
ЧАСТИНА ІІ 
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З НАТО 
 

1. ЯКІ ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО 
КУРСУ НАШОЇ ДЕРЖАВИ? 

 
Основними засадами зовнішньополітичного курсу України є його 

пріоритетна спрямованість на входження до європейських економічних 
і політичних структур та прагнення до євроатлантичної інтеґрації. 
До стратегічних інтересів України в Європі належить необхідність 
технологічної модернізації вітчизняного виробництва, можливість 
оволодіння наукомісткими технологіями. Україна також зацікавлена в 
широких інвестиціях з метою технологічної перебудови свого народ-
ногосподарського комплексу. 

Суть національних інтересів України слід визначити як необхідність 
забезпечення необмеженого в часі існування України в якості самос-
тійного суб’єкта постійного зростання усіх складових могутності 
країни – політичної, економічної, військової, наукової тощо та забезпечення 
користування цими результатами українського суспільства. 

Стан і перспективи реалізації стратегічного курсу держави знаходяться 
у безпосередньому зв’язку з подальшим розвитком України як 
демократичної, правової, соціально-орієнтованої держави, а також із 
вирішенням її нагальних соціально-економічних проблем. 

Курс України на вступ до НАТО повністю відповідає українському 
законодавству. Таку можливість передбачає передусім Конституція 
України. Зокрема, стаття 17 проголошує, що найважливішими функціями 
держави є «захист суверенітету і територіальної цілісності України». 
В Конституції немає жодної норми, яка визначала б нейтралітет 
держави або її відмову від участі у міжнародних організаціях як засіб 
ґарантування національної безпеки. 

Підвалини національної безпеки закладено в Законі України «Про 
основи національної безпеки» (2003). Одним із стратегічних завдань у 
цій сфері є повноправна участь України в загальноєвропейській та 
реґіональних системах колективної безпеки, зокрема, набуття членства 
в Організації Північноатлантичного договору. При цьому потрібно 
зберігати добросусідські відносини й стратегічне партнерство з Російською 
Федерацією та іншими державами світу. 

Прагнення до європейської та євроатлантичної інтеґрації відкриває 
додаткові можливості для інтенсифікованого економічного й соціального 
розвитку українського суспільства, набуття ним завершених рис євро-
пейської ідентичності. 
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2. ЧИ МОЖЕ НЕЙТРАЛЬНИЙ СТАТУС ҐАРАНТУВАТИ 
БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ? 

 
Кожна країна має право забезпечити свою національну безпеку, і 

це право закріплено в міжнародних документах, зокрема, в Паризькій 
хартії для нової Європи, де чітко вказано, що кожна європейська країна 
має право забезпечити свою національну безпеку, обравши відповідні 
шляхи і механізми. Керуючись своїм суверенним правом, Україна 
обрала шлях участі в колективній системі безпеки, якою є НАТО. 

Крім того, світовий досвід свідчить про те, що нейтралітет сьогодні 
економічно, політично і безпеково невигідний. Нові непередбачувані 
загрози та виклики безпеці ставлять перед кожною цивілізованою країною 
проблему вибору: військовий нейтралітет чи участь у системі колективної 
безпеки. 

Нейтралітет у міжнародному праві – це політичне і правове становище 
держави, яка не бере участі у війні, зберігає мирні відносини з 
воюючими країнами і не надає жодній з них воєнної допомоги. 

На сучасному етапі зусилля НАТО спрямовані передусім на підтримку 
міжнародного миру й безпеки, протидію новим викликам і загрозам, 
ґарантування стабільності й добробуту країн – її членів. 

Чи може нейтральний статус ґарантувати безпеку України? Нейтральний 
статус надто дорого коштує країні. Нейтральна держава має самостійно 
ґарантувати свою безпеку та оборону від усього можливого спектру 
загроз. Для протидії сучасним викликам і загрозам політично доцільніше 
та економічно вигідніше використовувати можливості ефективної 
організації колективної безпеки, якою є НАТО. Крім того, нейтральний 
статус країни має бути міжнародно визнаним. Однак навіть це не дасть 
ґарантій безпеки державі. Наприклад, нейтральний статус Бельгії перед 
Першою світовою війною не врятував цю державу від німецької окупації. 

Чи є обов’язковою участь країн-членів НАТО в усіх військових 
операціях Альянсу? Рішення щодо участі у військових операціях Альянсу 
кожна країна-член приймає самостійно. НАТО не може примусити 
жодного зі своїх членів до участі у військових операціях, оскільки 
кожне рішення в Альянсі ухвалюють консенсусом. Навіть якщо військову 
операцію розпочато, це не означає, що всі країни-члени є її учасниками. 
Крім того, в Україні рішення щодо спрямування підрозділів Збройних 
Сил України за кордон ухвалює Верховна Рада. 

Чи погіршаться відносини з Росією після вступу України до НАТО? 
Погіршення не відбудеться, і про це переконливо свідчать нинішні 
відносини Росії з країнами колишнього Варшавського договору та 
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колишніми прибалтійськими республіками СРСР, які стали членами 
НАТО. Росії вигідно мати на своїх кордонах стабільного, предбачуваного, 
економічно розвиненого сусіда – члена НАТО, а не потенційне джерело 
напруженості. Сама Росія інтенсивно розвиває партнерські стосунки з 
Альянсом, використовує його військові стандарти, разом із НАТО 
бореться з міжнародним тероризмом. Підприємства оборонно-промислового 
комплексу Росії активно співпрацюють із західними виробниками 
озброєнь. Росія модернізує військову техніку своїх Збройних Сил разом 
з країнами-членами НАТО, здійснює авіаційні перевезення для потреб 
НАТО. 

Геополітичне становище України зумовлює брак можливостей 
самостійно забезпечити свою безпеку, до того ж за відсутності в 
України власної ядерної зброї. Враховуючи вищезазначене, доходимо 
висновку, що вступ до НАТО істотно знижує ризик серйозних конфліктів 
інших держав з Україною. 

На думку експертів, територія України є стратегічно важливою, на 
відміну від нейтральних Фінляндії та Швеції. Геостратегічні переваги, 
які дає контроль над Україною, можуть для потенційного аґресора 
переважити ризик, який супроводжуватиме аґресія проти України. 

Україна може отримати ґарантії безпеки, відповідно до яких напад 
на Україну розглядатиметься як напад на всіх членів НАТО. Згідно з 
«ядерними ґарантіями», напад на Україну із застосуванням ядерної, 
хімічної чи бактеріологічної зброї означатиме адекватну відповідь з 
боку ядерних держав-членів НАТО (США, Велика Британія, Франція). 

Безпека країни-члена НАТО – це не тільки безпека держави в 
цілому, а, насамперед, безпека кожного її громадянина. НАТО – це 
колективне протистояння проявам міжнародного тероризму. Україна 
отримає ґарантії безпеки та незалежності міжнародної спільноти. 
Набуття членства в НАТО, встановлення союзницьких відносин із 
державами-членами та збереження навічно добросусідських відносин 
із Росією найкраще відповідає національним інтересам України, оскільки 
це забезпечить стабільність нашій країні та безпеку українських громадян. 

 
3. ЯКІ ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ВОЄННОЇ ДОКТРИНИ 

УКРАЇНИ? 
 
Воєнна доктрина України – це сукупність керівних принципів, 

воєнно-політичних, воєнно-стратегічних, воєнно-економічних і військово-
технічних поглядів на забезпечення воєнної безпеки держави. 

Воєнна доктрина має оборонний характер. Це означає, що Україна 
не вважає жодну державу своїм воєнним противником, але, разом з 
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тим, вважатиме потенційним воєнним противником державу або групу 
держав, послідовна недружня політика яких загрожуватиме воєнній 
безпеці України. 

Основні положення Воєнної доктрини: 
1. Воєнно-політичні. Основними ознаками сучасної воєнно-політичної 

обстановки є зміцнення довіри та поширення міжнародного співробітництва 
у воєнній сфері, зниження ймовірності розв’язання великомасштабної 
війни, перш за все ядерної, і водночас збереження потенційної загрози 
виникнення збройних конфліктів, локальних і реґіональних війн, їх 
ескалації та втягування в них України. В умовах сучасної воєнно-
політичної обстановки інтереси національної безпеки України зумовлюють 
істотне поглиблення відносин з НАТО і ЄС як ґарантами безпеки і 
стабільності в Європі. 

2. Воєнно-стратегічні. У найближчій перспективі можливість 
широкомасштабного застосування воєнної сили проти України є 
малоймовірною. Проте не виключається можливість, що за певних 
обставин Україна може бути втягнута у воєнні конфлікти різної 
інтенсивності. Метою оборони України є підготовка держави до 
збройного захисту, а також її захист у разі збройної аґресії або збройного 
конфлікту. 

3. Воєнно-економічні та військово-технічні. Заходи щодо забезпечення 
діяльності Збройних Сил України, інших військових формувань та 
правоохоронних органів спрямовуються на створення умов їх ефективного 
функціонування, використання наявних матеріальних, фінансових, 
кадрових, інформаційних та інших ресурсів відповідно до законодавства. 

Реалізація положень Воєнної доктрини забезпечується Президентом 
України, Радою національної безпеки і оборони України та Кабінетом 
Міністрів України відповідно до повноважень, визначених Конституцією 
і законами України. 

 
4. ЯК МОЖНА ОХАРАКТЕРИЗУВАТИ СТАН ВІДНОСИН 

УКРАЇНИ З НАТО? 
 
Відносини між НАТО та Україною було офіційно започатковано у 

1991 році, коли відразу після розпаду Радянського Союзу та набуття 
державного суверенітету Україна вступила до Ради північноатлантичного 
співробітництва (РПАС), згодом перейменовану у Раду євроатлантичного 
партнерства (РЄАП). 

22-23 лютого 1992 року відбувся перший візит Генерального секретаря 
НАТО (на той час М. Вернера) до Києва, а 8 червня того ж року – 
візит Президента України Л. Кравчука до штаб-квартири НАТО. 



 Усе про НАТО: історія та сучасність 37 

Широкомасштабне співробітництво з НАТО стало можливим тільки 
після приєднання України до програми «Партнерство заради миру» (ПЗМ) 
у 1994 році. 

Підписання 9 липня 1997 року в рамках саміту глав держав та урядів 
НАТО в Мадриді «Хартії про особливе партнерство» сприяло співпраці 
між НАТО і Україною на новому рівні й забезпечило офіційне визнання 
значення незалежної, стабільної і демократичної України для всієї Європи. 

Для забезпечення якнайповнішого розвитку відносин між Україною 
і НАТО та втілення положень Хартії було створено форум «Комісія 
«Україна – НАТО» (КУН), яка є органом прийняття рішень, відповідальним 
за розвиток відносин між НАТО і Україною. 

23 травня 2002 року Рада національної безпеки і оборони України 
ухвалила Стратегію України щодо НАТО, яка визначила кінцевою 
метою євроінтеґраційної політики України вступ до цієї організації. 

19 червня 2003 року, коли посаду прем’єр-міністра обіймав 
В. Янукович, а Президентом ще був Л. Кучма (тобто більше ніж за рік 
до «помаранчевих подій»), Верховна Рада ухвалила Закон України 
«Про основи національної безпеки України». У Статті 8 записано, що 
«основними напрямками державної політики з питань національної 
безпеки України є: забезпечення повноправної участі України в загально-
європейській та реґіональних системах колективної безпеки, набуття 
членства у Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного 
Договору». 

Засідання Комісії «Україна – НАТО» на найвищому рівні в рамках 
Стамбульського саміту НАТО, що вперше відбулося за участю семи 
нових членів Альянсу 29 червня 2004 року, підтвердило продовження 
принципової підтримки Альянсом курсу України на євроатлантичну 
інтеґрацію. 

Прихід до влади в Україні Президента В. Ющенка у 2005 році 
стимулював інтерес Західних держав до України і збільшив шанси на 
поглиблення співпраці з міжнародними організаціями, у тому числі з 
НАТО. 

21 квітня 2005 року на засіданні КУН на рівні міністрів закордонних 
справ у Вільнюсі Литва, держави Альянсу і Україна розпочали 
Інтенсифікований діалог щодо прагнення України вступити до НАТО. 
Перший конкретний крок на цьому шляху було зроблено 27 червня 
2005 року під час візиту Генерального секретаря до Києва, коли уряд 
України офіційно презентував перший документ для обговорення. 

Значною подією у відносинах Україна – НАТО став Бухарестський 
саміт Північноатлантичного Альянсу (квітень 2008 р.). На саміті у 
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Бухаресті глави країн-членів погодилися, що в майбутньому Грузія та 
Україна приєднаються до НАТО. Заявки Грузії та України про долучення 
до Плану дій щодо набуття членства (ПДЧ) були розглянуті міністрами 
закордонних справ країн-членів НАТО в грудні 2008 року. 

Нині співробітництво нашої держави з Альянсом є дійсно широким, 
різноплановим і активним. Україна співпрацює з Альянсом у політичній, 
військовій, військово-технічній сферах, у галузі науки і техніки, економіки 
та екології, надзвичайних ситуацій цивільного характеру. 

Україна брала участь у миротворчих та антитерористичних операціях 
під проводом НАТО: IFOR (Сили імплементації в Боснії і Герцеговині); 
SFOR (Стабілізаційні сили в Боснії і Герцеговині); KFOR (Сили для 
Косово); Місія ООН у Судані; NTM-I (Тренувальна місія НАТО в 
Іраку); ISAF (Міжнародні сили сприяння безпеці в Афганістані); 
Active Endeavor (Операція «Активні зусилля» – антитерористична 
операція НАТО на Середземному морі). 

Проведено ряд спільних навчань. З 1994 р. в рамках програми 
ПЗМ було проведено понад 200 спільних військових навчань за участю 
Збройних Сил України. У них взяли участь близько 60 тисяч українських 
військових. 

Співпраця України з НАТО відбувається значною мірою у невійськовій 
сфері: у галузі науки; у галузі реабілітації військових об’єктів; у 
соціальній адаптації військовослужбовців, звільнених у запас; у сфері 
реагування на наслідки надзвичайних ситуацій; в галузі авіаційних 
транспортних перевезень; у знищенні надлишкових та непридатних 
боєприпасів. 

 
5. У ЧОМУ СУТЬ ІНТЕНСИФІКОВАНОГО ДІАЛОГУ 

МІЖ УКРАЇНОЮ І НАТО? 
 
Повна офіційна назва Інтенсифікованого діалогу (ІД) – «Інтенси-

фікований діалог із НАТО з питань членства та відповідних реформ». 
Країни-члени НАТО та Україна ухвалили введення в дію 

Інтенсифікованого діалогу між Україною та НАТО під час спільного 
засідання на рівні міністрів закордонних справ у Вільнюсі (Литва), 
що відбулося 21 квітня 2005 року. 

Концептуальні основи ІД закладені положеннями Мадридської 
декларації євроатлантичної безпеки та співробітництва, яку було прийнято 
на Мадридському саміті НАТО у липні 1997 року. 

У 1997 році з метою досягнення спільного розуміння тлумачення 
змісту ІД в НАТО було узгоджено також внутрішній документ. Основні 
його положення зводяться до наступного: 
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− всі партнери, окрім запрошених до переговорів щодо членства, 
які бажають набути членства в НАТО або мають намір вести 
діалог із НАТО з питань, пов’язаних із членством в НАТО, 
можуть узяти участь у заходах в рамках ІД; 

− ІД включатиме засідання в рамках РЄАП, а також періодичні 
зустрічі з Північноатлантичною Радою на рівні послів, Міжнародним 
секретаріатом НАТО та іншими органами НАТО у разі необхідності; 

− будь-яка країна-партнер, яка має намір приєднатися до діалогу 
і яка поки що не надала свій документ для початкового 
обговорення (Initial Discussion Paper), буде запрошена зробити 
це в якості першого кроку. Після цього заходи в рамках ІД 
будуть проведені відповідно до модальностей, визначених цим 
документом, починаючи, принаймні, з одного засідання з Групою 
НАТО, призначеною для цього. 

Засідання в рамках ІД мають дозволити країнам, що претендують 
на членство, пояснити реальний зміст їх намірів та надати додаткову 
інформацію з відповідної проблематики. 

Країни-члени НАТО, зі свого боку, мають використати ці зустрічі 
як можливість для діалогу, без жодних зобов’язань щодо будь-якого 
евентуального рішення, прийнятого шляхом консенсусу, стосовно 
можливості конкретної країни-партнера бути запрошеною розпочати 
переговори з НАТО щодо вступу. 

Зокрема, у статті 8 Мадридської декларації щодо євроатлантичної 
безпеки та співробітництва, прийнятій за результатами засідання 
Північноатлантичної ради НАТО на рівні глав держав та урядів 8 липня 
1997 року, між іншим, зазначається: «Ми (глави держав та урядів 
країн-членів НАТО) також маємо намір продовжувати інтенсифікований 
діалог з тими країнами, які бажають набути членства в НАТО, або, 
навпаки, які хотіли б здійснювати діалог із НАТО з питань членства. 
З цією метою цей інтенсифікований діалог буде покривати широке 
коло політичних, військових, фінансових та безпекових питань, які 
стосуються можливого членства в НАТО, однак без наслідків щодо 
будь-якого можливого рішення НАТО. Цей діалог включатиме засідання 
в рамках РЄАП, а також періодичні засідання з Північноатлантичною 
радою на рівні послів, Міжнародним секретаріатом НАТО та іншими 
відповідними органами НАТО». 

Участь у ІД – першій офіційній програмі підготовки до членства в 
НАТО – можуть брати всі країни-партнери, які бажають набути членства 
в НАТО або мають намір вести консультації із НАТО з питань, 
пов’язаних зі членством. 
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Прийняття документу «Поглиблення співробітництва Україна – НАТО: 
короткотермінові заходи», який запроваджує формат Інтенсифікованого 
діалогу між Україною та НАТО, є першим етапом на шляху до членства. 
Його цінність полягає в тому, що це офіційний формат відносин, 
сутність якого не «особливе партнерство», а «членство», що має принципове 
значення, а також можливість постійно отримувати консультації та 
допомогу від НАТО. 

Короткотермінові заходи цього Документу визначені за певними 
категоріями: 

− зміцнення демократичних інституцій; 
− оновлення політичного діалогу; 
− активізація співробітництва у реформуванні сектору оборони 

та безпеки; 
− посилення та спрямування зусиль у сфері публічної дипломатії; 
− розширення допомоги у вирішенні проблем, пов’язаних із соціально-

економічними наслідками воєнної реформи. 
За цими напрямками передбачені конкретні заходи, й від України 

чекають конкретних результатів, від яких залежатиме питання доцільності 
залучення України до ПДЧ. 

Інтенсифікований діалог та програма короткотермінових заходів 
мають підкріплювати та доповнювати поточну співпрацю, що нині 
триває у рамках Плану дій «Україна – НАТО». 

 
6. ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ МАЄ ПІДПИСАННЯ «ХАРТІЇ ПРО 
ОСОБЛИВЕ ПАРТНЕРСТВО МІЖ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ ТА УКРАЇНОЮ»? 
 
У процесі інтенсифікації підготовки України до членства в Альянсі 

особливе значення мало підписання 9 липня 1997 р. в Мадриді «Хартії 
про особливе партнерство між Організацією Північноатлантичного 
договору та Україною». Хартія є основним політичним документом, 
що реґулює відносини України з НАТО, в якому визнається: незалежна, 
демократична та стабiльна Україна є одним з ключових факторiв 
забезпечення стабiльностi в Центрально-Схiднiй Європi та на континентi 
в цiлому, а також вiдзначено, що держави-члени НАТО продовжуватимуть 
пiдтримувати суверенiтет та незалежнiсть України, її територiальну 
цiлiснiсть, принцип непорушностi кордонiв, демократичний розвиток, 
економiчне процвiтання та статус без’ядерної держави як ключовi 
фактори стабiльностi та безпеки в Центрально-Схiднiй Європi та на 
континентi в цiлому. Положення Хартії не суперечать Конституції чи 
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національному законодавству, а виконання не вимагає зміни чинного 
законодавства України або прийняття нових законодавчих актів. 

Цей документ складається з 5 частин, які містять 19 пунктів. Перша 
частина описує розвиток взаємних стосунків, які базуються на спільних 
зусиллях стосовно зміцнення співпраці, безпеки та стабільності в 
Європі. Наступна частина описує принципи з міжнародного права, на 
які буде опиратися двостороння співпраця суб’єктів, що складають 
цей документ. Серед них виокремлено принципи: неподільності території 
безпеки держав ОБСЄ як визнання факту, що жодна країна не може 
визначати свою частину сфери впливу; утримання від загрози або 
застосування сили в спосіб, що не відповідає Статуту організації 
Об’єднаних Націй та Заключному акту ОБСЄ; невід’ємне право кожної 
держави на свободу вибору або зміни своїх поглядів в галузі безпеки; 
повага до суверенітету, територіальної цілісності, політичної незалежності 
усіх держав, непорушності кордонів та добросусідських стосунків. 

Україна зобов’язалася продовжувати реформи в галузі оборони та 
зміцнення цивільного контролю над збройними силами, розвитку своїх 
можливостей до ефективної співпраці з силами НАТО і держав-партнерів. 

Частина третя документа окреслює сфери співпраці обох партнерів. 
До них належать: загальні питання політики євроатлантичної безпеки 
з особливою увагою до безпеки України; запобігання конфліктам і їх 
розв’язання, миротворчі і гуманітарні операції; політичні і оборонні 
аспекти нерозповсюдження зброї масового знищення; контроль над 
озброєнням і роззброєнням, у тому числі пов’язані з Договором про 
Звичайні Збройні Сили в Європі, а також засобами побудови довіри і 
безпеки; контроль над переміщенням озброєнь і військових технологій; 
боротьба з тероризмом і організованою злочинністю; військово-цивільні 
відносини, бюджет, оборонне планування, оборонна доктрина і стратегія. 

Вказаним сферам співробітництва відповідають специфічні форми 
контактів, детально описані у подальших частинах Хартії. Вони включають 
політичні візити на урядовому рівні, контакти експертів зі спеціальними 
комітетами НАТО, регулярні зустрічі представників України з Північ-
ноатлантичною Радою (ПАР) і міністрами оборони, проведення заходів 
в рамках «Партнерство заради миру», обмін військовими місіями, 
контакти між парламентами. Завершальна частина документа декларує 
зацікавленість Альянсу у зміцненні суверенітету і незалежності України. 

Згідно з положеннями Хартії, з квітня 1999 р. формат взаємовідносин 
переведено у площину спільного форуму Комісії «Україна – НАТО» (КУН). 
Поряд з цим консультативним механізмом співробітництва Україна 
використовує також і такі механізми, як спільні робочі групи (СРГ) 
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«Україна – НАТО» з питань воєнної реформи, озброєнь, економічної 
безпеки, планування на випадок надзвичайних ситуацій, з питань 
науки і захисту довкілля, а також регулярні засідання «Україна – НАТО» 
на рівні політичного, політико-військового керівного, військового, 
економічного та спеціального комітетів. 

 
7. ЯКИЙ ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ ЧЛЕНСТВА 

УКРАЇНИ В НАТО? 
 
Співпраця між Україною та НАТО з фінансових аспектів має на 

меті сприяти розвитку діалогу та обміну досвідом між експертами в 
галузі економічних питань, пов’язаних з безпекою, зокрема, укладання 
оборонних бюджетів та управління оборонними ресурсами в контексті 
макроекономіки та реструктуризація оборонного сектору. 

На сьогоднішній час НАТО сумісно з Міністерством оборони України 
реалізує дві програми у цій сфері. Це проект НАТО з перепідготовки 
військовослужбовців та Трастовий Фонд НАТО – Програма «Партнерство 
заради миру» – Хмельницький фонд перепідготовки та соціальної 
адаптації військовослужбовців. 

Вступ України до НАТО дасть можливість створити новий виробничо-
технологічний уклад; дасть можливість виходу на світовий ринок, 
конкуруючи з виробниками інших країн, розробляти та реалізовувати 
стратегію виробничо-комерційної діяльності, зорієнтовану на світову 
кон’юнктуру відповідних ринків. 

У сфері економічної безпеки інтеґрація України до НАТО матиме 
наступні наслідки: прискорення економічного розвитку внаслідок 
зменшення ризиків для бізнесу, пов’язаного зі зростанням рівня 
власної безпеки; інтенсифікація ринкових реформ; поширення в Україні 
економічної етики; посилення боротьби з корупцією; здійснення 
промислової політики, спрямованої на зниження матеріало- та 
енергоємності виробництва; підвищення інвестиційної привабливості 
з боку країн євроатлантичної спільноти. 

Вступ України до НАТО не прогнозує країні економічний бум, 
швидше за все, спрацюють економічні закони конкуренції, збільшаться 
іноземні інвестиції. Перспектива вступу до НАТО дозволяє Україні 
отримати доступ до найсучасніших технологій. 

Вступ до НАТО позитивно вплине на соціальний статус військово-
службовців, рівень їхнього забезпечення й добробуту, що, безумовно, 
сприятиме нормалізації психологічного клімату в колективах і сім’ях, 
а служба в армії стане престижною. 
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8. ЯКІ ПЕРСПЕКТИВИ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 
У ВИПАДКУ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО НАТО? 

 
Майбутня доля українського ОПК залежить, перш за все, від самої 

держави, а не обумовлюється її членством в НАТО. Незалежно від 
членства України в НАТО, український ОПК має розвиватися, шукати 
нові ринки збуту, створювати нові сучасні види озброєнь як на продаж, 
так і для Збройних Сил України. І вступ до НАТО лише сприятиме цій 
роботі. У контексті заяв деяких російських і українських політиків 
щодо нібито «єдино можливих» зв’язків українського ОПК з ОПК 
Росії слід зазначити, що ще з початку дев’яностих років російський 
уряд проводить цілеспрямовану політику, яка не залежить від політичної 
орієнтації нашої держави і має на меті розмежування ОПК Росії та 
України шляхом створення в РФ замкненого технологічного циклу з 
виробництва всіх видів військової техніки та озброєнь без участі 
українських підприємств. Таким чином, саме набуття Україною 
членства в НАТО змогло б полегшити можливі негативні наслідки від 
ускладнення військово-промислових відносин з Росією. В той же час 
підприємства оборонно-промислового комплексу Росії активно 
співпрацюють із виробниками озброєнь в країнах НАТО, проводиться 
спільна модернізація військової техніки Збройних Сил Росії та країн-
членів НАТО, виконуються авіаційні перевезення для НАТО тощо. 

Конкурентною перевагою України є високотехнологічний ОПК, а 
також здатність України до створення в замкнутих циклах деяких 
конкурентноздатних на світовому ринку зразків озброєння у таких 
галузях, як літакобудування, танкобудування, суднобудування, а також 
ракетобудування та системи протиповітряної та протиракетної оборони. 
НАТО має достатньо потужні науково-дослідницькі підрозділи і можливості 
їхнього фінансування. Тому в разі вступу України до НАТО потенціал 
ОПК України отримає можливість бути задіяним. 

Вступ України до НАТО збільшив би привабливість українських 
оборонних підприємств для політичного та військового керівництва 
країн Заходу, підтвердив надійність військово-технічної співпраці 
країн НАТО з Україною та знизив фінансові й політичні ризики в 
галузі оборонної промисловості України, що вплинуло б на розміри 
інвестицій до ВПК України. Можна очікувати, що позитивні наслідки 
вступу до НАТО для українського ОПК переважать негативні. Водночас 
необхідно розуміти, що євроатлантична інтеґрація лише дає додатковий 
шанс для ОПК України, але реалізовувати цей шанс мають самі 
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підприємства в жорсткій конкурентній боротьбі, з використанням 
конкурентних переваг країни та за відповідної політичної підтримки 
інтересам ОПК України з боку уряду та забезпечення протекціоністської 
державної політики просування на міжнародних ринках. 

 
9. ЯКІ ПЕРЕВАГИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО НАТО? 

 
Процес входження до НАТО є стимулюючим фактором для проведення 

внутрішніх політичних та соціально-економічних реформ усіх сфер 
суспільного життя, гармонізації законодавства з правовими нормами 
та демократичними принципами країн-членів НАТО, прискорення 
трансформації Збройних Сил України, встановлення цивільного 
демократичного контролю над оборонним сектором держави. 

Після вступу до Альянсу Україна братиме безпосередню участь у 
процесах вироблення і прийняття рішень щодо подальшого розвитку 
європейської і євроатлантичної безпеки, які не лише стосуються інтересів 
національної безпеки України та НАТО, але й формують сучасне 
середовище євроатлантичної безпеки, включаючи безпеку України. 

Україна отримає безпрецедентні додаткові ґарантії забезпечення 
державного суверенітету, територіальної цілісності та непорушності 
державних кордонів. 

Вступ України до НАТО сприятиме покращенню інвестиційної 
привабливості країни в очах міжнародних інвесторів. 

Щодо позитивів, які Україна вже має сьогодні, слід згадати проект 
НАТО стосовно створення Трастового фонду для ліквідації надлишків 
застарілих боєприпасів в Україні. НАТО надає допомогу Україні у 
вирішенні проблем звільнених у запас військовослужбовців. 

Саме завдяки НАТО було збережено найбільший у Європі полігон 
«Яворів» у Львівській області. 

Членство України в НАТО матиме глибоке цивілізаційне значення 
для нашої країни. Адже входження до Альянсу означає для нас, перш 
за все, приєднання до сім’ ї націй, що мають спільні демократичні 
цінності, які цілком поділяє український народ. Вступ України до НАТО 
збільшив би можливості українських підприємств для політичного та 
військового керівництва, підтвердив надійність військово-технічної 
співпраці країн НАТО з Україною та знизив фінансові та політичні 
ризики в галузі промисловості України. 

НАТО – перевірена практикою організація, що ґарантує безпеку та 
стабільність своїх членів. Така політика допомагає глибше укорінюватися 
системі демократичних цінностей, модернізовувати суспільне життя у 
всіх його сферах. Сам процес підготовки вступу до НАТО є стимулюючим 
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фактором для здійснення внутрішніх реформ усіх сфер життя, приведення 
українського законодавства відповідно до правових норм і демократичних 
принципів країн-членів Альянсу. 

Таким чином, переваги вступу України до НАТО наступні: 
− надання ґарантій безпеки, відповідно до яких напад на Україну 

означає напад на всіх членів НАТО; 
− зниження ризику війни проти України; 
− надання «ядерних ґарантій», відповідно до яких напад на Україну 

із застосуванням ядерної чи хімічної зброї означатиме відповідь 
з боку ядерних держав-членів НАТО; 

− зміцнення територіальної цілісності України; 
− отримання від НАТО ефективної практичної допомоги у випадку 

надзвичайних ситуацій та техногенних катастроф; 
− зміцнення політичної незалежності та отримання ґарантій захищеності 

від зовнішнього втручання у внутрішні справи; 
− покращення інвестиційної привабливості країни в очах міжнародних 

інвесторів; 
− отримання нових можливостей для конкурентоздатних оборонних 

виробництв; 
− покращення клімату для здійснення підприємницької діяльності, 

зокрема, із покращенням міжнародного інвестиційного іміджу 
України; 

− набуття членства в НАТО наближає вступ України до Європейського 
Союзу. 

Національним інтересам України відповідає взаємодія з країнами-
членами НАТО у боротьбі проти міжнародного тероризму, розповсюдження 
зброї масового знищення, нелегального обігу наркотиків, торгівлі 
людьми, в питаннях захисту навколишнього середовища та становлення 
громадянського суспільства тощо. 

Можна сказати, що Україна матиме додаткові ґарантії забезпечення 
державного суверенітету, непорушності кордонів і територіальної 
цілісності. Стануть неможливими проблеми, які виникали навколо острова 
Тузла, чи провокації стосовно перегляду статусу Севастополя тощо. 

Ці ґарантії будуть підкріплені політичною, економічною та військовою 
силою держав-членів Альянсу, серед яких вісім з десяти найрозвинутіших 
країн світу. 
 

10. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З НАТО 
 

Відносини між НАТО і Україною постійно розвиваються з моменту 
отримання Україною незалежності в 1991 році. Зважаючи на стратегічну 
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позицію України як моста між Східною і Західною Європою, відносини 
між НАТО і Україною мають провідне значення для розбудови миру і 
стабільності в євроатлантичному реґіоні. 

НАТО і Україна співпрацюють у широкому діапазоні питань як 
військового, оборонного, так і суто цивільного характеру. 

Серед них: 
− оборонна реформа; 
− боротьба з тероризмом; 
− підтримання миру; 
− планування на випадок надзвичайних ситуацій цивільного характеру; 
− забезпечення готовності до катастроф; 
− політична співпраця з питань реґіональної безпеки; 
− військове співробітництво; 
− наука й техніка. 
Консультації відбуваються в рамках Комісії «Україна – НАТО», 

заснованої відповідно до Хартії про Особливе партнерство в 1997 році. 
Значна і суттєва допомога з боку НАТО надається Україні з пере-

підготовки звільнених у запас військових офіцерів до цивільної роботи. 
Задіяні Цільові фонди ПЗМ з метою надання Україні допомоги у 

подоланні проблем, пов’язаних з великими обсягами надлишкових та 
застарілих боєприпасів. 

Україна активно підтримує зусилля НАТО, спрямовані на зміцнення 
євроатлантичної безпеки. У рамках боротьби проти тероризму Україна 
відкрила свій повітряний простір для авіації союзників. 

У процесі співробітництва Україна – НАТО велика увага приділяється 
питанням, пов’язаним з плануванням реагування на надзвичайні ситуації: 
ліквідацію наслідків катастроф, зокрема, запобігання повеням. 

Україна бере безпосередню участь у наукових програмах НАТО, 
відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння стосовно співробітництва 
у науковій сфері та сфері навколишнього середовища, підписаного в 
1991 році. Україна стала другою після Росії державою щодо обсягів 
отримання наукових грандів на проведення досліджень у сфері 
інформаційних технологій, клітинної біології, раціонального використання 
природних ресурсів та вирішення проблем навколишнього середовища, 
постраждалого внаслідок військової діяльності. 

З метою поліпшення розуміння громадськістю цілей і ролі співпраці 
Україна – НАТО, в різних реґіонах України проводяться семінари, лекції. 
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11. ЧИ БЕРЕ УЧАСТЬ УКРАЇНА 
У НАУКОВИХ ПРОГРАМАХ НАТО? 

 
НАТО приділяє значну увагу цивільним аспектам співробітництва 

як між державами-членами, так і з державами-партнерами, які залучаються 
до діяльності НАТО через програму «Партнерство заради миру» (ПЗМ) 
РЄАП. Також важливим елементом цивільної діяльності НАТО є її 
наукова програма «Безпека через науку», яка почала реалізовуватися 
на початку 2004 року. 

Для України НАТО в 2004 р. виділила більше 1,5 млн євро на 
проведення та реалізацію 46 наукових заходів і проектів. 

У 2005 р. було започатковано 36 нових дослідницьких проектів у 
сфері науки та захисту довкілля між українськими науковцями та 
відповідними структурами НАТО. 

У 2006 році на розвиток науки в Україні НАТО виділила майже 
2 млн євро, з яких 0,5 млн євро буде використано для інформатизації 
українських університетів. Загалом щороку українські вчені отримують 
близько 10 % усього наукового бюджету НАТО. 

З 1999 до 2003 року більше 300 наукових колективів з України 
отримали фінансову та матеріально-технічну рантову допомогу для 
здійснення пріоритетних досліджень разом із колегами з країн-членів 
та партнерів НАТО. Українські науковці отримали більше 400 стипендій 
на стажування або участь у наукових програмах в установах країн-
членів НАТО. Загалом українські вчені отримали більше 12 мільйонів 
доларів США. 

У зв’язку з цим, необхідно згадати проект науково-освітньої 
мережі УРАН (Ukrainian research and Academic Network), який було 
започатковано Міністерством освіти та науки України завдяки ґрантам 
НАТО. Через підключення до УРАН, найбільшої телекомунікаційної 
мережі в країні, українські вищі навчальні заклади та дослідницькі 
інститути отримують високошвидкісний доступ до мережі Інтернет. 

У червні 2006 року Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут» отримав 200 тис. євро на закупівлю 
додаткового обладнання для розвитку цієї мережі. 

Однією з найбільш відомих ініціатив у сфері наукового співробітництва 
між Україною та НАТО є спільний проект Міністерства освіти та 
науки України і наукової програми НАТО з розробки та створення 
унікального генератора рентгенівського випромінювання на основі 
зворотного комптонівського розсіювання в Національному науковому 
центрі «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України. Цей 
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унікальний прилад планується використовувати спільно з ученими 
різних країн світу в дослідженнях у сфері медицини, судової експертизи, 
виявлення вибухівки, екологічної безпеки. 

 
12. ЯК РЕАГУЄ НАТО НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ 

ЦИВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ? 
 
Західні реґіони України нерідко потерпають від сильних повеней. 

У 1995, 1998 та 2001 роках країни-члени та партнери Альянсу надавали 
Україні допомогу в подоланні наслідків цих стихійних лих. 

З 1997 року, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння 
між Україною та НАТО у галузі планування на випадок надзвичайних 
ситуацій цивільного характеру, основну увагу було перенесено на 
забезпечення здатності України ефективніше реагувати на подібні 
стихійні лиха та вреґульовувати їх наслідки. Навчання в рамках 
«Партнерства заради миру» (далі в тексті скорочення – ПЗМ), зокрема, 
ті, що проводилися у вересні 2000 року на Закарпатті, дають можливість 
практично перевірити механізми ліквідації наслідків стихійних лих. 

У 2001 році в Україні було започатковано спільний проект за 
участю сусідніх країн, який мав на меті створення ефективної системи 
оповіщення та ліквідації наслідків повеней у басейні річки Тиса. Так 
було створено багатонаціональний інженерний батальйон «ТИСА», 
до якого, окрім України, також входять військовослужбовці з Румунії, 
Угорщини та Словаччини. Щорічно на Закарпатті відбуваються навчання 
«Світла Лавина» з метою відпрацювання спільних та практичних дій 
під час ліквідації стихійних лих. Навчання у рамках ПЗМ сприяють 
удосконаленню процесу планування та розвитку належного потенціалу 
в галузі ліквідації наслідків стихійних лих на випадок інших природних 
катастроф, наприклад, сходження лавин та землетрусів, або техногенних 
катастроф чи терористичних актів, пов’язаних із виливом токсичних 
речовин або застосуванням хімічної, біологічної, радіологічної чи 
ядерної зброї. Одним із таких заходів є навчання «Спільна допомога – 2005». 
У даному заході брали участь дванадцять країн НАТО. Навчання проходило 
у Львівській області з метою відпрацювання механізмів реагування на 
терористичні акти при застосуванні хімічної зброї. 

 
13. ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ПРОЦЕС ІНФОРМУВАННЯ 
ГРОМАДСЬКОСТІ В УКРАЇНІ ЩОДО ПИТАНЬ, 

ПОВ’ЯЗАНИХ З НАТО? 
 
По мірі розвитку Інтенсифікованого діалогу важливим завданням 

для керівництва України є інформування громадськості про широку 
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програму реформ, розроблену урядом країни, та роз’яснення того, 
яким чином прагнення України щодо членства в НАТО відповідають 
національним інтересам країни. 

Проводиться скоординована робота державної влади України, 
підґрунтям якої є виконання нормативно закріплених щорічних Цільових 
планів «Україна – НАТО», а також Державної програми інформування 
громадськості з питань євроатлантичної інтеґрації України на 2004-
2007 роки та інших законодавчих актів у сфері інформування, пов’язаних 
з європейською та євроатлантичною інтеґрацією. 

В Україні діє значна кількість громадських організацій, що інформують 
громадян України про діяльність НАТО та співпрацю з Україною. Зокрема, 
створено об’єднання неурядових організацій «Громадська ліга Україна – 
НАТО», що опікується питаннями, пов’язаними зі співробітництвом 
України з Альянсом та інформуванням населення. 

Варто відзначити, що в ході Консультації «Україна – НАТО» на 
рівні міністрів оборони 4-5 жовтня 2006 року у м. Сінтра (Португалія) 
було підписано Лист про наміри щодо започаткування Мережі партнерства 
Україна – НАТО стосовно підвищення обізнаності громадянського 
суспільства. Створення такої Мережі сприяє поглибленню демократичного 
цивільного контролю над реформуванням сектору безпеки і оборони 
України за рахунок удосконалення шляхів залучення до цього процесу 
громадськості. 

 
14. З ЯКОЮ МЕТОЮ РОЗРОБЛЕНО ПЛАН ДІЙ 

«УКРАЇНА – НАТО»? 
 
План дій «Україна – НАТО», схвалений 22 листопада 2002 р. у Празі, 

базується на основних положеннях Хартії про особливе партнерство, 
підписаній у Мадриді 9 липня 1997р., і передбачає значне розширення 
та поглиблення відносин між Альянсом та Україною. Відповідно до 
Плану дій, щорічні Цільові плани охоплюють як конкретні заходи, що 
мають виконуватись Україною, так і спільні дії, спрямовані на досягнення 
стратегічних цілей. Концепція Плану дій полягає в тому, щоб відкрити 
двері до НАТО потенційним членам, проте його прийняття та реалізація 
не означає автоматичного набуття членства в Альянсі. 

План дій щодо членства складається з таких частин: політичні та 
економічні питання; оборонні та військові питання; ресурсне забезпечення; 
питання інформаційної безпеки (захист секретної інформації); юридичні 
питання. ПДЧ не є вичерпним переліком заходів, які країна має 
виконати для набуття членства в НАТО. Водночас приєднання до 
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ПДЧ свідчить про налаштованість керівництва держави на проведення 
широкомасштабних соціально-політичних та економічних реформ з 
метою досягнення загальновизнаних стандартів розвинутих демократій 
Європи та Північної Америки. 

Отже, метою Плану дій є чітке визначення стратегічних цілей і 
пріоритетів України для досягнення стратегічної мети – повної інтеґрації 
в євроатлантичні структури безпеки і створення рамок для існуючого 
і майбутнього співробітництва Україна – НАТО відповідно до Хартії. 
Текст документу викладений на с. 57-65. 

 
15. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ ЗАСІДАННЯ 

ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОЇ РАДИ НАТО СТОСОВНО 
УКРАЇНИ (2-3 ГРУДНЯ 2008 Р.) 

 
2 грудня в Брюсселі відбулося засідання Північноатлантичної ради 

НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Цей захід мав особливе 
значення для України з урахуванням того, що керівники зовнішньопо-
літичних відомств країн-членів Альянсу зробили першу оцінку проґресу, 
досягнутого Україною у співробітництві з НАТО протягом періоду 
«інтенсивного залучення», започаткованого згідно з рішенням 
Бухарестського саміту, а також прийняли важливі рішення щодо подальшої 
активізації практичного співробітництва у контексті підготовки нашої 
держави до членства в НАТО. 

3 грудня 2008 року у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі оприлюднено 
Заключне комюніке Північноатлантичної ради НАТО, у параграфах 
18 та 19 якого зазначається: «Ми підтвердили всі елементи рішень 
щодо України та Грузії, прийняті нашими главами держав та урядів у 
Бухаресті. Обидві країни досягли проґресу, проте вони ще мають 
багато роботи, яку необхідно зробити. Тому ми прийняли рішення 
надавати й надалі допомогу обом країнам у впровадженні необхідних 
реформ на шляху їх членства в НАТО. 

На основі процесу, що базується на оцінці досягнутого, НАТО 
максимізуватиме свою допомогу, сприяння та підтримку їхнім 
реформаційним зусиллям у рамках Комісії «Україна – НАТО» та 
Комісії «Україна – Грузія», які мають відігравати центральну роль у 
здійсненні контролю за процесом, започаткованим на Бухарестському 
саміті. У цьому контексті ми вирішили доповнити, разом зі своїми 
українськими партнерами, Хартію про Особливе партнерство між 
Україною та НАТО, щоб відобразити центральну роль Комісії 
«Україна – НАТО», що вже зроблено стосовно Комісії «Грузія – 
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НАТО». Ми також вирішили посилити Центри інформації та документації 
НАТО й Офіси зв’язку НАТО в Києві та Тбілісі. Нарешті, без упередження 
щодо подальших рішень, що повинні були прийняті з питання ПДЧ, 
ми домовилися про те, що, з метою надання допомоги Грузії та 
Україні у просуванні їх реформ, у рамках Комісії «Грузія – НАТО» та 
Комісії «Україна – НАТО» будуть розроблені Річні національні 
програми, огляд буде здійснюватиметься союзниками щорічно». 

Одразу виникає безліч питань, наприклад: це просування України 
на шляху євроатлантичної інтеґрації, «гальмування» на місці або 
«крок» назад? Що отримала Україна від Північноатлантичного альянсу, 
крім відкладання рішення до Плану дій щодо членства? Чим відрізняються 
щорічні цільові плани «Україна – НАТО» в рамках Плану дій «Україна – 
НАТО» (ЦП), План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) та Річна національна 
програма (РНП)? тощо. 

Загальна відповідь на ці питання може бути сформульована наступним 
чином. 

Як відомо, 3 грудня 2008 року відбулося засідання Комісії «Україна – 
НАТО», відкриваючи яке, головуючий – Генеральний секретар НАТО 
Яап де Хооп Схеффер, зокрема, надав таку оцінку рішенню Заключного 
комюніке: 

«Міністри закордонних справ Комісії «Україна – НАТО» зустрілися 
сьогодні в Брюсселі з метою обговорення відносин Україна – НАТО 
та інтенсивного залучення у контексті рішень Бухарестського саміту 
стосовно євроатлантичних прагнень України. 

Підтверджуючи важливість відносин Україна – НАТО, вони оглянули 
розвиток цих відносин з часу Бухарестського саміту. Вони з задоволенням 
відзначили, що політичний діалог «Україна – НАТО» надалі поглибився, 
кількість контактів на високому рівні зросла протягом періоду 
інтенсивного залучення, включаючи успішний візит Північноатлантичної 
ради до України у червні 2008 р. та консультації високого рівня «Україна – 
НАТО» на рівні міністрів оборони у Таллінні в листопаді 2008 р. 
Вони підтвердили, що добре структуровані та взаємовигідні відносини 
між Україною та НАТО протягом останніх 11 років Особливого партнерства 
сприяли та продовжуватимуть сприяти реґіональній та євроатлантичній 
безпеці. 

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО інформували свого 
українського колегу щодо рішень стосовно України та Грузії, які були 
прийняті під час засідання Північноатлантичної ради 2-3 грудня 2008 р. 
Під час цього засідання вони підтвердили всі елементи рішень щодо 
України та Грузії, прийняті главами держав та урядів країн-членів 
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НАТО в Бухаресті. Вони відзначили, що Україна досягла проґресу, проте 
ще залишилося багато роботи, яку необхідно виконати. Тому вони 
прийняли рішення й надалі надавати допомогу Україні у впровадженні 
необхідних реформ на шляху членства України в НАТО. 

На основі процесу, що базується на оцінці досягнутого, міністри 
закордонних справ країн-членів НАТО домовилися максимізувати 
допомогу, сприяння та підтримку реформаційних зусиль України у 
рамках Комісії «Україна – НАТО», яка має відігравати центральну 
роль у здійсненні контролю за процесом, започаткованим на Бухарестському 
саміті. У цьому контексті міністри закордонних справ країн-членів 
НАТО вирішили доповнити, разом зі своїми українськими партнерами, 
Хартію про особливе партнерство між Україною та НАТО, щоб відобразити 
центральну роль Комісії «Україна – НАТО». Вони також вирішили 
посилити Центр інформації та документації НАТО й Офіс зв’язку 
НАТО в Києві. Нарешті, без упередження щодо подальших рішень, 
котрі повинні бути прийняті з питання ПДЧ, вони домовилися про те, 
що, з метою надання допомоги Україні у просуванні її реформ, у 
рамках Комісії «Україна – НАТО» буде розроблено Річну національну 
програму, перегляд якої здійснюватиметься союзниками щорічно. 

Міністри закордонних справ країн-членів Альянсу підтвердили своє 
переконання в тому, що суверенітет, незалежність та територіальна 
цілісність України є ключовими факторами забезпечення стабільності 
в Європі. 

Проаналізувавши сьогоденні виклики та проґрес, досягнутий в 
імплементації Плану дій «Україна – НАТО» та Інтенсифікованого діалогу, 
міністри закордонних справ країн-членів НАТО наголосили на тому, 
що Україні слід продовжувати впровадження демократичних, політичних, 
економічних, оборонних реформ та реформ у секторі безпеки. Вони, 
зокрема, закликали Україну й надалі консолідувати її демократичні 
інституції та підкреслили важливість незалежного судочинства. Союзники 
наголосили на тому, що подальше поглиблення політичного діалогу 
та практичного співробітництва між Україною та Альянсом допоможе 
просувати демократичну трансформацію України, цілі реформування 
та виконання її міжнародних зобов’язань. Союзники закликали політичних 
лідерів України вреґулювати розбіжності у такий спосіб, що досягнути 
внутрішньої стабільності. 

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО підкреслили 
необхідність для України забезпечувати відповідними ресурсами плани 
щодо впровадження реформ, покращити систему координації та 
співробітництва з НАТО та підвищити рівень обізнаності громадськості 
з питань НАТО». 
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Аналіз ситуації свідчить, що, відповідно до розділу V Плану дій 
«Україна – НАТО», прийнятого 22 листопада 2002 р. під час Празького 
саміту країн-членів Альянсу на рівні глав держав та урядів: 

− Україна щорічно представлятиме свій проект Цільового плану (ЦП) 
для досягнення принципів і цілей, викладених у Плані дій (ПД). 

− У рамках Комісії «Україна – НАТО» (КУН) країни-члени НАТО 
надаватимуть поради щодо запропонованих конкретних заходів 
та термінів виконання, а КУН погоджуватиме всі спільні спільні 
заходи «Україна – НАТО». Після цього Україна затверджуватиме 
на найвищому рівні свій ЦП, який включатиме як спільні заходи 
України з НАТО, погоджені КУН, так і внутрішні заходи. 

КУН щорічно розглядатиме результати виконання цілей Плану 
дій, включаючи реалізацію спільних заходів України з НАТО та заходів, 
що їх Україна здійснила сама згідно з ЦП. Доповідь про здійснену 
роботу готуватиметься Міжнародним секретаріатом/Міжнародним 
військовим штабом та передаватиметься для коментарів держав-членів 
і України. Проводитимуться підсумкові піврічні та річні спільні засідання 
Політичного комітету та Політико-військового керівного комітету у 
форматі КУН, після чого проект щорічної Доповіді про здійснену 
роботу передаватиметься до відома послів КУН, а потім будуть 
розглянуті міністерством закордонних справ КУН. 

За такою схемою Україною було підготовлено та реалізовано шість 
цільових планів та підготовлено проект Цільового плану «Україна – 
НАТО» на 2009 р., який на момент проведення Брюссельського засідання 
КУН було схвалено на засіданні Уряду та передано на затвердження 
Президенту України. 

Але після 3 грудня 2008 р. ситуація кардинально змінилася. Справа 
не в тому, що термін «щорічний Цільовий план» змінився на термін 
«Річна національна програма», а в тому що ця «Річна національна 
програма» відтепер буде розроблятися у рамках Комісії «Україна – 
НАТО» та її огляд буде здійснюватися союзниками. Тобто країни-
члени НАТО беруть під досить жорсткий контроль не тільки щорічні 
добровільні зобов’язання України щодо впровадження тих чи інших 
реформ, а і досягнення конкретних показників їх реалізації. 

Отже, Україна отримала не «зовнішнього спостерігача», а «арбітра» 
(і порадника) з реалізації реформ, започаткованих Планом дій «Україна – 
НАТО», що, без сумніву, є благом для українського суспільства. 

Загальний висновок 
Оцінюючи положення Плану дій щодо членства в НАТО, зміст та 

структуру цільових планів «Україна – НАТО» на 2007 та 2008 роки і 
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проекту Цільового плану «Україна – НАТО» на 2009 р. зі змістом 
Заключного комюніке Північноатлантичної ради НАТО на рівні 
міністрів закорданних справ, прийнятого 2 грудня 2008 р., можна 
стверджувати, що де-факто Україна отримала План дій щодо членства 
в НАТО, але з відмінністю у рівні задіяних механізмів його розробки 
та моніторингу і оцінки виконання. 

Даний висновок випливає з того, що, відповідно до пункту 5 Плану 
дій щодо членства в НАТО, «від кожної країни-претендента вимагатиметься, 
щоб вона розробила річну національну програму підготовки до можливого 
майбутнього членства, де було б викладено завдання та цілі підготовки 
і де б містилася конкретна інформація щодо тих заходів, які нею 
здійснюються, стосовно відповідальних за це органів, а там, де це доцільно, 
також графік роботи для конкретних аспектів такої підготовки. Країни-
претенденти, за власним бажанням, можуть оновлювати таку програму 
відповідно до вимог часу. Програма буде основою для відстеження 
Альянсом проґресу, досягнутого країнами-претендентами, та для 
забезпечення зворотного зв’язку». Саме це міститься у пункті 19 
Заключного комюніке Північноатлантичної ради НАТО на рівні міністрів 
закордонних справ, лише з відмінністю, що відстеження виконання Річної 
національної програми покладатиметься на Комісію «Україна – НАТО». 

 
16. ЗАВДАННЯ Й ФУНКЦІЇ 

ЦЕНТРУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТАЦІЇ НАТО В УКРАЇНІ 
 

Центр інформації та документації НАТО (ЦІДН) відкрився у Києві 
у 1997 році з метою поліпшення інформованості про НАТО та 
взаєморозуміння між Україною та НАТО. Центр надає інформацію, 
сприяє проведенню досліджень, а також фінансує здійснення проектів 
громадянами України та організаціями за темами, пов’язаними з діяльністю 
НАТО. Через ЦІДН можна отримати доступ до документів та публікацій 
НАТО. Очолює Центр пан Мішель Дюре. 

Види діяльності Центру наступні: 
1. Допомога. 
Персонал ЦІДН допоможе знайти документи НАТО, які відповідають 

потребам відповідного дослідження, або надати допомогу щодо пошуку 
необхідної інформації в Інтернеті. Можливо також підписатися на 
отримання документів в електронному вигляді та поштою. 

2. Публікації. 
На додаток до публікацій англійською та французькою мовами 

окремі публікації НАТО пропонуються українською мовою. Це, зокрема, 



 Усе про НАТО: історія та сучасність 55 

«Довідник НАТО», «НАТО Ревю» або «Новини НАТО». Ці публікації 
можна замовити у ЦІДН поштою, за телефоном або надіславши запит 
електронною поштою. 

3. Фінансування проектів. 
ЦІДН надає фінансову підтримку офіційно зареєстрованим українським 

неурядовим організаціям у проведенні заходів, починаючи від видання 
публікацій та розробки навчальних програм до проведення конференцій 
та круглих столів, присвячених НАТО та/або відносинам Україна 
НАТО. Зацікавлені в отриманні подальшої інформації звертаються, як 
правило, до керівника проектів ЦІДН. 

4. Прес-брифінги / Конференції. 
Керівник ЦІДН дає прес-конференції та інтерв’ю щодо заходів та 

подій, які відбуваються в НАТО, представникам місцевих засобів масової 
інформації. Центр розповсюджує повідомлення щодо майбутніх заходів. 

 
17. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО 
ЦЕНТРУ З ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ 

ІНТЕҐРАЦІЇ УКРАЇНИ ЧОРНОМОРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ 

 
Навчально-науковий Центр з європейської та євроатлантичної інтеґрації 

України Чорноморського державного університету імені Петра Могили 
був створений з метою забезпечення виконання Указу Президента України 
«Про державні програми з питань європейської та євроатлантичної 
інтеґрації України» від 13 грудня 2003 р. № 1433, Указу Президента 
України «Про Цільовий план «Україна – НАТО» на 2006 рік у рамках 
Плану дій України» від 7 квітня 2006 р. № 295, Постанови Верховної 
Ради України «Щодо позиції Прем’єр-міністра України на засіданні 
Комісії «Україна – НАТО» і згідно з пропозиціями учасників круглого 
столу «Подолання стереотипів щодо НАТО: українська перспектива в 
контексті європейського досвіду». Круглий стіл проводився 15 вересня 
2006 року в ЧДУ імені Петра Могили керівництвом Інституту трансформації 
суспільства (м. Київ) за підтримки Посольства Республіки Польща в 
Україні, Центру інформації та документації НАТО в Україні, під 
патронатом Миколаївського міського виконавчого комітету й за участю 
представників Миколаївської обласної державної адміністрації, місцевих 
депутатів, активістів реґіональних партійних і громадських організацій 
та рухів, а також керівництва вищих і середніх навчальних закладів 
Миколаївської області. 

За час існування Центру відбулися такі заходи: 
− Розроблена Програма інформаційно-просвітницьких заходів з 

питань європейської та євроатлантичної інтеґрації для впровадження 
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в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах у Миколаївській 
області. В ході реалізації вказаної програми були проведені декілька 
десятків тренінгів для студентів та школярів у містах та районах 
Миколаївщини. 

− Проведені конкурси малюнків для учнів 1-7 класів та конкурс 
есе для учнів 8-11 класів з проблем Україна – НАТО/ЄС. 

− Розроблена методика викладання для учнівської молоді курсу з 
євроінтеґрації в Миколаївській економічній молодіжній академії. 

− Налагоджена співпраця з Європейською комісією з реалізації 
проекту «Інформаційні дні ЄС у школах України». 

− Активісти Центру беруть безпосередню участь в організації зустрічей 
із молоддю на постійній основі представників посольств країн-
членів Північноатлантичного Альянсу та Євросоюзу: США, 
Німеччини, Франції, Данії, Норвегії, Польщі, Голландії, Великої 
Британії, Ірландії, Швеції та інших. 

− Центр став членом Громадської Ліги «Україна – НАТО». 
− Представники Центру (викладачі і студенти факультету соціології 

ЧДУ імені Петра Могили) неодноразово здійснювали моніторинг 
громадської думки населення Миколаївщини щодо проблем 
України – НАТО/ЄС. 

− Налагоджений випуск «Вісника Навчально-наукового Центру з 
європейської та євроатлантичної інтеґрації України» як додаток 
до студентської газети ЧДУ імені Петра Могили «Вагант». 

− В Інституті державного управління ЧДУ імені Петра Могили за 
участю представників Центру здійснюється підготовка магістрів 
державного управління, спеціальності «Державна служба», напряму 
«Європейська та світова інтеґрація». 

− 6-9 червня 2007 р. в містах Ялта та Севастополі в рамках 
«Ольвійського форуму – 2007: стратегії України в геополітичному 
просторі» відбувся студентський круглий стіл на тему «Молодь 
Півдня України про НАТО: історія та сучасність». 

− 30 жовтня 2007 р. на базі Чорноморського державного університету 
імені Петра Могили був проведений Інформаційний день на 
тему «Європейська та євроатлантична інтеґрація України: проблеми 
та шляхи їх вирішення». 

− 17 жовтня 2008 року в ЧДУ імені Петра Могили було проведено 
інтерактивний семінар на тему «Політичні, економічні та безпекові 
переваги євроатлантичної інтеґрації України: реґіональний вимір 
(на прикладі Миколаївської області)». У заході взяли участь 
представники з районів та міст Миколаївщини. Вперше в Україні 
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були закріплені куратори від Навчально-наукового центру з 
європейської та євроатлантичної інтеґрації за районами і містами 
Миколаївської області та окреслені шляхи подальшої співпраці 
з євроатлантичних проблем. Взявши за основу програму 
інформаційно-просвітницьких заходів з питань європейської та 
євроатлантичної інтеґрації України для провадження в загаль-
ноосвітніх та вищих навчальних закладах Миколаївської області, 
представники Центру адаптували її для закріплення за районами 
і містами Миколаївщини. 

− Створені представництва Навчально-наукового центру з євро-
пейської та євроатлантичної інтеґрації України Чорноморського 
державного університету імені Петра Могили у складі представників 
районних (міських) управлінь освіти, управлінь культури, товариства 
«Знання», шкільних педагогів, бібліотечних працівників та інших 
активних громадян, у тому числі і з числа молоді. 

− З 20 до 24 жовтня 2008 року в ЧДУ імені Петра Могили була 
проведена щорічна науково-методична конференція «Могилянські 
читання – 2008. Досвід та тенденції розвитку суспільства в 
Україні: глобальний, національний та реґіональний». У підсекції 
«Проблеми державної політики, інтеґрації та менеджменту» взяли 
участь 29 доповідачів. 

− Тільки у 2008-2009 рр. підготовлено до друку і опубліковано 
такі видання: 
• навчальний посібник для студентів під назвою «Європейська 

та світова інтеґрація»; 
• брошура під назвою «Уроки про НАТО: інформаційно-методичні 

матеріали для проведення в середніх навчальних закладах 
факультативних занять»; 

• довідник під назвою «НАТО: історія та сучасність»; 
• молодіжний науковий журнал з проблем НАТО/ЄС. 

Періодично представники Центру з метою обміну досвідом та 
стажування відвідують штаб-квартиру НАТО в Брюсселі, навчальні курси 
і семінари в різних країнах членів Північноатлантичного альянсу. 


