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Вступ 

Друга половина ХХ ст. ознаменувалась глобалізаційними процесами як 

в економічному, так і безпековому вимірах.  Глобалізація є об'єктивним 

процесом, зумовленим розвитком транспорту та засобів зв'язку. Цей процес 

має системний характер, тобто охоплює всі сфери життя суспільства. 

Результатом процесів глобалізації є міжнародний поділ праці; міграція в 

масштабах усієї планети капіталу; людських та виробничих ресурсів; 

стандартизація законодавства, економічних та технічних процесів; зближення 

культур різних країн. У результаті глобалізації світ стає більш зв'язаним і 

залежним від усіх його суб'єктів. 

Також упродовж останніх десятиліть ми стали свідками прийняття 

нових членів до ключових міжнародних безпекових та економічних структур, 

а саме: Організації Об’єднаних Націй; Світової організації торгівлі; НАТО; 

Європейського Союзу.  

В основі цього процесу лежали і продовжують лежати природне 

прагнення держав та їх народів до загальної взаємної інтеграції та спільного 

вирішення назрілих економічних екологічних та безпекових проблем. 

Після проголошення незалежності України та дезінтеграції Союзу 

Радянських Соціалістичних Республік перед політичним керівництвом 

України постало пряме питання щодо забезпечення базових та життєво 

важливих сфер життєдіяльності держави. Особливо це стосувалось 

гарантування безпечного, демократичного та гармонійного розвитку 

суспільства і держави – тому не дивно, що для вирішення безпекових та інших 

питань забезпечення суверенності та незалежності держави політичне 

керівництво України стало привертати свою увагу до таких міжнародних 

структур, як Європейський Союз та НАТО. З позицій сучасності інтеграція до 

цих структур є ключовим фактором, який здатний гарантувати безпеку та 

сталий економічний розвиток для України. 
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РОЗДІЛ І. ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

1.1. Основні етапи та форми інтеграційних процесів у Європі 

 

Європейська інтеграція – це процес політичної, юридичної, економічної 

(а в деяких випадках – соціальної та культурної) інтеграції європейських 

держав, у тому числі й частково розташованих в Європі. Це складний та 

суперечливий соціально-економічний процес налагодження тісного 

співробітництва європейських держав. 

Поштовхом до формування ЄС стали розвиток технологічної революції, 

загрози довкіллю, посилення конкурентної боротьби між Японією, США та 

Європою. 1951 р. шість західноєвропейських країн згідно з Паризьким 

договором на 50 років створили Європейське співтовариство вугілля і сталі 

(Бельгія, Західна Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди та Франція).  

Ідея створення наднаціонального органу керування життєво важливими 

галузями промисловості, який зв'язав би потенційних суперників економічно, 

належала Жану Моне, а вперше офіційно озвучив її міністр закордонних справ 

Франції Робер Шуман (його ще називають «батьком ЄС»).  

Метою організації стало об'єднання вугільних та сталеливарних ресурсів 

країн-учасниць і запобігти в такий спосіб новій війні в Європі – своєю метою 

об'єднання проголосило сприяння економічному розвитку країн-членів 

шляхом утворення загального ринку для продукції вугільної і металургійної 

промисловості. Спільнота контролювала майже все видобування кам'яного 

вугілля, понад 80% виробництва чавуну і сталі, близько 50% видобування 

залізної руди в Західній Європі. Її штаб-квартира знаходилась у Брюсселі. 

Європейська спільнота з вугілля та сталі завершила своє існування 23 липня 

2002 року, коли втратив чинність відповідний договір. 

1957 р. було підписано основоположні євроінтеграційні договори, які 

увійшли в історію під назвою РИМСЬКИХ ДОГОВОРІВ (набули чинності у 

1958 р.). Згідно з цими договорами на базі Європейського об’єднання вугілля 
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і сталі та Євроатому було створено Європейське Економічне Співтовариство 

(ЄЕС) та Європейське співтовариство з атомної енергії. 

1968 р. згідно з Римською угодою, шість країн вирішили створити 

економічне співтовариство, засноване на ширшому спільному ринку, що 

включає велику кількість товарів і послуг – митні збори між шістьма країнами-

учасницями були повністю скасовані до 1 липня 1968 року. Співтовариство 

утворили 6 країн: ФРН, Франція, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург. 

1973 р. в ЄЕС були прийняті Велика Британія, Данія, Ірландія; 1981 р. – 

прийнято Грецію; 1986 р. – прийнято Іспанію й Португалію. 

1993 р. після створення Європейського Союзу Європейське Економічне 

Співтовариство було перейменовано на Європейське Співтовариство. 2009 р. 

організація формально перестала існувати, а всі її установи були 

безпосередньо поглинуті Європейським Союзом (це зробило Європейський 

Союз формальним наступником цієї організації). 

Головними цілями вищезазначених цих об’єднань були: 

 забезпечення оборони від соціалістичного табору в умовах 

«холодної війни»; 

 поліпшення економічних умов життя населення; 

 рівний економічний розвиток західноєвропейських країн; 

 уніфікація правових інститутів. 

Формування ЄЕС передбачало запровадження єдиної аграрної та 

торгової політики, координацію інших важливих напрямів економічної 

політики держав-учасниць, спрямованих на поглиблення інтеграції – для 

реалізації поставлених завдань були створені наддержавні органи: 

 Європейська асамблея – законодавчий орган (у 1962 р. 

перейменована в Європейський парламент); 

 Європейська комісія – виконавчий орган; 

 Європейська рада – регулярні зустрічі глав держав та урядів 

(проводяться з 1975 р.); 

 Європейський суд (1952) – судовий орган. 
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Результати економічної інтеграції: 

 створено єдині митні кордони; 

 сформовано єдину економічну політику; 

 створено зовнішньоторговельний, економічний та валютний 

союзи. 

1985 р. створено Шенгенську зону, включає в себе 26 європейських 

держав, що приєдналися до однойменної угоди. Також сюди входять Норвегія, 

Ісландія, Ліхтенштейн і Швейцарія (які не входять до ЄС). У плані 

міжнародних подорожей Шенгенська зона діє подібно до єдиної держави з 

прикордонним контролем на зовнішньому кордоні – при в'їзді та виїзді із зони, 

але без прикордонного контролю на внутрішніх рубежах держав, що входять 

у цю зону. 

Фактично, Шенген є життєво необхідною частиною функціонування ЄС. 

The Economist підрахував, що щорічно відбувається близько 1,3 мільярда 

перетинів кордону цієї зони, а її важливість для торгівлі оцінюється в 2,8 

трильйона євро. Свобода пересування об’єднаною Європою є одним із 

найважливіших досягнень другої половини двадцятого сторіччя. 

Економічна інтеграція протягом сорока років призвела до певної 

політичної інтеграції, наслідком якої стало формування єдиного простору без 

кордонів. У грудні 1991 р. на сесії Європейської Ради у голландському місті 

Маастрихт 12 країн Європейського Економічного Співтовариства ухвалили 

текст Договору про Європейський Союз (Маастрихтський Договір), який 

набув чинності 1 листопада 1993 р. За цим договором ЄЕС стало називатися 

Європейським Союзом. До 2005 р. передбачалося створення нового політико-

територіального утворення – «Сполучених штатів Європи». 

Договором передбачалися основні цілі ЄС: 

 загальна зовнішня політика і політика безпеки: 

 захист загальних інтересів (у т.ч. голосування в ООН, ОБСЄ 

тощо); 

 підтримка миру і міжнародної безпеки; 
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 зміцнення демократії; 

 контроль за зовнішніми кордонами ЄС; 

 візова та імміграційна політика; 

 співробітництво національних поліцейських служб, 

створення Європолу. 

 боротьба з контрабандою, тероризмом і наркобізнесом; 

 економічні аспекти безпеки; 

 зв’язки з НАТО з питань оборони. 

 співробітництво у сфері правосуддя і внутрішніх справ: 

 вільне пересування і перебування на всій території ЄС; 

 право громадян країн-учасниць обирати і бути обраними в 

місцеві органи влади і в Європарламент незалежно від місця 

їх проживання в ЄС; 

 забезпечення прав людини й основних свобод; 

 захист громадян Союзу за межами ЄС посольством або 

консульством будь-якої країни-учасниці; 

 право подання петицій до Європарламенту; 

 співробітництво у сфері цивільного і кримінального права; 

 співробітництво в економічній і соціальній сферах (крім Великої 

Британії), а також в інших сферах: 

 функціонування єдиної грошової одиниці; 

 умови праці, безпека життєдіяльності та охорона здоров’я 

працівників; 

 соціальний захист; 

 використання праці іммігрантів; 

 охорона навколишнього середовища; 

 митне співробітництво; 

 науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи; 

 промислова політика; 
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 транс’європейські інфраструктури: транспорт, 

телекомунікації, енергетика; 

 захист споживачів; 

 освіта, підготовка кадрів; 

 охорона здоров’я; 

 культура. 

Табл. 1. Етапи розширення ЄС 

1952 р. Утворено Європейську спільноту з вугілля та сталі, 

засновниками якої стали Бельгія, Франція, Нідерланди, 

Люксембург, Німеччина та Італія 

1973 р. Перше розширення – приєднання Великої Британії, Данії та 

Ірландії 

1981 р. Друге розширення – приєднання Греції 

1986 р. Третє розширення – приєднання Іспанії та Португалії 

1995 р. Четверте розширення – приєднання Австрії, Фінляндії та Швеції 

2004 р. П’яте розширення – приєднання Кіпру, Естонії, Литви, Латвії, 

Мальти, Польщі, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії 

2007 р. Шосте розширення – приєднання Болгарії та Румунії 

2013 р. Сьоме розширення – приєднання Хорватії 

2020 р. Вихід зі складу ЄС Великої Британії 

 

1.2. Питання поєднання державного суверенітету та 

євроінтеграційних процесів 

 

Набуваючи членства ЄС, держави стикаються з питанням делегування 

тих або інших своїх повноважень на користь Союзу в цілому – це провокує 

виникнення у країнах-членах та у країнах-кандидатах на членство в ЄС 

побоювання щодо обмежень їх державного суверенітету всередині 

Європейського Союзу. Питання «обмеження державного суверенітету» як 

загрози при вступі до ЄС найбільш активно дискутувалося саме у 

«посткомуністичних» країнах Центральної Європи та Балтії напередодні 

масштабної хвилі розширення ЄС у 2004 р. 
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ЄС є об’єднанням принципово нового типу. Союз, з одного боку, не є 

федеративною державою чи конфедерацією, а з іншого – не становить собою 

класичну міжнародну організацію, спрямовану на міждержавне 

співробітництво (як ООН, ОБСЄ тощо). Країни-члени ЄС юридично 

залишаються суверенними державами, які добровільно, за власним вибором 

«об’єднали свої суверенітети для того, щоб збільшити свою потужність та 

вплив у світі, якого жодна з країн-членів не могла б досягти наодинці». 

Таким чином, в умовах глобалізації зміст і роль державного суверенітету 

трансформуються – у межах ЄС як інтеграційного утворення новітнього типу 

йдеться не про відмову від державного суверенітету, а про «об’єднання 

суверенітетів» – спільні дії країн-членів з метою більш ефективної реалізації 

власних національних інтересів. 

ЄС має гнучку систему прийняття рішень, яка поєднує суверенітети 

держав-членів та дозволяє їм контролювати процеси обмеження їх прерогатив. 

У цій системі діє три механізми: 

 право індивідуального вето; 

 система «участі або неучасті за бажанням» (наприклад, у єврозоні, 

Шенгенській угоді, Хартії фундаментальних прав тощо); 

 делегування права прийняття рішень одному з органів ЄС, який 

ухвалює рішення кваліфікованою більшістю голосів. 

У цих умовах кожна з країн-членів, незалежно від розміру та рівня 

економічного розвитку, реально впливає на рішення всередині ЄС і отримує, 

за необхідності, безпекові гарантії. 

Європейська зовнішня та безпекова політика, включно з її оборонною 

складовою, також демонструє можливості дотримання принципів державного 

суверенітету окремими країнами-членами. Так, Лісабонська угода містить так 

звану «клаузулу оборонної солідарності», тобто гарантує захист усім країнам-

членам у випадку воєнної загрози, стихійного лиха, техногенної катастрофи 

тощо. Декілька країн-членів ЄС, що мають нейтральний статус, також 

підпадають під дію цього положення, не відмовляючись від свого нейтралітету 
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– таким чином, фактично такі країни як Фінляндія та Швеція (які до 2022 р. 

були позаблоковими) брали участь у формуванні військових підрозділів у 

межах ЄС, формально зберігаючи нейтралітет, який упродовж тривалого часу 

залишався засадничою політичною орієнтацією цих держав. Таким чином, 

Європейська політика безпеки та оборони надає безпекові гарантії 

нейтральним державам, які є членами ЄС. 

Інтеграційні проекти на пострадянському просторі, ініційовані 

Російською Федерацією, також передбачають обмеження державного 

суверенітету країн-учасниць – водночас процес прийняття рішень у таких 

об’єднаннях передбачає переважну роль Росії, а також не дозволяє іншим 

державам-учасницям контролювати процес обмеження свого суверенітету. 

Таким чином, процес інтеграції до ЄС відкриває для України 

перспективу підтримки державного суверенітету у нових міжнародних 

умовах, коли державна незалежність реалізується не у праві на здійснення 

одноосібних дій, а у реалізації національних інтересів спільно з іншими 

державами, які поділяють ті ж самі цілі 1. 

1.3. Інституційна система ЄС 

 

ЄС має високорозвинену унікальну інституційну систему, яку 

утворюють міждержавні та наднаціональні інститути: 

 органи першого типу – функціонери діють як офіційні 

представники держав-учасниць (наприклад, Європейська Рада); 

 органи другого типу – також формуються з представників 

національних держав, але діють вони незалежно від своїх держав, 

не пов’язані жодними інструкціями зі своїми урядами – їх 

головними завданнями є реалізація цілей розвитку ЄС незалежно 

                                                           
1 Проблема обмеження державного суверенітету в умовах інтеграції України до ЄС: Аналітична записка. URL: 
https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosini/problema-obmezhennya-derzhavnogo-suverenitetu-v-
umovakh [Дата звернення: 28.04.2022]. 

https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosini/problema-obmezhennya-derzhavnogo-suverenitetu-v-umovakh
https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosini/problema-obmezhennya-derzhavnogo-suverenitetu-v-umovakh
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від власних національних пріоритетів та інтересів (наприклад, 

Комісія ЄС). 

Основними органами керівництва Європейським Союзом є: 

Європейська Рада – нарада глав держав та урядів ЄС: 

 утворена в 1974 р.; 

 скликається не менше двох разів на рік; 

 приймає рішення з ключових питань інтеграційної стратегії ЄС; 

 її рішення, хоч і не мають обов’язкової сили, дають головний 

політичний імпульс розвитку ЄС та визначають основні орієнтири 

розвитку Союзу. 

Рада міністрів ЄС – орган прийняття рішень з питань поточної 

економічної політики: 

 збирається на рівні галузевих міністрів національних урядів 

відповідно до тематики, що обговорюється; 

 виконує законодавчі функції – її рішення мають обов’язкову силу; 

 головують у Раді почергово всі країни-учасниці ЄС протягом 6 

місяців. 

Європейська Комісія – головний виконавчий орган ЄС: 

 її члени призначаються національними урядами, але повністю 

незалежні від них у своїй діяльності (діє принцип 

наднаціональності); 

 кожен член Комісії відповідає за певну сферу політики ЄС, очолює 

відповідний Департамент (Генеральний директорат) та обирається 

на термін від чотирьох до п’яти років; 

 Комісія відіграє головну роль у забезпеченні повсякденної 

діяльності ЄС, розробляє необхідні законодавчі акти і програми 

дій, контролює їх виконання; 

 Комісія наділена значними автономними правами та 

повноваженнями, керує фінансами ЄС – бюджетом та різними 

фондами. 



13 
 

Європейський парламент – представницький орган народів, що входять 

до ЄС: 

 знаходиться в Страсбурзі (Франція); 

 обирається з 1979 р.; 

 формується з депутатів, котрі обираються прямим загальним 

голосуванням у кожній країні окремо кожні 5 років за кількісними 

квотами від кожної з країн; 

 на відміну від національних парламентів він не є законодавчим 

інститутом – головні його функції: затвердження та призначення 

членів Європейської комісії і контроль за її діяльністю 

(Європарламент вправі виносити вотум недовіри Комісії аж до її 

розпуску); затверджує бюджет і звіт про його виконання; бере 

участь у виробленні та прийнятті нових законодавчих актів; 

запитує та вислуховує Раду і Комісію. 

Європейський суд – суд вищої інстанції, який забезпечує однакове 

тлумачення законодавства ЄС і його примат над національними 

законодавствами у межах юрисдикції: 

 складається з 13 суддів, яких обирають на 6 років; 

 перевіряє законність актів інститутів Європейського союзу; 

 веде справи щодо суперечок між членами ЄС і різноманітними 

його організаціями, а також ЄС і фізичними та юридичними 

особами, дає висновки з міжнародних угод та попередніх слухань 

справ, переданих йому національними судами; 

 забезпечує виконання зобов'язань державами-членами за 

договорами ЄС; 

 інтерпретує право Європейського Союзу на прохання 

національних судів і трибуналів 

 штаб-квартира знаходиться в Люксембурзі. 

Палата аудиторів (Рахункова Палата) – утворена в 1975 р. з метою 

перевірки всіх доходів та витрат ЄС. 



14 
 

Фонд регіонального розвитку – орієнтований на сприяння районам, що 

відстали у своєму розвитку, або ураженим структурною кризою в 

промисловості. 

Соціальний фонд – фінансує перекваліфікацію робочої сили, особливо у 

регіонах та галузях з високим рівнем безробіття, а також професійне навчання 

молоді. 

Фонд орієнтації та гарантій в галузі сільського господарства – фінансує 

здійснення єдиної аграрної політики ЄС. 

Фонд сприяння економічному зближенню держав-учасниць (Фонд 

згуртування) – створений відповідно до Маастрихтського договору, 

орієнтований на сприяння розвитку країн із найнижчим рівнем ВВП на душу 

населення. 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) – кредитна установа, яка сприяє 

реалізації інвестиційних проектів, а також надає позики асоційованим членам 

та країнам, що мають угоди про співробітництво з ЄС. 

Європейський Союз є одним з основних економічних центрів сучасної 

світової економіки і перевершує за сукупним ВВП і обсягом зовнішньої 

торгівлі США та Японію. Його частка у сукупному ВВП країн-учасниць 

Організації Економічної Співдружності та Розвитку (ОЕСР) – понад 38%, а у 

світовій торгівлі – 39%. 

Таким чином, ЄС міжнародним утворенням, яке певною мірою має 

державницький характер, проте на сьогодні не можна визначати ЄС як 

федерацію чи конфедерацію, оскільки: рішення наднаціональних органів 

мають рекомендаційний характер для органів державної влади членів ЄС і 

потребують ратифікації національними парламентами; не затверджено 

Конституцію ЄС; країни-члени ЄС різняться за своїм економічним і 

соціальним розвитком, а відтак – між ними існують відповідні суперечності. 
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1.4. Виклики сучасності й майбутнього. Криза європейської ідеї 

 

29 жовтня 2004 р. після схвалення головами держав та урядів 25 країн 

ЄС в Римі урочисто було підписано Конституційний договір ЄС. Планувалось, 

що він набуде чинності після ратифікації в усіх країнах Європейського Союзу. 

Конституційний договір покликаний був спростити правовий доробок 

Європейського Союзу шляхом заміни всіх попередніх договорів єдиним, 

узагальнення законодавчої процедури та уточнення повноважень Союзу. 

Серед головних нововведень Конституції: 

 юридичний статус ЕС;  

 запровадження посади президента Європейської Ради та міністра 

закордонних справ ЕС;  

 включення до тексту Договору Хартії основних прав, яка, таким 

чином, стає обов’язковою до виконання;  

 вдосконалення інституційної структури;  

 подальше обмеження застосування права вето на ухвалювання 

рішень;  

 залучення до ухвалення рішень в ЕС національних парламентів 

тощо. 

Станом на кінець 2005 р. Конституційний договір ратифікували 13 країн 

ЄС, однак унаслідок того, що референдуми про ратифікацію у Франції 

(травень 2005) і Нідерландах (червень 2005 року) дали негативний результат, 

заплановані референдуми в Чехії, Польщі, Португалії, Данії, Ірландії та 

Великій Британії були скасовані – ідею Конституційного договору довелося 

відкласти. 

Альтернативою Європейській конституції стала Лісабонська угода 

(офіційна назва: Лісабонська угода про внесення змін в Угоду про 

Європейський Союз й Угоду про заснування Європейської Спільноти). 

Офіційне підписання Лісабонської Угоди відбулося 13 грудня 2007 р. , після 
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чого документ було ратифіковано всіма країнами-членами ЄС. Угода набрала 

чинності 1 грудня 2009 р. 

Лісабонська угода передбачає інституційну реформу в Євросоюзі: 

передбачається створення посади Президента ЄС, який обиратиметься на 2,5 

років і презентуватиме ЄС на міжнародних заходах; є положення про 

скорочення кількості єврокомісарів і депутатів Європарламенту; всі 

дипломатичні функції опинилися в руках верховного представника Євросоюзу 

з зовнішньої політики. 

Формально новий договір не є конституцією – у ньому немає згадки про 

гімн чи прапор, але документ зберіг всі ключові постанови про реформи, що 

були в первинному документі, тобто в євроконституції. 

Існує велика залежність між економічною ситуацією в країнах ЄС та 

довіри населення до цієї структури. Для прикладу, за період економічної кризи 

2008 р. рівень довіри громадян до Європейського Союзу в період з 2009 по 

2012 рік суттєво знизився – за даними опитування "Євробарометр", 

здійсненого на замовлення ЄС, особливо це проявлялося у південно-

європейських країнах, уражених програмами реструктуризації та боротьбою з 

наслідками економічної кризи; 

 в Іспанії Євросоюзові як інституції в 2012 р. довіряли лише 20% 

опитаних, хоча у 2009 р. їх було близько 56%; 

 в Італії цей показник за той самий період знизився з 52% до 31%; 

 у Німеччині зниження відбулось із 44% до 30%; 

 у Франції – з 42% до 34%. 

2015 р. – ЄС пережив т. зв. мігрантську кризу, яку було спричинено 

подіями в Сирії. 

У 2016 р. в Голландії було проведено референдум з приводу ратифікації 

Угоди про Асоціацію між України та ЄС, на якому 61% учасників 

проголосували проти ратифікації цього документу (явка становила не більше 

32%). Насправді нідерландці голосували за що завгодно, але не за питання, що 

були прописані у бюлетені референдуму – по суті, на думку голландців, під 
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час референдуму йшлося про питання «чи хочете ви зближення з Україною?» 

та «чи довіряєте ви політиці Євросоюзу?» (отже, значна частина виборців 

голосували проти ЄС, як такого). Частково мала вплив російська пропаганда у 

Нідерландах, але не можна усе списувати лише на неї. Нідерланди є першою 

країною, яка запровадила закон про референдум щодо європейських питань 

(Акт про консультативний референдум), і зараз існує серйозна ймовірність 

того, що інші країни також запровадять подібні закони. 

Негативно на сутності т. зв. європейської ідеї позначився BREXIT. 

У 2020 р. пандемія вірусу COVID-19 у Європі спричинила обмеження 

фундаментальних свобод у ЄС. Ооднією з жертв коронавірусу стала 

Шенгенська зона – країни зони, намагаючись захистити життя і здоров’я своїх 

громадян, почали запроваджувати заборони на в’їзд, проводити ретельні 

перевірки, закривати кордони. Коронавірус закрив кордони країн-членів і ще 

більше фрагментував розхитаний кризами Союз. 

Європейській комісії не вдалось ефективно очолити боротьбу з вірусом 

і країни залишились сам на сам у боротьбі з пандемією. Криза стала таким собі 

подарунком для євроскептиків з усіх кутків Європи – в Італії, яка пережила 

один із найгірших спалахів у світі, почали гучніше говорити про «зраду ЄС». 

Тогочасні опитування показали, що майже 67% італійців вважають 

перебування в ЄС «недоліком». Наразі вже відбулась нормалізація 

переміщення всередині Шенгенської зони, однак все ще зберігається 

ймовірність негайного відновлення ізоляційного статусу кво, якщо щось піде 

не так. 

Незважаючи на всі виклики сьогодення, слід констатувати, що 

створення ЄС зробило країни Європи сильнішими і в економічному, і в 

політичному плані. Цьому сприяють вільний рух робочої сили й людей 

загалом; спільна економічна політика; спільні стандарти в різних галузях 

суспільного життя. Історія свідчить про те, що з самого часу його заснування, 

ЄС еволюціонував у моменти кризи і ефективно змінювався відповідно до 

вимог часу. 
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1.5. Європейський лобізм українських інтересів. Хто «за» і 

«проти»? 

 

Якщо ми ставимо на меті членство в Євросоюзі, ми маємо проводити 

роботу з просування України в ЄС. 

«АДВОКАТИ» України в ЄС, які надають активну політичну, 

матеріальну та військову допомогу.  

Одним із найбільших «адвокатів України в ЄС зараз можна вважати 

Литву. 

Беззаперечну підтримку Україна отримує від Великої Британії, тож для 

України став дуже небажаний її вихід із Євросоюзу (до речі, Англія була 

одним із гарантів територіальної цілісності України за Будапештським 

меморандумом). 

Польща лишається важливим другом України та продовжує 

підтримувати її у європейських дебатах. До того ж, ця країна є основним 

союзником США у Східній Європі. Польща зацікавлена в євроінтеграції 

України, щоб якомога далі відсунути кордони територій, які потенційно 

можуть перебувати під впливом РФ. 

Латвія та Естонія підтримують Україну не менш активно та послідовно. 

У ставленні цих країн до України важливу роль відіграє фактор страху – ще 

нещодавно ці країни також були в єдиному союзі з росією, а зараз також 

знаходяться під прицілом військової машини кремля. 

Значні наміри допомагати Україні демонструє Румунія. До прикладу, 

Румунія була першою країною, яка ратифікувала Угоду про Асоціацію 

України та ЄС. Для Румунії Україна важлива, тому що для неї важлива 

Молдова: одночасно з Молдовою Україна підписала Угоду про Асоціацію, 

разом з Молдовою для України відбувається впровадження безвізового 
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режиму. Окрім цього, Румунія активно працює над зменшенням залежності від 

поставок енергоносіїв з Росії. 

Підтримують євроінтеграційні прагнення України також Фінляндія, 

Данія, Швеція. Зокрема, протягом 2014-2020 рр. у Швеції діяла стратегія 

підтримки нашої держави, в основі якої лежали питання зміцнення 

економічної інтеграції України та ЄС, зміцнення демократії в Україні, 

посилення уваги до захисту прав людини і верховенства права. 

ПРОТИВНИКИ вступу України до ЄС. 

Країною з високим рівнем євроскептицизму є Австрія. До того ж, 

Австрія має з Росією угоди, які стосуються експлуатації газопроводу 

«Південний потік», який проходить по дну Чорного моря в обхід України, а 

також через територію Австрії. 

Угорщина. Хоча цю країну не відносять до євроскептиків, ця країна 

залежить від поставок газу з Росії на 80%. Між Україною та Угорщиною також 

існує конфлікт через пропозиції, які висловлював її прем’єр Віктор Орбан 

щодо надання автономії Закарпаттю і надання права на подвійне громадянство 

для жителів Закарпаття, які є етнічними угорцями. 

Греція. Греція не зацікавлена у розширенні ЄС, адже це може призвести 

до зменшення дотацій, які сьогодні ця країна отримує. Афіни мають гарні 

відносини з Росією на рівні релігійних та політичних еліт. Греція також 

значною мірою залежна від поставок російського газу. 

Дуже євроскептичною країною є Нідерланди. Це мало значну вагу під 

час голосування 2016 р., однак ще більшу вагу мало небажання зближуватися 

з Україною. В Нідерландах існує певний скептицизм щодо будь-якого 

розширення ЄС та зближення з Україною у нинішніх умовах зокрема. 

Щоправда, населення Нідерландів становить лише 2% від загальної кількості 

населення ЄС. 

ЛОЯЛЬНІ країни. 

Німеччина. Берлін намагається не робити різких випадів у бік москви, 

оскільки німецький бізнес і економіка досить сильно залежні від російського 
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ринку та енергоресурсів (зокрема, Німеччина була зацікавлена в запуску 

газопроводу «Північний потік 2»). 

Італія. Цякраїна, занадто залежна від російського газу. Окрім того, Росія 

зберігає тут сильні політичні зв’язки ще з часів прем’єрства Сільвіо 

Берлусконі. 

Відносно лояльними щодо євроінтеграційних прагнень України є також 

Іспанія та Франція. 

1.6. Заходи з удосконалення інституційної структури в галузі 

європейської інтеграції України 

 

З 21 травня 2014 р. у вітчизняних міністерствах призначено заступників 

міністрів з питань європейської інтеграції. 

13 серпня 2014 р. створено Урядовий офіс з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції у секретаріаті Кабінету Міністрів України 

(імплементаційний рівень): 

 відповідає за координацію та моніторинг виконання Угоди про 

асоціацію; 

 проводить експертизу проектів нормативно-правових актів на 

предмет відповідності зобов’язанням України у сфері 

європейської інтеграції та праву ЄС; 

 є українською частиною секретаріату двосторонніх органів 

асоціації Україна – ЄС; 

 у 2017 р. офіс було трансформовано на Урядовий офіс координації 

європейської та євроатлантичної інтеграції. 

14 квітня 2016 р. – у складі Уряду призначено Віце-прем’єр-міністра з 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції, на якого покладено функції 

політичного лідера та координатора у цій галузі. 

З 28 червня 2016 р. розпочалось реформування державного управління, 

метою якого є перезавантаження застарілої пострадянської системи 
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управління та посилення спроможності державних інституцій, у тому числі у 

виконанні з імплементації Угоди про асоціацію: 

 у 10 міністерствах створено нові структурні підрозділи 

(директорати) із формування державних політик та стратегічного 

планування (імплементаційний рівень); 

 понад 100 послуг зроблено доступними для громадян та бізнесу в 

режимі онлайн. 

21 лютого 2019 р. у Конституції України закріплено положення про 

набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО. У внесених змінах 

зафіксовано ключові інституційні рівні, відповідальні за процеси європейської 

інтеграції України: 

 Президент України відповідальний за керівництво 

зовнішньополітичною діяльністю (зокрема й щодо питань 

європейської інтеграції України). 

 Кабінет Міністрів України відповідає за забезпечення здійснення 

державної політики (зокрема й з питань європейської інтеграції 

України). 

 Міністерства КМУ відповідають за формування та реалізацію 

державної політики в сфері європейської інтеграції 

(імплементаційний рівень). 

 Прем’єр-міністр України здійснює політичне керівництво та 

спрямовує роботу органів виконавчої влади з питань європейської 

інтеграції України. 

 Верховна Рада України відповідальна за визначення засад 

державної політики в галузі європейської інтеграції. 

Міжпарламентські зв’язки, адаптація законодавства та оцінка 

законопроектів з питань євроінтеграції здійснюється Комітетом Верховної 

Ради України з питань європейської інтеграції. 
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Табл. 2. Інституційна структура у сфері європейської інтеграції 

 
П

о
л
іт

и
ч

н
и

й
 р

ів
ен

ь
 

Президент України Керівництво 

зовнішньополітичною діяльністю 

Кабінет Міністрів України Забезпечення здійснення 

державної політики 

Прем’єр-міністр України Політичне керівництво та 

спрямування роботи 

Віце-премєр-міністр з питань 

європейської та євроатлантичної 

інтеграції України   

Організація роботи та 

координація 

Заступники міністрів з питань 

європейської інтеграції  

Розроблення та реалізація 

відомчої політики 

Верховна Рада України Визначення засад державної 

політики 

Комітет Верховної Ради України 

з питань європейської інтеграції 

Міжпарламентські зв’язки, 

адаптація законодавства та оцінка 

законопроектів 

Ім
п

л
ем

ен
та

ц
ій

н
и

й
 р

ів
ен

ь 

Урядовий офіс координації 

європейської та євроатлантичної 

інтеграції секретаріату Кабінету 

Міністрів  

Організаційне, експертно-

аналітичне та інформаційне 

забезпечення діяльності Уряду, 

виконання функцій секретаріату 

української частини двосторонніх 

органів 

Міністерства Формування та реалізація 

державної політики 

Директорати стратегічного 

планування та європейської 

інтеграції при міністерствах  

Стратегічне планування та 

координація відомчої роботи 

 

1.7. Основні положення Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом 

 

Ключовим документом, який повинен максимально наблизити Україну 

до ЄС і в соціально-економічному, і в суспільно-політичному сенсі, є Угода 

про асоціацію України з ЄС. Підписання цього документу далося Україні 

величезною ціною. Саме відмова підписати цей документ у 2013 році 
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тогочасним президентом України В.Януковичем спричинила події, які потім 

увійшли в історію як Революція Гідності. 

Угода є дуже нестандартним документом – її було укладено між 31 

суб’єктом – Україною, ЄС, Євратомом (Європейською спільнотою з атомної 

енергії) та 28 країнами-членами Євросоюзу. 

Перш, ніж Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності, її 

було ратифіковано Верховною Радою України, вона пройшла відповідні 

внутрішньодержавні процедури ратифікації у всіх 27 державах-членах 

Європейського Союзу, а також отримала схвалення Радою ЄС та погодження 

Європейським Парламентом. 

21 березня 2014 р. – набула чинності ПОЛІТИЧНА ЧАСТИНА УГОДИ 

про асоціацію Україна – ЄС: 

 Угода передбачає впровадження законодавства ЄС у більш ніж 24 

секторах; 

 наближення законодавства України відповідно до стандартів ЄС є 

частиною модернізації країни; 

 16 вересня 2014 р. – відбулась синхронна ратифікація Угоди 

Верховною Радою України та Європейським парламентом. 

1 січня 2016 р. набрала чинності ТОРГОВЕЛЬНА ЧАСТИНА УГОДИ 

про асоціацію Україна – ЄС. 

В розділі IV Угоди про асоціацію між Україною та ЄС вміщено 

положення Угоди про поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі між 

Україною та ЄС. Цей розділ має назву «Торгівля і питання пов'язані з 

торгівлею» – він складає 2/3 від усього обсягу основної (без додатків і 

протоколів) частини Угоди (156 із 245 сторінок). 

Поглиблена і всеохопна зона вільної торгівлі (ЗВТ) – це 

широкомасштабна за змістом торговельна угода, яка спрямована на 

зменшення й скасування тарифів, які застосовуються сторонами щодо товарів, 

лібералізацію доступу до ринку послуг, а також на приведення українських 

правил і регламентів, що стосуються бізнесу, у відповідність правилам і 
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регламентам ЄС з метою забезпечення вільного руху товарів і послуг між 

двома сторонами та взаємного недискримінаційного ставлення до компаній, 

товарів і послуг на території Грузії, Молдови, України та ЄС. 

ЗВТ передбачає: 

 лібералізацію торгівлі як товарами, так і послугами; 

 лібералізацію руху капіталів; 

 до певної міри – лібералізацію руху робочої сили. 

Поглиблена і всеохопна ЗВТ має забезпечити поступову інтеграцію 

економіки України до внутрішнього ринку ЄС. Вона передбачає необхідність 

приведення всієї вітчизняної нормативно-правової бази у відповідність до 

норм ЄС. 

Постановою КМУ від 25 жовтня 2017 р. було затверджено План заходів 

з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством за атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони. Цей документ включає 1943 

завдання, за виконання яких відповідальні 106 органів державної влади. Кожне 

із завдань відповідає окремій статті Угоди про асоціацію або імплементує 

визначені норми права ЄС. 

Жовтень 2017 р. – разом із планом заходів з виконання Угоди про 

асоціацію запроваджено процедуру моніторингу та контролю його виконання. 

На відповідному Урядовому комітеті щоквартально здійснюється розгляд 

питання про прогрес виконання Угоди та щодо доцільності оновлення завдань. 

Протягом перших чотирьох років після підписання Угоди про асоціацію 

було здійснено переклад понад 400 правових актів ЄС, які стосуються питань, 

пов’язаних із реалізацією Угоди про асоціацію. 

У рамках реалізації Угоди про асоціацію 17 травня 2017 р. Україна 

виконала зобов’язання щодо запровадження безвізового режиму з ЄС, після 

чого візовий режим було скасовано: 
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 позитивні зміни для держави: зміцнення довіри до країни з боку 

міжнародного співтовариства; посилення безпеки кордонів 

України. 

 позитивні зміни для громадян України: скасування візового збору; 

спрощення подорожей та здешевлення вартості квитків; зміцнення 

родинних контактів з громадянами України, які постійно 

проживають у країнах Шенгенської зони. 

 позитивні зміни для бізнес-середовища: посилення бізнес-

контактів; зменшення адміністративних бар’єрів та витрат; 

іміджевий сингал для інвесторів. 

Однак слід пам’ятати про те, що безвізовий режим не означає 

безконтрольний режим: він не дає можливості проживати в ЄС на постійній 

основі, навчатися або працювати – а отже не призведе до масової міграції 

українських громадян до країн Шенгенської зони; не скасовує перевірку на 

кордоні (підтвердження мети поїздки, документів на бронювання готелю, 

квитка на зворотний шлях, медичну страховку тощо); порушення правил 

загрожує штрафом, депортацією з країни, або забороною на в’їзд до країн ЄС 

на певний час. 

1 вересня 2018 р. – розпочато впровадження реформи середньої освіти 

«Нова українська школа», яка базується на компетентнісному підході до 

навчання та на децентралізації. 

Травень 2018 р. – надано позитивний висновок Стратегії реформування 

системи публічних закупівель. 

Липень 2018 р. – скасовано ставки ввізних мит у рамках Угоди про 

асоціацію. 

Згідно статті 481 Угоди сторони можуть здійснювати всебічний огляд її 

цілей через кожні 5 років.  

Станом на кінець 2021 р. Угоду про асоціацію було виконано на 61% 

(липень 2022 р. – на 63%, вересень 2022 р. – на 70%). 
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Причини низьких темпів імплементації положень Угоди: часта зміна 

команд міністерств (наприклад, за перші 5 років реалізації Угоди змінилось 6 

міністрів охорони здоров’я, кожен з яких вносив свої корективи у процес 

впровадження реформи); відсутність в Україні інституційної пам’яті у процесі 

зміни урядових команд; брак політичної волі на рівні вищого керівництва 

держави закінчити початі реформи – хоча курс реформ залишається 

незмінним, політична воля могла б значно пришвидшити і покращити їхнє 

впровадження; нестача коштів для фінансування реформ; низький рівень 

парламентсько-урядової взаємодії; відсутність інклюзивного діалогу з 

бізнесом. 

1.8. Напрями публічної політики, які сприятимуть процесам 

європейської інтеграції України 

 

На шляху до майбутнього членства України в ЄС потрібна наполеглива 

спільна праця влади, громадянського суспільства, наукових і культурних кіл, 

бізнесу та інших ланок українського суспільства. 

28 лютого 2022 р. Президент, Прем’єр та спікер ВРУ спільно підписали 

заявку на членство України в Європейському Союзі. У минулі роки Київ не 

раз усерйоз розмірковував над тим, щоби подати заявку на вступ до ЄС – 

президент Порошенко кілька разів навіть публічно оголошував різні терміни: 

звучали 2024, 2023 і навіть 2020 роки.  У відповідь лунав однаковий аргумент, 

який можна стисло описати такими словами: «Найгіршим варіантом  для 

України буде, якщо ви подасте заявку, і у відповідь відразу отримаєте від ЄС 

відмову. А зараз ви, дуже, імовірно, почуєте саме "ні", бо ЄС не готовий до 

нового розширення, і це не лише питання України. Та нашкодить це 

насамперед вам». 

Після початку російського вторгнення до України у 2022 р. ЄС 

погодився розпочати процедуру прийняття України до свого складу за 

спрощеною процедурою. 1 березня 2022 р. – Європейський парламент своєю 
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резолюцією рекомендував державам-членам ЄС розпочати роботу над 

наданням Україні статусу кандидата на вступ до ЄС (резолюцію схвалили 637 

голосами "за", тільки 13 євродепутатів виступили "проти", 26 утрималися). 

Таким чином, 1 березня 2022 р. Європейський союз офіційно розпочав 

процедуру розгляду української заявки на здобуття членства; 

23 червня 2022 р. – лідери 27 країн-членів ЄС ухвалили рішення про 

надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. 

Однак слід пам’ятати, що навіть за цих умов вступ України до ЄС не 

відбудеться настільки швидко, як на те сподівається більшість наших 

громадян. Неможливо долучитися до ЄС "авансом", не виконавши домашню 

роботу – для прикладу, неможливо увійти у спільний ринок, не адаптувавши 

усі стандарти, що є частиною спільного права ЄС, з тієї простої причини, що 

це розвалить цей внутрішній ринок. І йдеться не лише про стандарти 

виробництва – демократія, антикорупція, окремі політичні реформи тощо є 

також критичними для спільного ринку. Не може бути спільного ринку без 

однаково дієвої системи правосуддя, захисту інвесторів тощо. 

Серед основних напрямів реалізації державної політики, спрямованої на 

досягнення Україною євроінтеграційних цілей, можна назвати інтеграцію 

України до єдиного цифрового ринку ЄС. Врегулювання на законодавчому 

рівні питань електронних комунікацій та радіочастотного ресурсу з 

урахуванням правових норм ЄС; залучення технічної допомоги ЄС для 

розбудови цифрової інфраструктури в Україні та розвитку цифрових 

компетенцій населення. 

Ще один напрям – інтеграція енергетичного ринку України до 

енергетичного ринку ЄС. 16 березня 2022 р. відбулось об’єднання 

енергосистем України та ЄС – цей крок дав Україні можливість отримувати 

електроенергію, навіть якщо Російська Федерація продовжить нищити нашу 

енергетичну інфраструктуру (підготовка тривала 2017 р. й планувалась на 

2023 р.). Європейська електроенергетична система є найбільшою 

взаємопов’язаною електричної мережею в світі й включає 24 країни. 
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Не менш важливою є інтеграція газової системи України з системою ЄС 

(Україна отримує газ реверсним шляхом, має потужні газосховища на своїй 

території). 

Ще один напрям – затвердження інтегрованого управління кордонами. 

Стратегію інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року було 

схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України 24 липня 2019 р. – це 

дозволить спростити свободу руху осіб та товарів (для багатьох держав свого 

часу це стало передумовою для приєднання до Шенгенського простору). 

Перспективним є запровадження при проведенні контрольних процедур 

практик спільного контролю та принципу «єдина зупинка». Підвищення рівня 

безпеки при перетині державного кордону (наприклад, запровадження 

автоматизації процесів ідентифікації особи). 

Необхідною умовою збереження високої динаміки виконання Угоди про 

асоціацію є взаємодія та консолідована позиція усіх гілок влади в Україні на 

чолі з Президентом України. 

Інші напрями державної політики, спрямованої на досягнення Україною 

євроінтеграційних цілей: лібералізація торгівлі між Україною та ЄС; 

формування стратегічних рішень, передусім на основі плану заходів з 

виконання Угоди про асоціацію (євроінтеграцію Урядом визначено 

невід’ємною частиною стратегічного планування та формування політики 

кожного міністерства); впровадження євроінтеграційних процесів на 

місцях/децентралізація євроінтеграції; подальша взаємодія у сфері юстиції, 

свободи та безпеки (зокрема, подальше реформування правоохоронної 

системи, поглиблення співпраці з Europol та Eurojust); створення європейських 

освітніх закладів / центрів в Україні як «бустерів» модернізації національних 

освітніх підходів; стажування українських державних службовців в 

інституціях ЄС та його держав-членів тощо. 

Фактори, які сприяють європейській інтеграції: продовження 

демократизації країни, її очищення від авторитарного минулого; ліквідація 

корупційних практик; інституційна спроможність державних органів, зокрема 
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наявність в інституціях фахових експертів з права ЄС, або європейських 

проектів, які цю підтримку надають; сталість політики і незмінність 

політичних пріоритетів; наявність політичної волі долати різного виду 

супротив, який виникає при наближенні законодавства до стандартів ЄС; 

постійний діалог із бізнесом та іншими зацікавленими стейкхолдерами в 

підсекторі; вигода від торгівлі з ЄС. 

З метою лобіювання вступу України до ЄС слід співпрацювати, 

створювати нові й підтримувати вже існуючі організації і платформи з 

представлення України в ЄС: від великих проектів та заходів, фахових 

дискусій, культурних подій до підтримки контактів між людьми, освітніх 

проектів, обмінів тощо. Окрім цього, важливо посилити фінансову та іншу 

підтримку діяльності з просування України в ЄС. Фінансова підтримка може 

бути на рівні: бізнесу, держави або окремих осіб. Наразі ця робота 

здійснюється переважним чином за рахунок міжнародних фондів, хоча це має 

бути нашим, а не їхнім обов’язком. Однак слід розуміти, що кожна гривня, 

вкладена у будь-який з аспектів просування членства України в ЄС, 

повернеться вітчизняному бізнесу в кількаразовому обсязі разом з 

інвестиціями, доступом до ринків, капіталізацією компаній тощо. 

Важливо консолідувати українську еліту навколо принципових питань 

щодо європейського майбутнього України. Основні меседжі, які Україна 

повинна донести до ЄС: перше, чого ми маємо добитися у процесі співпраці з 

ЄС – це позиціонування України як країни, яка проходить ті самі періоди свого 

становлення, розвитку та боротьби, які інші країни ЄС пройшли століття або 

десятиріччя тому; інша ідея, яку нам потрібно просувати, полягає в тому, що 

як майбутній член Україна здатна посилити ЄС. 
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РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВИ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

УКРАЇНИ 

2.1. Передумови формування Північноатлантичного Альянсу та 

його цілі 

 

НАТО (Організація Північноатлантичного договору, або 

Північноатлантичний альянс) – міжнародна міжурядова організація, 

військово-політичний союз 30 держав Північної Америки і Європи, які 

прагнуть досягти Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 

4 квітня 1949 р.  

Організацію створено 4 квітня 1949 р. після підписання 

Північноатлантичного договору. Даний договір має безстроковий характер. 

Передумовою його підписання стало поступове наростання конфронтації 

Заходу з СРСР у перші повоєнні роки, що супроводжувалось нав’язуванням 

країнам Центральної та Східної Європи недемократичних форм правління та 

жорсткого придушення будь-яких форм опозиції: пряма загроза нависла над 

суверенітетом Туреччини; у квітні 1948 р. відбулась блокада радянськими 

військами Західного Берліну; у червні 1948 р. відбувся  державний переворот 

у Чехословаччині тощо. 

Ще до утворення НАТО в 1948 р. був сформований 

Західноєвропейський союз – це була своєрідна спроба організувати власні 

загальноєвропейські збройні сили. 4 березня 1948 р. на зустрічі у Брюсселі 

представники Бельгії, Великої Британії, Люксембургу, Нідерландів і Франції 

обговорили англійсько-французьку пропозицію розробки договору про 

взаємну допомогу. 17 березня 1948 р. п’ять західноєвропейських країн 

(Бельгія, Велика Британія, Люксембург, Нідерланди, Франція) підписали 

Брюссельський договір, метою якого була військова кооперація як відповідь 

на можливу радянську агресію та спільне протистояння СРСР в ідеологічній 

та політичній сферах. 
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Згодом відбулися переговори зі Сполученими Штатами Америки та 

Канадою щодо створення єдиного Північноатлантичного альянсу на засадах 

гарантій безпеки та взаємних зобов’язань між Європою та Північною 

Америкою. Держави, що підписали Брюссельський договір, також 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 спільну систему безпеки на основі 

партнерства цих дванадцяти країн. 

Головною метою НАТО є захист свободи і безпеки всіх її членів 

політичними та військовими засобами відповідно до Статуту ООН. Діяльність 

НАТО базується на положеннях Північноатлантичного договору, ключовими 

статтями якого є наступні: 

 Стаття 1. «Сторони зобов'язуються, як це визначено у Статуті 

Організації Об'єднаних Націй, вирішувати всі міжнародні спори, 

учасниками яких вони можуть стати, мирними засобами і таким 

чином, щоб не ставити під загрозу міжнародний мир, безпеку та 

справедливість, а також утримуватись у своїх міжнародних 

відносинах від погроз силою чи застосування сили у будь-який 

спосіб, несумісний з цілями Організації Об'єднаних Націй». 

 Стаття 5. «Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або 

кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься 

нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі 

здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне 

право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене 

Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть 

допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу 

здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, 

які вважатимуться необхідними, включаючи застосування 

збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у 

Північноатлантичному регіоні». 
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 Стаття 10 договору, підписаного 4 квітня 1949 р., передбачає, що 

будь-яка держава, спроможна втілювати принципи Альянсу й 

робити свій внесок у гарантування безпеки союзників, може бути 

запрошена до вступу в НАТО. 

Таким чином, головна ціль організації – створення системи колективної 

безпеки, тобто спільних організованих дій усіх її членів у відповідь на напад 

ззовні. Спочатку оборонна стратегія НАТО передбачала масовий військовий 

удар у відповідь на будь-яку форму зовнішньої агресії проти країни-члена 

НАТО. Однак з кінця 1960-х років НАТО затвердило нову оборонну стратегію, 

в основі якої лежить доктрина гнучкого реагування – вона передбачає 

встановлення такого рівня військової потужності, котрий давав би можливість 

для застосування будь-якого варіанта відповіді в разі агресії. 

2.2. Основні етапи становлення НАТО 

 

З часу створення Північноатлантичного альянсу відбулося вісім раундів 

його розширення:  

 1949 р. – США, Велика Британія, Франція, Бельгія, Нідерланди, 

Люксембург, Канада, Італія, Норвегія, Португалія, Данія, Ісландія; 

 1952 р. – Греція, Туреччина; 

 1955 р. – ФРН; 

 1982 р. – Іспанія; 

 1999 р. – Чеська республіка, Польща, Угорщина; 

 2004 р. – Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, 

Словенія; 

 2009 р. – Албанія, Хорватія; 

 2017 р. – Чорногорія; 

 упродовж тривалого часу відкладався вступ до НАТО Македонії 

через конфлікт із Грецією щодо назви цієї країни – лише 27 
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березня 2020 р. країна увійшла до Альянсу після 21-річного 

очікування, ставши 30-м членом НАТО; 

 2022 р. – після початку війни Російської Федерації проти України 

про бажання вступу до НАТО заявили Фінляндія та Швеція. 

Радянськими джерелами блок НАТО подавався як агресивне воєнно-

політичне угруповання західних держав, створене з ініціативи США і 

спрямоване проти соціалістичних країн. 

Упродовж середини 1950-х рр. в Альянсі були визначені основні 

напрями співробітництва з оборонних питань, затверджена його чітка 

військова структура. 

1955 р., після вступу до НАТО ФРН, було створено Організацію 

Варшавського Договору, яка стала фактично геополітичною противагою 

НАТО. 

1956 р., після вторгнення СРСР до Угорщини, відбулось поглиблення 

політичних консультацій між учасниками НАТО. Тоді ж було прийнято 

рекомендації щодо регулярних політичних консультацій та розвитку 

співробітництва в невійськових галузях між країнами-членами НАТО. 

1957 р. з метою розширення науково-технічного співробітництва була 

започаткована наукова програма НАТО, у рамках якої нині працюють бл. 13 

тис. науковців з різних країн. 

1960 р. Франція, висловлюючи незадоволення американською 

гегемонією, вийшла з інтегрованої військової структури НАТО, але 

залишалася членом альянсу на політичному рівні. Саме після цього штаб-

квартира НАТО була передислокована з Парижа до Брюсселя. 2008 р. Франція 

повністю повернулася до всіх структур НАТО.  

1968 р. країни НАТО засудили введення військ країн ОВД до 

Чехословаччини. 

В умовах військового паритету між СРСР та США прямого військового 

зіткнення між двома блоками не відбулось – від протистояння двох військово-
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політичних блоків виходила загроза розв’язання нової світової війни, але 

одночасно вони служили і стримуючим фактором. 

З середини 1980-х рр. спостерігались позитивні тенденції, пов’язані з 

активізацією переговорів між двома військовими блоками з питань обмеження 

звичайних видів зброї та чисельності військ у Європі. Зокрема, у 1987 р. 

М.Горбачов та Р.Рейган підписали договір про ліквідацію ракет середнього 

радіусу дії. 

1989 р. впав Берлінський мур, який став символом конфронтації між 

Сходом і Заходом. У наступному році М.Горбачов погодився, аби ФРН після 

об’єднання з НДР залишилася в НАТО. Таким чином, конфронтація між 

НАТО і ОВД, більш відома як «холодна війна», тривала до розпаду СРСР. 

Після розпаду СРСР у світі все частіше почали говорити про кризу 

НАТО як організації, адже зникла загроза в особі СРСР, яка й зумовила появу 

цієї організації. Однак навіть після розпаду СРСР НАТО не припинив свого 

існування, а, навпаки, поповнився цілою низкою країн Східної Європи.  

У 1991 р. з метою налагодження діалогу з новими незалежними 

державами було створено Раду Північноатлантичного співробітництва. 

Членами даної ради з перших днів її існування стали країни-члени НАТО та 

дев'ять країн Центральної та Східної Європи. 1991 р. до Ради приєдналися 

країни Балтики. До березня 1992 р. членами стали і всі інші країни колишнього 

Радянського Союзу. 

У 1991 р. відбувся Римський саміт, на якому делегації держав-членів 

НАТО офіційно запропонували європейським новим демократичним 

державам співпрацю. 

У квітні 1994 р. на Брюссельському саміті було підтверджено 

відкритість Альянсу для членства інших європейських країн, які спроможні 

втілити в життя принципи Вашингтонського (1949 р.) договору і зробити свій 

внесок в безпеку Євроатлантичного регіону.  
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1997 р. – на зміну Раді Північноатлантичного співробітництва було 

створено Раду Євроатлантичного партнерства, до складу якої наразі входить 

50 країн. 

Також 1997 р. було підписано «Основоположний акт», який регулює 

механізм співробітництва НАТО з Росією. Однак з приходом до влади 

В.Путіна досить швидко стало зрозуміло, що РФ не ототожнює себе з країнами 

Альянсу, а навпаки – протиставляє себе їм. Росія неодноразово висловлювала 

своє занепокоєння через т. зв. наближення НАТО до російських кордонів після 

вступу до Альянсу більшості східноєвропейських країн та Прибалтики. 

Збройна агресія РФ у Грузії 2008 р. й особливо анексія Криму та початок війни 

на Донбасі поставили остаточну крапку в позиціонуванні РФ і країн НАТО як 

військово-політичних суперників на геополітичній карті світу. 

Таким чином, трансформаційні процеси всередині НАТО почали 

набувати більш чітких організаційних та документальних форм. Так, до 1999 

року процес розширення не мав чітких задокументованих рамок досягнення 

критеріїв членства. Про це свідчить історія приєднання до Альянсу низки 

країн, серед яких Федеративна Республіка Німеччина, Греція, Туреччина та 

Іспанія, в основу якого було покладено політичну та військову доцільності 

такого кроку. Зовсім інша картина вже спостерігалась перед вступом Польщі, 

Угорщини та Чехії коли була проведена оцінка вступу цих країн та 

підготовлені рекомендації до динаміки самого процесу приєднання. 

У 1999 р. відбувся Вашингтонський саміт НАТО, за результатами якого 

було проголошено т. зв. політику «відкритих дверей» стосовно питання 

подальшого розширення Альянсу. На саміті було прийнято рішення про 

започаткування «Плану дій по досягненню членства в НАТО (ПДЧ)», який 

визначив критерії вступу країн-аспірантів до Альянсу та був спрямований на 

те, щоб допомогти країнам, які прагнуть до членства в НАТО, прагматично і 

цілеспрямовано готуватись, щоб бути запрошеним до вступу в Альянс. 
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2.3. Принципи функціонування НАТО 

 

Головні принципи НАТО відповідно до Стратегічної концепції Альянсу 

(2019): 

 забезпечення свободи та безпеки всіх членів Альянсу політичними 

та військовими засобами; 

 дотримання цілей та принципів Хартії ООН та Вашингтонського 

договору, який підтверджує першочергову відповідальність Ради 

Безпеки ООН за дотримання міжнародного миру та безпеки; 

 будь-яке питання безпеки, що становить інтерес для будь-якого 

союзника, може бути внесене до переговорів НАТО, обміну 

інформацією, думками з метою вироблення спільних підходів; 

 участь у безперервному процесі реформ, модернізації та 

трансформації. 

Усі рішення в НАТО ухвалюються за принципом консенсусу після 

відповідних обговорень і консультацій між державами – членами Альянсу. 

Важливою є стаття 4 установчого Договору НАТО: «Сторони проводитимуть 

консультації між собою у разі, якщо на думку будь-якої з них територіальна 

цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої із сторін Договору 

зазнає загрози». 

Будь-яка країна-член Альянсу може офіційно задіяти Статтю 4 

Північноатлантичного договору – у такому разі починається обговорення 

питання, внаслідок чого в перспективі можуть бути ухвалені ті чи інші спільні 

рішення або заходи з боку Альянсу. Консультації між країнами-членами 

становлять основну складову процесу ухвалення рішень в НАТО, надаючи 

союзникам змогу здійснювати обмін думками й інформацією, а також вести 

обговорення, перш ніж ухвалити рішення з будь-якого конкретного питання 

або вжити практичних заходів. 

Хоча принцип консенсусу в ухваленні рішень сприяє збереженню 

країнами-членами національного суверенітету у галузі безпеки і оборони, на 
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основі Статті 4 країнам-членам Альянсу може бути запропоновано частково 

поступитися цим правом на користь Організації або ж може йтися виключно 

про прохання надати підтримку з боку НАТО. 

Варто відзначити, що коли у грудні 1959 року штаб-квартиру НАТО 

було переведено до Порт-Дофін у Парижі, Генеральний секретар М.Поль-Анрі 

Спаак намагався знайти підходящий латинський афоризм, який би вдало 

описав дух консультацій між союзниками – процесу, якому він надавав 

великого значення. Подішлій посол Бельгії Андре де Старк запропонував 

вислів «Animus in consulendo liber» («У дискусії дух вільний»). Протягом 

кількох років девіз прикрашав залу нарад у Порт-Дофін, а у 1967 році його 

було перенесено до нового приміщення штаб-квартири НАТО у Брюсселі, де 

відтоді він прикрашає стіну у залі нарад Ради. 

Головними завданнями НАТО на сучасному етапі є: 

 колективна оборона – члени НАТО завжди надаватимуть 

допомогу один одному у боротьбі з атаками, згідно зі статтею 5 

Вашингтонського договору; 

 кризове регулювання – НАТО активно залучатиме відповідний 

набір політичних та військових інструментів для надання 

допомоги в управлінні кризами, що розвиваються, і можуть 

потенційно вплинути на безпеку Альянсу; 

 безпека на основі співробітництва – зміцнення міжнародної 

безпеки шляхом партнерства з відповідними країнами та іншими 

міжнародними організаціями, здійснення внеску до контролю над 

озброєннями, нерозповсюдження і роззброєння та тримання 

відкритими двері до членства в Альянсі для всіх європейських 

демократій, які відповідають стандартам НАТО. 
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2.4. Цивільна організація і структура НАТО 

 

Північноатлантична рада – найвищий політичний орган, що ухвалює 

рішення в НАТО. Північноатлантична рада абезпечує форум для консультацій 

з широкого кола питань між країнами – членами Альянсу з усіх аспектів, що 

впливають на мир і безпеку Альянсу. У складі Ради представлені чільні 

посадовці кожної з держав-членів, які засідають з метою обговорення питань 

політики і операцій у разі, коли НАТО має ухвалити колективні рішення. 

Ухвалені Радою політичні рішення є виявом колективної волі усіх держав – 

членів НАТО, адже усі рішення у рамках Альянсу ухвалюються за принципом 

консенсусу. Головує на засіданнях Ради Генеральний секретар НАТО (з 2014 

р. – норвежець Єнс Столтенберг). Усі рішення Ради мають однакову юридичну 

силу, на якому політичному рівні вони не були б ухвалені: на рівні саміту, 

тобто на рівні глав держав і урядів, або у постійному складі, тобто на рівні 

послів. 

Міжнародний секретаріат – це дорадчий та адміністративний орган під 

керівництвом Генерального секретаря НАТО, що забезпечує роботу делегацій 

країн-членів НАТО на рівні різних комітетів і допомагає втілювати в життя 

їхні рішення. Основним завданням Міжнародного секретаріату є надання 

дорадчої допомоги, настанов і адміністративної підтримки національним 

делегаціям при штаб-квартирі НАТО. У Міжнародному секретаріаті НАТО в 

Брюсселі працюють понад 1100 цивільних співробітників. Альянс намагається 

створити такий робочий колектив, який адекватно представляв би майже 

мільярд громадян, інтересам яких слугує НАТО.  

Військовий комітет – найвищий військовий орган НАТО у складі 

начальників оборонних штабів країн-членів НАТО під керівництвом голови 

Військового комітету НАТО. Начальники оборонних штабів країн НАТО 

засідають принаймні тричі на рік, а у щоденній діяльності Військовий комітет 

засідає у постійному складі на рівні військових представників, які діють від 

імені начальників оборонних штабів їхніх відповідних країн. Завдання 
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Військового комітету полягає в обговоренні, міркуваннях і діях з важливих 

військових питань, причому це відбувається цілковито в інтересах Альянсу, 

але водночас просуваючи точку зору і позицію власних урядів. Військовий 

комітет формулює поради з військової тематики Північноатлантичній раді, які 

виробляються за принципом консенсусу. 

Міжнародний військовий штаб – є виконавчим органом Військового 

комітету і діє під управлінням Генерального директора. Дана інституція 

опікується оцінюванням і вивченням військових питань НАТО, визначаючи 

галузі, що становлять інтерес зі стратегічної і оперативної точки зору і 

пропонуючи конкретні заходи, яких має вжити Альянс. У Міжнародному 

військовому штабі служать майже 500 військових і цивільних посадовців як з 

країн-членів НАТО, так і з держав-партнерів – вони мають статус 

міжнародного персоналу і працюють насамперед в інтересах Альянсу, а не 

своїх відповідних урядів. 

Стратегічне призначення має командна структура НАТО. Насамперед, 

це – здійснення командування і управління спільними операціями під 

проводом Альянсу. До її складу входять: 

 Командування ОЗС НАТО з питань операцій – відповідає за 

планування і запровадження усіх місій і операцій Альянсу 

(головний штаб розташовано у Монсі (Бельгія) із 

підпорядкованими командуваннями в кількох інших країнах 

НАТО, зокрема в Італії і Нідерландах); 

 Командування ОЗС НАТО з питань трансформації – керує 

процесом трансформації військової структури НАТО, збройних 

сил, потенціалу і доктрин (його головний штаб розташовано у 

Норфолку (Вірджинія, США) із підпорядкованими 

командуваннями в інших країнах НАТО). 

На посадах у структурах Міжнародного військового штабу і штабах 

Командної структури НАТО загалом працюють майже шість з половиною 

тисяч військових і понад 700 цивільних фахівців. 
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2.5. Нормативно-правові та організаційно-інституційні основи 

розширення НАТО  

 

У середині 1990-х рр. було підготовлено документ “Дослідження з 

питань розширення НАТО”, яке у вересні 1995 р. було передано зацікавленим 

країнам і оприлюднене – в ньому містилися відповіді на запитання: «навіщо 

далі розширюватись?» і «як, у який спосіб цю акцію потрібно проводити» та 

висвітлено три принципи договору 1949 р. для членів: "демократія, свобода 

особистості та верховенство права".  

Відповідаючи на питання “Навіщо розширюватись?” тепер, коли немає 

вже перед НАТО його історичного ворога, ворога № 1 (Радянського Союзу) 

автори “Дослідження...” формулюють перспективну ідею 

загальноєвропейської інтеграції: розширюватись необхідне для того, щоб 

реалізувати унікальну можливість, яка з’явилась після закінчення “холодної 

війни” і полягає в тому, щоб поліпшити безпеку в цілому Євроатлантичному 

регіоні, не відновлюючи ліній розмежування.  

НАТО залишається оборонною організацією, чиєю основною метою є 

збереження миру. Розширення НАТО, на думку авторів документу, повинне 

привести до таких наслідків, як: посилення стабільності та безпеки усіх країн 

Євроатлантичного регіону; сприяння демократичним реформам, зокрема 

встановленню цивільного демократичного контролю над збройними силами; 

стимулювання поширення стилю та навичок співпраці, консультацій та 

досягнення консенсусу; допомога розвитку добросусідських стосунків в 

усьому Європейському регіоні; збільшення прозорості оборонного 

планування та військових бюджетів, посилення довіри між державами, а також 

підтримання тенденції до співпраці в Європі; зміцнення здатності Альянсу 

робити свій внесок у європейську та світову безпеку і підтримувати 
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миротворчу діяльність ООН; посилення і розширення трансатлантичного 

партнерства. 

Вищезазначене дослідження також дає відповідь на запитання, у який 

спосіб відбуватиметься розширення – а саме, через приєднання нових членів 

до Альянсу згідно зі статтею 10 Вашингтонського договору. Після вступу нові 

члени користуються всіма правами і приймають всі зобов’язання за Договором 

– їм необхідно погодитись з усіма принципами, процедурами та політикою, які 

схвалені членами Альянсу на момент їх вступу, та виконувати їх.  

Країна, яка вступає до Альянсу, не повинна “зачиняти двері” для інших 

країн, які бажали б одержати членство у майбутньому – тому держави, які 

втягнуті в етнічні конфлікти, зовнішні територіальні суперечки чи суперечки 

щодо внутрішньої юрисдикції, повинні розв’язати такі конфлікти у мирний 

спосіб перед тим, як вони можуть стати членами Альянсу. До того ж країни-

кандидати повинні мати реальну спроможність робити свій воєнний внесок у 

колективну оборону, підтримку миру та інші місії Альянсу.  

Члени Альянсу приймають рішення про запрошення на основі 

консенсусу – своє рішення кожна країна ґрунтує на власній думці щодо того, 

чи може країна, що бажає стати членом Альянсу, зробити свій внесок за всіма 

пунктами вимог. Жодна країна за межами Альянсу не має права “вето” чи 

права нагляду за тим, як йде розширення. 

Країни, які прагнуть вступити до Альянсу, повинні поважати цінності, 

закріплені у Північноатлантичному договорі, а також досягти відповідності 

певним політичним, економічним і військовим критеріям, які викладено у 

Дослідженні з питань розширення Альянсу від 1995 року. Йдеться про такі 

параметри, як: ефективний демократичний політичний устрій із ринковою 

економікою; забезпечення прав національних меншин; зобов’язання 

розв’язувати конфлікти мирним шляхом; здатність і готовність забезпечувати 

військовий внесок у рамках операцій під проводом Альянсу; відданість 

принципам демократичних цивільно-військових відносин. 
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У 1999 році за результатами Вашингтонського саміту Альянсу було 

запроваджено План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), як особливу програму 

для країн-кандидатів. 

ПДЧ передбачає індивідуальний діалог з країною-кандидатом, 

конкретні заходи, пов'язані з підготовкою до вступу в НАТО. 

ПДЧ суто індивідуальний і не є переліком певних критеріїв, необхідних 

для вступу в «клуб». Він сприймається як політичний шлях проведення тих 

реформ і виконання того домашнього завдання, в результаті якого країна, яка 

спочатку отримує ПДЧ, врешті отримує і саме членство. 

Після отримання ПДЧ немає встановлених термінів для переходу до 

повноправного членства в НАТО – остаточне рішення всеодно буде 

прийматись на основі консенсусу країн-членів Альянсу стосовно прийняття 

тієї чи іншої країни. Так, Чорногорії для цього знадобилося 8 років, а Північної 

Македонії – аж 21 рік. Таким чином, перебувати на стадії ПДЧ можна досить 

тривалий час, але всі країни, які пройшли через цей етап, так чи інакше, 

вступили до Альянсу. З 2008 р. в стадії реалізації ПДЧ перебуває Боснія та 

Герцеговина. 

2.6. Законодавча база співпраці Україна – НАТО 

В Україні упродовж тривалого часу ніяк не вдавалось завершити 

формування цілісної системи нормативно-правових актів, які б визначали 

системну інформаційну взаємодію (комунікацію) з питань євроатлантичної 

інтеграції та шляхи її реалізації. 

Одним з основоположних документів у відносинах України з НАТО є 

Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-

Атлантичного договору від 09.07.1997 р. Це угода, підписана Президентом 

України Леонідом Кучмою, Генеральним секретарем НАТО Хав'єром 

Соланою та лідерами 16 країн-членів НАТО 9 липня 1997 року під час 

Мадридського саміту. 
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Розділ І Хартії «Розбудова розширених та поглиблених відносин між 

Україною та НАТО»: підкреслює глибоку трансформацію організації 

Північноатлантичного договору, що відбулася наприкінці «холодної війни», її 

тривалу адаптацію до нових реалій євроатлантичної безпеки, які включають 

нові завдання в галузі миротворчих операцій, здійснюваних за 

повноваженнями Ради Безпеки ООН або за відповідальністю ОБСЄ. 

У розділі II «Принципи розвитку відносин між Україною та НАТО» 

Україна і НАТО підтверджують свої зобов'язання щодо визнання, що безпека 

всіх держав у регіоні ОБСЄ є неподільною, що жодна країна не повинна 

будувати свою безпеку за рахунок безпеки іншої та не може розглядати жодну 

частину регіону ОБСЄ як сферу свого впливу. Також містяться зобов’язання 

щодо утримування від загрози силою або використання сили проти будь-якої 

держави будь-яким чином, несумісним з принципами Статуту ООН або 

Гельсінського Заключного акта 1975 р.; визнання невід'ємного права всіх 

держав вільно обирати та застосовувати власні засоби забезпечення безпеки; 

поважання суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності 

усіх інших держав, непорушність кордонів і розвиток добросусідських 

відносин тощо. 

Розділ III «Сфери консультацій та/або співробітництва між Україною та 

НАТО». Серед таких сфер називаються: політичні питання, що стосуються 

євроатлантичної безпеки та стабільності;  запобігання конфліктам, управління 

кризами, підтримання миру, врегулювання конфліктів та гуманітарних 

операцій;  політичні та оборонні аспекти нерозповсюдження ядерної, 

біологічної та хімічної зброї; контроль над озброєнням та роззброєнням;  

експорт озброєнь і передача сукупних технологій; боротьба з контрабандою 

наркотиків і тероризмом. 

Розділ IV «Практичні механізми для консультацій та співробітництва 

між Україною і НАТО» передбачає проведення регулярних зустрічі між 

Україною та НАТО на рівні Північноатлантичної ради, взаємні візити 
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високого рівня, механізми військового співробітництва, утворення військової 

місії зв'язку України при штаб-квартирі НАТО. 

У розділі V «Співробітництво заради більш стабільної Європи» 

задекларовано утворення кризового консультативного комітету для випадків, 

коли Україна вбачатиме пряму загрозу своїй територіальній цілісності, 

незалежності або безпеці. 

Протягом останніх років в Україні було сформовано законодавчу базу, 

яка визначає й фіксує основні напрями політики в сфері євроатлантичної 

інтеграції. Зокрема, діє Закон України "Про засади внутрішньої та зовнішньої 

політики" №2411-VІ від 1 липня 2010 р. П. 2 статті 11. цього Закону «Засади 

зовнішньої політики» містить такі положення: «Основними засадами 

зовнішньої політики є: ... поглиблення співпраці з Організацією 

Північноатлантичного договору з метою набуття членства у цій організації». 

Закон України "Про національну безпеку України" №2469-VІІІ від 21 

червня 2018 р.: п. 3 статті 3. «Принципи державної політики у сферах 

національної безпеки і оборони»: «Фундаментальними національними 

інтересами України є: ... інтеграція України в європейський політичний, 

економічний, безпековий, правовий простір, набуття членства в 

Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору, 

розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами». 

У 2019 р. зміни були внесені до Конституція України (334 голоси 

депутатів ВРУ): до преамбули Основного Закону, трьох статей та перехідних 

положень щодо стратегічного курсу України на набуття членства в 

Європейському Союзі та в НАТО: 

 абзац п’ятий преамбули після слів "громадянської злагоди на землі 

України" доповнили словами "та підтверджуючи європейську 

ідентичність Українського народу і незворотність європейського 

та євроатлантичного курсу України"; 

 Ст. 85, п. 5: «До повноважень Верховної Ради України належить 

… визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації 
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стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства 

України в Європейському Союзі та в Організації 

Північноатлантичного договору»; 

 Ст. 102: «Президент України є гарантом реалізації стратегічного 

курсу держави на набуття повноправного членства України в 

Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного 

договору»; 

 Ст. 116, п. 1: «Кабінет Міністрів України … забезпечує реалізацію 

стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства 

України в Європейському Союзі та в Організації 

Північноатлантичного договору». 

30 вересня 2022 р. після чергової спроби анексувати нові українські 

території з боку РФ Президентом України В.Зеленським було підписано Указ 

про пришвидшений вступ України до НАТО. 

За словами віцепрем’єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції 

України Ольги Стефанішиної, усі 30 країн-членів НАТО погоджуються з 

необхідністю вступу України  до Альянсу: «Важливо, що це рішення не є 

повторення висновку Бухарестського саміту 2008 року. Це новий потужний 

сигнал, і дуже важливо, що він показує: ніхто не боїться тиску РФ», – заявила 

Стефанішина. 

2.7. Етапи та основні напрями співробітництва Україна – 

НАТО 

 

Станом на сьогодні є шість офіційних претендентів на вступ до НАТО: 

 Боснія і Герцеговина, яка розпочала процес інтенсифікованого 

діалогу щодо прагнення вступити до НАТО у 2008 році – країні 

було запропоновано приєднатися до Плану дій щодо членства, але 

умовою для набуття членства залишається розв’язання питань, 

пов’язаних із нерухомим майном Міністерства оборони країни; 
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 Грузія та Україна – на Бухарестському саміті НАТО у 2008 році 

лідери держав-членів Альянсу дійшли згоди, що вони зможуть 

стати членом НАТО, щойно будуть досягнуті усі необхідні для 

цього умови (це рішення було закріплено на наступних самітах 

НАТО та ще раз наголошено на цьогорічному саміті); 

 Молдова – заявила про бажання вступу до НАТО у 2022 р. й 

намагається синхронізувати свої євроатлантичні прагнення з 

Україною та Грузією. 

 Фінляндія та Швеція – з 2022 р. 

Стратегією національної безпеки України, затвердженою Указом 

Президента України від 14 вересня 2020 року № 392, євроатлантична 

інтеграція визначена одним з пріоритетів національних інтересів держави та 

забезпечення національної безпеки.  

Метою членства України в Організації Північноатлантичного договору 

є отримання гарантій безпеки держави, її суверенітету та територіальної 

цілісності в межах існуючого кордону, забезпечення умов для утвердження 

демократичних цінностей та принципу верховенства права, гарантування 

безпеки, прав і свобод громадян України, економічного розвитку України та 

зростання добробуту її населення. 

Для розширення і поглиблення співпраці й партнерства з країнами-

аспірантами НАТО створила нові ефективні політичні інструменти – Україна 

бере участь у багатьох із них, розвиваючи співпрацю з НАТО у політичній, 

воєнно-політичній та військовій сферах. 

Перші еволюційні кроки в сторону НАТО були зроблені восени 1991 р., 

а вже у січні 1992 р. представник України вперше взяв участь у засіданні 

Робочої групи високого рівня Ради Північноатлантичного співробітництва. 

У 1994 р. на засіданні Ради НАТО в Брюсселі було започатковано 

програму «Партнерство заради миру», яка сприяла встановленню 

партнерських зав’язків із країнами, які не є членами НАТО. Україна першою з 

країн СНД приєдналася до цієї ініціативи. У рамках даної програми українські 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#n12
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військові були залучені до кількох десятків спільних із країнами-членами та 

партнерами НАТО миротворчих навчань як на території країни, так і за 

кордоном (наприклад, навчання Sea Breeze 2021 стали найбільшими в історії – 

в них узяли участь понад 30 країн).  

Альянс зобов’язався консультуватись із будь-яким учасником 

«Партнерства заради миру», якщо цей партнер відчуватиме пряму загрозу 

своїй територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці. Наразі 

учасниками цієї програми є бл. 60 країн, в т.ч. й Україна. 

У вересні 1995 р. було прийнято Спільну заяву України і НАТО, яка 

відкрила нову сторінку в стосунках з Альянсом шляхом започаткування 

“розширених і поглиблених” відносин Україна – НАТО.  

У той же самий час Україна приєдналась ще до однієї, надзвичайно 

важливої з точки зору проведення оборонної реформи та розбудови 

національних Збройних Сил, ініціативи НАТО – Процесу планування та 

оцінки сил. Метою такого кроку було отримання можливості з визначення та 

підготовки сил, здатних ефективно взаємодіяти зі збройними силами інших 

держав в операціях під проводом Альянсу, а також створення механізму для 

обміну інформацією з питань оборонного та бюджетного планування в рамках 

Партнерства заради миру. 

22 листопада 2002 р. – оприлюднено План дій Україна – НАТО. Це 

документ, у якому визначалися стратегічні цілі й пріоритети України для 

досягнення повної інтеграції у євроатлантичні структури безпеки і для 

створення стратегічних рамок для існуючого і майбутнього співробітництва 

Україна – НАТО відповідно до Хартії про особливе партнерство, що є основою 

відносин Україна – НАТО. 

План дій було розроблено відповідно до рішення Комісії Україна – 

НАТО з метою поглиблення і розширення відносин Україна – НАТО. План 

складався з 5 розділів, що містили спільно погоджені принципи і цілі щодо 

політики безпеки, економічних, інформаційних питань, реформи у галузі 
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оборони і безпеки, співробітництва з НАТО, питання ресурсів, захисту 

інформації, правових питань та механізму імплементації Плану дій. 

Упродовж тривалого часу основними принципами політики, на яких 

базувалася євроатлантична інтеграція України, були: 

 продовження розвитку законодавства, базуючись на загальних 

принципах демократії та міжнародного права – Україна 

зобов’язалася привести своє внутрішнє законодавство у 

відповідність до правил і процедур, прийнятих на 

євроатлантичному просторі; 

 повна інтеграція у євроатлантичні структури безпеки стала 

пріоритетом і стратегічною метою зовнішньої політики України; 

 інтереси національної безпеки та існуюча міжнародна ситуація 

вимагали істотного поглиблення відносин між Україною та НАТО; 

 Збройні Сили України повинні були підняти до значно більш 

високого рівня свою оборонну інфраструктуру, сили та засоби, 

щоб відповідати вимогам нової системи колективної безпеки та 

новим методам ведення військових операцій; 

У контексті проведення воєнної реформи та адаптації до нових загроз 

особливо важливим є співробітництво України з НАТО у галузі воєнної 

реформи, військовій галузі. 

З 2003 по 2009 рр. Україна щорічно представляла свій Цільовий план для 

досягнення принципів і цілей, викладених у Плані дій. Дані документи 

формувались на основі пропозицій міністерств і відомств й містили конкретні 

завдання в різних сферах, таких як: внутрішньополітичні питання; зовнішня 

політика; реформування структур безпеки та оборони; інформування 

громадськості; інформаційна безпека; економічні та правові питання. 

Зобов’язання України згідно з цими документами мали політичний 

характер. Про виконання кожного пункту Цільового плану відповідальні 

міністерства та відомства мали звітувати Кабінету Міністрів України, МЗС, 

Національному центру з питань євроатлантичної інтеграції. Національний 
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центр з питань євроатлантичної інтеграції систематизував і узагальнював 

матеріали центральних органів виконавчої влади щодо виконання Цільового 

плану і готував довідки про його виконання. 

З 2009 р. Річні цільові плани було замінено Річними національними 

програмами. 

У червні 2020 р., Україна стала партнером НАТО з розширеними 

можливостями (Enhanced Opportunities Partner, EOP) – програма НАТО для 

посилення сумісності з зацікавленими країнами, що не входять до Альянсу, 

яка має на меті підтримувати та поглиблювати співпрацю між союзниками та 

партнерами, які зробили значний внесок в операції та місії під керівництвом 

НАТО. На практиці цей статус відкриває низку можливостей, як для України 

так і для НАТО у сферах підготовки військ (сил), участі в операціях та місіях 

Альянсу, а також обміну досвідом та інформацією. Такий статус мають лише 

шість країн: Україна, Фінляндія, Грузія, Йорданія, Швеція та Австралія. 

Таким чином, навколо України сьогодні відбуваються масштабні за 

своєю суттю та наслідками зміни. З одного боку – Європейський Союз та 

НАТО розширяють свої кордони та сфери впливу у Центральній та Південно-

Східній Європі. З іншого боку – на пострадянському просторі Російською 

Федерацією також активно здійснюються намагання зберегти й розширити 

свою сферу впливу. 

Україна мала важке завдання – змінити серед Західних суспільств свій 

імідж країни колишнього Варшавського Договору і колишньої республіки 

СРСР на імідж країни Східної Європи, готової і здатної стати членом 

Європейського співтовариства. Однак рух України у напрямі до Європи 

упродовж тривалого часу був поступовий і дуже обережний.  

Стратегічне партнерство одночасно зі Сполученими Штатами і Росією 

упродовж тривалого часу було визначено як пріоритет зовнішньої політики 

України.  

Проте, статус нейтралітету і багатовекторна зовнішня політика (зокрема 

діяльність у рамках СНД) перешкоджали Україні розвивати та поглибити 
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співпрацю з НАТО. Складалося враження, що Україна набула іміджу 

непередбаченого гравця в цій сфері. Незважаючи на весь прогрес, досягнутий 

у співробітництві із Західними інститутами в галузі безпеки, можливий 

поворот України до Євразійського вектору був стримуючим фактором для 

західних політиків та партнерів. Через економічні труднощі та з урахуванням 

вельми скромної частки у світовій економіці, слабкість державних владних 

установ, нерозвинуті громадянське суспільство і місцеві ринки, Україна була 

скоріше об'єктом, ніж суб’єктом відносин з НАТО. 

У той же час, НАТО було зацікавлене в Україні не менше, ніж Україна в 

НАТО – залучення України до співпраці з НАТО було важливе для обох 

сторін. Зокрема, Україна могла б стати передовою лінією оборони проти 

зростання Російських імперських амбіцій. Деякою мірою, Україна могла б 

стати моделлю для участі інших держав у співпраці з НАТО і руйнування 

іміджу Альянсу як ворога серед вищих керівників та населення. У свою чергу, 

Україна має можливість навчатися досвіду країн НАТО в реформуванні 

військового сектору, запровадженні демократичного контролю, проведенні 

реформ та скороченні військ. Співробітництво з НАТО стало головним 

інструментом приведення України ближче до Європейських інституцій. 

Україна прагне отримати ПДЧ щодо членства в НАТО.  

Україна, а точніше УРСР, вперше подала заявку на вступ до НАТО ще у 

1954 році. Відбулося це за наступних обставин. 10 березня 1954 року 1-й 

заступник міністра закордонних справ СРСР Андрій Громико направив 

В'ячеславу Молотову проект доповідної записки до Президії ЦК КПРС, яка 

стосувалася просування проекту Загальноєвропейського договору з 

колективної безпеки. Аби довести мирні цілі проекту і вибити з рук опонентів 

аргумент про спрямованість майбутньої системи безпеки проти 

Північноатлантичного альянсу, пропонувалося висловити готовність СРСР 

вступити в НАТО: нота була виграшною в будь-якому випадку – якщо Захід 

відмовлявся, СРСР міг оцінити це як ворожу позицію і розпочати створення 

власної Організації колективної безпеки, в разі ж згоди, а така можливість не 



51 
 

виключалася, після вступу СРСР до Північноатлантичного союзу «останній 

докорінно змінив би свій характер, – вважав Громико, – і був би підірваний як 

агресивна, спрямована проти СРСР група держав». Ініціатива отримала 

найвищий пріоритет. 31 березня 1954 року СРСР направив дипломатичну ноту 

західним країнам з проханням про вступ до НАТО. Одночасно з СРСР, але 

окремо від нього, заявки на вступ до НАТО подали формальні країни-

засновниці ООН Білоруська і Українська РСР. 7 травня 1954 року США, 

Франція і Велика Британія відповіли відмовою. 

У 2005 р. Президент В.Ющенко озвучив прагнення України стати 

членом НАТО. 

У 2008 р. відбувся саміт НАТО в Бухаресті. Тоді заявку на отримання 

ПДЧ подали Україна і Грузія, але консенсусу серед країн НАТО стосовно 

даного питання не знайшлося. На саміті пролунала обіцянка про перспективи 

членства в НАТО для України і Грузії. Було проведене засідання міністрів 

закордонних справ – саме на них було покладено вироблення рішення щодо 

надання Україні ПДЧ. Було започатковано процес реалізації Річних 

національних програм й розпочато інтенсивний діалог щодо подальшої 

інтеграції України до НАТО.  

Річна національна програма співробітництва Україна – НАТО (РНП) – 

документ національного стратегічного характеру, що є ключовим 

інструментом здійснення реформ в Україні за підтримки НАТО (ним з 2009 

року було замінено цільовий річний план дій Україна – НАТО). РНП включає 

в себе перелік реформ, які необхідно здійснити, щоб наблизити вступ України 

до НАТО. Слід звернути увагу, що РНП не є документом у галузі 

міжнародного співробітництва – це план реформ, які допоможуть Україні 

здобути членство в НАТО. 

Головний акцент РНП – державні реформи з метою забезпечення прав і 

свобод, безпеки і добробуту людини, як ключового суб’єкту національної 

безпеки, а також рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. 
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Формат РНП ініційовано рішенням Північноатлантичної ради на рівні 

міністрів закордонних справ 3 грудня 2008 року та затверджено Указом 

Президента України 12 травня 2009 року. Керівництво формуванням РНП 

здійснює Комісія з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 

(очолюється віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції). До Комісії входять представники ключових відомств, які 

відповідають за реалізацію РНП. Комісія використовує як робочий орган 

урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Пропозиції щодо реалізації РНП та Плану заходів з його реалізації 

подають центральні органи виконавчої влади та інші органи державної влади. 

З метою реалізації РНП Кабінетом Міністрів України затверджується 

План заходів з реалізації РНП, який включає відповідальних за виконання 

заходів; строки виконання заходів; показники ефективності виконання РНП. 

Президент України затверджує РНП та підготовлений Урядом План 

заходів щодо її виконання. 

За підсумками виконання РНП НАТО готує оцінку та рекомендації, які 

враховуються при підготовці РНП на наступний рік. 

Слід зазначити, що з 2010 р., за президентства В.Януковича, процес 

євроатлантичної інтеграції почав суттєво гальмуватись – рух у напрямі 

інтеграції (членства) було замінено рухом у напрямі співробітництва. Навіть 

офіційна назва Річних національних програм змінилась з «Річні національні 

програми з підготовки України до набуття членства в Організації 

Північноатлантичного договору» на «Річні національні програми 

співробітництва Україна – НАТО». 

2014 р. в ході Революції гідності народ України висловився за 

європейську і євроатлантичну інтеграцію. Однак суттєвої активізації 

інтеграції України до НАТО не спостерігалось. 

14 червня 2021 р. у Брюсселі відбувся саміт НАТО, за підсумками якого 

лідери Альянсу схвалили комюніке, у якому вперше за останні роки вжито ті 

самі формулювання щодо перспективи членства України в блоці: «Ми 
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підтверджуємо рішення, ухвалене у 2008 році на Бухарестському саміті 

НАТО, про те, що Україна стане членом Альянсу і при цьому План дій щодо 

членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу», – йдеться у 

документі. 

При цьому слід пам’ятати, що кожен потенційний член альянсу має 

провести широкий комплекс реформ не лише у сфері безпеки та оборони, а й 

щодо верховенства права, державного управління та економічної стабілізації. 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 
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