòóàö³¿ «àáî
– àáî» Óêðà¿íà ñàìà ìóñèòü

âèð³øèòè, êóäè ³ ÿê ³òè 

Екс�посол США у Києві – про сьогод�

нішнє геополітичне перехрестя України

За умов стрімкої зміни наголосів міжна�

родної політики «формально

нейтральна» Україна мимоволі вияви�

лась втягнутою у гру «світових гравців». І

балансувати офіційному Києву виявля�

ється дедалі важче, адже ситуація кри�

тична і вимагає невідкладного прийнят�

тя рішення «або�або»: або західна цивілі�

зація з відповідною системою вартостей,

або ж – «третій російський шлях». Саме

для проведення термінових консультацій

щодо «Євроатлантичного майбутнього

України» днями в Києві було проведено

міжнародний форум.

Ì³æ äâîõ âîãí³â

Президентська сторона дає зрозуміти,

що не дозволить маніпулювати під час

виборів такими дратівливими для Украї�

ни питаннями, як вступ у НАТО, мовна

проблема, кримське питання чи питання

федералізації (за яким стоїть здебільшо�

го сепаратизм). Цікаво, що заклики не

спекулювати цими темами пролунали

одночасно й на великому міжнародному

форумі «Євроатлантичне майбутнє Укра�

їни», який пройшов цими днями в Києві

й зібрав чимало провідних як україн�

ських, так і західних експертів. Захід іще

раз прозоро натякає, що стежитиме за

цим пильно. Більше того, колишній по�

сол США в Україні Стівен Пайфер від�

верто заявив, що Україна через постійну

політичну кризу «починає зникати з ра�

дарного екрана у Вашингтоні та Європі».

“ “

“
²ãîð Äð³æ÷àíèé (ë³âîðó÷), çàñòóïíèê
Ñåêðåòàðÿ Ðàäè ÐÍÁÎ, òà Ñò³âåí Ïàéôåð,
êîëèøí³é ïîñîë Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â
Àìåðèêè â Óêðà¿í³
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Èòîãè ôîðóìà «Åâðîàò-
ëàíòè÷åñêîå áóäóùåå Óê-
ðàèíû» 

Виталий Портников: На Украине на

днях завершился форум, посвященный

евроатлантическому будущему страны.

Эта представительная конференция соб�

рала политических деятелей, журналис�

тов, политологов из многих стран мира.

И обсуждалось, насколько перспектив�

ным является присоединение Украины к

Евроатлантическому союзу. Не секрет,

что это достаточно болезненная тема в

российско�украинских отношениях ста�

раниями политического руководства

России и пропагандистов в российских

государственных средствах массовой ин�

формации.

Євроатлантичне майбутнє Украї�

ни обговорять на Міжнародному

форумі, який розпочинає роботу в

Києві. Серед учасників форуму понад

200 представників України, США, Росії

та країн ЄС, а серед доповідачів 10 іно�

земних послів. Українську точку зору

представлять політики та експерти як

помаранчевого, так і біло�блакитного та�

борів. Такий представницький форум

вперше пройде в Україні. Як твердять

організатори, від звичайних круглих сто�

лів на теми Євросоюзу і НАТО його від�

різнятиме світовий рівень дискусії. 

У форумі вiзьмуть участь понад

двісті представникiв з України,

США, Росiї,

Францiї, Великої Британiї, країн Балтiї,

Вишеградської групи та держав Чорно�

морського регiону. Представники орга�

нiв державної влади й неурядових орга�

нiзацiй прибудуть в українську столицю

для того, щоб на цьому форумi оцiнити

прогрес України на шляху членства в єв�

роатлантичному спiвтовариствi, а також

оцiнити готовнiсть України до цього

кроку й дати свої рекомендацiї.

У форумі візьме участь понад 80

доповідачів, зокрема 10 іноземних

послів. На думку організаторів за�

ходу, він також має стати вагомою части�

ною інформаційно�просвітницької кам�

панії щодо НАТО. Організатори плану�

ють проводити такий захід щорічно у

Києві та Вашингтоні, а також провести

низку форумів у європейських столицях

– Берліні, Варшаві, Брюсселі, Парижі,

Лондоні.

Міжнародний форум «Євроатлан�

тичне майбутнє України» прохо�

дитиме у Києві 11�13 червня 2007

року. Очікується, що у зустрічі візьмуть

участь понад 200 представників з Украї�

ни, США, Росії, Франції, Великобрита�

нії, країн Балтики, Вишеградської групи,

а також держав Чорноморського регіону. 

Політична криза загальмувала рух

України до євроатлантичних

структур, але двері до них і далі

відчинені. Такий лейтмотив виступів, які

звучали сьогодні на Форумі «Євроатлан�

тичне майбутнє України», що триває у

Києві. У роботі зібрання беруть участь

понад 80 політиків, науковців і представ�

ників міжнародних інституцій. У стінах

Дипломатичної академії вони обговорю�

ють не лише перспективи членства Ук�

раїни у НАТО та Євросоюзі, але й питан�

ня розвитку української демократії.

Як повідомив на прес�конферен�

ції в понеділок директор Фонду

«Демократичні ініціативи» Ілько

КУЧЕРІВ, цьому форуму передувала

низка заходів, зокрема 7 круглих столів

«Україна на шляху до зрілої державнос�

ті», присвячених різним аспектам вста�

новлення України, які досі відбувалися у

Вашингтоні. 

«Нинішній форум є переломним в тому

сенсі, що закладається традиція регуляр�

ного проведення таких представницьких

заходів в Україні», – сказав І.КУЧЕРІВ.

Ó Êèºâ³ ðîçïî÷àâñÿ ôîðóì
«ªâðîàòëàíòè÷íå ìàéáóòíº
Óêðà¿íè» 

Інтелектуальна інтеграція України, США

та Європи – такою є одна з головних ідей

триденного міжнародного форуму «Єв�

роатлантичне майбутнє України», який

розпочав роботу у Києві. Конференція

зібрала близько 200 учасників з України,

США, Росії, Франції, Великої Британії,

країн Балтики, Вишеградської групи, а

також держав Чорноморського регіону,

повідомляє «Укрінформ». Захід має на

меті створити середовище для серйозно�

го та професійного обговорення місця

України у євроатлантичній спільноті, ос�

новних питань внутрішньої та зовніш�

ньої політики за участю українських та

міжнародних фахівців, представників

уряду та недержавних організацій.

Åêñ-ïîñîë ÑØÀ: àâòîðèòåò
Óêðà¿íè íà ì³æíàðîäí³é
àðåí³ ï³ä³ðâàíî 

Колишній посол США  Стівен Пайфер

відзначає, що останні події в Україні пі�

дірвали її авторитет на міжнародній аре�

ні. «Якщо ще після парламентських ви�

борів 2006 року Україну розглядали в за�

хідних столицях як країна, що добилася

великого прогресу в розвитку демокра�

тичних інститутів, то, на жаль, події осе�

ні минулого року відкинули її назад», –

цитує виступ Пайфера у вівторок на

Міжнародному форумі «Євроатлантичне

майбутнє України» прес�служба форуму. 

"Радио Свобода"  (Россия)

“ “

“ “

“ “

“

“

“



Ó Äèïëîìàòè÷í³é àêàäåì³¿
â³äêðèâñÿ ôîðóì «ªâðîàò-
ëàíòè÷íå ìàéáóòíº Óêðà¿íè»

Посольство України у США, Фонд Кон�

рада Аденауера та Американська рада

закордонної політики серед організацій,

які ініціювали проведення форуму. Вони

планують проводити його щорічно у Ки�

єві та Вашингтоні.
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Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì âàñ
ìîæóòü çàïèòàòè: 
à ÷è áàæàºòå âè â ÍÀÒÎ. 

Вітчизняні соціологи починають мас�

штабне дослідження громадської думки

щодо приєднання України до Північно�

Атлантичному альянсу. А от фахівці вже

визначились. Сьогодні свої думки вони

висловлювали на міжнародному форумі

«Євроатлантичне майбутнє України».

Аріель Коен, американський політолог:

«В мире, где вырисовываются полюса,

Украина все�таки имеет евроатланти�

ческое будущее, и это только вопрос

времени.»

Сергій Марков, російський політолог:

«Я считаю, что у Украины есть шанс

стать членом НАТО уже в 2008 году, ну

только для того, чтобы отправлять своих

солдат в Ирак и Афганистан.»

Стивен Пайфер, екс�посол США в Укра�

їні: «Україна отримала в листопаді під

час саміту НАТО в Ризі дуже чіткий ме�

седж. І тепер самій Україні вирішувати,

наскільки швидко і глибоко просуватися

у співпраці з НАТО.»

Âñòóïëåíèþ Óêðàèíû â ÍÀ-
ÒÎ ïðåïÿòñòâóåò ïîëèòèçà-
öèÿ ÃÏÓ, ÑÍÁÎ, ÊÑ è ÖÈÊ 

Соединенные Штаты Америки считают

самым большим препятствием вступле�

нию Украины в НАТО политизацию ра�

боты Генеральной прокуратуры, Совета

национальной безопасности и обороны,

Конституционного Суда и Центральной

избирательной комиссии. Об этом зая�

вил посол США Уильям Тейлор на Меж�

дународном форуме «Евроатлантическое

будущее Украины», передают «Україн�

ські новини». В частности, он сказал,

что позиция США и других стран�чле�

нов НАТО относительно членства Укра�

ины в НАТО остается неизменной. Так�

же Тейлор назвал составляющие готов�

ности страны ко вступлению в НАТО. 

Â Êèåâå ñîñòîèòñÿ ôîðóì
«Åâðîàòëàíòè÷åñêîå áóäó-
ùåå Óêðàèíû» 

Международный форум «Евроатланти�

ческое будущее Украины» будет прохо�

дить в Киеве 11�13 июня 2007 года. Ожи�

дается, что во встрече примут участие

более 200 представителей из Украины,

США, России, Франции, Великобрита�

нии, стран Балтики, Вишеградской

группы, а также государств Черномор�

ского региона. Об этом сообщили в орг�

комитете Форума. Представители прави�

тельства и неправительственных органи�

заций будут

“

“

“

“
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