
У Посланні Президента України до Верхов-
ної Ради України «Європейський вибір: Концеп-
туальні засади стратегії економічного та соціаль-
ного розвитку України на 2002-2011 роки» зазна-
чено: «Інтереси національної безпеки держави та 
сучасна міжнародна ситуація диктують необхідність 
суттєвого поглиблення відносин України з НАТО.  

Активізація євроатлантичного інтеграційно-
го вектора зовнішньої політики України, його 
чітке спрямування на повномасштабну євроат-
лантичну інтеграцію, на реформування військо-
вого потенціалу країни відповідно до європейсь-
ких стандартів має стати одним з найважливіших 
пріоритетів зовнішньої політики нашої держави.  

Ми повинні бути готовими йти в НАТО насті-
льки, наскільки самі держави – члени Альянсу бу-
дуть до цього готові, і робити все можливе для того, 
щоб інтереси України і НАТО в цьому питанні збіг-
лися. Це – запорука активної участі України в даль-
шому формуванні європейської політики у сфері 
безпеки, врахування інтересів нашої держави в про-
цесі євроатлантичної інтеграції» [2]. 

Стосовно доцільності та своєчасності прове-
дення референдуму щодо НАТО Президент Ат-
лантичної Ради України генерал В. Гречанінов 
висловився таким чином: «Референдум про вступ 
у НАТО сьогодні зайвий з однієї простої причи-
ни: нас туди ніхто не запрошує. Сьогодні ідея 
референдуму про вступ у НАТО просто викорис-
товується для задоволення певних політичних 
амбіцій. НАТО нам потрібна для того, щоб пот-

рапити в Євросоюз. Це об’єктивна реальність – 
усі без винятку держави, які приєдналися до ЄС, 
спочатку стали членами НАТО. Це обов’язковий 
щабель на шляху до Європи. Якщо ми скажемо 
НАТО «ні», то це буде «ні» перспективі вступу 
України в ЄС» [18]. 

Перший міністр оборони незалежної України 
генерал армії К. Морозов, який сьогодні обіймає 
посаду Голови Місії України при НАТО наголо-
шує: «Позаблоковий статус був надзвичайно вигід-
ним політичним досягненням у перші роки незале-
жності України, оскільки він надав час для вивчен-
ня ситуації. Сьогодні він вичерпав своє значення. З 
урахуванням того, що механізм колективної оборо-
ни більш ефективний, ніж  нейтральний статус, 
Україна повинна вибирати – або НАТО, або Органі-
зація договору про колективну безпеку (ОДКБ) на 
чолі з Росією. Для ухвалення рішення потрібно про-
аналізувати всю інформацію, зрівняти критерії, 
необхідні для вступу в Альянс і в ОДКБ. Членство 
в НАТО передбачає досягнення високих показників 
у найважливіших сферах державного ладу – це і 
політичні, й економічні, і суто військові критерії. 
На всіх цих напрямках повинна бути розгорнута 
величезна робота для структурної перебудови. Са-
ме просування держави на шляху досягнення кри-
теріїв є вдалим випадком сприяти загальнодержав-
ному розвитку. А в ОДКБ? Немає таких вимог, а 
виходить, не буде й реального розвитку...» [19].  

Метою даного дослідження є визначення 
сучасного стану відносин між Україною і НАТО, 
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Політологія 

здобутків і перепон на шляху до євроатлантичної 
інтеграції нашої держави. 

Хронологію, основні напрямки і стан сто-
сунків між Україною і НАТО пропонується розг-
лянути за такою схемою: 

 послідовність розвитку контактів і співпраці; 
 План дій Україна – НАТО; 
 співпраця у сфері підтримання миру і безпе-

ки; 
 реформування галузі безпеки й оборони; 
 співпраця між військовими і у галузі 

озброєнь; 
 цивільне планування на випадок надзви-

чайних ситуацій; 
 інформування громадськості. 
Послідовність розвитку контактів і спів-

праці. Офіційні відносини між Україною й НАТО 
встановлюються в 1991 році, коли Україна всту-
пає в Раду північноатлантичного співробітництва 
(пізніше перейменована у Раду євроатлантичного 
партнерства) відразу після розпаду Радянського 
Союзу і отримання нею незалежності. 

У 1994 році Україна стала першою країною – 
членом СНД, яка приєдналась до «Партнерства 
заради миру» (ПЗМ). Це приводить до розробки 
Плану дій Україна – НАТО міністрами закордон-
них справ, на зустрічі в листопаді у Празі, Чеська 
Республіка [10, c. 5]. 

Україна була серед перших країн, які відк-
рили дипломатичні місії при НАТО в 1997 році. 

У травні 1997 року в Києві відкрився Центр 
інформації та документації НАТО, роль якого 
полягає в координації інформаційної діяльності, 
спрямованій на підтримку взаємовигідного парт-
нерства України і НАТО і пояснення політики 
Альянсу широким колам української громадсько-
сті. Центр має у своєму складі військовий зв’яз-
ковий елемент, який тісно співпрацює з українсь-
кими збройними силами над питаннями участі у 
спільних навчаннях, тренуванні та миротворчих 
операціях під проводом НАТО. 

9 липня 1997 року в Мадриді український 
президент і глави держав і урядів НАТО підписа-
ли Хартію про Особливе партнерство між НАТО 
та Україною. Хартія стала основою для відносин 
між НАТО та Україною і дала можливість держа-
вам НАТО підтвердити свою підтримку суверені-
тету, незалежності, територіальній цілісності, 
демократичному розвитку, економічному процві-
танню і статусу неядерної держави України, а 
також принципу недоторканності кордонів.  

Згідно з Хартією було створено Комісію 
Україна – НАТО (КУН), яка є органом, відповіда-
льним за розвиток відносин між НАТО і Украї-
ною та керування спільною діяльністю. 

Для виконання роботи у специфічних сфе-
рах створено спільні робочі групи. Зокрема, це 
оборонна реформа, озброєння, економічна безпе-
ка, наукова та екологічна співпраця, які визначені 
в Хартії як сфери політичних консультацій і 
практичного співробітництва. До інших сфер 
належать оперативні питання, врегулювання кри-

зових ситуацій і підтримка миру, співпраця між 
військовими та цивільне планування на випадок 
надзвичайних ситуацій [5, c. 219]. 

1998 р. При НАТО відкрито Військову місію 
по зв’язках. Українські військовослужбовці пра-
цюють у Центрі координації партнерства, який 
розташований поряд з оперативним командуван-
ням НАТО в Монсі, Бельгія. 

Створена спільна робоча група з оборонної 
реформи Україна – НАТО з метою співпраці по 
реформуванню галузі безпеки і оборони.  

У квітні 1999 р. у Києві відкривається Бюро 
зв’язку НАТО, покликане полегшити участь 
України в програмі «Партнерство заради миру» і 
сприяти її реформам за допомогою контактів з 
Міністерством оборони й іншими українськими 
установами. Бюро очолює цивільна особа, яка 
повинна працювати безпосередньо з українськи-
ми офіційними колами, заохочуючи їх до цілко-
витого використання можливостей співпраці у 
рамках Хартії Україна – НАТО і програми ПЗМ. 

На місце служби в складі миротворчого кон-
тингенту під керівництвом НАТО в Косово при-
буває польсько-український батальйон. 

2000 р. – Український парламент ратифікує 
Угоду про статус військ (сил) ПЗМ. 

У травні 2002 р. президент Л. Кучма оголо-
сив про бажання України вступити до НАТО. На 
засіданні КУН у Рейк’явіку міністри закордонних 
справ наголосили на своєму прагненні підняти 
відносини на якісно новий рівень, зокрема через 
інтенсифіковані консультації і співпрацю з полі-
тичних, економічних і оборонних питань. 

У серпні 2004 р. відкрито Офіс оборонної 
документації НАТО в Україні, завданням якого є 
поліпшення доступу до документації підрозділам 
і штабам, які беруть участь у заходах ПЗМ [5, c. 223]. 

Квітень 2005 року – початок Інтенсифікова-
ного діалогу щодо прагнення України вступити 
до НАТО. 

Червень 2005 року – візит Генерального 
секретаря НАТО до Києва. 

План дій Україна – НАТО було затверджено 
в листопаді 2002 р. у Празі на засіданні КУН. 
Метою Плану є чітке визначення стратегічних 
цілей і пріоритетів України на шляху до цілкови-
тої інтеграції в євроатлантичні структури безпеки 
та забезпечення стратегічних рамок для поточної 
і майбутньої співпраці. План дій Україна – НАТО 
спрямований на поглиблення і розширення відно-
син між НАТО і Україною та встановлює спільно 
узгоджені принципи і завдання щодо:  

 політичних і економічних питань;  
 інформаційних питань;  
 питань безпеки, оборони та військових справ;  
 захисту і безпеки інформації;  
 правових питань [5, c. 220]. 
Оцінюючи виконання Плану дій у середині 

2004 року, члени Альянсу наголосили на необхід-
ності здійснення українським керівництвом рі-
шучих кроків щодо забезпечення вільних і чес-
них виборів, гарантування свободи преси і верхо-
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венства права, зміцнення громадянського суспі-
льства і судової гілки влади, поліпшення контро-
лю за експортом зброї, втілення реформи у галузі 
оборони і безпеки та виділення фінансових ресу-
рсів для її здійснення. Вони також визнали вико-
нання Україною комплексного оборонного огля-
ду, результати якого вказують на необхідність 
значного перегляду підходів України до оборони 
сукупно з активною модернізацією українських 
збройних сил. 

Квітень 2005 року. У Вільнюсі, Литва, на засі-
данні КУН на рівні міністрів закордонних справ 
держав Альянсу і України розпочали Інтенсифіко-
ваний діалог щодо прагнення України вступити до 
НАТО. 27 червня 2005 року під час візиту Генера-
льного секретаря НАТО до Києва уряд України 
офіційно презентував перший документ для обгово-
рення, у якому розглядалися ключові питання: вну-
трішня і зовнішня політика, реформування галузі 
безпеки й оборони, питання права і безпеки. Визна-
чено у специфічних термінах ті сфери, де необхідно 
досягти прогресу для того, щоб наблизити до реаль-
ності прагнення України. Цей документ став осно-
вою для проведення структурованих фахових дис-
кусій, які дають українським офіційним особам 
можливість більше дізнатись про те, що очікувати-
меться від України як потенціального члена Альян-
су, а також дозволяють представникам НАТО дета-
льніше ознайомитися з політикою реформ і можли-
востями України. 

У Вільнюсі держави Альянсу і Україна також 
оголосили про пакет короткотермінових заходів, 
спрямованих на поглиблення співпраці між НАТО 
і Україною у ключових галузях реформ: посилен-
ня демократичних інституцій, вдосконалення по-
літичного діалогу, інтенсифікація реформ сектора 
безпеки й оборони, поліпшення інформування 
громадськості та управління соціально-економічними 
наслідками реформ [5, c. 222]. 

Листопад 2007 р. У Києві на базі Офісу  
зв’язку НАТО в Україні пройшли зустрічі в рам-
ках цільових груп Мережі партнерства Україна – 
НАТО. Учасники пропонували зосередитись на 
якісних показниках, визначених Планом дій 
Україна – НАТО: дослідити такі сфери, як додер-
жання прав людини, судова реформа, боротьба з 
корупцією, реформування сектора безпеки, ути-
лізація надлишкових видів озброєння та військо-
вої техніки тощо [4]. 

Співпраця у сфері підтримання миру і безпе-
ки. Протягом кількох років Україна утримувала в 
складі миротворчих сил під проводом НАТО в 
Боснії та Герцеговині піхотний батальйон, мото-
піхотний батальйон і ескадрилью гелікоптерів.  

В операції під проводом НАТО в Косові 
взяли участь ескадрилья гелікоптерів та майже 
300 миротворців. 

Україна продовжує робити свій внесок у 
міжнародну стабільність і боротьбу з терориз-
мом, надаючи право на проліт над її територією 
силам, які розгорнуті в Афганістані у складі Між-

народних сил сприяння безпеці під проводом 
НАТО [5, c. 223]. 

Майже 1600 українських військовослужбов-
ців було розгорнуто в Іраку в складі багатонаціо-
нального підрозділу в одному із секторів міжна-
родних стабілізаційних сил, до яких входять ми-
ротворці з країн – членів НАТО і партнерів. 

Реформування галузі безпеки й оборони. Ус-
падкувавши значну частину збройних сил СРСР, 
Україна перебуває у процесі їх реформування з 
метою приведення збройних сил у відповідність 
до нових вимог безпеки, умов демократії та наяв-
них ресурсів.  

Колишній міністр оборони України О. Кузь-
мук висловився з цього приводу таким чином: 
«Що стосується НАТО, я прагматик: на сьогодні 
наша країна до вступу не готова... Але я за те, щоб 
держава і її збройні сили досягли тих стандартів, 
які прийняті в країнах – учасницях НАТО» [12].  

Україна звернулася до НАТО по допомогу в 
перетворенні великих збройних сил, створених на 
основі призову, на менші, професійні, більш мобі-
льні збройні сили, здатні задовольнити потреби 
безпеки країни та брати активну участь у забезпе-
ченні європейської стабільності й безпеки.  

Реформувати галузь безпеки й оборони 
Україні допомагає також участь у ПЗМ, яка дає 
можливість розробити спільні цілі розбудови 
таких структур і засобів збройних сил, які допо-
могли б Україні досягти оперативної сумісності з 
Альянсом.  

Участь України в інших заходах ПЗМ зали-
шається стабільною, і очікується, що в 2005-2007 
роках вона візьме участь у 400 заходах, зокрема в 
мовній підготовці, військових навчаннях і опра-
цюванні оперативних концепцій. 

Значна допомога у виконанні проектів з де-
мілітаризації надається через Цільовий фонд 
ПЗМ, створений через добровільні фінансові  
внески членів Альянсу. Перший такий проект, за 
впровадження якого відповідає Агентство НАТО 
з технічного обслуговування і постачання, завер-
шився утилізацією 400 тис. наземних мін. Другий 
проект Цільового фонду ПЗМ, який розпочався в 
2005 р., полягає у знищенні 133 тис. тонн звичай-
них боєприпасів, 1,5 мільйона одиниць стрілець-
кої зброї та інших озброєнь [5, c. 224-225]. 

НАТО надає допомогу Україні у вирішенні 
проблем військовослужбовців, звільнених у за-
пас: з грудня 1999 р. по 2005 р. було організовано 
39 курсів із вивчення іноземних мов, які закінчи-
ли 447 колишніх військовослужбовців, і 15 курсів 
з основ ведення підприємницької діяльності для 
звільнених у запас офіцерів. На ці цілі в 2005 р. 
було виділено 150 тис. євро, а на 2006 рік перед-
бачено 300 тис. євро [7, c. 1-2]. 

Економічні аспекти оборони мають два на-
прями: діяльність із перепідготовки та інститу-
ційний діалог, зосереджений на питаннях обо-
ронної економіки, економічної безпеки та еконо-
мічних аспектах перебудови оборонної промис-
ловості євроатлантичної інтеграції. 
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У рамках діалогу в цій сфері підтримуються 
обмін досвідом з експертами і питання безпеки 
економічного розвитку, зокрема оборонних    
бюджетів і управління оборонними ресурсами та 
їх зв’язку з макроекономікою і перебудовою обо-
ронної галузі. Проводяться курси з оборонної 
економіки, на яких розглядається увесь бюджет-
ний процес – від фінансового планування до фі-
нансового контролю [5, c. 225]. 

Директор Центру дослідження армії, кон-
версії й роззброювання С. Згурець звертає увагу 
на те, що відповідно до українського законодав-
ства витрати на оборону щорічно повинні стано-
вити 3 % від внутрішнього валового продукту. 
Це більше, ніж передбачено вимогами НАТО. 
Однак реально оборонний комплекс України фі-
нансується лише на 1,3 % ВВП. Тому в цей час 
займатися переозброєнням армії по стандартах 
Альянсу практично неможливо. Якщо протягом 
наступних п’яти років на оборонний комплекс 
щорічно буде виділятися більше півмільйона до-
ларів, то українську армію можна на 70 % пере-
оснастити відповідно до вимог НАТО [13]. 

Управління економічними і соціальними 
наслідками оборонної реформи є головною сфе-
рою співпраці. За угодою з українським Націона-
льним координаційним центром, який відповідає 
за соціальну адаптацію звільнених у запас війсь-
ковослужбовців, НАТО фінансує і впроваджує в 
Україні курси іноземних мов і менеджменту. Піс-
ля початку Інтенсифікованого діалогу з Украї-
ною НАТО подвоїла ресурси, що виділяються на 
співпрацю у цій сфері [5, c. 226]. 

Співпраця між військовими України і НАТО 
розвивається в рамках Військового робочого плану 
Україна – НАТО. Головна його мета – допомога 
Україні в здійсненні оборонної реформи та обмін 
військовим досвідом і знаннями щодо роботи, яку 
виконує Спільна робоча група з оборонної реформи. 

Військовий персонал НАТО також взяв на 
себе відповідальність за розробку правових ра-
мок, які дозволили б НАТО і Україні розвивати 
оперативну співпрацю. До них належить Угода 
про статус збройних сил ПЗМ, що набула чинно-
сті 26 травня 2000 року.  

Меморандум про взаєморозуміння щодо 
підтримки країни, яка приймає представників 
інших держав, ратифікований у березні 2004 ро-
ку і спрямований на розв’язання питань надання 
цивільної і військової допомоги збройним силам 
Альянсу, які розташовані на території України 
або перетинають її транзитом у мирний час, під 
час кризи або війни.  

Меморандум про взаєморозуміння щодо 
стратегічних військово-транспортних повітряних 
перевезень, підписаний у червні 2004 року, надає 
НАТО важливу допомогу в перевезенні великога-
баритних вантажів. 

Різні заходи і військові навчання ПЗМ, які 
інколи проводяться і в Україні, дають змогу осо-
бовому складу збройних сил тренуватись у прове-
денні операцій з підтримання миру та отримувати 

безпосередній досвід співпраці з підрозділами 
країн – членів НАТО та інших партнерів Альянсу.  

Члени Альянсу в 2006 р. виділили Україні 
близько $800 тис. на підготовку цивільних спеці-
алістів для Міністерства оборони. 

Завдяки НАТО було збережено найбільший 
у Європі полігон «Яворів» у Львівській області, 
до забезпечення діяльності якого залучаються 
тисячі цивільних осіб і десятки приватних компа-
ній малого та середнього бізнесу, отримуючи 
постійну роботу та замовлення щодо надання 
побутових та інших послуг, поставок продуктів 
харчування, одягу тощо [7, c. 1-2]. 

У листопаді 2007 р. корвет ВМС України 
«Луцьк» у рамках антитерористичної операції 
НАТО «Активні зусилля» прибув до грецької 
військово-морської бази Суда-Бей. Екіпаж корве-
та пройшов сертифікацію експертами Альянсу, 
здійснив два виходи в море, де українські моряки 
разом з екіпажем фрегата італійських ВМС про-
демонстрували свій професіональний вишкіл та 
здатність працювати у складі з’єднання НАТО. 
Далі «Луцьк» перейшов в оперативне підпоряд-
кування до командування морським компонен-
том Об’єднаних збройних сил НАТО і вийшов на 
самостійне бойове патрулювання у визначений 
район Середземного моря [15]. 

Українські старші офіцери регулярно навча-
ються на курсах в Оборонному коледжі НАТО в 
Римі, Італія, та Школі НАТО в Обераммергау, 
Німеччина. Зв’язки з цими закладами допомогли 
створити новий багатонаціональний факультет в 
Академії оборони України [5, c. 226]. 

Відповідно до Цільового плану Україна – 
НАТО на 2007 рік у Львівському інституті сухо-
путних військ та Харківському університеті по-
вітряних сил за підтримки представників Стра-
тегічного командування НАТО з трансформації 
були обговорені шляхи отримання консультатив-
но-дорадчої допомоги в рамках реалізації Держа-
вної програми розвитку Збройних Сил України 
на 2006-2011 роки, стан та перспективи військо-
вого співробітництва нашої країни із Стратегіч-
ним командуванням НАТО з трансформації [4]. 

Співпраця у галузі озброєнь розпочалась у 
березні 2004 р. з приєднанням України до        
програми ПЗМ, і зосереджена вона на вдоскона-
ленні оперативної сумісності оборонних систем. 
Співпраця у цій сфері сприяє більш активній уча-
сті України в спільних операціях з підтримання 
миру [5, c. 227]. 

Спільне цивільне планування на випадок над-
звичайних ситуацій розпочалося в 1995 році піс-
ля сильних дощів та повені у Харківській області. 
Україна виступала як країна-господар під час 
проведення декількох навчань з цивільного пла-
нування. Останнім часом під час проведення 
польового навчання «Спільна допомога – 2005» 
основна увага була сфокусована на реагуванні на 
потенційні терористичні атаки з використанням 
хімічних агентів, що покращило можливості  
ефективно реагувати на подібні події [6, c. 4]. 
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Західні області України часто страждають 
від повеней. Держави НАТО та інші партнери 
допомагали Україні долати наслідки потужних 
повеней у 1995, 1998, 2001 роках. Основна увага 
співпраці зосереджена на допомозі Україні краще 
підготуватись до таких надзвичайних ситуацій і 
більш ефективно долати їх наслідки. Навчання 
ПЗМ, зокрема ті, що проводились у Закарпатсь-
кій області України у вересні 2000 року, дозволя-
ють випробувати процедури надання допомоги з 
ліквідації наслідків катастроф.  

У 2001 році за участю сусідніх держав було 
розпочато проект з розробки ефективної системи 
попередження про повені та реагування на них у 
басейні річки Тиса. Навчання ПЗМ також допо-
магають розробляти плани й ефективні засоби 
долання наслідків інших природних катастроф, 
таких як лавини чи землетруси, або надзвичай-
них ситуацій техногенного характеру, пов’язаних 
з розливом токсичних речовин, чи терористичних 
актів із застосуванням хімічних, біологічних, 
радіологічних ядерних агентів [5, c. 227].  

У 1991 р., коли була створена Спільна робоча 
група з наукової та екологічної співпраці, розпо-
чалася участь України в науковій програмі НАТО. 
Пріоритети України в науковій співпраці включа-
ють інформаційні технології, біологію клітини і 
біотехнологію, нові матеріали, захист довкілля та 
раціональне використання природних ресурсів. 
Екологічна співпраця зосереджена, зокрема, на 
екологічних проблемах оборонного характеру. 
НАТО також фінансує ряд проектів зі створення 
базової інфраструктури комп’ютерних мереж 
українських науково-дослідних установ та забез-
печення їм доступу до Інтернету [5, c. 227-228]. 

Інформування громадськості. Українському 
керівництву важливо переконати народ України в 
тому, що його амбіційна програма реформ і праг-
нення членства в НАТО слугують інтересам краї-
ни. Очевидно, що багато людей в Україні усе ще 
з підозрою ставляться до НАТО й асоціюють 
Альянс зі стереотипами часів «холодної війни».  

За результатами соцопитування, 51 % опита-
них, даючи характеристику рівню своєї поінфор-
мованості про НАТО, визначають його як низь-
кий або відповідають, що взагалі нічого не зна-
ють про Альянс. Чим вище рівень поінформова-
ності про НАТО, тим частіше респонденти готові 
голосувати за вступ України в цю оборонну орга-
нізацію: їхній відсоток росте від 1,2 % серед тих, 
хто нічого не знає про Альянс, до 33,9 % серед 
тих, хто оцінює рівень своєї поінформованості 
про НАТО як високий [14].  

У Словаччині також на початку процесу 
євроатлантичної інтеграції існували проблеми з 
громадською підтримкою, подібні до українсь-
ких. У 1999 році входження Словацької Респуб-
ліки до НАТО підтримували лише близько трети-
ни громадян. Однак завдяки якісно організованій 
інформаційній кампанії та досягненню політич-
ного консенсусу всередині країни в 2004 році на 
момент вступу країни до Альянсу рівень під-

тримки сягав уже двох третин. Серед інших чин-
ників позитивних змін фахівці називають також 
розбудову комунікаційної системи та реформу-
вання збройних сил [4]. 

З метою забезпечення реалізації державної 
політики у сфері європейської і євроатлантичної 
інтеграції, широкої і постійної громадської підтри-
мки цієї політики, створення передумов для пог-
либлення і розширення відносин України з ЄС та 
НАТО Указом Президента України були затверджені: 

 Державна програма підготовки, перепід-
готовки та підвищення кваліфікації фахі-
вців у сфері європейської та євроатланти-
чної інтеграції України на 2004-2007 роки; 

 Державна програма інформування гро-
мадськості з питань європейської інтег-
рації України на 2004-2007 роки; 

 Державна програма інформування гро-
мадськості з питань євроатлантичної 
інтеграції України на 2004-2007 роки [1]. 

За рішенням уряду В. Януковича у наступні 
три роки Україна витратить близько $ 6 000 000 
на пропаганду в країні ідеї інтеграції в НАТО. 
Державна програма інформування населення з 
питань євроатлантичної інтеграції буде діяти в 
2008-2011 роках. Попередня програма, що діяла в 
2004-2007 роках, обійшлася країні в $ 1 000 000. 
За цей час населення повинне було одержувати 
об’єктивну інформацію про процеси трансформа-
ції НАТО, миротворчі зусилля цієї організації, 
наслідки членства в Альянсі [16]. 

Держави – члени Альянсу запропонували 
свою допомогу українському керівництву в пи-
таннях інформування суспільства про те, що таке 
сьогоднішня НАТО, і роз’яснення відносин між 
НАТО і Україною. Якщо заохотити людей поди-
витись на Альянс по-новому, вони зможуть зро-
зуміти, як НАТО трансформувалась по закінчен-
ні «холодної війни» і як для розв’язання нових 
завдань у сфері безпеки вона розбудовує нові 
партнерства в євроатлантичному регіоні, зокрема 
будує стратегічні відносини з Росією [5, c. 228]. 

Сіверський інститут регіональних дослі-
джень (м. Чернігів) за підтримки Міжнародного 
фонду «Відродження» започаткував у чотирьох 
областях України – Донецькій, Київській, Кіро-
воградській та Чернігівській – проведення занять 
з питань євроатлантичної інтеграції. До тренінгів 
буде залучено 200 представників органів місцево-
го самоврядування, 100 депутатів місцевих рад і 
100 керівників територіальних громад. Тобто 
йдеться про посадові особи, яким доводиться сти-
катися з різноманітними труднощами у сфері реа-
лізації політики євроатлантичної інтеграції. Дола-
ти їх, вважають розробники даного проекту, допо-
можуть ґрунтовні знання з цього питання [4]. 

В Одесі відбувся форум «Україна і НАТО: 
за і проти». Мета заходу – надання об’єктивних 
даних для подолання міфів і стереотипів про 
Альянс. У даному зібранні брали участь праців-
ники Міністерства оборони і Міністерства закор-
донних справ України, органів місцевої влади і 
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консульств країн – членів НАТО, а також Росії і 
Грузії, лідери місцевих осередків політичних 
партій, представники депутатського корпусу, 
фахівці у сфері міжнародних відносин, студенти 
вищих навчальних закладів Одеси [4]. 

Умови, за яких інформаційні заходи досяг-
нуть мети, Президент Атлантичної Ради України 
генерал В. Гречанінов сформулював таким чи-
ном: «Підвищити рівень інформованості населен-
ня про НАТО можна протягом двох-трьох років. 
Тут, крім іншого, повинна бути зустрічна заціка-
вленість людей. Тому якщо в державі Україна 
визріла ідея інтеграції в НАТО, то повинні бути 
сформульовані аргументи в захист цієї ідеї. Кожний 
громадянин повинен знати, що він придбає від 
вступу в НАТО: саме придбає, а не втратить» [17]. 

Таким чином, підсумовуючи вищенаведене, 
можна зробити декілька важливих висновків. 

1. За минулі 15 років Україна і НАТО досяг-
ли значного прогресу в розвитку справжнього 
партнерства в багатьох напрямках, посиливши 
взаємну довіру і зміцнивши співробітництво. 

2. Сьогодні Україна і країни – члени НАТО 
регулярно зустрічаються на найвищому рівні для 
проведення консультацій з поточних питань без-
пеки і з метою розвитку практичної співпраці з 
широкого спектра спільних питань. 

3. Результати соціологічних досліджень  
свідчать про досить низьку підтримку населен-

ням України ідеї вступу країни в НАТО. В той же 
час половина опитаних, даючи характеристику 
рівню своєї поінформованості про НАТО, визна-
чають його як низький або відповідають, що вза-
галі нічого не знають про Альянс. 

4. Сьогодні відносини Росії з НАТО навіть 
багато в чому випередили відносини України з 
НАТО. Зокрема, місія Росії при НАТО значно 
численніша за українську. 

5. Якісна зміна суспільної думки на користь 
неупередженого ставлення до НАТО – це кропіт-
ка й тривала робота, що вимагає спільних зусиль 
держави, суспільних інститутів, кожного грома-
дянина, спрямована на зміну настроїв у суспільс-
тві після майже піввікової радянської антинатов-
ської пропаганди. Українці не проти входження 
в оборонний блок, а вони просто не інформовані. 

Тому в цілому можна погодитися з твер-
дженнями директора Центру інформації та доку-
ментації НАТО в Україні М. Дюре, що населення 
України почне більш позитивно сприймати НА-
ТО, коли люди не будуть змушені робити те, чо-
го вони зовсім не розуміють. «Чесна й відверта 
інформація з фактичним, а не емоційним напов-
ненням має першорядний сенс. Для цього необ-
хідно зробити комплексну й надійну інформацій-
ну стратегію, підкріплену реальними ресурсами й 
політичним консенсусом між різними партіями... 
Головне – яким чином будуть розподілятися ре-
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