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СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З НАТО ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ  

КРОК ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ  
 

Актуальність даної теми зумовлена тим, що на сучасному етапі розвитку 
в Україні поширюється тенденція широкого розгляду проблем стосовно єв-
роатлантичної інтеграції, що є результатом створення цілої мережі спеціалі-
зованих державних інституцій, які покликані досліджувати євроінтеграційні 
процеси. Висвітлення цієї теми у засобах масової інформації не дає змогу по-
вно охопити аспект євроінтеграційних проблем, котрі в багатьох випадках 
розглядаються безсистемно. В результаті цього це негативно позначається у 
зовнішньополітичній стратегії нашої держави.  

Незаперечним є той факт, що українське суспільство проходило досить 
складний шлях у трансформаціях своїх поглядів у питаннях НАТО і ЄС, по-
чинаючи з їх несприйняття у 1990-х   р.. і завершуючи усвідомленням біль-
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шою частиною суспільства корисності такого членства, що у подальшому 
дасть змогу реалізувати національні інтереси.  

Слід зазначити, що безпека у поєднанні зі свободою є головними цінно-
стями сучасності. Це ті основоположні цінності, які перебувають під захис-
том різних глобальних союзів, таких як економічні, політичні, а також куль-
турні, адже вони виступають неодмінною складовою та умовою їх функціо-
нування.  

За досить великий проміжок часу вітчизняний досвід знайомить нас із 
цілим масивом глибоких праць, котрі були присвячені саме європейській 
співпраці України та, певною мірою, внутрішнім процесам таких організацій.  

Слід відзначити роботи таких науковців, як П. Буряк, В. Копійка, 
Я. Малик, B. Манджола, В. Мунтіян, Б. Парахонський, Г. Перепелиця, 
В. Терешко, І. Тодоров та інших.  

Розглядаючи даний аспект на території нашої держави, можна сказати, 
що цим питанням займаються велика кількість інститутів та дослідницьких 
центрів, серед яких прийнято виділяти: Національний інститут проблем між-
народної безпеки при РНБО України, Національний інститут стратегічних 
досліджень.  

Україна за своїм геополітичним положенням, традиціями і ментальністю 
народу є носієм західноєвропейської і східноєвропейської культур. Тому єв-
роатлантичний і євразійський курси розглядаються не як альтернативні на-
прями зовнішньої політики нашої держави, а як двоєдиний процес, в основі 
якого покладені власні національні інтереси [1, с. 18]. 

Головною метою співпраці України з європейськими країнами є, перш за 
все, високий рівень технологій. Адже після модернізації таких процесів віт-
чизняні виробники зможуть конкурувати безпосередньо на світовому ринку.  

Активної діяльності в напрямі реальної євроатлантичної інтеграції Укра-
їни вимагає і загальна тенденція глобалізації сучасного світового політичного 
процесу. Неподільність національної, регіональної та глобальної безпеки на-
буває реального втілення. Залишатися поза межами цього процесу ми не 
тільки не можемо, а й не маємо права, бо безпека в євроатлантичному регіоні 
значно залежить від стабільності та надійності національної безпеки України. 

Тривалий час у науковому дискурсі та й в інституційному плані інтегра-
ція України з ЄС і НАТО сприймалися в єдиному комплексі – як взаємо-
пов’язані чи ледь не тотожні кроки зовнішньої політики в західному напрям-
ку – і небезпідставно. Так, до сфери відання Комітету Верховної Ради Украї-
ни з питань європейської інтеграції входило забезпечення участі України в 
міжнародних інтеграційних процесах, пов’язаних із діяльністю Європейсько-
го Союзу (ЄС), Світової організації торгівлі (СОТ), Організації Північноат-
лантичного договору (НАТО) [2].  

Подібне сприйняття викликане очевидною кореляцією між тими ціннос-
тями, на значимості котрих ми наголосили вище, котрі лежать в основі двох 
союзів: головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи і безпеки країн-
членів з використанням політичних і військових засобів. НАТО дотримується 
спільних для Альянсу цінностей демократії, індивідуальної свободи, верхо-
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венства права та мирного розв’язання суперечок і підтримує ці цінності в 
усьому євроатлантичному регіоні [3].  

Європейський Союз «заснований на цінностях поваги людського досто-
їнства, свободи, демократії, рівності, правової держави й дотримання прав 
людини, включаючи права осіб, що належать до меншостей. Ці цінності є за-
гальними для держав-членів у рамках суспільства, що характеризується плю-
ралізмом, недискримінацією , терпимістю, справедливістю, солідарністю й 
рівністю жінок і чоловіків» [4]. 

Отже, підсумовуючи, можна дійти висновку, що НАТО для України є 
стандартом демократії, соціального захисту, рівня життя, а найголовніше – 
прав людини. Можна констатувати також, що курс на інтеграцію і вступ до 
НАТО повністю відповідає національним інтересам України. Проте однією з 
важливих умов є продовження політичних та соціальних реформ, що у май-
бутньому приведуть до досягнення європейських стандартів життя країни.  
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PEФOPМУВAННЯ ГAЛУЗI БEЗПEКИ I OБOPOНИ 

 
Cпiвпpaця з peфopмувaння гaлузi бeзпeки i oбopoни є нaдзвичaйнo 

вaжливoю для пoтoчнoї тpaнcфopмaцiї пoзицiї Укpaїни в cфepi бeзпeки тa 
зaлишaєтьcя нeвiд’ємним eлeмeнтoм її пepexoду дo дeмoкpaтiї. Пicля 
oтpимaння нeзaлeжнocтi в 1991 poцi тa уcпaдкувaння знaчнoї чacтини 
збpoйниx cил Paдянcькoгo Coюзу, Укpaїнa пepeбувaє у пpoцeci cтвopeння i 
подальшoгo peфopмувaння cвoїx збpoйниx cил тa iншиx eлeмeнтiв cтpуктуp 
бeзпeки з мeтoю пpивeдeння їx у вiдпoвiднicть дo нoвиx вимoг клiмaту 
бeзпeки, умoв дeмoкpaтiї тa нaявниx pecуpciв.  

Укpaїнa звepнулacя дo НAТO пo дoпoмoгу в пepeтвopeннi вeликиx 
збpoйниx cил, cтвopeниx нa ocнoвi пpизoву, нa мeншi, пpoфeciйнi, бiльш 


