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датності», тим самим визначивши пріоритетні напрямки співробітництва у 
зовнішньополітичній діяльності на наступні роки з подальшим розширенням 
стратегічного партнерства з США, Європейським Союзом та НАТО. Водно-
час, у грудні 2014 р. Верховна Рада України приймає рішення про відмову 
України від позаблокового статусу, котрий був проголошений у Декларації 
про державний суверенітет: стати у майбутньому постійно нейтральною 
державою, яка не бере участі у військових блоках. Така відмова була обумов-
лена її неефективністю щодо убезпечення держави від зовнішньої політичної 
та військової агресії. Після внесення змін до законів України «Про основи 
національної безпеки України» і «Про засади внутрішньої і зовнішньої полі-
тики» наша держава поновила курс на євроінтеграцію з майбутнім приєднан-
ням до Європейського Союзу і Організації Північноатлантичного договору.  

Отже, російсько-український конфлікт показав міжнародному співтова-
риству неефективність міжнародних гарантій безпеки та територіальної цілі-
сності України, визначених у Договорі про колективну безпеку 1992 р., Бу-
дапештському меморандумі 1994 р. та інших договорах. Так, наприклад, у 
Меморандумі про гарантії безпеки 1994 р. США, Росія, Великобританія на-
дали Україні гарантії її суверенітету і безпеки, а саме: поважати незалеж-
ність, суверенітет та існуючі кордони України, утримуватися від погрози си-
лою або її застосування проти територіальної цілісності та політичної неза-
лежності України. 

Тобто прагнення України до приєднання до Північноатлантичного дого-
вору обумовлено необхідністю підвищення ефективності, координації систем 
комплексної міждержавної безпеки і оборони задля збереження миру, запро-
вадження стандартів НАТО у Збройних Силах України. 
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ВСТУПУ УКРАЇНИ В НАТО 

 
Нещодавно затверджена військова доктрина передбачає відновлення ку-

рсу в НАТО: Україна повинна до 2020 року забезпечити повну сумісність 
своїх збройних сил з силами країн-членів НАТО. «Через цей документ чер-
воною ниткою проходить тема євроатлантичної інтеграції, необхідність при-
ведення оборонно-військової системи нашої країни у відповідність до стан-
дартів Північноатлантичного альянсу, досягнення критеріїв членства. До 
2020-го р. треба забезпечити повну сумісність ВСУ з відповідними силами 
держав-членів НАТО» [1]. 
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Крім того, відповідно до Указу Президента України від 26.05.2015 
№ 287/2015 до основних цілей Стратегії національної безпеки України відно-
ситься: 

– мінімізація загроз державному суверенітету та створення умов для від-
новлення територіальної цілісності України у межах міжнародно-визнаного 
державного кордону України, гарантування мирного майбутнього України як 
суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави;  

– утвердження прав і свобод людини і громадянина, забезпечення нової 
якості економічного, соціального і гуманітарного розвитку, забезпечення ін-
теграції України до Європейського Союзу та формування умов для вступу в 
НАТО [2]. 

Проте, як свідчать положення Стратегічного оборонного бюлетеня 
України, проведена в рамках комплексного огляду сектору безпеки і оборони 
оцінка стану воєнної безпеки держави, а також набутий досвід участі Зброй-
них Сил України у антитерористичній операції виявили низку проблем фун-
кціонування сил оборони в умовах існуючих та потенційних загроз, зокрема: 

– відсутність чіткого розподілу відповідальності за формування та засто-
сування сил оборони, що негативно позначається на здатності керівництва 
держави здійснювати ефективне управління у сфері оборони; 

– відсутність об’єднаного керівництва силами оборони, яке здійснюва-
лося б відповідно до принципів і стандартів, прийнятих державами – членами 
НАТО; 

– надмірність обсягів та неактуальність нормативно-правової бази у 
сфері оборони; 

– наявність корупційних проявів у системі забезпечення військ (сил), що 
знижує спроможності сил оборони щодо виконання покладених завдань; 

– низька ефективність системи оперативного (бойового) управління, 
зв’язку, розвідки та спостереження; 

– неспроможність ефективно реагувати на зростаючу кількість та поту-
жність кібератак та протистояти кіберзлочинності; 

– недосконалість процедур оборонного планування, їх недостатня узго-
дженість з бюджетним процесом, недосконалість механізмів програмного 
управління оборонними ресурсами; 

– невідповідність потужностей виробництва потребам оборонного замо-
влення, критичне фізичне і моральне зношення основних виробничих фондів; 

– недостатні оперативні (бойові, спеціальні) спроможності сил оборони; 
– відсутність ефективної об’єднаної системи логістики, яка здатна підт-

римувати роботу всіх складових сил оборони; 
– критично низький рівень оперативних запасів матеріально-технічних 

засобів; 
– відсутність автоматизованої системи управління у сфері матеріально-

технічного забезпечення; 
– низька ефективність системи медичного забезпечення сил оборони; 
– невідповідність існуючої військової інфраструктури експлуатаційним 

вимогам, необхідність запровадження системи управління інфраструктурни-
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ми проектами відповідно до євроатлантичних принципів і стандартів; 
– проблеми комплектування сил оборони особовим складом у ході част-

кової мобілізації, необхідність підвищення професійного рівня персоналу сил 
оборони, потреба у створенні достатнього військового резерву; 

– незавершеність переходу на контрактний принцип комплектування з 
дотриманням прийнятих в НАТО принципів кадрової політики [3]. 

Поряд з цим до пріоритетів державної політики в інформаційній сфері 
відповідно до п. 5 Доктрини інформаційної безпеки України віднесено ство-
рення і розвиток структур, що відповідають за інформаційно-психологічну 
безпеку, насамперед у Збройних Силах України, з урахуванням практики 
держав – членів НАТО [4]. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що крім соціально-економічних та полі-
тичних змін, які передують вступу України в НАТО, в першу чергу увага по-
винна приділятися реформуванню оборонного комплексу держави. 
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Пріоритетним національним інтересом України у сфері зовнішньополі-
тичної діяльності є розвиток та подальше поглиблення відносин стратегічно-
го партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору (НА-
ТО), з дотриманням принципів, зафіксованих у Хартії про особливе партнер-
ство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору, підпи-
саною 9 липня 1997  року, Декларації про її доповнення від 21 серпня 2009 
року, а також на виконання рішень, прийнятих за результатами засідання 
Комісії Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів, яке відбулось 4 верес-
ня 2014 року в м. Ньюпорт, Сполучене Королівство Великої Британії і Півні-
чної Ірландії.  


