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Анотація
У статті представлено спектр симптоматики кризи глобальної
системи міжнародної безпеки, зокрема, російсько-український конфлікт. З
одного боку, зміст тез визначає характеристику, ескалацію агресії Росії в
Криму та на Донбасі України, з іншого висвітлює динаміку партнерських
зносин України з НАТО в умовах Антитерористичної операції. Визначена місія
Північноатлантичного альянсу у сфері обороноспроможності України як
одного з пріоритетних напрямів національної безпеки.
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конфлікт на Донбасі, Мінські Угоди,реформа оборонної системи.
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АГРЕСІЯ ПРОТИ УКРАЇНИ ОЧИМА ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО
АЛЬЯНСУ
Симптомами кризи глобальної системи міжнародної безпеки, що з часом
тільки поглиблюється є Російська агресія в Україні, війни на Близькому Сході,
нестабільність та військові конфлікти в Північній Африці, зростання
напруженості у відносинах між державами Східної Азії, агресивні провокації
КНДР, міжнародний тероризм [1,2].
Стан російсько-українського конфлікту на Донбасі, в анексованому
Криму об'єктивно описує та досить повно пояснює нинішню ситуацію в
державі та стан виконання усіма сторонами Мінських домовленостей [2].
Своєю агресією проти України, незаконною анексією Криму, а також
тривалою окупацією грузинських регіонів Абхазії та Цхінвалі (Південна
Осетія), Росія поклала різкий кінець 25-річним спробам Альянсу побудувати
стійку стратегічну співпрацю.
Використання Росією сили проти своїх сусідів і спроби залякування
Альянсу не залишили НАТО іншого вибору, окрім як розглядати можливість
агресивних дій з боку Росії проти країн-членів Альянсу як потенційну загрозу, і
вжити заходів, пропорційних цій загрозі;
НАТО має продовжувати викривати російську окупацію території Грузії і
України, і допомагати обом країнам з надзвичайно необхідними державними
реформами.

НАТО має продовжувати пошук шляхів зменшення напруження у
стосунках з Росією та уникати прорахунків і інцидентів, зосереджуючись на
тому, що порушення Росією міжнародних норм є неприйнятним.
Чорне море залишається важливим елементом Євроатлантичної безпеки.
НАТО повинне продовжувати моніторинг та оцінку безпекової ситуації на
Чорному морі, і посилювати взаємодію з Грузією, Україною та Республікою
Молдова з цього питання [2].
Євроатлантична інтеграція - ключовий пріоритет України. Чинним є
рішення Бухарестського саміту НАТО про те, що Україна стане членом НАТО.
Україні потрібна військова допомога для відбиття російської агресії.
"Стратегічний оборонний бюлетень України" - важливий документ
оборонного планування, який вперше визначив основні напрями реалізації
оборонної реформи. Це - «дорожня карта» реформи та її бачення. Але він
повинен трансформуватися у реальні дії. До 2020 року українська військові
сили мають відповідати вимогам НАТО.
Україна виконує Мінські угоди, незважаючи на те, що Росія щоденно
порушує їх. Без глобального тиску Росія не почне виконувати свої зобов'язання.
Українці гинуть не лише за Україну, а й за всю Європу. В контексті російськоукраїнського конфлікту санкції проти Росії є одним із засобів ведення війни.
Тому санкції в жодному разі не можна знімати, оскільки Захід позбавить себе
невійськових засобів впливу на Росію. Санкції мають тривати доти, доки РФ не
повернеться до виконання норм міжнародного права, не виведе свої війська з
Донбасу, не поверне Україні анексований Крим.
Безпека України має розглядатися не лише як безпека окремої держави,
але як безпеки всього цивілізованого світу. Вирішення проблеми з Кримом і
Донбасом неможливе в регіональному контексті. Воно може бути вирішено
лише глобально, оскільки це - виклик усьому світу.
Сьогодні Росія впроваджує політику перетворення Криму на потужний
військовий плацдарм та системно «видавлює» з Криму нелояльне до влади
населення. Вона створює всі умови, щоб люди самі покидали рідні землі, а
якщо цього не відбувається - людей викрадають, залякують їхніх рідних та
близьких. Провадиться політика терору проукраїнсько налаштованих кримчан.
Питання повернення Криму до України має бути зведене в одну систему з
питанням повернення окупованих Донецької і Луганської областей. Має бути
єдиний підхід, один пакет санкцій і т.д., допоки не буде відновлена
територіальна цілісність України.
Вибори на частині територій Луганської і Донецької областей можливі
лише тоді, коли Україна повністю контролюватиме кордон і коли РФ забере
звідти своїх військових. При цьому, вибори мають відбутися відповідно до
законодавства України і за стандартами ОБСЄ.
Крим – це питання честі всього світу. У кримських татарів немає іншої
землі.
Україна підтримує мирне розв'язання конфлікту на Донбасі за умови
збереження суверенітету держави.

Суб’єкт агресії сподівається, що світ вже втомився від конфронтації з
Росією, що на Україну вже менше звертають увагу. Він буде використовувати
всі можливі засоби аби відвернути увагу від України. Але якщо він (суб’єкт)
відчує силу, то подумає двічі, аби зробити наступний крок.
НАТО підтримує Україну у її реформах і готове всіляко допомагати для
подальшого поступу. Вже прийнято Comprehensive Package of Assistance - пакет
підтримки реформ України в оборонній сфері.
Протягом 2015 та першого півріччя 2016 року в Україні визначено
стратегічне бачення розвитку системи забезпечення національної безпеки та
сектору безпеки і оборони. В основному сформовано його законодавчу і
нормативно-правову базу. Активно реалізуються визначені стратегічні цілі
реформи. Таким чином, завершено перший етап реформування системи
національної безпеки і оборони [1,4].
Крім позитиву, ми схиляємось, що пропаганда з боку Росії дуже сильно
впливає на партнерів України на Заході. Окремі країни, такі як Франція,
Бельгія, Італія - надзвичайно викривлено сприймають конфлікт на Донбасі та
анексію Криму. Парламентарі цих країн щиро зізнавалися, що більшість ЗМІ в
їхніх державах репрезентує позицію Росії. Тому для України вкрай важливо
більш активно доносити свою точку зору на ситуацію за кордон.
Партнери країни не забувають нагадувати, що українцям ще багато над
чим працювати. Зараз в України - гарна репутація за кордоном і, конкретно, в
ПА НАТО. Україну сприймають як повноцінну державу і у неї є величезний
кредит довіри.
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