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1.4. СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З АЛЬЯНСОМ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Перші контакти Україна – НАТО 

 
Помітним напрямком реалізації зовнішньополітичних зусиль 

України фактично з моменту проголошення державної неза-
лежності (запізнення склало лише кілька місяців) стали 
налагодження та подальша структурно-функціональна оптимізація 
відносин з Організацією Північноатлантичного договору – НАТО. 
Процес формування нової Європи, започаткований розпадом світової 
соціалістичної співдружності з її найпотужнішим ареалом 
європейських держав-сателітів Москви, вичерпаністю епохи 
“холодної війни”, зникненням з політичної карти світу Союзу РСР як 
центру сили світового значення, виникненням на пост-
соціалістичному просторі нових незалежних держав, передбачав 
самоідентифікацію нових демократій на геостратегічній осі Схід-
Центр-Захід Європейського континенту. 

Що стосується України, то після проголошення незалежності 
розпочався довгий і виснажливий процес реформ і пристосування. 
Було прийнято низку ключових рішень, що роблять неможливим 
повернення в минуле. Одним із них є рішення додержуватись Угоди 
про нерозповсюдження ядерної зброї в ранзі без’ядерної держави. 
Іншим прикладом є розв’язання складних проблем, пов’язаних з 
Чорноморським флотом та статусом Севастополя. Ці рішення, а 
також угоди, підписані з Румунією та Польщею, підтверджують 
рішучість України дотримуватись активного підходу до питань 
безпеки, заснованого на співпраці. 

Але треба зауважити, що на думку деяких дослідників, Україна в 
перші роки незалежності не виявляла особливого інтересу до НАТО. 
Багато в чому таке ставлення можна було пояснити тим, що в 
Декларації про державний суверенітет, Україна проголосила курс на 
отримання позаблокового і нейтрального статусу. 

Такий намір, безумовно, був проголошений швидше стосовно 
Росії, ніж НАТО. Декларування свого позаблокового статусу 
дозволило Україні уникнути втягування у військовий союз з Росією 
та участі в Ташкентському договорі про колективну безпеку СНД. 
Іншою причиною байдужого ставлення України до НАТО, на думку 
деяких експертів, був скептицизм українських політиків щодо 
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перспектив членства в Альянсі і твердості ґарантій безпеки для 
України. Перші контакти між Україною і НАТО були обумовлені, 
швидше за все, інтересами Альянсу до України, а не навпаки. 

Перші контакти України з Альянсом були започатковані восени 
1991 року, тобто ще до розпаду СРСР, а вже у січні 1992 року 
представник України взяв участь у робочій групі високого рівня Ради 
Північноатлантичного співробітництва (РПАС). Подальшому нала-
годженню зв’язків нашої держави з НАТО, без сумніву, дуже сприяли 
взаємні візити на найвищому рівні та приєднання України до РПАС   
(з 30 травня 1997 року – Рада Євроатлантичного партнерства (РЄАП). 
У лютому 1992 року відбувся перший візит Генерального секретаря 
НАТО М. Вернера до Києва, який офіційно запросив Україну до 
участі в РПАС (членом цієї організації Україна стала 10 березня 
1992 року), а 8 червня 1992 року Президент України Л. Кравчук 
уперше відвідав штаб-квартиру Альянсу в Брюсселі. 

2 липня 1993 року Верховною Радою України затверджені 
“Основні напрями зовнішньої політики України”, де підкрес-
лювалось, що “в умовах зникнення блокового протистояння в Європі 
пріоритетного значення набуває проблема створення загально-
європейської структури безпеки на базі існуючих міжнародних 
інститутів, таких, як Нарада з безпеки та співробітництва у Європі 
(НБСЄ), РПАС, НАТО, Західноєвропейський Союз (ЗЄС). 
Безпосереднє та повне членство України в такій структурі 
створюватиме необхідні зовнішні ґарантії її національної безпеки. З 
огляду на кардинальні зміни, які відбулися після розпаду СРСР і які 
визначили сучасне геополітичне становище України, проголошений 
нею свого часу намір стати в майбутньому нейтральною та 
позаблоковою державою має бути адаптований до нових умов і не 
може вважатися перешкодою її повномасштабної участі у 
загальноєвропейській структурі безпеки”. “Основні напрями” також 
визначили Воєнну доктрину як документ, який реалізовуватиме 
“налагодження військово-політичного співробітництва з іншими, 
насамперед, сусідніми державами та міжнародними організаціями, 
зокрема НАТО та ЗЄС”. Редакція Воєнної доктрини, затверджена 
Верховною Радою 19 жовтня 1993 року, була першим і єдиним 
випадком поєднання формули “дотримання позаблокового статусу” 
та “виступу за створення всеохоплюючих систем універсальної та 
загальноєвропейської безпеки участі у них як важливого компоненту 
своєї національної безпеки”. 

Виходячи з інтересів Альянсу, основним предметом українсько-
натовських відносин на той час були проблеми ядерного роззброєння, 
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скорочення звичайних озброєнь і чисельності збройних сил, конверсія 
воєнно-промислового комплексу України. Однак справжній інтерес 
України до НАТО визначався не лише цими проблемами. Він зростав 
у процесі усвідомлення нашою державою загроз власній національній 
безпеці. Ключовими з них були ті, які йшли від Росії, а також 
проблеми невреґульованих державних кордонів, що дісталися Україні 
в спадок від СРСР. 

Другий якісно новий період відносин України і НАТО почався з 
1994 року. Він був обумовлений кількома обставинами: початком 
процесу розширення НАТО на Схід, приходом до президентської 
влади в Україні Леоніда Кучми, загостренням протиріч в українсько-
російських відносинах, наростанням реваншистських настроїв у Росії 
та відродженням гегемоністських тенденцій у російській політиці. 

 
Участь України в програмі “Партнерство заради миру” 

 
8 лютого 1994 року Україна, оцінивши ініційовану НАТО 

програму “Партнерство заради миру” (ПЗМ) як важливий елемент 
загальної структури європейської стабільності й безпеки, першою з 
країн СНД підписала Рамковий документ ПМЗ, а 25 травня передала 
керівництву НАТО свій Презентаційний документ з приводу власної 
участі у програмі ПЗМ.  

Одним із результатів поступового усвідомлення керівництвом 
України зовнішньополітичних перспектив, детермінованих взаємо-
дією з НАТО, став механізм консультацій, передбачених парагра-
фом 8 Рамкового документа ПМЗ, в якому, зокрема зазначається, що 
НАТО консультуватиметься з будь-яким активним учасником 
програми “Партнерство заради миру”, якщо цей партнер відчуватиме 
пряму загрозу своїй територіальній цілісності, політичній 
незалежності чи безпеці і звернеться до Брюсселя з відповідним 
проханням. 

Варто зазначити, що Україна вже скористалася цим механізмом. 
1996 року, після того, як Державна Дума Російської Федерації 
поставила під сумнів належність Україні міста Севастополь, Рада 
Північноатлантичного партнерства і співробітництва – консуль-
тативна організація краї НАТО та держав Євроатлантичного реґіону – 
наголосила на приналежності Севастополя Україні. 

Також, згідно з Рамковим документом програми “Партнерство 
заради миру”, співробітництво української держави з НАТО в рамках 
ПЗМ передбачає досягнення таких цілей: сприяння відкритості у 
плануванні національної оборони та формуванні військового 
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бюджету; забезпечення демократичного контролю над збройними 
силами; підтримання здатності та готовності брати участь у межах, 
передбачених конституцією, в операціях, здійснюваних під егідою 
ООН і / або в рамках відповідальності ОБСЄ; розвиток відносин 
співробітництва з НАТО у військовій сфері з метою здійснення 
спільного планування і військової підготовки та навчальних маневрів, 
покликаних підвищити їхню спроможність до виконання завдань, 
пов’язаних з миротворчою діяльністю, пошуковими і рятувальними 
операціями, операціями з надання гуманітарної допомоги та іншими, 
про які згодом може бути домовлено; формування у тривалій 
перспективі таких збройних сил, які зможуть краще взаємодіяти із 
збройними силами держав-членів Альянсу. 

1995 рік був позначений відкриттям нових етапів у відносинах з 
Альянсом. Першого червня 1995 року цю сторінку перегорнув Леонід 
Кучма, вперше прибувши до штаб-квартири НАТО. Слід віддати 
належне Президенту, який приїхав до Брюсселя не з порожніми 
руками, а як добрий “newsmaker”. Справжньою сенсацією, стало 
оприлюднене ним повідомлення про бажання України підняти 
відносини з НАТО на новий рівень.  

Через три місяці, 14 вересня 1995 року, штаб-квартиру НАТО 
відвідав Геннадій Удовенко, де на спеціальному засіданні Північно-
атлантичної Ради схвалено першу індивідуальну програму 
партнерства (ІПП) між Україною і НАТО. Особливої політичної ваги 
цьому візиту надала Спільна заява України і НАТО щодо 
започаткування “розширених і поглиблених” відносин. 

6 травня 1996 р. Україною були підписані важливі документи в 
рамках програми “Партнерство заради миру”, які вреґулювали статус 
українських військовослужбовців під час навчання або участі в інших 
заходах на території країн-членів НАТО та країн-партнерів і, 
відповідно, статус іноземних військовослужбовців, які беруть участь 
у навчаннях на території України. 

15-16 квітня 1996 року відбувся перший офіційний візит ново-
призначеного Генерального секретаря НАТО Хав’єра Солани в 
Україну. 

Взагалі, 1996 рік характеризувався також активною і резуль-
тативною роботою України щодо просування своїх інтересів у 
відносинах з НАТО у контексті розширення Альянсу на Схід, зокрема 
в плані встановлення відносин “особливого партнерства”, нероз-
міщення ядерної зброї на території нових членів НАТО, вреґу-
лювання питання кордонів з Румунією. Завдяки цьому, в Заключному 
Комюніке засідання Північноатлантичної Ради на рівні міністрів 
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закордонних справ 10 грудня 1996 року знайшли своє відображення 
більшість моментів позиції України. Зокрема, НАТО була зроблена 
заява відносно не розташування ядерної зброї на території нових 
членів, визнана необхідність розвитку особливих відносин з 
Україною, які мали б бути формалізовані на основі документів про 
“розширені і поглиблені” відносини Україна – НАТО та останніх 
українських пропозицій, підтверджено створення Інформаційного 
центру НАТО в Україні. 

Наприкінці 1996 року ці відносини дійшли у своїй еволюції до 
“особливих та ефективних”, заклавши міцні основи для початку 
20 березня 1997 року офіційних двосторонніх переговорів щодо 
формалізації відносин особливого партнерства між Україною та 
Північноатлантичним альянсом. 

На думку А.М. Зленка – тодішнього Міністра закордонних справ – 
в історії відносин між Україною та Альянсом 1997 рік посідає 
особливе місце. Навіть, якщо поверхово глянути на динаміку 
контактів з НАТО, то практично щомісяця мали місце політичні 
контакти на високому і найвищому рівнях. 

7 травня 1997 року Генеральний секретар НАТО Хав’єр Солана 
відкриває в Києві Центр інформації і документації НАТО, який 
засновувався з метою поширення в Україні правдивої інформації про 
НАТО, долаючи тим самим стереотипи часів “холодної війни” про 
цей Альянс. Підписаний Меморандум про взаєморозуміння між 
Урядом України і НАТО щодо заснування Центру інформації і 
документації НАТО в Україні. Відбуваються зустрічі Президента 
України Л. Кучми, Голови Верховної Ради України О. Мороза з 
Х. Соланою та переговори з Міністром закордонних справ України 
Г. Удовенком. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу 
виступив з промовою в Центрі “Український дім” перед громад-
ськістю м. Києва та журналістами. 

 
Інтенсифікація співробітництва. 
Хартія про особливе партнерство 

 
На Мадридській зустрічі у верхах 9 липня 1997 р. глави держав і 

урядів країн-членів НАТО та Президент Л. Кучма підписали “Хартію 
про особливе партнерство між НАТО й Україною”. Цей документ 
засвідчив, що Альянс визнає потенційну здатність України 
відігравати важливу роль в європейській безпеці та розвивати 
змістовну співпрацю з НАТО. 
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Підписання Хартії стало важливим практичним кроком щодо 
забезпечення національних інтересів і національної безпеки нашої 
держави в контексті інтеґраційних процесів в Європі та з огляду на 
розширення Альянсу. В Хартії було визнано, що незалежна, 
демократична та стабільна Україна є одним із ключових факторів 
забезпечення стабільності в Центрально-Східній Європі, а також 
зазначено, що держави-члени НАТО продовжуватимуть підтримувати 
суверенітет і незалежність України, її територіальну цілісність, 
принцип непорушності кордонів, демократичний розвиток, 
економічне процвітання та її статус без’ядерної держави, як ключові 
фактори стабільності та безпеки в Центрально-Східній Європі та на 
континенті в цілому. В Хартії було також зазначено, що держави-
члени НАТО підтримують ґарантії безпеки, які отримала Україна від 
усіх  п’яти  ядерних  держав-учасниць  Договору  про 
нерозповсюдження ядерної зброї як без’ядерна держава-учасниця 
цього Договору. 

Згідно з Хартією було створено Комісію Україна – НАТО (КУН), 
яка стала органом прийняття рішень, відповідальним за розвиток 
відносин між Північноатлантичним альянсом і Україною та 
скерування спільної діяльності. Нині вона сприяє забезпеченню 
проведення консультацій зі спільних питань безпеки і має завдання 
наглядати за відповідним виконанням положень Хартії, оцінку 
загального розвитку відносин між НАТО і Україною, огляд планів 
діяльності на майбутнє і пропозицію шляхів поліпшення та 
подальшого розвитку співпраці. Комісія також відповідає за перегляд 
спільної діяльності, яка ведеться у різних напрямах, таких, як 
“Партнерство заради миру”, а також спільні заходи між військовими, 
які здійснюються в контексті щорічних робочих планів, які 
розробляються спільно з Україною під егідою Військового комітету. 

Для більш повного розуміння усіх нюансів тогочасного зближення 
України з НАТО доцільно розглянути передбачені у Хартії сфери 
консультацій та співробітництва між Україною та Організацією 
Вашинґтонського договору. 

Консультації стосуються питань, які становлять спільний інтерес, 
як-то: 
 політичних питань та питань безпеки, зокрема розвитку 

євроатлантичної безпеки та стабільності, включаючи безпеку 
України; 

 запобігання конфліктам, управління кризами, підтримання миру, 
вреґулювання конфліктів та гуманітарних операцій, беручи до 
уваги роль ООН та ОБСЄ у цій галузі; 
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 політичних та оборонних аспектів нерозповсюдження ядерної, 
біологічної та хімічної зброї; 

 контролю над озброєннями та роззброєння, включаючи питання, 
що стосуються Договору про звичайні збройні сили в Європі, 
Договору про відкрите небо та заходів зміцнення довіри і 
безпеки за Віденським документом 1994 р.; 

 експорту озброєнь та передачі супутніх технологій; 
 боротьби з контрабандою наркотиків та тероризмом. 

До цього можуть бути додані інші сфери консультацій та 
співробітництва за обопільною домовленістю на основі надбаного 
досвіду. 

Практично відразу після підписання Хартії – у жовтні 1997 року 
НАТО відкрило в Україні свою Місію. Україна стала першою серед 
країн – нечленів Альянсу, де запрацювало офіційне натовське 
представництво. Ми тоді змагалися за цю першість з Угорщиною. 

 
Взаємовідносини Україна – Північноатлантичний альянс 

у 1998-2004 рр. 
 
Розуміючи велике значення для України “Хартії про особливе 

партнерство” як важливого кроку шляхом інтеґрації до Європейської 
Спільноти у цілому та забезпечення своєї національної безпеки, 
зокрема Указом Президента України № 1209/9 від 4 листопада 
1998 року затверджено Державну програму співробітництва України 
з НАТО на період до 2001 року. В документі підкреслювалося, що 
“стратегічною метою України є повномасштабна інтеґрація до 
європейських та євроатлантичних структур та повноправна участь у 
системі загальноєвропейської безпеки. Реалізуючи цю мету, наша 
держава спрямовує свою діяльність на розвиток конструктивного 
співробітництва з існуючими на Європейському континенті 
структурами безпеки – НАТО, ЄС, ЗЄС, РЄАП, ОБСЄ та Радою 
Європи, на основі яких формується нова архітектура європейської 
безпеки ХХІ століття”.  

Досить суттєве значення мав Вашинґтонський саміт НАТО, в 
рамках якого вперше відбулося засідання Комісії Україна – НАТО на 
найвищому рівні. І знову завдяки ініціативності і наполегливості 
Президента Кучми був зроблений ще один крок до євроатлантичної 
мети. 

Треба підкреслити, що активна позиція України стосовно 
налагодження і якісного удосконалення її взаємодії з Північно-
атлантичним альянсом отримала відповідну оцінку з боку Брюсселя. 
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Зокрема, Стратегічна концепція Альянсу, затверджена главами 
держав і урядів, які взяли участь у засіданні Північноатлантичної 
Ради у Вашинґтоні 23-24 квітня 1999 року з нагоди 50-річчя НАТО, 
одну із своїх шістдесяти п’яти статей, а саме статтю 37, безпо-
середньо адресує Києву: “Україна посідає особливе місце в євро-
атлантичному просторі безпеки і є важливим і цінним партнером у 
справі розвитку стабільності та спільних демократичних цінностей. 
НАТО зобов’язується й надалі зміцнювати своє особливе партнерство 
з Україною на засадах Хартії НАТО – Україна… Альянс продовжує 
підтримувати суверенітет і незалежність України, її територіальну 
цілісність, демократичний розвиток, економічне процвітання та її 
неядерний статус, які НАТО вважає важливими чинниками 
стабільності та безпеки в Центральній і Східній Європі, а також у 
Європі загалом”. 

Але напередодні саміту, 24 березня 1999 р., Верховна Рада 
України засудила початок бомбардувань Югославії силами НАТО. В 
той же час, через декілька місяців, Президенти України Л. Кучма та 
Польщі О. Кваснєвський погодили участь українсько-польського 
миротворчого батальйону в Косові. 

27 січня 2001 року – видано Указ Президента України про 
Державну програму співробітництва України з НАТО на 2001-2004 рр.  

Продовженням євроатлантичного курсу стало введення в дію 
Президентським указом рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 23 травня 2002 року “Про Стратегію України щодо 
Організації Північноатлантичного договору (НАТО)”.  

Стратегія окреслює політико-правові засади та кінцеву мету курсу 
України на євроатлантичну інтеґрацію, бачення нею моделі 
загальноєвропейської системи безпеки, національні інтереси стосовно 
НАТО, цілі та рамки взаємин з цією організацією на сучасному етапі 
та на перспективу. 

“Реалізуючи курс на євроатлантичну інтеґрацію і прагнучи до 
поглиблення особливого партнерства з НАТО, Україна виходить з 
того, що кінцевою метою її євроінтеґраційної політики є вступ до цієї 
організації як основи загальноєвропейської структури безпеки” – 
зазначено в Стратегії. 

Підтвердженням євроатлантичних прагнень України, також є 
Постанова Верховної Ради України “Про Рекомендації парла-
ментських слухань про взаємовідносини та співробітництво України з 
НАТО” від 21 листопада 2002 року та створення Урядової комісії з 
реформування та розвитку Збройних сил України, інших військових 
формувань, озброєння та військової техніки. 
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Зокрема, одним із положень Рекомендацій, затверджених 
Верховною Радою, передбачено забезпечення публічного характеру 
вироблення та реалізації державної політики інтеґрації України до 
НАТО, включаючи широке інформування громадськості з цих 
питань, внесення на розгляд ВРУ Програми інформаційного 
забезпечення співробітництва України з НАТО для поліпшення 
обізнаності населення України про діяльність Північноатлантичного 
альянсу тощо. 

На етапі 2002-2004 рр. для України певним замінником Плану дій 
з отримання членства та “Інтенсифікованого діалогу” (документів, які 
визначають завдання та кроки держав-претендентів на членство в 
НАТО в політичній, військовій, економічній галузях тощо) став План 
дій Україна – НАТО. Причинами ухвалення саме такого формату 
документа на саміті НАТО в Празі в листопаді 2002 р. були підозри 
щодо можливого продажу українських озброєнь Іраку. План дій 
визначав основні принципи, на яких має базуватися політика України 
в конкретних галузях, та цілі, що мають бути досягнуті з метою 
наближення до стандартів країн-членів Альянсу.  

6 лютого 2003 року Леонід Кучма заявив про те, що вибір стратегії 
України по вступу до Європейського Союзу та НАТО є безальтер-
нативним. Але вже 26 липня 2004 року, Президент виключає з 
Військової доктрини положення про вступ України до НАТО та 
Європейського Союзу як кінцеву мету політики євроатлантичної 
інтеґрації країни. 

28 червня 2004 року в Стамбулі відбувся черговий саміт НАТО. 
Багато фахівців та дослідників, зокрема й німецький політолог 
Олександр Рар, передрікали позитивні результати саміту для України.  

Дійсно, Стамбульський саміт, мав доволі велике значення для 
України. На засіданні комісії Україна – НАТО, сторони обговорили 
широке коло питань, стосовно подальшого поглиблення співро-
бітництва, реалізації євроатлантичних устремлінь нашої держави. 

Але, як вже вище згадувалось, Україна – а точніше Президент 
своїм Указом, після саміту, виключив з Військової доктрини окремі 
положення, що стосувалися орієнтації на вступ України до НАТО та 
Європейського Союзу. Рішення глави української держави викликало 
великий резонанс. 

Та на справді, річ у тому, що згаданим Президентським указом з 
української військової доктрини була вилучена теза про підготовку 
нашої країни до “повноправного членства в НАТО та Європейському 
Союзі”, яка була внесена до документу буквально перед Стам-
бульським самітом Альянсу. Але після засідання Комісії Україна – 
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НАТО, під час якого сторони прийняли ряд конкретних рішень, 
відповідне положення Військової доктрини було сформульовано 
більш зважено і, як стверджують аналітики, реалістично. “В умовах 
сучасного військово-політичного становища інтереси національної 
безпеки України визначають важливе поглиблення відносин з НАТО 
та ЄС як ґарантами безпеки та стабільності в Європі. Активізація 
євроатлантичної інтеґрації України, в тому числі шляхом глибокого 
реформування оборонної сфери держави у відповідності до 
європейських стандартів, відноситься до найважливіших пріоритетів 
як зовнішньої, так і внутрішньої політики” – говориться в новій 
редакції документу. 

Але сам колишній Президент стосовно корегування Військової 
доктрини висловився так: “Сама по собі доктрина – коротко-
строковий документ. Її прийшлося уточнити в минулому році після 
Стамбульського саміту Україна – НАТО. Там не вийшло розмови по 
суті. Ми очікували хоча б якихось конкретних шагів нам назустріч, 
якогось імпульсу. Замість цього довелося почути загальні правильні 
слова про демократію, вибори і інше. Стало зрозуміло, що ми поки 
далекі від проголошеної нами “кінцевої мети”. 

 
Новітній період співробітництва 

 
Після Помаранчевої революції були прийняті зміни до 

Конституції України, в бік збільшення повноважень Верховної Ради і 
відповідно Кабінету Міністрів України. Прихід до влади нового 
Президента – Віктора Ющенка – також сприяв активізації 
обговорення та необхідності трансформування як теоретичних засад 
зовнішньої політики, так і практичного підвищення ролі та ваги 
Міністерства закордонних справ у практичній реалізації 
зовнішньополітичного курсу України. Віктор Ющенко зафіксував як 
стратегічну мету вступ України до НАТО. Він повертає до Військової 
доктрини України намір приєднання до Північноатлантичного 
альянсу, який було вилучено з цього документу його попередником. 
Згідно нового тексту і виходячи з того, що НАТО та ЄС виступають 
ґарантами безпеки та стабільності в Європі, Україна готується до 
повноправного членства в цих організаціях. 

Але ідилія єдності зовнішньополітичного курсу та однозначності 
євроатлантичної інтеґрації країни закінчилась після парламентських 
виборів 2006 року. Першим поштовхом до руйнування єдиного 
євроатлантичного курсу стало підписання лідерами фракцій, що 
пройшли за результатами виборів до Верховної Ради, Універсалу 
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національної єдності.  Зокрема, в пункті 27, цього документу, 
зазначено, що повинна підтримуватись “взаємовигідна співпраця з 
НАТО у відповідності із Законом України “Про основи національної 
безпеки України” (у редакції, чинній на дату підписання Універ-
салу)”. Також в ньому вказано, що вирішення питання щодо вступу 
до НАТО буде відбуватися за наслідками референдуму, який буде 
проведений після виконання Україною усіх необхідних для цього 
процедур. 

Другим – стало формування парламентсько-урядової “антикри-
зової” коаліції у складі Партії реґіонів, Соціалістичної партії та 
Комуністичної партії України. 

Зміни, внесені в Конституцію України, що набули чинності з 
1 січня 2006 року, сприяли посиленню ролі законодавчої гілки влади. 
Натомість вони не уточнюють, певною мірою, порядок здійснення 
зовнішньополітичних повноважень Президента України.  

Отже, зовнішньополітична сфера традиційно почала розглядатися 
як пріоритетна сфера діяльності глави держави. На нинішньому етапі 
державотворення така ситуація дещо змінилася. Поступова транс-
формація Уряду із консультативного органу при главі держави до 
самостійної вищої владної інституції, яка в умовах парламентської 
республіки стоїть навіть на чолі виконавчої влади, призвела до розпо-
ділу повноважень у зовнішньополітичній сфері між Президентом та 
Урядом. 

Нова редакція Конституції України фіксує істотні зміни до 
повноважень Верховної Ради та Президента України. Так, зокрема 
нова редакція Основного Закону держави передбачає, власне 
призначення за поданням Президента України серед інших Міністра 
оборони України та Міністра закордонних справ України. Вказані 
міністри, безпосередньо відповідають за реалізацію зовнішньо-
політичного курсу країни, в тому числі й за курс євроатлантичної 
інтеґрації. 

Тому під час правління “антикризової” коаліції загострилися 
досить суттєві розбіжності між Президентом, Міністром закордонних 
справ та оборони, з одного боку, та Прем’єр-міністром і парла-
ментсько-урядовою коаліцією, з іншого. 

Перша така розбіжність проявилася під час першого візиту до 
Брюсселя Прем’єр-міністра України В.Ф. Януковича. Візит відбувся 
14 вересня 2006 року, і був присвячений, власне перспективам 
співробітництва України з НАТО. Точніше – відсутності в Україні 
чіткого сигналу про своє бажання стати членом Альянсу принаймні 
найближчим часом. Адже на засіданні Комісії “Україна – НАТО” 
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Віктор Янукович відокремив питання про членство від “нормального 
взаємовигідного співробітництва” з Альянсом. В. Янукович зазначав, 
що це ключовий орієнтир для подальшої роботи уряду в напрямі 
відносин з Альянсом і що питання про входження України до НАТО 
вирішуватиметься на загальнонаціональному референдумі. Час 
покаже, коли виникне необхідність його проведення. 

Отже, Прем’єр фактично заявив про неготовність України 
починати виконання Плану дій для набуття членства у НАТО. Вже 
19 вересня Верховна Рада підтримала позицію Прем’єр-міністра щодо 
взаємовигідного співробітництва України з НАТО. А 20 вересня таку 
позицію свого керівника підтримав і український Кабмін.  

Треба зауважити, що в цей час відбулася кардинальна структурно-
кадрова реорганізація Кабінету Міністрів. Зовнішньополітична 
діяльність уряду повністю була зосереджена в руках Прем’єр-міністра 
та Першого віце-прем’єра.  

Де-факто, ключові зовнішньополітичні питання в уряді 
вирішувалися на рівні Прем’єр-міністра. Наприклад, на засіданні 
профільного урядового Комітету з питань правової політики, 
оборони, міжнародного співробітництва та європейської інтеґрації, 
що відбулося якраз напередодні візиту В. Януковича до Брюсселя 
(11 вересня 2006 р.) питання стосовно цілей, термінів та механізмів 
євроатлантичної інтеґрації не розглядалося. На етапі підготовки 
візиту також не було відповідних консультацій з профільними 
міністрами. 

Виступаючи 10 листопада 2006 року на урочистому зібранні уряду 
й народних депутатів, які увійшли до “антикризової” коаліції, 
Прем’єр Віктор Янукович зазначав: “Ми прояснили відносини з 
НАТО, перевели їх у площину продовження поглибленого діалогу, не 
форсуючи при цьому саме питання про негайне приєднання до 
Альянсу. Ми повинні й надалі співпрацювати з НАТО, конкретними 
справами доводити свою роль як важливого чинника європейської 
безпеки, активного учасника миротворчих операцій світового 
співтовариства”. 

Сьогодні й досі найбільш гострою є проблема інформаційного 
забезпечення євроатлантичного курсу України. Державна програма 
інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеґрації 
України на 2004-2007 рр. не виконувалася у 2005 році через 
відсутність бюджетного фінансування. У 2006 році на інформаційні 
заходи планувалося виділити 5,2 млн гривень. Очевидно, що в 
загальноукраїнському масштабі це недостатня сума. 
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Деякі дослідники вважають, що рівень обізнаності громадян про 
НАТО напряму пов’язаний з готовністю голосувати за вступ до 
Альянсу. Чим більший рівень поінформованості про НАТО, тим 
частіше респонденти готові голосувати за вступ України до цієї 
оборонної організації: їх відсоток зростає з 1,2 % серед тих, хто 
нічого не знає про Альянс, до 33,9 % серед тих, хто оцінює рівень 
своєї поінформованості про НАТО як високий.  

У той же час треба згадати й про те, що Урядом В.Ф. Януковича 
8 листопада 2007 року було прийняте розпорядження Кабінету 
міністрів України “Про схвалення Концепції Державної цільової 
програми інформування громадськості з питань євроатлантичної 
інтеґрації України на 2008-2011 роки”. Сама Концепція спирається на 
статтю 8 Закону України “Про основи національної безпеки 
України” (який, до речі, був прийнятий за першого урядування 
Віктора Януковича), де зазначено, що курс на вступ до НАТО є 
одним із основних напрямів державної політики з питань 
національної безпеки. Також в Концепції вказано, що у 2007 році за 
бюджетною програмою “Виконання заходів з питань європейської та 
євроатлантичної інтеґрації в інформаційній сфері” для Держ-
комтелерадіо передбачено 5 млн гривень. Фінансування власне 
програми, передбачається за рахунок коштів державного бюджету, 
ґрантів міжнародних організацій та інших джерел, не заборонених 
законодавством. За попередньою оцінкою Держкомтелерадіо, видатки 
на фінансування заходів програми становитимуть близько 30 млн 
гривень. 

Загалом, треба відзначити, що за досліджуваний період набули 
невизначеності відносини Україна – НАТО, є підстави говорити про 
можливість виникнення певної паузи в діалозі з Альянсом. В той же 
час, зроблено ряд кроків у напрямі активізації співробітництва з 
Альянсом. Зокрема, продовжилось виконання Цільового плану 
Україна – НАТО на 2006 рік, були здійснені ряд спільних проектів. 
Верховна Рада ухвалила Меморандум про використання стратегічної 
транспортної авіації України в операціях і навчаннях НАТО. 
Міністерством оборони започатковано реалізацію проекту НАТО з 
автоматизації систем управління. 

Водночас проблема євроатлантичної інтеґрації опинилася в центрі 
гострої внутрішньополітичної дискусії і набула широкого міжна-
родного резонансу. Глави МЗС та Міністерства оборони виступили з 
різкою критикою заяв Прем’єра В. Януковича, про неготовність 
України приєднатися до Плану дій з набуття членства в Альянсі. Усе 
це засвідчило розбіжності в позиціях стосовно темпів та реальних 
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перспектив інтеґрації до НАТО не лише між Президентом і Главою 
Уряду, але й серед членів Кабінету Міністрів. 

Треба констатувати, що відсутність національного консенсусу 
навколо приєднання України до НАТО заважала ефективній 
реалізації курсу євроатлантичної інтеґрації і загострювало внут-
рішньополітичну ситуацію в країні. 

За підсумками дострокових парламентських виборів восени 
2007 року, та формування коаліції у Верховній Раді, посаду Прем’єр-
міністра України знову посіла Юлія Тимошенко. Треба сказати, що на 
початку її прем’єрства особливих імпульсів у відносинах із 
Північноатлантичним альянсом не спостерігалося.  

Аж до поки від американського сенатора Ричарда Лугара, котрий 
перебував в січні 2008 року з візитом в Україні, стало відомо, що до 
штаб-квартири НАТО було відправлено листа про готовність України 
приступити до виконання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі 
(“лист трьох”). 

Як би там не було, але лист з проханням надати Україні ПДЧ на 
квітневому саміті НАТО в Бухаресті є, на наш погляд, першим 
свідченням зовнішньополітичної одновекторності коаліції. Цю заяву 
можна також розглядати і як підтвердження того, що на даному етапі 
саме позиція Президента є домінуючою у зовнішньополітичних 
справах України. Юлія Володимирівна, наприклад, наполегливо 
уникала чітких відповідей на питання євроатлантичної інтеґрації як 
підчас передвиборчої компанії, так і будучі Прем’єр-міністром 
країни.  

Лист був прийнятий до розгляду у штаб-квартирі НАТО. Міністр 
закордонних справ України В. Огризко відмітив, що українська 
сторона має намір підтримувати постійний контакт з колегами як в 
штаб-квартирі НАТО, так і в столицях країн-членів Альянсу. “Ми 
будемо просуватися до своєї цілі”, – підкреслив він. 

Так званий “лист трьох” знову викликав кризу у роботі парла-
менту. Партія реґіонів та Комуністична партія звернулися до спікера 
А. Яценюка з вимогою відкликати свій підпис під листом.  

Роботу Верховної Ради було розблоковано лише після прийняття 
компромісної постанови “Про питання вступу України до Організації 
Північноатлантичного договору (НАТО)”. В якій, зокрема зазна-
чалося, що рішення щодо міжнародного договору про вступ України 
до НАТО приймається лише за наслідками всеукраїнського 
референдуму. Після чого було підписано так званий Протокол 
порозуміння і відновлено роботу парламенту. 
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Напевно, поштовхом до появи листа до Генерального секретаря 
НАТО за підписами Президента, Прем’єр-міністра та Голови 
Верховної Ради України слугував “Акт 2007 року про консолідацію 
свободи в НАТО”, який був прийнятий в березні 2007 року Конґресом 
Сполучених Штатів Америки. 

“Конґрес США закликає наших союзників у НАТО працювати зі 
Сполученими Штатами для реалізації тієї ролі, котру НАТО грає в 
просуванні глобальної безпеки, включаючи продовження підтримки 
розширенню та прийняттю в члени достойних держав, в особливості 
за допомогою приєднання Грузії до Плану дій щодо членства в 
НАТО, а також через визнання проґресу в просуванні Албанії, 
Хорватії, Грузії, Македонії та України до виконання вимог та 
зобов’язань щодо членства в НАТО”, – зазначено в тексті документу. 

Наступним кроком у просуванні України в НАТО з боку США 
став візит Президента Сполучених Штатів до Києва 1 квітня 
2008 року напередодні Бухарестського саміту НАТО, де саме повинно 
було вирішуватися питання щодо розширення Альянсу. Така 
підтримка була викликана між іншим тим, що приєднання України до 
ПДЧ є одним із завдань адміністрації Дж. Буша на другий термін. 

Окрім США, надати Україні та Грузії План дій щодо членства на 
квітневому саміті НАТО просять дев’ять нових членів Альянсу 
(Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, 
Словенія, Чехія) і Канада. Відповідного листа вони надіслали 
генсекові НАТО Яапу де Хооп Схефферу в березні 2008 року. На 
їхню думку, такий крок зміцнив би стабільність і безпеку в Європі.  

Але ще за тиждень до цього листа, канцлер Німеччини Ангела 
Меркель фактично підтримала позицію Росії зі вступу України і 
Грузії до НАТО. Вона заявила, що членами цієї організації повинні 
ставати ті країни, в яких Північноатлантичний альянс підтримується 
не тільки політиками, а й більшістю населення (Україна). Також 
Меркель вважає, що країнам, у яких є реґіональні конфлікти, не місце 
в НАТО (Грузія). 

Безумовно, головна ціль вказаного візиту Президента Джорджа 
Буша до України – демонстрація його підтримки устремлінням 
України та Грузії приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО. 
До того ж сам Буш цього цілковито не приховував. “Моя зупинка тут 
повинна бути дуже позитивним сигналом, що я виконую те, про що 
говорю. Тобто, я переконаний, що це в інтересах України – стати 
членом НАТО”, – заявив він. 

У свою чергу, Віктор Ющенко, повторюючи свого американського 
колегу, підкреслив, що тільки вступ до НАТО може ґарантувати 
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існування “вічної України”. При цьому Ющенко запевнив, що Україна 
продовжить курс на інтеґрацію до НАТО, навіть якщо на саміті в 
Бухаресті заявка Києва на приєднання до ПДЧ не буде задоволена. 

У той самий день – 1 квітня 2008 року, палата представників 
конґресу США одноголосно прийняла резолюцію про підтримку 
якнайшвидшого приєднання України та Грузії до Плану дій щодо 
членства в НАТО. В резолюції, зокрема сказано, що “Палата 
представників вважає, що США повинні проявити лідерство в 
здійсненні підтримки тому, щоб Грузія та Україна приєдналися до 
Плану дій щодо членства якомога скоріше”. 

Іспанська газета “El Pais”, ось що писала з даного приводу – 
“Вимога прийняти Україну до НАТО, що висунули Сполучені Штати, 
стала черговим холодним душем для європейських країн. Деякі з них 
вважають його принаймні передчасним. Але ані Україна, ані Росія, 
ані Європа так і не відповіли на питання: де повинна бути Україна? 
Як говорить генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер, Європа не буде 
єдиною, допоки не буде співпадіння “між тим, де знаходяться країни, 
і тим, де вони хочуть бути”. 

Бухарестський саміт НАТО стане першим, на якому буде 
присутнім Володимир Путін, котрий є поки ще російським 
Президентом. Українське питання підвищує значимість цієї зустрічі. 
Відносини Росії з Україною переживають надто делікатну стадію для 
того, щоб перспектива вступу Києва до НАТО не створювала 
серйозних проблем”.  

На саміті в Бухаресті, країни-члени Північноатлантичного альянсу 
наглядно продемонстрували протиріччя, що мають місце всередині 
організації. Розгляд заявки від України та Грузії було перенесено на 
грудень 2008 року. Опоненти Берліна та Парижа стверджують – вся 
справа в економічній залежності від Росії Німеччини і, в меншій мірі, 
Франції. 

Більшість експертів вважає, що Україна та Грузія не отримають 
плани щодо членства у грудні, але, можливо, тоді почують тверді 
неформальні ґарантії, що вони будуть надані на ювілейному саміті 
НАТО в 2009 році, коли Альянс буде святкувати своє 60-річчя.  

Окрім того, що проти приєднання України та Грузії до ПДЧ 
виступили члени НАТО, проти також була і Росія. Ще у ході візиту 
Президента В. Ющенка до Москви в лютому 2008 р. Президент 
В. Путін прокоментував можливість розміщення в Україні баз НАТО 
чи об’єктів ПРО СШ, зауваживши, що йому важко уявити прикру 
ситуацію, за якої російська сторона була б змушена перенацілювати 
свою зброю на об’єкти, розміщені на території “братньої України”. 
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Світова та європейська інтеґрація 

Також уже після саміту міністр закордонних справ Росії С. Лавров в 
інтерв’ю радіостанції “Эхо Москвы” (8 квітня) заявив, що російська 
сторона “робитиме все, щоб не допустити прийняття України та 
Грузії до НАТО”. 

 
 

Контрольні питання: 
 

1. Коли були затверджені “Основні напрями зовнішньої політики 
України”? 

2. Пригадайте дату підписання Україною Рамкового документу 
програми “Партнерство заради миру”. 

3. В якому році у Києві був відкритий Центр інформації та 
документації НАТО? 

4. Назвіть основні положення “Хартії про особливе партнерство 
між Україною та НАТО”. 

5. Який орган було створено за результатом підписання Хартії? 
6. Україна підтримала чи засудила бомбардування Югославії в 

1999 році? 
7. З яких причин в 2004 році відбулися зміни у Військовій доктрині 

України? 
8. Дайте оцінку змінам до Конституції України, Універсалу 

національної єдності та їх впливу на процеси євроатлантичної 
інтеґрації України. 

9. Схарактеризуйте процес інформуванні громадськості з питань 
євроатлантичної інтеґрації в України. 

10. Яке значення та вплив на українську політику мав так званий 
“лист трьох”? 

11. Які країни виступили проти приєднання України до Плану дій 
щодо членства в НАТО на Бухарестському саміті Альянсу у 
квітні 2008 року? 
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