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У статті автор подає в хронологічному порядку етапи розвитку взаємовідносин між Україною і 

НАТО. Коротко подано історію становлення Північноатлантичного альянсу та розглянуто нові за-
вдання, що зараз постають перед організацією. Також приділяється увага законодавчому забезпечен-
ню та суспільній думці щодо питання приєднання України до НАТО. 

 
The author gives the history of development of the North Atlantic alliance and examines new tasks, which 

are appearing for this organization now. Also the author pays our attention to legislative guarantee and social 
opinion about this question. 

Як відомо, пріоритетом зовнішньої політики 
України є повномасштабна інтеграція в європей-
ський простір. Проголосивши свою незалеж-
ність і шукаючи шляхи гарантування національ-
ної безпеки, Україна однозначно стала на пози-
цію входження у майбутньому в європейську 
систему колективної безпеки, що було зафіксо-
вано в офіційних документах нашої держави. 
При цьому українське керівництво цілком усві-
домлювало, що НАТО є найбільш ефективною 
складовою такої системи, на основі якої буде 
формуватися нова архітектура безпеки Європи. 

Перші контакти України з Альянсом були 
започатковані восени 1991 року, тобто ще до 
розпаду СРСР, а вже у січні 1992 року представ-
ник України взяв участь у робочій групі високо-
го рівня Ради Північноатлантичного співробіт-
ництва (РПАС). Подальшому налагодженню 
зв’язків нашої держави з НАТО, без сумніву, 
дуже сприяли взаємні візити на вищому 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 наша 
держава стала 10 березня 1992 року), а 8 червня 
1992 року Президент України Л.Кравчук вперше 
відвідав штаб-квартиру Альянсу в Брюсселі [1]. 

8 лютого 1994 року Україна, оцінивши ініці-

йовану НАТО Програму “Партнерство заради 
миру” (ПЗМ) як важливий елемент загальної 
структури європейської стабільності й безпеки, 
першою з країн СНД підписала Рамковий доку-
мент ПЗМ, а 25 травня передала керівництву 
НАТО свій презентаційний документ з приводу 
участі у програмі ПЗМ [2]. 

У рамках програми “Партнерство заради ми-
ру” кожна з країн-партнерів могла укладати з 
НАТО окремий документ із заходами, які були 
готові здійснювати обидві сторони. 9 липня 19-
97 року у Мадриді 16 глав держав і урядів та 
Генеральний секретар Хав’єр Солана, з одного 
боку, а Президент України Л.Д.Кучма – з друго-
го, підписали “Хартію про особливе партнерство 
між Україною та НАТО”. Обидві сторони брали 
на себе зобов’язання розширити співробітницт-
во, розвивати особливе партнерство, яке сприя-
тиме забезпеченню більшої стабільності, спіль-
них демократичних цінностей в Центрально-
Східній Європі. 

Хартію про партнерство можна розглядати 
як визнання НАТО стратегічної ролі України у 
побудові нової схеми європейської безпеки. Са-
мій Україні в той час треба було включити при-
йняттям Хартії виникнення недовіри з боку сусі-
дів – Польщі, Угорщини і Чехії. Існував ще й 
російський аспект. Росія вже формалізувала свої 
відносини з НАТО шляхом договірного оформ-
лення взаємних зобов’язань. Відсутність подіб-
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ної формалізації поставила б нашу країну у не-
прийнятне становище буферної зони [3]. 

Отже, позитивні військово-політичні наслід-
ки підписання Хартії для України очевидні: 

НАТО визнала і підтримала стратегічний 
курс України на інтеграцію до європейських та 
євроатлантичних структур. Україну вперше ви-
знано невід’ємною складовою частиною Центра-
льно-Східної Європи. 

Зменшена загроза нового розподілу Європи 
на сфери впливу та залишення України у 
“буферній зоні” між Заходом і Сходом. 

Україна отримала додаткові стимули практи-
чного реформування власних Збройних Сил від-
повідно до західних зразків на основі принципів 
демократичного контролю над їх діяльністю [4]. 

8 липня 2002 року Президент України відпо-
відно до статті 107 Конституції України своїм 
Указом увів у дію рішення Ради національної 
безпеки і оборони від 23 травня 2002 року “Про 
Стратегію України щодо організації Північноат-
лантичного договору (НАТО)”. 

В документі, зокрема, визначається, що спря-
мування політики України на повномасштабну 
інтеграцію в європейські та євроатлантичні 
структури викликане необхідністю рахуватися з 
існуючими об’єктивними реаліями європейської 
та світової практики, продиктоване національ-
ними інтересам України. 

Для ефективного забезпечення цього курсу, і 
розроблено Стратегію України щодо НАТО, яка 
окреслює політико-правові засади та кінцеву 
мету курсу України на євроатлантичну інтегра-
цію, бачення нею моделі загальноєвропейської 
системи безпеки, національні інтереси стосовно 
НАТО, цілі та рамки взаємин з цією організаці-
єю, в тому числі і на перспективу. 

Виходячи з політичних реалій сьогодення, 
Україна розглядає НАТО як основу майбутньої 
загальноєвропейської ситеми безпеки і підтри-
мує процес її розширення [5]. 

6 лютого 2003 року Леонід Кучма заявив про 
те, що вибір стратегії України по вступу до Єв-
ропейського Союзу та НАТО є безальтернатив-
ними. Але вже 26 липня 2004 року, Президент 
виключає з військової доктрини положення про 
вступ України до НАТО та Європейського Сою-
зу як кінцеву мету політики євроатлантичної 
інтеграції [6]. 

За нового керівництва Української держави 
європейська інтеграція стане пріоритетом між-
народної діяльності України. Офіційні особи 
нової адміністрації в Києві усе активніше агіту-
ють за вступ України до НАТО. Однак, вони 
дуже гостро усвідомлять ті внутрішні розбіжно-
сті, які їм доведеться подолати, щоб цього дося-
гти. 

Про те, що Україна є важливим стратегічним 
партнером для Альянсу, наголошує Генеральний 

секретар НАТО Яаап де Хооп Схеффер: “З но-
вим керівництвом України ми зможемо погли-
бити і розширити співробітництво”. Тим часом, 
хотілося б нагадати, що під час одного з інтер-
в’ю Генеральний секретар НАТО нагадав про 
існування Плану дій та щорічного Цільового 
плану “Україна – НАТО”, які підтримують усі 
натівські країни, і суттю цих програм є євроат-
лантична інтеграція України. Як відомо з соціо-
логічних опитувань щодо вступу України до 
НАТО і причин, через які українці вважають, що 
вони сьогодні не можуть вступити до Альянсу, 
то треба наголосити на тому, що опитування 
демонструють розуміння народом того, що 
Україна ще не готова вступити до НАТО, до 
цього кроку необхідно готуватися. Суть підгото-
вки зводиться не лише до планів і слів, прописа-
них у документах. Йдеться про пріоритети, ви-
конання яких може перетворити не лише держа-
ву, а й суспільство загалом [7]. 

А чи потрбіно взагалі Україні вступати в НА-
ТО? 

Національна безпека великої країни із враз-
ливим геополітичним положенням може бути 
досягнута або за допомогою могутнього потен-
ціалу стримування (наприклад, ядерного), або за 
рахунок участі у впливових і потужних воєнних 
блоках чи альянсах. 

Геополітичне положення нашої країни протя-
гом століть зумовлювало той факт, що її терито-
рія була ареною протиборства між державами 
Сходу і Заходу. Нині конкурентна боротьба за 
вплив на Україну Росії і США, за умов збере-
ження невизначеності зовнішньополітичних 
орієнтирів, пасивності у вирішенні питань без-
пеки та відсутності внутрішньої стабільності 
можуть все ж таки призвести до набуття нашою 
країною статусу буферної зони між геополітич-
ними силовими центрами. 

Саме тому активізацію взаємовідносин між 
Україною і НАТО можна розглядати як засіб 
убезпечення від перелічених вище небезпек 
шляхом розвитку співпраці з Альянсом аж до 
приєднання до нього [8]. 

Треба нагадати, що Організація Північноат-
лантичного договору (НАТО) була утворена в 
1949 році, на самому початку “холодної війни”. 
Спочатку до її складу увійшли 12 країн – США, 
Канада, Велика Британія, Франція, Португалія, 
Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Іслан-
дія, Данія та Норвегія, до яких в наступні 50 
років приєдналися Туреччина, Греція, ФРН та 
Іспанія, а в 1999 році – Польща, Чехія та Угор-
щина. В 2004 році до лав альнсу вступили Бол-
гарія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Сло-
венія, Естонія. 

На момент своєї появи Північноатлантичний 
договір був доволі типовим документом про 
взаємодопомогу. Його стаття 4 говорила про 
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можливість консультацій учасників в разі, якщо, 
на їх думку, їх політична незалежність, терито-
ріальна цілісність або безпека опинялися під 
загрозою. Основна стаття договору – стаття 5 – 
передбачає здійснення взаємодопомоги учасни-
кам договору в разі збройного нападу на одного 
або декількох з них у Європі чи в Північній 
Америці. 

Розпад СРСР, розвал “соціалістичного табо-
ру” та саморозпуск Організації Варшавського 
договору усунули першопричину створення НА-
ТО. В новій ситуації країни Альянсу опинился 
перед вибором: а) розпустити НАТО; б) зберег-
ти інфраструктуру та створити на її основі військо-
вий орган ОБСЄ або ООН; в) зберегти НАТО в 
якості військово-політичного блоку з обмеженим 
членством, розширивши її функції та географічну 
сферу діяльності за межі Євроатлантичного регіо-
ну. Країни блоку обрали третій шлях [9]. 

Наприкінці квітня 1999 року у Вашингтоні 
відбулася сесія Ради НАТО на найвищому рівні, 
яка була присвячена 50-річчю підписання Півні-
чноатлантичного договору. На ній, зокрема, об-
говорювалась нова стратегічна концепціія Алья-
нсу на ХХІ століття. Відповідно до цієї концеп-
ції з завершенням “холодної війни” та зникнен-
ням колишнього головного супротивника – 
СРСР – сенсом існування НАТО повинна стати 
не тільки колективна гарантія безпеки кордонів 
країн-учасниць від зовнішньої агресії в регіоні 
Північної Атлантики, але й більш масштабні 
завдання. Мова йде про запобігання створення 
зброї масового знищення “антизахідними” дик-
таторськими режимами, активній протидії між-
народному тероризму, захисту прав людини та 
національних меншин, котрим загрожує гено-
цид, а головне – про операції по відновленню та 
підтримці миру в локальних конфліктах, в тому 
числі внутрішнього характеру. 

Головна особливість даної концепції полягає 
у тому, що, по задумці її американських розроб-
ників, збройні сили Альянсу могли б використо-
вуватися ни поза зоною дії Північноатлантично-
го договору та без обов’язкового мандату єдино-
го уповноваженого на те органу – Ради Безпеки 
ООН. Нова стратегічна концепція НАТО, таким 
чином, вперше відкрито виводить за дужки 
ООН, з її правилом одноголосності п’яти постій-
них членів Ради Безпеки та напряму надає діям 
Альянсу глобального масштабу [10]. 

Стратегічна концепція Альянсу статтю 37 
безпосередньо адресує Києву: “Україна посідає 
особливе місце в євроатлантичному просторі 
безпеки і є важливим і цінним партнером у спра-
ві розвитку стабільності та спільних демократи-
чних цінностей. НАТО зобов’язується й надалі 
зміцнювати своє особливе партнерство з Украї-
ною на засадах Хартії НАТО-Україна...” [11]. 

Важливим етапом трансформації Організації 

Північноатлантичного договору, був самміт в 
Стамбулі (Туреччина) 27-29 червня 2004 року, 
де Генеральний секретар Альянсу Яап де Хооп 
Схеффер заявив про програму реформування 
НАТО, яка була підготовлена секретаріатом ор-
ганізації з ціллю зміцнити принцип колективної 
оборони Альянсу. Стамбульський самміт прохо-
див під знаком оновлення концепції міжнарод-
ної безпеки Альянсу. За словами де Хооп Схеф-
фера, в сьогоднішніх умовах НАТО буде зміц-
нювати стабільність в світі трьома шляхами:      
1) розвиваючи відносини з зростаючим числом 
партнерів; 2) проводячи операції на Балканах, в 
Афганістані та на Середземному морі; 3) модер-
нізуючи збройні сили для виконання нових за-
вдань далеко від дому. 

“Наша стамбульська зустріч в верхах нагадує 
про те, що НАТО долає нові виклики ХХІ сто-
ліття, діє разом на місцях, з ціллю збереження 
нашої загальної безпеки, та налагоджує взаємо-
дію, щоб зміцнювати безпеку там, де це необхід-
но”, – говорить Генеральний секретар де Хооп 
Схеффер. 

Стамбульський самміт мав також велике зна-
чення і для України. На засіданні комісії Украї-
на – НАТО сторони обговорили широке коло 
питань, стосовно подальшого поглиблення спів-
робітництва, реалізації євроатлантичних устрем-
лінь нашої держави [12]. 

Але, як вже вище згадувалось, Україна – а 
точніше президент своїм указом виключив з 
Військової доктрини окремі положення, що сто-
сувалися орієнтації на вступ України до НАТО 
та Європейського Союзу. Рішення глави україн-
ської держави викликало великий резонанс. 

Та на справді, річ у тому, що згаданим прези-
дентським указом з української військової докт-
рини була вилучена теза про підготовку нашої 
країни до “повноправного членства в НАТО та 
Європейському Союзі”, яка була внесена до до-
кументу буквально перед Стамбульським саммі-
том Альянсу. Але після засідання комісії Украї-
на – НАТО, під час якого сторони прийняли ряд 
конкретних рішень, відповідне положення Вій-
ськової доктрини було сформульовано більш 
зважено і, як стверджують аналітики, реалістич-
но. “В умовах сучасного військово-політичного 
становища інтереси національної безпеки Украї-
ни визначають важливе поглиблення відносин з 
НАТО та ЄС як гарантами безпеки та стабільно-
сті в Європі... Активізація євроатлантичної інте-
грації України, в тому числі шляхом глибокого 
реформування оборонної сфери держави у від-
повідності до європейських стандартів, відно-
ситься до найважливіших пріоритетів як зовніш-
ньої, так і внутрішньої політики” – говориться в 
новій редакції документу [13]. 

Але сам колишній президент стосовно коре-
гування Військової доктрини висловився так: 
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“Сама по собі доктрина – короткостроковий до-
кумент. Її прийшлося уточнити в минулому році 
після Стамбульського самміту Україна – НАТО. 
Там не вийшло розмови по суті. Ми очікували 
хоча б якихось конкретних шагів нам назустріч, 
якогось імпульсу. Замість цього довелося почу-
ти загальні правильні слова про демократію, 
вибори й інше. Стало зрозуміло, що ми поки 
далекі від проголошеної нами “кінцевої ме-
ти” [14]. 

Окрім власне політичного аспекту приєднан-
ня України до Організації Північноатлантичного 
договору є й ще деякі проблеми: законодавче 
забезпечення, суспільна думка, інформаційна 
діяльність і таке інше. 

Законодавчий аспект реалізації Україною 
курсу на євроатлантичну інтеграцію можна по-
ділити на дві основні складові, що є паритетни-
ми за своїм значенням: 1) формування договірно
-правової бази між Україною і НАТО, 2) розви-
ток внутрішнього законодавства на базі загаль-
них принципів демократії і міжнародного права. 

У Рекомендаціях парламентських слухань 
про взаємовідносини та співробітництва Украї-
ни до НАТО (2003 рік), перед Верховною Радою 
були поставлені такі питання: 

1) підтримати курс України на євроатлантич-
ну інтеграцію, кінцевою метою якого мало стати 
набуття повноправного членства в НАТО, та 
законодавчо закріпити відповідне положення; 

2) здійснювати належне та своєчасне законо-
давче забезпечення взаємовідносин і співробіт-
ництва України з НАТО, зокрема актуалізувати 
законодавчі акти, що є базовими для політики 
національної безпеки і оборони України [15]. 

До законодавчих проблем вступу України до 
Альянсу також відносяться положення, записані 
в Декларації про державний суверенітет та в 
Конституції України. В Декларації зокрема за-
писано, що “Українська РСР урочисто проголо-
шує про свій намір стати в майбутньому постій-
но нейтральною державою, котра не приймає 
участі у військових блоках...”. А стаття 17 Кон-
ституції наголошує на тому, що на території 
України заборонено розташовувати іноземні 
військові бази, що яких можна віднести і бази 
НАТО. 

Інша проблема – суспільна думка. І вона на 
мій погляд є більш серйознішою перешкодою 
для вступу України до Північноатлантичного 
альянсу. Перш за все Україні потрібна внутріш-

ня готовність до вступу до НАТО. Ряд держав 
під час вступу до НАТО проводили референдум. 
Але не всі. Референдуми проводять там, де є 
розбіжність думок. 

Треба, щоб суспільство сприймало НАТО 
позитивно. На одному з останніх засідань коор-
динаторів із взаємодії з НАТО відмічалося, що в 
суспільстві панують інертні уявлення і ставлен-
ня до цього питання. Отож, теперішній владі 
слід дуже грамотно організувати інформаційну 
політику. Треба показати переваги НАТО [16]. 

Але тим часом Центрвиборчком почав про-
цедуру проведення всеукраїнського референду-
му з питань вступу в НАТО та ЄЕП, що ініційо-
ваний СДПУ(о)РЯР. 

. 
Як повідомила прес-служба партії, після роз-

гляду представлених документів відносно реєст-
рації ініціативних груп ЦВК на своєму засіданні 
прийняла позитивне рішення для ініціаторів 
референдуму. 

Центральна виборча комісія погодилася заре-
єструвати ініціативні групи, видати відповідні 
посвідчення членам ініціативних груп та встано-
вила строк збору підписів відносно референдуму – 
до 1 березня 2006 року. Тепер у відповідності до 
Закону “Про Всеукраїнські референдуми” для про-
ведення плебісциту необхідно зібрати 3 мільйони 
підписів громадян України в 2/3 областей [17]. 

Якщо Україна приєднається до НАТО, то 
отримає можливість: 

− отримання надійних гарантій державного 
суверенітету, територіальної цілісності та 
непорушності державних кордонів; 

− забезпечення національної безпеки у 
найефективніший з політичної, військо-
вої, економічної та фінансової точки зору 
спосіб; 

− завершення реформування Збройних Сил 
України [18]. 

Також такий розвиток подій передбачає: 
− розширення зони стабільності в Європі; 
− зменшення тиску з боку Росії на країни 

СНД; 
− розширення меж “політичної Євро-

пи” [19]. 
Та щоб все це стало реальністю, треба досяг-

ти рівноваги між політичними заявами керів-
ництва української держави та прагненнями сус-
пільства. 
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