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АНОТАЦІЯ
Седляр Ю.О. Стратегічне партнерство в українсько-російських відносинах. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за
спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. – Інститут міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005.
У дисертації запропоновано авторську концепцію стратегічного партнерства та проведено її верифікацію щодо сучасних міждержавних відносин
України і Російської Федерації у військовій, політичній, економічній та гуманітарній сферах; простежено передумови і розвиток ідеї українськоросійського стратегічного партнерства; проаналізовано основні фактори, які
вплинули на становлення й динаміку стратегічного партнерства між Україною і Росією; викладено головні перешкоди на шляху його повної реалізації.
У дослідженні викладено деяке побоювання з приводу того, що поглиблення
українсько-російського співробітництва може містити певну небезпеку для
євроатлантичної орієнтації України.
Зроблено висновок про те, що на сучасному етапі українсько-російські
відносини не відповідають визначеним параметрам стратегічного партнерства і можуть бути оцінені як декларативні. Винятком виступають лише економічні стосунки, які за інтенсивністю, атмосферою і характером наближені до
стратегічного рівня. Головні проблеми, що стоять на порядку денному українсько-російської співпраці, виникли внаслідок розпаду Радянського Союзу,
зокрема: відсутність остаточного врегулювання статусу та умов перебування
на українській території Чорноморського флоту Росії; неузгодженість позицій
щодо розподілу морської ділянки кордону; різне бачення процесу розподілу
закордонного майна колишнього СРСР.
Ключові слова: стратегічне партнерство, зовнішня політика України,
зовнішня політика Російської Федерації, національний інтерес, співробітництво, українсько-російські відносини, сфера.
АННОТАЦИЯ
Седляр Ю.А. Стратегическое партнерство в украинско-российских
отношениях. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук
по специальности 23.00.04 – политические проблемы международных систем
и глобального развития. – Институт международных отношений Киевского
национального университета имени Тараса Шевченко. – Киев, 2005.
В диссертации предложена авторская концепция стратегического партнерства и проведена её верификация в отношении современных межгосударственных отношений Украины и Российской Федерации в военной, политической, экономической и гуманитарной сферах; отслежены предпосылки и раз-
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витие идеи украинско-российского стратегического партнерства; проанализированы основные факторы, влияющие на становление и динамику стратегического партнерства Украины и России; изложены главные причины, препятствующие его полной реализации. В исследовании изложены некоторые опасения по поводу того, что углубление украинско-российского сотрудничества может содержать некоторую угрозу для евроатлантической ориентации Украины.
Сделан вывод о том, что на современном этапе украинско-российские
отношения не соответствуют установленным параметрам стратегического
партнерства и могут быть расценены как декларативные. Исключением является лишь экономическое взаимодействие, которое по интенсивности, атмосфере и характеру приближено к стратегическому уровню. Главные проблемы,
стоящие на повестке дня украинско-российского сотрудничества, возникли
вследствие распада Советского Союза, в частности: отсутствие окончательного урегулирования статуса Черноморского флота России; расхождение позиций по вопросу размежевания морского участка границы; различное видение
процесса раздела зарубежного имущества бывшего СССР.
Ключевые слова: стратегическое партнерство, внешняя политика Украины, внешняя политика Российской Федерации, национальный интерес, сотрудничество, украинско-российские отношения, сфера.
SUMMARY
Sedlyar Y.O. Strategic Partnership in the Ukrainian-Russian Relations. –
Manuscript.
The thesis for the Ph.D. in Political Science, specialization 23.00.04 – political
problems of international systems and global development. – Kyiv Taras
Shevchenko National University, Institute of International Relations. – Kyiv, 2005.
In the dissertation the authorized concept of strategic partnership, which is verified on the up-date relationships between Ukraine and Russian Federation in military, political, economic and humanitarian spheres, is proposed. Preliminary conditions and development of the idea of Ukrainian-Russian strategic partnership are
researched in the work. The main factors, which influenced the start and dynamics
of strategic partnership between Ukraine and Russia, are analyzed. The principle
obstacles on the way of its full realization are put down. The author defines some
dangers for Euro-Atlantic orientation of Ukrainian policy caused by deepening of
Ukrainian-Russian cooperation.
The author considers strategic partnership in interstates relationships as a specific type of interaction of partner states in realization of common strategic interests. These interests must be long-termed and should coincide at least in two
spheres and in some cases transform from one into another. This type of relationships unlike the unionship gives a wide space for political maneuvers, does not
foresee synchronization of actions in terms with strategic partners.
In the research, the author concludes that on the modern stage UkrainianRussian relationships do not correspond the defined parameters of strategic partner-

