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15 років без’ядерного статусу:
досвід та гарантії безпеки для
України

Відмова України від третього ядерного потенціалу в світі             
зекономила США та Росії 200 млрд. доларів на систему 
протиракетної оборони. Цей крок був схвально сприйнятий 
міжнародною спільнотою, але не став прикладом  для 
широкого наслідування серед інших країн. 

Рівень безпеки України, отриманий в обмін на ядерне 
роззброєння є недостатнім. Інформаційні війні, які ведуться 
проти України, підтверджують необхідність пошуку нових 
засобів забезпечення національної безпеки.

На Україну справлявся величезний тиск з боку США та Росії 
з тим, щоб вона відмовилась від ядерної зброї. Проте всі 
рішення які стосувалися ядерного роззброєння приймалися 
Верховною Радою.

Рішення про ядерне роззброєння було правильне та 
необхідне. На його користь є низка дуже вагомих аргументів 
і суто технічних та політичних питань, які на той час було 
вирішити не можливо.

Статусні гарантії мають своє значення в тому випадку, 
коли вони доповнюються колективною обороною за 
формулою: національна безпека = статусні гарантії + 
колективна оборона. 
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Олександр Олегович Горін - заступник міністра закордонних справ України. МЗС України

Анатолій Максимович Зленко - екс-міністр закордонних справ України.

Володимир Павлович  Горбулін - директор Інституту проблем національної безпеки України.

Володимир Станіславович  Огризко – перший заступник секретаря Ради національної безпеки і 
оборони України, екс-міністр закордонних справ України.

Борис Іванович Тарасюк - голова комітету Верховної Ради України з європейської   інтеграції. Верховна 
Рада України, екс-міністр закордонних справ України.

Григорій Миколайович Перепелиця - директор Інституту зовнішньої політики  Дипломатичної академії 
України при МЗС України, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Андрій Володимирович Загорський - провідний науковий співробітник Центру досліджень проблем 
війни і миру Московського державного інституту міжнародних відносин ( Російська Федерація)

Олександр Миколайович  Никоненко - директор департаменту контролю над озброєннями  та 
військово-технічного співробітництва МЗС України.


