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Історично наша держава перебуває в центрі міжнародної політики., і це 
зрозуміло. Адже Україна знаходиться в центрі Європи. Вона географічно та історично 
завжди була в Європі, належить їй. Геополітично Україна входить до країн Балто-
Чорноморського субрегіону який має влив на стабільність усієї Євроатлантичної 
системи. Територією України завжди проходили найбільш короткі та зручні шляхи з 
Півночі на Південь (Балтика - Чорне море), з Заходу на Схід (Північна і Центральна 
Європа - Закавказзя і Середня Азія).  

Україна найбільша за територією держава Європи і має відносно велику 
кількість населення. Ідея європейської і євроатлантичної інтеграції України має 
глибокі історичні корені. Це - історична традиція України. Вступ її до Європейського 
Союзу - велика національна мета. Це є пріоритетом номер один у зовнішній політиці 
України. Альтернативи інтеграції України до європейської спільноти не існує. 
Інтеграція України до Європи і НАТО є проявом самобутності української нації, її 
історичної належності до європейського простору. 

© Державний заклад післядипломної освіти 
«Сумський центр перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій», 2019. 
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Європейський Союз і Україна 

1. Створення і розвиток Європейського Союзу

Європейський Союз починає свою історію від 9 травня 1950 р. Саме тоді міністр 
закордонних справ Франції Робер Шуман запропонував нову форму політичної 
організації Європи силами створення спільного ринку вугільної і сталеливарної 
продукції Франції, Федеративної Республіки Німеччини та інших західноєвропейських 
країн як засіб зміцнення миру та стабільності на континенті, аби унеможливити саму 
думку про війну між європейськими націями. Ця пропозиція увійшла в історію під 
назвою "план Шумана". 

Головні мотиви європейської єдності після Другої світової війни: 
прагнення відкинути катастрофічну за наслідками політику націоналізму і 

тоталітаризму; 
зміцнення миру; 
досягнення спільного добробуту; 
відновлення політичного впливу європейських країн на міжнародній арені в 

умовах зростаючої могутності США та СРСР; 
побоювання зростаючого військового потенціалу СРСР та його 

східноєвропейських союзників. 
18 квітня 1951 р. "план Шумана" було реалізовано через підписання Паризького 

договору про створення Європейського співтовариства вугілля та сталі (ЄСВС). До 
складу цієї організації увійшло шість країн: Франція, Німеччина, Італія, Бельгія, 
Нідерланди та Люксембург. Ця "європейська шістка" стала в подальшому своєрідним 
локомотивом європейської інтеграції і цілком заслужено вважається початком 
реальної економічної та політичної інтеграції Європи. 

25 березня 1957 р. країни-члени Європейського об'єднання вугілля та сталі 
підписали Римську угоду про створення Європейського економічного співтовариства 
та Європейського співтовариства з атомної енергетики - Євроатом. Метою Римської 
угоди було: організація співтовариства; створення спільного ринку шляхом усунення 
перешкод для вільного руху капіталів, робочої сили, товарів та послуг; розробка 
спільної зовнішньої, торговельної, аграрної, транспортної політики та політики в 
галузі рибальства; узгодження економічної та соціальної політики, а також співпраця в 
галузі ядерних досліджень з мирними цілями. 

За період з липня по листопад того ж року угоду ратифіковано всіма 
парламентами країн "шістки" - Бельгії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, 
Федеративної Республіки Німеччини та Франції. Маастрихтський договір 11 грудня 
1991 р. (або договір про Європейський Союз) запровадив нові форми співробітництва 
між урядами країн-членів, зокрема з питань спільної зовнішньої політики та політики 
безпеки, а також у сфері правосуддя та внутрішніх справ. Через доповнення існуючої 
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системи Співтовариств такою міжурядовою співпрацею, Маастрихтським договором 
було засновано Європейський Союз. Договір набув чинності 1 листопада 1993 р. після 
його ратифікації усіма сторонами. 

Данія, Ірландія та Велика Британія вступили до Європейського Союзу у 1973 р., 
Греція - у 1981 р., Іспанія та Португалія - у 1986 р., Австрія, Фінляндія та Швеція - у 
1995 р. 1 травня 2004 р. відбулося найбільше розширення Європейського Союзу. До 
його складу увійшли 10 нових країн: Естонія, Латвія, Литва, Польща, Угорщина, 
Чехія, Словаччина, Словенія, Мальта, Кіпр. 1 січня 2007 р. членами Європейського 
Союзу стали Румунія та Болгарія. Дату вступу Болгарії та Румунії до Європейського 
Союзу озвучили ще в грудні 2002 р. на саміті глав держав і урядів ЄС у Копенгагені. 
Умовами для вступу цих країн до ЄС стали реформування економіки та соціальної 
сфери, боротьба з організованою злочинністю й корупцією. Ці вимоги доповнюються 
ще двома важливими критеріями вступу: бути географічно європейською державою; 
прагнути до членства в ЄС; бути усталеною демократією та мати ефективну ринкову 
економіку; адаптувати національне адаптувати національне законодавство до 
законодавства ЄС. Розширення ЄС в 2004 р. призвело до швидкого економічного 
розвитку ЄС - 10, тобто 10 країн, яких прийняли в ЄС. Хвилі розширення ЄС: 

Роки Країни 

1957 Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Франція, ФРН. 

1973 Великобританія, Данія, Ірландія. 

1981 Греція. 

1986 Іспанія, Португалія. 
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1995 Австрія, Фінляндія, Швеція. 

2004 Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, Словенія, Латвія, Литва, Естонія, Мальта, 
Кіпр  

2007 Болгарія, Румунія. 

2013 Хорватія. 

Етапи європейської інтеграції: 
1950-1968 рр. - становлення економічної Європи шести країн; 
1969-1973 рр. - поглиблення й розширення "Спільного ринку"; 
1974-1984 рр. - певний застій євробудівництва; 
1985-1991 рр. - виникнення нових інтеграційних структур та їхня підготовка до 

створення ЄС; 
після 1992 р. - розбудова ЄС. 
Основні документи щодо заснування ЄС: 
Паризький договір 18 квітня 1951 р. - створення європейського об'єднання 

вугілля та сталі, початок реальної економічної та політичної інтеграції Європи; 
Римські договори 25 березня 1957 р. - створення Європейського економічного 

співтовариства (ЄЕС) та Європейського співтовариства з атомної енергії (Євроатом); 
Єдиний Європейський акт 17 лютого 1986 р. - внесення змін і доповнень до 

Римських угод стосовно спільного ринку; запровадження співпраці країн-членів у 
сфері зовнішньої політики та інституційної реформи ЄС; 

Маастрихтський договір 11 грудня 1991 р. - створення ЄС, визначення "трьох 
опор" ЄС: спільна зовнішня політика і політика безпеки; співпраця у сфері правосуддя 
та внутрішніх справ; 

Амстердамський договір 2 жовтня 1997 р. - вдосконалення функціонування ЄС 
та Європейських співтовариств, інституційної структури ЄС та спільної політики ЄС; 

Ніццький договір 1 лютого 2003 р. - визначення нових правил для управління 
розширеним ЄС. 

13 грудня 2007 р. у португальській столиці був підписаний Лісабонський 
договір, який замінив Конституцію ЄС. 

1 грудня 2009 року набув чинності «Лісабонський договір про внесення змін у 
Договір про Європейський Союз і договір про створення Європейської спільноти». 
Цей документ став важливим етапом в історії Європейського Союзу. Наразі 
Лісабонський договір є правовою основою діяльності та розвитку Європейського 
Союзу.

2. Структура і політика ЄС

У липня 1987 року набув чинності Єдиний європейський акт, підписаний у 
лютому 1986 року. Цей документ визначив подальші цілі Європейської інтеграції. 
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Зокрема, він поставив за мету створення до 1 січня 1993 року Єдиного внутрішнього 
ринку (наступного етапу економічної інтеграції, що передбачав гармонізацію 
економічної політики та інституцій), запровадив спільну політику в соціальній сфері, в 
галузі науково-технологічного розвитку, охорони навколишнього середовища. Цей 
документ також вніс зміни до договорів про утворення Європейських Співтовариств, а 
також поширив інтеграційний процес на сферу зовнішньої політики. Крім того, у 
Єдиному Європейському акті було поставлено питання про створення Європейського 
Союзу, який мав стати інститутом не лише економічним, а й політичним. 

7 лютого 1992 року у Маастрихті було підписано Договір про Європейський 
Союз (саме поняття “Європейський Союз” з’явилось ще під час Паризької конференції 
1972 року). Договір набув чинності 1 листопада 1993 року. Він визначив так званні 
“три колони” Європейського Союзу: 

• “перша колона” – Європейські Співтовариства: ЄСВС, Євроатом та
Європейське Співтовариство (замість старої назви “Європейське Економічне 
Співтовариство”). Причому Європейське Співтовариство є серцевиною та каркасом 
процесу інтеграції і за своїми властивостями становить “наднаціональний феномен”; 

• “друга колона” – спільна зовнішня та безпекова політика (СЗПБ);
• “третя колона” – співробітництво у сферах юстиції та внутрішніх справ.
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Європейський Союз базується на трьох головних компонентах: 
Європейське співтовариство становить правову основу для формування політики 

спільного ринку, міжнародної торгівлі, сприяння розвитку, монетарної політики, 
сільського господарства, рибальства, навколишнього середовища, регіонального 
розвитку, енергетики;  

спільна зовнішня політика та політика безпеки;  
юстиція і внутрішні справи, що включає співпрацю між країнами - членами ЄС в 

таких галузях, як громадянське та кримінальне право, політика імміграції та надання 
притулку, прикордонний контроль, боротьба з торгівлею наркотиками, співпраця та 
обмін інформацією між поліціями. 

Між державами-членами Союзу зникають бар'єри, які заважали вільному 
пересуванню людей, товарів, послуг та капіталів. У 90-х роках минулого століття 
стало простіше пересуватися по території Європи, оскільки було скасовано паспортну 
та митну перевірки на більшості внутрішніх кордонів ЄС. Важливим наслідком цього 
стало зростання мобільності громадян Європи. Так, з 1987 р. за підтримки ЄС більше 
мільйона молодих європейців змогли навчатися за кордоном. Установчі органи ЄС є 
уповноваженими створювати правила, регламенти, директиви, які обов'язкові до 
виконання всіма державами-членами. Відносини між країнами ЄС спираються на 
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добровільний обмежений суверенітет і допущення втручання ззовні у випадку 
порушення домовленостей. 

Згідно з договором про Європейський Союз, що набув чинності у 1993 р., 
запроваджена Спільна зовнішня політика та політика безпеки. Головними цілями цієї 
політики є: 

захист спільних цінностей, фундаментальних інтересів та незалежності Союзу; 
всебічне зміцнення безпеки ЄС та країн-членів Союзу; 
збереження миру і зміцнення міжнародної безпеки; 
сприяння міжнародній співпраці; 
розвиток і зміцнення демократії, верховенства права, поваги до прав людини та 

фундаментальних свобод. 
Для координації зусиль з метою реалізації засадничих принципів об’єднання 

існує п'ять інституцій Європейського Союзу. Кожна з них відіграє свою конкретну 
роль: 

Європейський Парламент (обирається громадянами країн ЄС кожні п'ять років); 
Рада Європейського Союзу (представляє уряди країн ЄС); 
Європейська Комісія (рушійна сила та виконавчий орган 
ЄС); 
Суд Європейського Союзу (забезпечує дотримання законодавства ЄС); 
Рахункова палата або Суд аудиторів ЄС (контролює ефективне та законне 

використання коштів з бюджету ЄС). 
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Сьогодні в Європейському Союзі проживає близько 480 мільйонів громадян, або 
7,2 % населення світу. В ЄС живе кожен чотирнадцятий мешканець світу. За 
результатами досліджень, 81 % усіх жителів ЄС задоволені своїм нинішнім життям. 

Європейському Союзу належить 20 % в обсязі світової торгівлі. Він виробляє 
одну четверту валового національного продукту світу. Близько 55% світової допомоги 
іншим країнам належить Європейському Союзу. Він є найбільшим світовим донором 
розвитку та гуманітарної допомоги, має значний потенціал швидкого реагування. Це 
дає йому можливість мобілізовувати допомогу в надзвичайних ситуаціях, а також 
забезпечувати підтримку ключових цінностей демократії, прав людини, якісного 
державного управління та верховенства права . ЄС щомісячно витрачає 500 мільйонів 
євро на підтримку проектів допомоги, що реалізовуються на всіх п'яти континентах. 
Одним з ключових пріоритетів Союзу стає вирівнювання рівня життя в країнах-
членах. Зараз він суттєво відрізняється. 
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Ефективність діяльності ЄС забезпечується відповідними його органами. 
Організаційна будова ЄС базується на загальних засадах західної політичної системи, 
проте її конкретні форми суттєво відрізняються від національних систем. До 
характерних її рис належать: 

- об'єднання інститутів двох типів — міждержавних і наднаціональних. Особи, 
що входять до органів першого типу, діють як офіційні представники держав-членів. 
Члени органів іншого типу також призначаються кожною державою, проте діють як 
незалежні особи, що не зв'язані будь-якими інструкціями своїх урядів. Такий 
подвійний принцип формування особового складу сприяє підтримці балансу між 
інтересами окремих держав-членів та інтересами Союзу в цілому.  

- гнучкий розподіл компетенцій між органами ЄС та національними урядами а 
саме: сфери, де здійснюється спільна політика ЄС (аграрна, торговельна тощо); сфери 
змішаної компетенції, коли за окремі напрями чи групи питань відповідають органи 
ЄС, а решта лишається під керівництвом національних урядів (регіональна, соціальна 
тощо); сфери, де функції ЄС обмежуються координацією дій держав-членів та 
розробкою рекомендацій (макроекономічна політика, політика в галузі охорони 
навколишнього середовища тощо). 
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3. Формат співпраці та перспективи членства України в ЄС

Відносини між Україною та Європейським Союзом були започатковані в грудні 
1991 року, коли Міністр закордонних справ Нідерландів, як головуючої в ЄС держави, 
у своєму листі від імені Євросоюзу офіційно визнав незалежність України. 

Політика України щодо розбудови відносин з Європейським Союзом 
впроваджується на основі Закону України від 1 липня 2010 року «Про засади 
внутрішньої і зовнішньої політики». Відповідно до статті 11 Закону однією з 
основоположних засад зовнішньої політики України є «забезпечення інтеграції 
України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття 
членства в ЄС». 

Разом з цим намір України розбудовувати відносини з ЄС на принципах 
інтеграції був проголошений набагато раніше. Так, у Постанові Верховної Ради 
України від 2 липня 1993 року «Про основні напрями зовнішньої політики України» 
Україна вперше заявила про власні євроінтеграційні прагнення.  

Після перемоги в Україні Революції Гідності, 13 березня 2014 року Верховна 
Рада України прийняла Постанову «Про підтвердження курсу України на інтеграцію 
до Європейського Союзу та першочергові заходи у цьому напрямі», якою 
підтверджується незворотність курсу України на європейську інтеграцію, метою якої є 
набуття членства в Європейському Союзі.  Було також відзначено, що Україна як 
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європейська держава, яка поділяє спільну історію та цінності з країнами 
Європейського Союзу, має право подати заявку на набуття членства у Європейському 
Союзі відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз.  

З підписанням та ратифікацією у 2014 році Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС відносини сторін почали розбудовуватися у якісно новому форматі політичної 
асоціації та економічної інтеграції. Під час підписання Угоди про асоціацію 27 червня 
2014 року Президентом України П.О.Порошенком та під час її ратифікації 16 вересня 
2014 року Верховною Радою України було зроблено заяви, що Україна розглядає 
укладення Угоди про асоціацію як черговий крок на шляху до досягнення кінцевої 
мети європейської інтеграції – набуття повноправного членства України в 
Європейському Союзі. 

Основні засади і зміст політики Європейського Союзу щодо України 
визначається положеннями Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Євросоюз розглядає Україну як пріоритетну державу у рамках Європейської 
політики сусідства (ЄПС), започаткованої у 2004 році.  

В основу ЄПС покладено принципи поглиблення політичної співпраці та 
економічної інтеграції між ЄС та країнами-партнерами. Ця політика поширена на 
країни Східної Європи, Південного Кавказу та Східного і Південного 
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Середземномор’я, таким чином уніфікуючи підходи ЄС до розвитку відносин з 
країнами цих регіонів. Враховуючи відсутність у ЄПС перспектив набуття членства в 
ЄС, Україна на політичному рівні заявила про невідповідність цієї політики своїм 
євроінтеграційним прагненням. 

За наполяганням України та інших країн-східних сусідів ЄС, а також у відповідь 
на започаткування Союзу для Середземномор’я, у 2008 році Європейський Союз 
висунув ініціативу поглибити відносини зі своїми східними сусідами на основі нових 
принципів. Відносини з Україною було взято ЄС як орієнтир для подальшого розвитку 
партнерства зі східними сусідами на принципах політичної асоціації та економічної 
інтеграції. Нова ініціатива отримала назву Східне партнерство (СхП) і була 
започаткована у травні 2009 року на Саміті СхП в Празі. 

Східне партнерство передбачає можливість оновлення договірно-правової бази 
відносин ЄС зі східними сусідами шляхом заміни чинних угод про партнерство та 
співробітництво на угоди про асоціацію, створення поглиблених та всеохоплюючих 
зон вільної торгівлі (ПВ ЗВТ), лібералізацію візового режиму між ЄС та державами-
партнерами тощо. Стратегічним інтересом України щодо Східного партнерства є 
надання зацікавленим країнам-партнерам перспективи членства в ЄС і, як наслідок, 
перетворення ініціативи на з’єднуючу ланку з політикою розширення ЄС. 

На сьогодні Східне партнерство – це, передусім, багатосторонній форум для 
діалогу ЄС зі своїми сусідами у вигляді регулярних самітів та зустрічей міністрів 
закордонних справ, роботи тематичних платформ на рівні експертів, а також 
майданчик для обміну досвідом між ЄС, його державами-членами та країнами-
партнерами у різних сферах. При цьому двосторонній формат відносин з державами-
учасницями СхП Європейський Союз розвиває індивідуально та на принципах 
диференціації. 

Боротьба з корупцією та здійснення економічних реформ - пріоритети діяльності 
української влади, які забезпечать ефективність руху України до ЄС. Європейська 
інтеграція для України це не просто вектор зовнішньої політики, а й шлях на якому 
розв’язуються проблеми українського суспільства і національної економіки: 

це шлях модернізації економіки; 
подолання технічної відсталості; 
залучення іноземних інвестицій; 
залучення новітніх технологій; 
створення нових робочих місць; 
вихід на світові ринки. 
Очікувані результати від курсу України на євроінтеграцію: 
демократизація суспільства, захист прав і свобод людини та дитини; 
розбудова сучасної високотехнологічної та високоприбуткової економіки; 
публічність влади, її відповідальність за свої дії; 
введення європейських стандартів якості життя населення та його соціальної 
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захищеності; 
можливість реально вивчати та використовувати досвід європейських країн; 
розширення можливостей стажувань та навчання в державах Європейського 

Союзу; 
ліквідація тіньової та кланової економіки; 
новий імпульс для розвитку регіонів. 
Крім України, політика сусідства охоплює Алжир, Азербайджан, Білорусь, 

Вірменію, Єгипет, Грузію, Ізраїль, Йорданію, Ліван, Лівію, Молдову, Марокко, Сирію, 
Туніс та Палестинську автономію. 

Європейська політика сусідства пропонує східним і південним сусідам ЄС 
багато переваг, які раніше пов'язувалися лише з членами в ЄС, а саме: 

доступ до внутрішнього ринку ЄС; 
участь у програмах ЄС; 
співпраця у сфері транспортних і енергетичних мереж.  
З початком у 2014 році російської агресії проти нашої держави, ситуація в 

Україні та події навколо нашої держави є предметом особливої уваги в рамках 
Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС. «Українське питання» регулярно 
знаходить відображення у заявах, резолюціях, висновках та інших документах 
інституцій і керівництва Європейського Союзу. Європейський Союз послідовно 
відстоює незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, займає чітку і 
непохитну позицію стосовно невизнання незаконної анексії Росією АР Крим та м. 
Севастополь,  а також здійснює активні зусилля, спрямовані на врегулювання 
конфлікту на сході України, спричиненого і підтримуваного Росією.   

Набуття повноправного членства України пов’язане з Умовами до вступу до ЄС, 
які були визначені на засіданні Європейської Ради у Копенгагені, що проводилось 21-
22 червня 1993 року: “Асоційовані держави Центральної та Східної Європи, які 
висловили таке прагнення, можуть стати членами Європейського Союзу. Вступ 
відбудеться як тільки асоційована держава зможе взяти на себе обов’язки членства, 
задовольнивши необхідні політичні та економічні вимоги”.  

Ці вимоги отримали назву Копенгагенських критеріїв. 

Політичні критерії “Стабільність інститутів, що є гарантами демократії, 
верховенства права, прав людини і поваги та захисту 
прав меншин”  

Економічний критерій  “Існування діючої ринкової економіки, а також 
спроможність впоратися з конкретним тиском та 
ринковими силами в межах Європейського Союзу”  
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Критерій членства “Здатність взяти на себе обов`язки членства, включно з 
дотриманням цілей політичного, економічного та 
валютного союзу”  

Незалежний критерій “Спроможність Європейського Союзу абсорбувати 
нових членів, одночасно підтримуючи динаміку 
Європейської інтеграції...”  

У рішеннях Люксембурзької Ради (12-13 грудня 1997 року) зазначалося, що 
“дотримання Копенгагенського політичного критерію є передумовою для початку 
переговорів про асоціацію”. Дві складові економічного критерію у свою чергу також 
мають низку підкритеріїв. 

При проведенні переговорів про набуття членства в ЄС конкретизовані 31 
критерій членства. Кожен з них відповідає одному з 31 розділів acquis communautaire 
(„спільного доробку ЄС”).  

Консультативний 
етап  

Охоплює дії кандидатів і Євросоюзу до  подання країною – 
кандидатом заяви про вступ  

Оцінювальний 
етап  

Охоплює час від подання заяви про вступ до початку 
переговорів про вступ між країною – претендентом і 
Євросоюзом.  

Переговорний 
етап  

Від початку і до завершення переговорів про вступ 

Ратифікаційний 
етап  

Від підписання Угоди про вступ до її ратифікації всіма 
членами ЄС  

Імплементаційний 
етап  

Після завершення всіх ратифікаційних процедур д набуття 
Угодою чинності  

Для України залишаються актуальними такі основні напрями інтеграційного 
процесу: 

адаптація законодавства України до законодавства ЄС, забезпечення прав 
людини; 

економічна інтеграція та розвиток торговельних відносин між Україною та ЄС; 
інтеграція України до ЄС у контексті загальноєвропейської безпеки; 
політична консолідація та зміцнення демократії; 
адаптація соціальної політики України до стандартів ЄС; 
культурно-освітня і науково-технічна інтеграція; 
галузева співпраця; 
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Одним з останніх кроків у відносинах Україна - ЄС є закріплення в Конституції 
України цивілізаційного вибору, європейської ідентичності українського народу та 
незворотності стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства 
України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. 

Євроатлантична перспектива України 

1. Виникнення та еволюція Північноатлантичного Альянсу

Головною метою НАТО є захист свободи і безпеки всіх її членів політичними та 
військовими засобами відповідно до Статуту ООН. З самого початку існування Альянс 
працює над установленням справедливого і тривалого мирного порядку в Європі на 
засадах загальних демократичних цінностей, прав людини та верховенства права. Ця 
головна мета Альянсу наповнилась новим змістом по закінченні холодної війни, 
оскільки вперше у повоєнній історії Європи перспектива її досягнення стала 
реальністю. 
Для досягнення своєї головної мети Альянс виконує такі основні завдання в галузі 
безпеки: 
- закладає необхідне підґрунтя для стабільного клімату в Європі на основі зміцнення 
демократичних інститутів і прагнення до розв’язання суперечок мирним шляхом. Він 
намагається створити такі умови, за яких жодна країна не могла б вдаватись до 
залякування чи тиску, спрямованих проти будь-якої іншої держави, через загрозу 
силою, або загрозу застосування сили. 
- відповідно до Статті 4 Вашингтонського договору Альянс є трансатлантичним 
форумом для проведення спільних консультацій з будь-яких питань, що впливають на 
життєво важливі інтереси його членів, зокрема з приводу нових подій, які можуть 
становити загрозу їхній безпеці. Він також сприяє координації їхніх зусиль у галузях, -
що становлять спільний інтерес для всіх членів Альянсу. 
- забезпечує стримування та захист від будь-якої форми агресії, спрямованої проти 
будь-якої держави - члена НАТО, відповідно до Статей 5 і 6 Вашингтонського 
договору.  

Отже, Північноатлантичний альянс створювався, насамперед, з метою 
колективної оборони країн Західної Європи та Північної Америки проти можливого 
нападу з боку СРСР. Заснування НАТО відповідає 51 статті Статуту ООН, де 
вказується, що «Статут ні в якій мірі не зачіпає невід'ємне право на індивідуальну або 
колективну самооборону, якщо відбудеться військовий напад на Члена Організації...»  

В часи холодної війни Альянс ніколи і ніде не використовував військову силу 
проти третіх країн або проти своїх же держав-членів. Водночас СРСР, на чолі 
Організації Варшавського договору, застосовував засіб військового втручання у 
внутрішні справи союзників по соціалістичному табору, як це було в Угорщині 1956 р. 
і Чехословаччині 1968 р. 
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Після завершення холодної війни Альянс перебрав на себе нові ключові 
завдання, як-то зміцнення безпеки шляхом заохочення партнерських відносин з усіма 
демократичними країнами Європи до Кавказу та Центральної Азії. У відповідь на 
зміни, що сталися у загальному середовищі безпеки, Альянс також перебрав на себе 
додаткову відповідальність. Це, зокрема, подолання нестабільності, що походить від 
регіональних та етнічних конфліктів на території Європи, та загроз, що виникають 
поза межами євроатлантичного регіону. 

Нині діяльність Альянсу дедалі розширюється, охоплюючи співпрацю з 
Україною та іншими державами, які не входять до складу НАТО, а також зусилля, 
спрямовані на те, щоб зробити Альянс здатним запобігати новим викликам у галузі 
безпеки, які властиві ХХІ століттю, як, наприклад, міжнародний тероризм та 
поширення зброї масового знищення.  

Щоб зберегти свою ефективність стосовно захисту та зміцнення безпеки за умов 
нинішнього швидко змінюваного середовища безпеки, Альянс нині запроваджує 
ґрунтовну трансформацію, яка охоплює усі аспекти його діяльності й передбачає 
запровадження нових завдань, вступ нових членів, вдосконалення військового 
потенціалу, розбудову нових партнерських відносин та новий спосіб ведення справ. 

Основними підвалинами для заснування НАТО стало підписання у 1948 р. 
Брюссельського договору п’ятьма західноєвропейськими державами (Бельгією, 
Люксембургом, Нідерландами, Великою Британією, Францією) про створення спільної 
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системи оборони з метою більш ефективного протистояння ідеологічній, політичній та 
військовій загрозам національної безпеки.  

Згодом відбулися переговори зі Сполученими Штатами Америки та Канадою 
щодо створення єдиного Північноатлантичного альянсу на засадах гарантій безпеки та 
взаємних зобов’язань між Європою і Північною Америкою. 

Цей період характеризується розв'язанням загальних проблем безпеки, 
становленням системи колективної оборони, створенням основних керівних органів 
Альянсу, пошуком оптимальної структури та складу учасників. Вихідна ідея 
створення ефективної системи євроатлантичної безпеки полягала у поєднанні 
збільшення військової потужності з економічним піднесенням європейських країн. 

Актуальні проблеми, що були на порядку денному у процесі створення 
організації:   

1  Питання про укладення миру з колишніми союзниками Німеччини 

Болгарія ← США – Великобританія – прагнення привести 
до влади нерадянські сили  

Румунія 

Польща ← СРСР розглядав як сферу свого панування 

2  Територіальні претензії СРСР до Туреччини  

3  Конфлікт навколо Ірану і Фултонська промова У. Черчіля (березень 1946 
р.), яку  Сталін оцінив як заклик до війни з СРСР. 

4  Дискусія з грецького питання і конфлікт між СРСР Великобританією (1946-
1947 рр.) 

5  Доктрина Трумена: 
(березень 1947 р.) 

Нова глобальна роль США в протидії СРСР і 
комунізму  

6  План Дж. Маршалла 
(червень 1947 р.) 

І різне відношення до нового (Молотов в 
ООН: ”Спроба розколоти Європу на два 
табори”)  

7  Реалізація план Маршалла, як передумова політичного союзу західних 
держав і формування військового політичного блоку 

8  Переговори представників 5 країн (Великобританія, Франція, Бельгія, 
Нідерланди, Люксембург) про Західно - Європейський Союз (4.03.1948 р.) 

Держави, що підписали Брюссельський договір, запросили Данію, Ісландію, 
Італію, Норвегію і Португалію взяти участь у цьому процесі. Кульмінацією цих 
переговорів стало підписання Вашингтонського договору в квітні 1949 року, що 
започаткував діяльність Організації Північноатлантичного договору (North Atlantic 
Treaty Organization – NATO).  
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Із моменту започаткування членами НАТО стали 12 країн: Бельгія, Люксембург, 
Нідерланди, Велика Британія, Франція, США, Канада, Данія, Ісландія, Італія, Норвегія 
та Португалія. У 1952 році до НАТО приєднались Греція і Туреччина.  

У 1955 році до НАТО вступила Федеративна Республіка Німеччини. У 1982 році 
до Альянсу приєдналась Іспанія.  

У 1999 році до НАТО вступили Польща, Чеська Республіка та Угорщина. 21-22 
листопада 2002 року на самміті НАТО у Празі було прийнято рішення розпочати 
переговори про вступ до НАТО з сімома країнами: Естонією, Литвою, Латвією, 
Болгарією, Румунією, Словаччиною та Словенією. 26 березня 2003 року в Брюсселі на 
засіданні Північноатлантичної ради міністри закордонних справ семи країн-кандидатів 
підписали Протоколи про приєднання до Північноатлантичного договору.  

2 квітня 2004 року Естонія, Литва, Латвія, Болгарія, Румунія, Словаччина та 
Словенія офіційно стали членами НАТО.  

На сьогоднішній день НАТО нараховує у своєму складі 29 держав-членів. 
Паралельно з внутрішньою та зовнішньою трансформацією Альянсу, що триває з 
моменту закінчення холодної війни, НАТО у 1997 році створила Раду 
Євроатлантичного партнерства (замінила існуючу з 1991 року Раду 
Північноатлантичного співробітництва) як форум для проведення консультацій з 
країнами-партнерами євроатлантичного регіону.  
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Головною причиною утворення НАТО був початок холодної війни, зростання її 
масштабів і протистояння між двома світовими політико-економічними системами. 
Одразу після підписання Брюссельського договору керівники Великобританії і 
Франції виступили за створення широкого військово-політичного союзу західних 
держав, зміцнення співробітництва у військовій сфері між Старим і Новим світом. 
НАТО народилося як результат нездатності ООН того часу забезпечити мир у світі, 
тоді, коли СРСР ветував багато постанов Ради безпеки цієї організації. Для 
легітимізації нового утворення скористалися 51-м пунктом Статуту ООН, у частині 5 у 
рамках легітимного колективного захисту. 18 березня 1949 року текст 
Північноатлантичного договору було опубліковано.  

Підписання договору відбулося у Вашингтоні. Повна назва цієї Організації 
українською мовою — Організація Північноатлантичного договору (від англійського 
NATO – North Atlantic Treaty Organization). Після завершення процесу ратифікації 
Договору всіма учасниками та депонування відповідних документів у США він набув 
чинності з 24 серпня 1949 року.  
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Перші 12 держав, що підписали його, стали засновниками НАТО: Бельгія, Велика 
Британія, Данія, Канада, Ісландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, 
Португалія, США, Франція. 

Північноатлантичний договір складається із Преамбули і 14 статей. Текст 
договору написаний дуже якісно і настільки загально та широко, що він від 1949 року 
залишається незмінним. Для порівняння, поправки до Договору ЄС вносилися після 
кожної хвилі і на кожному етапі подальшої інтеграції держав-членів, а також під час 
заснування нових інституцій. Преамбула Договору визначає Першу мету: його 
учасники об'єднують свої зусилля для здійснення колективної оборони та підтримання 
миру і безпеки у відповідності до Статуту ООН. Другу мету: захищати свободу, 
спільну спадщину і цивілізацію своїх народів. Третю мету: об'єднати зусилля з метою 
створення колективної безпеки та збереження миру. 

Стратегічна концепція – це офіційний документ, в якому визначені довгострокові 
цілі, характер та основоположні завдання НАТО у галузі безпеки. У ньому також 
надано характеристику новим умовам безпеки, уточнено основи підходу Альянсу до 
безпеки та визначено напрямки подальшого реформування збройних сил країн-членів 
НАТО. Від 1949 року було прийнято сім Стратегічних концепцій. Перші чотири (1949, 
1952, 1957, 1967 роки) були секретними документами до кінця Холодної війни. Після 
закінчення холодної війни було видано три несекретні стратегічні концепції (1991, 
1999, 2010 роки), які доповнювалися секретними військовими документами. 

Стратегічна концепція НАТО — затверджена на Саміті в Лісабоні в листопаді 
2010. Нові загрози безпеці, зокрема після терактів 11 вересня, досвід НАТО у галузі 
кризового врегулювання на Балканах і в Афганістані, а також цінність й важливість 
спільної роботи з партнерами в усьому світі – все це підштовхнуло НАТО до 
переоцінки та аналізу своєї стратегічної побудови. Вона визначає три головних 
завдання НАТО: колективну оборону; управління кризовими ситуаціями; партнерство 
у галузі безпеки. Головне зобов’язання НАТО – залишиться незмінним, але вимоги до 
виконання цього зобов’язання змінять свою форму. Альянс повинен не тільки мати 
базові військові сили і засоби, а також плани у разі непередбачуваних ситуацій, 
проводити цільові навчання, забезпечувати готовність збройних сил та ефективне 
тилове забезпечення. Однак перед НАТО постали нові завдання – захист від 
нетрадиційних викликів і загроз, як то: зброя масового ураження, терористичні й 
кібератаки, а також «запобігання незаконного припинення функціонування 
найважливіших шляхів поставок».  

Завдання участі НАТО у врегулювання передбачає, що Північноатлантичний 
союз буде активно задіювати відповідний набір політичних та військових інструментів 
для врегулювання кризових ситуацій, потенційно здатних вплинути на безпеку 
Альянсу. 
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2. Структура управління та принципи функціонування НАТО

Структура НАТО — розгалужена система, яка забезпечує ефективну роботу цієї 
організації.  

Північноатлантична рада єдиний політичний орган ухвалення найважливіших 
рішень в НАТО. Виконує важливі представницькі функції і приймає декларації та 
комюніке, у яких пояснюються політика та рішення Альянсу як широкій 
громадськості, так і країнам, які не є членами НАТО. До неї входять представники всіх 
країн-учасниць блока, які користуються рівними правами при обговоренні та 
прийнятті рішень. Рішення на засіданнях цього органу приймаються за принципом 
консенсусу, оформлюються у вигляді заключного документа та підписуються 
представниками держав-учасниць. Всі засідання сесій Ради НАТО проходять під 
головуванням Генерального секретаря Альянсу або його Заступника. Він є найвищою 
посадовою особою Північноатлантичного альянсу. Він відповідає за управління 
консультаціями та прийняттям рішень в Альянсі. Крім головування в Раді НАТО, він 
головує в Комітеті з планування оборони (військового планування), в Комітеті з 
ядерного планування та двох інших вищих Комітетах. Він є головним представником 
Альянсу у відносинах між урядами та з пресою. В управлінні Генерального секретаря 
знаходиться Міжнародний секретаріат. 

Комітет оборонного планування - складається з постійних представників, але 
засідання проводяться на рівні міністрів оборони. Він займається рішенням більшості 
військових питань та проблем, що відносяться до планування колективної оборони. У 
цьому органі представлені всі країни-члени НАТО, крім Франції. 

Група ядерного планування є основним місцем для проведення консультацій з 
усіх питань щодо ролі ядерних сил у здійсненні політики НАТО в галузі оборони та 
безпеки. В роботі групи беруть участь усі країни-члени, крім Франції. Ісландія бере 
участь в засіданнях ГЯП у якості спостерігача.. 

Військовий комітет є вищим військовим органом НАТО. Працює під загальним 
керівництвом Ради та Комітету оборонного планування. До його складу входять 
начальники генеральних штабів країн-учасниць альянсу. Франція представлена у 
Військовому комітеті військовою місією, а Ісландія, яка не має збройних сил, — 
цивільним спостерігачем. Комітет розробляє плани проведення військових операцій, 
інформує вищі керівні органи альянсу про військово-політичну обстановку в різних 
регіонах світу, готує рекомендації з військових питань для Ради НАТО і ГЯП, керує 
діяльністю підлеглих військових органів. Очолює Військовий комітет НАТО голова, 
який обирається на трирічний термін. Засідання Військового комітету НАТО на рівні 
начальників генеральних штабів проводяться не рідше трьох разів на рік. 
Міжнародний військовий штаб - – це виконавчий орган Військового комітету, який є 
вищим органом військового керівництва НАТО. Цей орган відповідає за проведення 
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аналізу військової політики альянсу, вироблення рекомендацій щодо її розвитку, 
планування діяльності Військового комітету, підготовку проектів і їх реалізацію. 

Механізм прийняття рішень в НАТО — базується на основі консенсусу, як 
єдиного принципу прийняття рішень в НАТО з 1949 р. Тобто, коли оголошується 
«рішення НАТО», це означає, що в ньому виражена колективна воля всіх суверенних 
держав, що входять до його складу. Це також означає, що голосування в НАТО не 
відбувається. Консультації проводяться до тих пір, доки країни не дійдуть загальної 
згоди. Час від часу, країни-члени розходяться в думках з того чи іншого питання або, 
навпаки, дотримуються єдиної думки. В цілому, переговори проходять у досить стислі 
терміни, оскільки члени організації регулярно консультуються один з одним, і тому їм 
часто заздалегідь відомі і зрозумілі позиції один одного. Важливим інструментом 
взаємодії країн-членів НАТО є саміти. Вони проводяться не регулярно але є важливим 
чинником в процесі прийняття рішень. Їх завдання: розробка нових стратегій та 

політики Альянсу; запрошення до нього нових членів; впровадження нових ініціатив; 
розвиток партнерських відносини з країнами за межами НАТО.  

Збройні сили НАТО — є сукупністю ЗС держав Північноатлантичного союзу, 
які за ступенем підпорядкованості коаліційним органам управління підрозділяються 
на об'єднані збройні сили (ОЗС) та збройні сили, що залишаються в національному 
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підпорядкуванні (регулярних збройних сил — понад 3,5 млн.). Сьогодні НАТО здатне 
розгорнути в Європі дві армії, 23 дивізій і 84 бригад, в якій може налічуватися понад 
10 тис. танків, близько 15 тис. бойових броньованих машин, понад 18,5 тис. гармат 
польової артилерії, близько 3,9 тис. літаків і 1,2 тис. ударних вертольотів. Як правило, 
більшість частин збройних сил Альянсу залишається повністю під національним 
командуванням до моменту перепідпорядкування їх Альянсу для проведення певної 
операції. Винятком із цього правила є: інтегровані елементи військових штабів НАТО; 
деякі складові системи зв’язку, радари; військово-морські сили постійного базування; 
частини інтегрованої структури протиповітряної оборони, зокрема флот літаків; 
системи раннього повітряного контролю і попередження АВАКС (AWACS). Також у 
Чехії розміщено створений у 2003 р., батальйон НАТО захисту проти хімічної, 
біологічної, радіологічної та ядерної зброї. Військовий комітет НАТО, крім того, 
рекомендував розмістити в країнах Балтії, а також в Польщі, Болгарії та Румунії кілька 
так званих тактичних батальйонів. 

Витрати на оборону в країнах НАТО базуються на принципі спільного 
фінансування, критерії якого постійно переглядаються в результаті виникнення нових 
обставин. Спільне фінансування поширюється на цивільний і військовий бюджети 
НАТО і Програму інвестицій в безпеку НАТО. Фінансування навчання і складу 
національних контингентів здійснюється за рахунок бюджету відповідних держав. 
Вони ж несуть всі витрати з утримання своїх представництв при НАТО, виплачують 
платню офіцерам, прикомандированим до штаб-квартири Альянсу. Платня цивільним 
службовцям виплачується з бюджету НАТО. Всі програми НАТО фінансуються 
спільно тими державами, які в них беруть участь.  

Бюджет НАТО поділяється на такі види: цивільний бюджет. Фінансується 
міністерствами закордонних справ держав НАТО. Контролюється Комітетом 
цивільного бюджету. Виконується Міжнародним секретаріатом НАТО. Формується 
для покриття видатків на заробітну плату персоналу, поточні витрати, а також 
капітальні витрати і витрати на програми, необхідні для досягнення головних цілей 
НАТО: забезпечення результативної політики, планування ресурсів на підтримку 
операцій НАТО в євроатлантичному регіоні і поза його межами; виконання необхідної 
політичної і планової роботи для забезпечення і підтримки вдосконалених 
можливостей і засобів Альянсу; підтримку консультацій і співпраці з партнерами 
заради посилення безпеки і відповіді на нові виклики і загрози безпеці 
євроатлантичного регіону; забезпечення розуміння і підтримки НАТО, її операцій і 
ролі в підтримці безпеки через громадську дипломатію. Допоміжними цілями також є: 
забезпечення професійних і допоміжних послуг Північноатлантичній раді, 
підпорядкованим комітетам і Міжнародному секретаріату; утримання і забезпечення 
функціонування приміщень і інфраструктури штаб-квартири НАТО; забезпечення 
дотримання вимог безпеки в НАТО і безпечного середовища для діяльності персоналу 
штаб-квартири та проведення операцій. 
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Військовий бюджет. Фінансується міністерствами оборони усіх країн-членів 
НАТО і контролюється Комітетом військового бюджету. Покриваються видатки на 
діяльність командних структур під час операцій з реагування на кризові ситуації та 
місій, які виконує НАТО. Включає поточні витрати і витрати на утримання, а також 
капітальні витрати міжнародної військової структури НАТО: військового комітету; 
міжнародного військового штабу; військових агенцій; Верховних командувань НАТО 
і підпорядковані їм командувань; системи управління й інформації; науково-дослідних 
установ; сил раннього повітряного попередження і управління НАТО. 

Інфраструктурний бюджет. Фінансується міністерствами оборони країн-членів і 
контролюється Комітетом інфраструктури. Використовується для фінансування 
об'єктів і обладнання, необхідних для забезпечення функціонування Командування 
НАТО з питань трансформації і Командування НАТО в Європі, оскільки їх утримання 
виходить за межі вимог щодо національної оборони окремих держав. Покриває 
потреби операцій з реагування на кризові ситуації і військові об'єкти та засоби, такі як 
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системи інформації та зв'язку, системи повітряного управління і наведення, 
супутниковий зв'язок, військові штаби, аеродроми, трубопроводи і склади ПММ, 
причали, навігаційне обладнання. 

Виникнення нових інституцій, які почали займатися питаннями співпраці, 
партнерства та діалогу між НАТО й іншими країнами спричинено зміною 
геополітичної ситуації у світі на початку 1990-х років. Нині діють такі інституції: Рада 
євроатлантичного партнерства (англ. Euro-Atlantic Partnership Council, фр. Conseil de 
partenariat euro-atlantique). Заснована у 1997 році, РЄАП стала наступницею Ради 
північноатлантичного співробітництва (РПАС), створеної у 1991 році відразу після 
припинення холодної війни. Це рішення стало відображенням прагнення НАТО 
створити форум у галузі безпеки, який краще відповідав би умовам більш 
поглибленого і оперативного партнерства. У його межах розвивається співпраця між 
НАТО та країнами-партнерами на Євроатлантичному просторі, а також двосторонні 
відносини між НАТО та окремими країнами-партнерами, що беруть участь у програмі 
Це багатосторонній форум, який об'єднує понад 50 країн, з метою забезпечити процес 
діалогу та консультацій з питань політики і безпеки серед країн-членів НАТО та країн-
партнерів. РЄАП складається з 29 країн-членів Альянсу та країн-партнерів. 

Комісія Україна-НАТО є форумом для консультацій між членами НАТО і 
Україною з питань безпеки, що становлять обопільний інтерес. Комісія була створена 
відповідно до Хартії про особливе партнерство НАТО-Україна, підписаної главами 
держав та урядів України та країн НАТО 9 липня 1997 в Мадриді. Комісія покликана 
проводити оцінку розвитку відносин між НАТО і Україною, аналізувати і планувати 
майбутню діяльність, а також давати рекомендації щодо поліпшення або подальшого 
розвитку співробітництва.  

Середньоземноморський діалог - форма співпраці між НАТО та сімома країнами 
Середземномор'я (Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Мавританія, Марокко, Туніс). 
Метою є покращення взаєморозуміння між країнами регіону, безпека та стабільність, 
пояснення політики НАТО. Середземноморський діалог за структурою є переважно 
двостороннім (формат НАТО+1), однак дозволяє регулярні зустрічі у 
багатосторонньому форматі (НАТО+7). Події в рамках Середземноморського діалогу 
фінансуються сторонами самостійно. Однак сьогодні НАТО фінансує до 100% витрат 
країн Діалогу на участь у заходах в його рамках. це програма двостороннього 
практичного співробітництва між окремими країнами-партнерами на 
євроатлантичному просторі і НАТО. 

Програма «Партнерство заради миру» - Завдяки їй держави-партнери мають 
змогу будувати індивідуальні відносини партнерства з НАТО, визначаючи власні 
пріоритети у галузі співпраці. Нині у програмі ПЗМ беруть участь 22 держави. 
Програму ПЗМ було запроваджено у 1994 році з метою надання змоги країнам-
партнерам розвивати відносини індивідуального партнерства з НАТО на основі 
власних пріоритетів у галузі співробітництва та обираючи рівень і темпи розвитку 
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співпраці. Заходи, що пропонуються в переліку ПЗМ, охоплюють практично усі сфери 
діяльності Альянсу. Починаючи з квітня 2011 року, усі заходи і навчання ПЗМ в 
принципі відкрито для участі усіх партнерів НАТО як на євроатлантичному просторі, 
так і держав-учасниць Середземноморського діалогу, Стамбульської ініціативи 
співпраці або партнерів в усьому світі.  

План дій щодо членства в НАТО. Започаткований на Вашингтонському саміті 
(1999) для країн, які прагнуть вступити до НАТО. Він допомагає країнам, що прагнуть 
вступити до Альянсу, зосередити свою підготовку на досягненні визначених у його 
рамках цілей і пріоритетів. План передбачає цілий спектр заходів, спрямованих на 
посилення можливостей кожної країни-кандидата, підтверджуючи у такий спосіб 
обіцянку НАТО тримати двері до членства відчиненими. План дій щодо членства в 
НАТО складається з п'яти розділів, які виходять за рамки лише військових вимог:  

Політичні та економічні питання.  
Військові питання.  
Питання ресурсів.  
Питання безпеки.  
Правові питання. Однак участь у ньому не гарантує членства. Рішення про 

запрошення бажаючих розпочати переговори про вступ приймають країни-члени 
Альянсу на основі консенсусу й у кожному разі окремо. 
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3. Співробітництво і питання вступу України до НАТО

Основоположними документами у відносинах України з НАТО є Хартія про 
особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного 
договору від 9 липня 1997 р. і Декларація про її доповнення від 21 серпня 2009 р. 
Співпраця в практичних сферах регулюється 30 угодами між Україною та НАТО. У 
Конституції України немає положень про позаблоковість або нейтральний статус 
України.  

У Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. йшлося 
лише про намір стати нейтральною державою: «Українська РСР урочисто проголошує 
про свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере 
участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, 
не виробляти і не набувати ядерної зброї».  

Метою проголошення саме такого наміру було засвідчити позицію України 
щодо Організації Варшавського Договору. А вже вийшовши з Варшавського договору, 
добровільно позбувшись такого стримуючого у військовому сенсі засобу, як ядерний 
щит, Україна, на основі аналізу тенденцій міжнародної безпеки, обрала курс на участь 
у колективних безпекових та оборонних системах, що закріплено у національному 
законодавстві.  

Головним механізмом розвитку двостороннього діалогу є Комісія Україна-
НАТО (КУН), створена в 1997 р. відповідно до положень Хартії про особливе 
партнерство. Ключовим практичним інструментом здійснення реформ за сприяння 
Альянсу є Річні національні програми (РНП), запроваджені в 2009 р. згідно з рішенням 
засідання Північноатлантичної Ради НАТО на рівні міністрів закордонних справ 2-3 
грудня 2008 р. У рамках міжпарламентського діалогу постійна делегація ВРУ бере 
участь у заходах Парламентської Асамблеї НАТО, функціонує Міжпарламентська 
рада Україна-НАТО. 

Співпраця в оборонній і безпековій сфері нині набуває нового поштовху завдяки 
програмам розбудови потенціалу і розвитку можливостей. Держави – члени Альянсу 
засудили військову агресію Росії проти України, охарактеризувавши її як порушення 
міжнародного права, що також суперечить принципам, на яких ґрунтуються Рада 
НАТО – Росія і Партнерство заради миру.  

Використовуючи механізм Цільових фондів, окремі держави – члени НАТО і 
країни-партнери мають змогу на добровільній основі виділяти фінансову підтримку 
Україні і нині підтримують нові значущі ініціативи у п'яти найважливіших галузях, 
зокрема:  

Командування, управління, зв'язок і комп’ютеризація - проект на підтримку 
модернізації структур і потенціалу України має подвійну мету: підвищити здатність 
України гарантувати власну безпеку і брати участь у навчаннях і операціях під 
проводом НАТО;  
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Матеріально-технічне забезпечення - проект має на меті сприяти реформуванню 
системи матеріально-технічного забезпечення України і підвищенню її 
взаємосумісності з відповідними системами НАТО через запровадження стандартів 
НАТО щодо обліку і управління військовою технікою і матеріалами; 

 Соціальна адаптація колишніх військовослужбовців - проект має на меті 
допомогти Міністерству оборони України виробити ефективну програму соціальної 
адаптації військовослужбовців, які звільняються у запас (на основі поточних проектів 
із перепідготовки, які запроваджуються за сприяння НАТО); 

Реабілітація поранених - проект має на меті гарантувати належне лікування 
поранених українських чоловіків і жінок- військовослужбовців, а також забезпечити 
обладнанням медично- лікувальні заклади України і провести підготовку 
спеціалізованого персоналу 

Кіберзахист - проект покликаний допомогти Україні виробити технічні 
можливості із протистояння кіберзагрозам, а також забезпечити підготовку і дорадчу 
допомогу щодо вироблення політики;  

Система критеріїв вступу до НАТО була викладена у Вашингтонському договорі 
(4 квітня 1949 року) і практично не змінювалась. Єдність НАТО базується на інтересах 
і цінностях, які об’єднують її членів. Наріжними принципами для всіх країн – членів 
НАТО виступають: демократія, свобода особи, верховенство права, прагнення сприяти 
стабільності і добробуту в Північноатлантичному регіоні, спільна діяльність для 
здійснення колективної оборони та підтримання миру і безпеки. 
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Процес вступу  України до НАТО складається із ряду кроків різного ступеня 
формалізації. Причому, кожен наступний крок, як правило, є все більш 
формалізованим.  

Крок 1. Етап, на якому зараз і знаходиться Україна. Практичним проявом 
діяльності НАТО у цій сфері стало відкриття Центру передового досвіду з питань 
стратегічних комунікацій НАТО, що отримав статус міжнародної організації. Зокрема, 
центр був створений сімома країнами-партнерами, серед яких Латвія, Литва, Естонія, 

ФРН, Польща, Сполучене Королівство та Італія. Центр провів низку навчальних 
семінарів для українських урядовців для ознайомлення їх з методологією та значенням 
стратегічних комунікацій у сучасному суспільстві. Серед головних напрямів роботи 
центру, що були заплановані слід виокремити захист НАТО та країн-членів від 
пропаганди; дослідження інструментів пропаганди Російської Федерації проти 
союзників НАТО; виявлення ознак ведення гібридної війни для формування заходів 
протидії такій війні; вивчення особливостей залучення соціальних медіа до 
просування міжнародних ініціатив Альянсу тощо. Центр передового досвіду з питань 
стратегічних комунікацій НАТО сприяє зміцненню політичного діалогу між НАТО і 
Україною. При цьому Україна виступила ініціатором підписання Дорожньої карти 
партнерства у сфері стратегічних комунікацій з метою удосконалення власної 
інформаційної політики в умовах ведення гібридної війни. 

Крок 2. Підготовка  країни  до  членства  в рамках ПДЧ (Плану дій щодо 
членства в  НАТО)  повинна тривати  до  моменту  отримання членства,  і  невдачі  на 



32 

цьому  шляху можуть  стати  причиною  відмови  від ратифікації протоколів про 
приєднання навіть  після  проходження  всіх  попередніх  кроків.  На  ранішньому 
етапі успіх підготовки  в рамках ПДЧ є важливим  критерієм  (але  далеко  не єдиним) 
при  формуванні консенсусу серед  членів  НАТО  про бажаність запрошення кожного 
нового члена. Підготовка в рамках ПДЧ носить циклічний характер на підставі  річних 
циклів підготовки. Запрошення країни  приєднатися до ПДЧ є офіційним визнання за 
нею статусу кандидата в члени, проте, без будь-яких гарантій членства.   

Крок 3. На цьому етапі Генеральний Секретар НАТО повідомляє керівництву 
країни про досягнення в рамках Альянсу консенсусу щодо бажаності її членства. Таке 
рішення повинне ухвалюватися на саміті НАТО. Однак, може статися так, що 
завдання  НАТО будуть настільки глибоко переглянуті, що всі  нинішні  уявлення про 
параметри і  темпи розширення виявляться абсолютно неадекватними.   

Крок 4. Перед підписанням протоколу про приєднання Україна повинна 
підтвердити свої наміри. Очевидним (хоч і не єдино можливим) засобом для цього є 
проведення референдуму. Його позитивні  результати — найміцніша гарантія того, що 
законодавчий орган в критичний момент не зійде із обраного шляху.  Сенс  цього 
кроку в тому, щоб не  витрачати час і сили  на ратифікацію протоколу про приєднання 
і не ставити в незручне становище ініціаторів  цього  процесу, якщо немає твердої 
упевненості,  що  країна дійсно ратифікує  Північноатлантичний  Договір  після 
отримання офіційного  запрошення. Іноді  цей  етап  називають  подачею  офіційної 
заявки, але головне в ньому — це конкретна демонстрація зацікавленості країни в 
членстві в НАТО.   

Крок 5. Офіційне  запрошення  стає можливим  після  вступу  через протокол 
про  приєднання.  Як показує  практика,  це  тривалий  і складний  процес,  із  огляду 
на кількість  членів  НАТО.  Протокол, навіть  підписаний  і  узгоджений виконавчими 
органами  влади  і політичними  лідерами  всіх  країн-членів, повинен пройти через 
парламенти.  

КРОК 6. отримання офіційного юридично оформленого запрошенняпідписаного 
і  ратифікованого  всіма  членами  НАТО.  Як  правило,  це короткий документ, що 
складається з преамбули і трьох статей (у деяких особливих випадках їх може бути 
більше). Перша стаття свідчить, що після вступу  протоколу  до  сили  Генеральний 
Секретар  НАТО  від  імені  всіх членів  організації  передасть  Україні  офіційне 
запрошення  приєднатися,  і після цього вона стане членом НАТО, як тільки здасть на 
зберігання уряду США свій документ про приєднання.  

 КРОК 7. отримання членства. Країна  вважається  членом  НАТО  з моменту 
здачі  на  зберігання  уряду США  свого  документа  про приєднання.  Далі,  уряд  
США повинен  повідомити  решту  членів організації  про  цю  подію.  Для України, 
як  і  для  переважної більшості  інших  країн,  документ про  приєднання  є  рішенням 
найвищого  законодавчого  органу  про ратифікацію Північноатлантичного Договору. 
Все, що потрібно зробити на рівні цього кроку — привести цей документ до 
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Вашингтона. У загальному випадку,  зробити  це  повинен  Міністр  закордонних 
справ.  Передача  на зберігання проходить в урочистій обстановці у присутності 
представників всіх членів НАТО, що дозволяє звести до мінімуму період їх 
сповіщення про завершення процедури ухваленні нового члена.   

Результати вступу до НАТО: 
Надання  «ядерних  гарантій», відповідно до яких напад на Україну із 

застосуванням  ядерної,  хімічної чи  бактеріологічної  зброї означатиме  адекватну 
відповідь  з боку  ядерних  держав-членів  НАТО (США, Велика Британія, Франція).  

Вступ  до  НАТО  дуже істотно  знижує  ризик  війни  проти  України.  Україна 
є  стратегічно важливою, Геостратегічні переваги,  які  дає  контроль  над  Україною, 
можуть  для  потенційного агресора  переважити  ризик,  який  супроводжуватиме 
агресія  проти України.  

У  результаті  вступу  до  НАТО  Україна  зміцнить  свою територіальну 
цілісність. Вступ  до  НАТО  означатиме  остаточний  вихід  України  з  під пливу 
Росії та ліквідацію можливості його відновлення в майбутньому.  

НАТО дозволяє гарантувати надійну безпеку за невеликі кошти, за які Україна 
ніколи б не мала такого рівня безпеки, як за умов членства в НАТО, навіть якби 
витрачала на оборону весь свій бюджет. НАТО  не  вимагає  масового  переозброєння 
східноєвропейських армій.  Кожна  країна  має  право  на  власний  розсуд 
вирішувати,  які озброєння  і  якого  виробництва  закупляти  для  своїх  збройних  сил. 

Стрімке  збільшення  іноземних  інвестицій,  оскільки  безпека зв'язана з 
економікою (у Польщі, Чехії і Угорщини – приплив іноземних інвестицій за рік після 
оголошення про вступ до НАТО збільшився у 3,5 рази, для Румунії на 141%).  

 Укріплення  середнього  класу  українського  суспільства,  який найбільше 
зацікавлений у євроатлантичній інтеграції. Адже він найбільше потерпає  від 
нестабільності  та  непередбачуваності,  а  НАТО  –  це  формат стійкого розвитку.   

Членство в НАТО покращить перспективи вступу України до ЄС. Вступивши 
до  Альянсу,  будь-яка  держава  мусить  дотримуватися  певних правил,  чітко 
визначених  критеріїв.  Вона  не  матиме  змоги  прийняти рішення,  які  порушують 
свободу  слова,  демократію,  завдадуть  шкоди інтересам українських громадян.   із 
набуттям членства в НАТО ми увійдемо у широкий суспільно-політичний 
простір,побудований  на спільних  цінностях. Якщо не  тільки  на рівні держави, а й на 
рівні політичних партій, громадських організацій ми  інтегруємося  в  суспільно-
політичний  простір  євроатлантичної  цивілізації. 

За нинішніх умов, взаємодія нашої держави з НАТО підпорядковується 
насамперед потребам максимального зміцнення обороноздатності Української 
держави та реформування її Збройних сил, наближенню до стандартів організації, що 
дасть можливість у майбутньому відповідати критеріям, необхідним для приєднання 
до НАТО. 
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