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Стаття присвячена висвітленню проблеми процесу становлення, розвитку та перспектив участі Литви в 

програмах НАТО у XX та XXІ столітті. Автор розкриває поставлені завдання, аналізує періодизацію співпраці 

Північноатлантичного блоку з Литвою від моменту встановлення відносин та початку їх співробітництва до 

сьогодення. Автор подає статистичні дані щодо кількості проведених операцій, у яких участь брала Литва та 

детально аналізує кожну із програм, учасником якої вона є. Детально розглядаються всі операції на європейському 

континенті, ініціатором яких була дана держава. Особлива увага приділяється питанню процесу вступу Литви до 

НАТО, укладанню двосторонніх відносин, участі Литви у програмах «Партнерство заради миру», «Програма 

НАТО з інвестицій в безпеку». На основі дослідження автор формулює свою власну думку щодо стану литовської 

армії, її готовності брати участь в миротворчих операціях та перспективи розвитку відносин з 

Північноатлантичним блоком. 
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Постановка проблеми. Членство Литви в 

програмах та операціях НАТО засноване на 

закріпленому в Конституції Литовської 

Республіки положенні – забезпечити безпеку і 

незалежність країни, добробут громадян, а 

також їх основні права і свободи, а також на 

Законі Литовської Республіки про основи 

національної безпеки, в якому зазначається, 

що Литва сповнена рішучості стати повно-

правним членом організації колективної транс-

атлантичної оборони – Організації Північно-

атлантичного договору. Литва стала повно-

правним членом НАТО майже через чотирнад-

цять років після отримання своєї незалежності. 

Це сталося 29 березня 2004 року, коли вона 

разом з іншими прибалтійськими державами, а 

також Болгарією, Румунією, Словаччиною та 

Словенією була прийнята до Північноатлан-

тичного альянсу. Проте, Литва почала нала-

годжувати політичний діалог з Північноатлан-

тичним альянсом ще з 1990 року з метою 

подальшого входження у структури та програ-

ми Організації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Тема взаємовідносин Литви та НАТО, 

зокрема, участі держави у структурах та 

програмах Альянсу  залишається досить 

перспективною для  дослідження та потребує 

більш глибокого вивчення в наукових колах. 

Історіографія литовсько-північноатлантичних 

відносин розвивалася відповідно до змін 

зовнішньополітичних орієнтирів, особливо 

після моменту розпаду Радянського Союзу. 

Литва, як колишній член СРСР, не могла собі 

дозволити залишитися нейтральною державою 

після подій, що відбулися в країні в 1990-х 

роках.  Безперечно, слід відзначити роботи 

одного з провідних дослідників литовсько-пів-

нічноатлантичних відносин М.С. Дорошко [1]. 

У своїй роботі «Держави пострадянського 

простору у світовій політиці» він звертає 

особливу увагу на процес розпаду СРСР та 

початок відліку незалежної політики Литви. 

Детально простежується євроатлантичний 

вектор зовнішньої політики незалежної дер-

жави. Дану проблеми у своїй праці 

«Міжнародна взаємодія в Україні, Білорусії, 

Польщі і Литві: правові та соціальні меха-

нізми» підіймає В.І. Бурдяк [2], яка досить 

детально оцінює сучасний стан та перспективи 

взаємодії держав європейського континенту в 

рамках НАТО. 

Мета статті. Метою статті є ознайомлення 

з процесом вступу Литви до НАТО, 

започаткуванням політичного діалогу між 

Альянсом та незалежною Литвою, участю 

литовських військовослужбовців в миротвор-

чих операціях Північноатлантичного блоку, 

вивчення особливостей участі Республіки у 

програмах НАТО. 

Основні результати дослідження. Литва 

стала повноправним членом НАТО 29 березня 

2004 року.  Шлях її вступу до Північноатлан-

тичного союзу розпочався 17 листопада 1990 
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року, коли в Брюсселі було відкрито 

Балтійське інформаційне бюро. У грудні 1991 

року Литва приєдналася до Ради північно-

атлантичного співробітництва, і вже в січні 

1992 року було створено офіційне представ-

ництво Литви в Брюсселі зі зв'язків з Євро-

пейським співтовариством і у справах НАТО 

[3]. У грудні 1993 року президенти прибал-

тійських держав заявили про своє прагнення 

вступити в НАТО, членство в якій відповідало 

б їх інтересам безпеки. Кілька днів потому 

парламент Литви прийняв резолюцію із закли-

ком вступити до Північноатлантичного союзу. 

Відомо, що першою відомою програмою 

НАТО стало «Партнерство заради миру» — 

створена у 1994 році програма військової 

співпраці НАТО з 23 європейськими держава-

ми та колишніми республіками СРСР з 

Центральної Азії, які не є членами альянсу. 

Метою програми є сприяння реформам, 

підвищення стабільності, зменшення світових 

загроз безпеці, створення міцних відносин у 

сфері безпеки між країнами-партнерами та 

НАТО, а також між самими партнерами. 27 

січня 1994 року Литва приєдналася до 

програми «Партнерство заради миру» і 

підписала відповідний рамковий документ в 

штаб-квартирі НАТО [4].  

29 березня 2004 прем’єр-міністр Литовської 

республіки Альгірдас Бразаускас вручив 

держсекретарю США ратифікаційні грамоти 

до Вашингтонського договору. Після цього 

Литва стала повноправним членом альянсу. 

Необхідно відзначити, що на той момент 

понад шістдесят відсотків литовців позитивно 

оцінювали вступ Литви в НАТО [5]. 

З моменту приєднання до програми ПЗМ 

Литва брала активну участь в миротворчій 

діяльності, передбаченої цією програмою. Уже 

з 1994 року литовські військовослужбовці 

залучалися до виконання миротворчих завдань 

у Хорватії, Боснії і Герцеговині. З 2002 року 

підрозділи Збройних Сил цієї країни беруть 

участь в операції в Афганістані у складі 

Міжнародних сил сприяння безпеці НАТО. В 

даний час в Афганістані перебуває близько 

240 литовських військовослужбовців, з них 

близько 150 осіб несуть службу в провінції 

Гор. Крім цього, військовослужбовці та 

цивільні особи Литви беруть участь в 

операціях НАТО в Іраку і Косово (KFOR).  

Будучи членом НАТО, Литва проводить 

роботу з модернізації своїх збройних сил у 

відповідності до стандартів альянсу. Для цього 

вона була змушена витрачати величезні суми 

для оснащення своїх підрозділів новітніми 

зразками техніки і озброєння. Однак світова 

фінансова криза ускладнила виконання цього 

завдання. В даний час на оборону Литва виді-

ляє близько одного відсотка від ВВП, що 

вкрай мало. Брак коштів позначається і на 

комплектуванні особового складу збройних 

сил країни, які з 2008 року поповнюються 

тільки за рахунок контрактників. В результаті 

цього недобір в 1000 чоловік став звичайним 

явищам для ЗС Литви [6]. 

Литва бере активну участь у багато-

сторонніх навчаннях, що проводяться у регіоні 

під егідою НАТО та ЄС, зокрема таких як 

«Янтарна надія». 

Наймасштабнішими в 2011 році в Литві 

стали маневри НАТО під назвою «Янтарна 

надія» за участю 2,2 тисячі військовослуж-

бовців з 9 країн. Для спостереження за ходом 

навчань були запрошені представники всіх 

сусідніх країн. Маневри складалися з двох 

етапів. З 13 по 18 червня пройшли тренування 

антикризових операцій і їх штабне плануван-

ня, з 19 по 23 червня - масштабні навчання за 

сценарієм, заснованому на досвіді антитеро-

ристичних та антикризових дій альянсу в 

Афганістані, Іраку та Сомалі.  

Після подій 2014 року в Україні Литва не 

могла стояти осторонь, тому вже з 2015 року 

на найвищому рівні глав держав Президент 

Литви заявила про те, що допускає посилення 

присутності НАТО в регіоні. На зустрічі з 

головою департаменту міжнародної безпеки 

США Дереком Холлет, в якій взяли участь 

директори департаментів оборонної політики 

Литви, Латвії та Естонії, було підтримано 

пропозицію президента США про додаткове 

виділення в 1 млрд. дол. на посилення заходів 

безпеки у регіоні.  

У 2016 році два корабля ВМС Литви, 

патрульний катер P14 і протимінний корабель 

M53, взяли участь у проведенні військових 

навчань «Північні береги 2016» в Балтійсь-

кому морі, що відбулися у період з 1 по 15 

вересня. У литовському місті Каунас 21 травня 

2017 року розпочались щорічні навчання 

НАТО в сфері комунікативної стійкості і 

систем зв’язку «Міцний кобальт-2017». 
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Литва також бере участь у такій програмі 

НАТО як «Наука заради миру і безпеки». Дана 

програма НАТО націлена на посилення євро-

атлантичної та міжнародної безпеки шляхом 

застосування найкращих наукових і технічних 

знань і досвіду для прийняття рішень з питань, 

що становлять взаємний інтерес для Органі-

зації Північноатлантичного договору і її парт-

нерів. Програма сприяє посиленню безпеки 

НАТО та країн-партнерів Альянсу акумулю-

ючи зусилля світової спільноти для подолання 

сучасних викликів безпеці та стабільності у 

світі. Програма була затверджена 28 червня 

2006 року на засіданні Північноатлантичної 

ради, яка підтримала пропозицію країн-членів 

Альянсу щодо створення нового Комітету 

НАТО з науки заради миру та безпеки, який 

став результатом ініціативи по реструктури-

зації робочих органів Альянсу та злиття 

Наукового комітету НАТО та Комітету з 

викликів сучасному суспільству. Литва є 

членом цієї програми з 2004 року, ставши 

повноправним членом НАТО [7]. 

Набувши статус члена Альянсу, Литва в 

2005 році стала членом й Програма НАТО з 

інвестицій в безпеку. Програма сприяє 

вдосконаленню оборонних можливостей 

НАТО і підвищує здатність до взаємодії між 

країнами-учасницями Альянсу. Програма 

забезпечує усталений механізм упровадження 

капітальних інвестицій у формі спеціальних 

пакетів у відповідь на операційні вимоги 

Стратегічного командування. Програма була 

започаткована в 1951 році для спільного 

фінансування програм НАТО в країнах-

учасницях. Бюджет програми у різні роки 

змінювався з урахуванням потреб Альянсу. 

Так, наприклад, у 2011 році він становив 

близько 785 млн. євро на рік відповідно до 

державного бюджету, який ухвалив Конгрес, у 

2014 році становить близько 260 млн. доларів 

США [6]. На сьогоднішній день саме Литва 

відповідає за створення інтегрованої струк-

тури командування НАТО по лінії Литва–

Латвія–Естонія. 

Висновки та пропозиції. Проаналізувавши 

вищевикладений матеріал, можна зробити 

висновок, що Литва як одна із країн пост-

радянського простору обрала західний вектор 

зовнішньої політики. Одним із кроків реалі-

зації зовнішньої політики незалежної Литви 

став вступ до Північноатлантичного альянсу. 

Литва бере активну участь у програмі 

«Партнерство заради миру» з 27 січня 1994 

року, направляючи своїх військових до 

Афганістану, Іраку та Косово у складі 

Збройних Сил НАТО. З 2004 року Литва стає 

членом програми «Наука заради миру і 

безпеки», а вже 2005 року Литва набуває 

статусу Програми НАТО з інвестицій в 

безпеку, ставши одним із провідних донорів 

ЄС у створенні спільного інтегрованого 

центру командування та центру обслуго-

вування радіоелектронної боротьби. На думку 

автора, Литва на сьогоднішній день є одним із 

головних ініціаторів імплементації політики 

НАТО в Європі і в майбутньому, враховуючи 

реалії останніх років, ним і залишиться. 
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Пикалова Т.А.  
УЧАСТИЕ ЛИТВЫ В УЧЕНИЯХ И ПРОГРАММАХ НАТО 

Статья посвящена проблеме процесса становления, развития и перспектив участия Литвы в программах НАТО в 

XX и XXI веке. Автор раскрывает поставленные задачи, анализирует периодизацию сотрудничества 

Североатлантического блока с Литвой с момента установления отношений и начала их сотрудничества до 

сегодняшнего дня. Автор приводит статистические данные о количестве проведенных операций, в которых 

принимала участие Литва и подробно анализирует каждую из программ, участником которой она является. 

Подробно рассматриваются все операции на европейском континенте, инициатором которых было данное 

государство. Особое внимание уделяется вопросу процесса вступления Литвы в НАТО, заключению двусторонних 

отношений, участия Литвы в программах «Партнерство ради мира», «Программа НАТО по инвестициям в 

безопасность». На основе исследования автор формулирует свое собственное мнение относительно состояния 

литовской армии, ее готовности участвовать в миротворческих операциях и перспективах развития отношений с 

Североатлантическим блоком. 

Ключевые слова: политика, миротворческая операция, военнослужащий, командование, международное 

сообщество. 

 

Pikalova T.  
LITHUANIA'S PARTICIPATION IN NATO TRAINING EXERCISES AND PROGRAMS  

The article is devoted to problems of formation process, development and perspectives of participation of Lithuania in NATO 

programs in the twentieth and twenty-first century. The author reveals the tasks, analyzes the periodization of NATO’s and 

Lithuania cooperation from the moment of establishing relations and cooperation until today. The author gives statistics on 

the number of the operations in which Lithuania participated and analyzes each of the programs, in which it took part. All 

operations on the European continent are discuss in detail, initiated by this state. Special attention is paid to the process of 

Lithuania's accession to NATO, the conclusion of bilateral relations, Lithuania’s participation in the programmes 

«Partnership for Peace», «NATO's investments in security». Based on the study, the author formulates his own opinion about 

the condition of the Lithuanian army, its readiness to participate in peacekeeping operations and NATO and Lithuania 

prospects in development of their relations. 

Keywords: policy, peacekeeping operations, soldier, command, the international community. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


