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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність  теми.  В  умовах  сучасних  викликів,  коли  Російська
Федерація  веде  проти  України  неоголошену  гібридну  війну,  питання
національної безпеки має першочергове значення. За таких обставин особливо
актуальним  є  пошук  надійних  союзників  і  партнерів,  які  здатні  всіляко
підтримати  Україну  в  її  прагненні  забезпечити  територіальну  цілісність,
відновити контроль на тимчасово окупованих територіях.

Однією з систем регіональної колективної  безпеки, яка відгукнулась на
заклик України підтримати її територіальний і політичний суверенітет у 2014 р.
є Організація Північноатлантичного договору, або ж НАТО, з якою Україна має
давні  партнерські  відносини.  З  перших  днів  російсько-українського
протистояння  керівництво  Альянсу  засудило  агресивні  дії  РФ  та  закликало
відмовитись  від  територіальних  претензій  щодо  України.  Оскільки  Росія  не
визнає  своєї  причетності  до  розпалювання  гібридного  конфлікту,  в  Альянсі
вдалися  до  практичних  кроків  умиротворення  агресора.  Зокрема,  країни-
учасниці  Північноатлантичного договору у 2016 р.  прийняли рішення надати
Україні  комплексний  пакет  матеріально-технічної  й  практичної  допомоги  та
збільшили свою політичну й військову присутність у цьому регіоні.

Примітно,  що  завдяки  зваженій  державній  політиці  та  за  підтримки
західноєвропейських  й  американських  союзників  Україна  за  короткий  час
змогла відродити свою обороноздатність та локалізувати вогнища напруги на
Сході України. Водночас подальші агресивні дії Кремля доводять, що Україні
складно  відновити  свою  територіальну  цілість  без  приєднання  до  однієї  з
найпотужніших систем колективної безпеки – НАТО. 

Усі  ці  чинники  спонукають  нас  переосмислити  історичні  передумови
започаткування й трансформації відносин Україна  НАТО, котрі формувалися в
умовах внутрішньо- та зовнішньополітичних викликів і загроз кінця 1990-х –
перших десятиліть 2000-х рр.; висвітлити усю палітру здобутків і перешкод, які
стояли на шляху інтеграції України в НАТО та виробити низку рекомендацій
органам влади, які можуть прискорити процес вступу України в НАТО. 

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.
Дослідження  виконано  відповідно  до  тематичного  плану  науково-дослідних
робіт  кафедри  історії  та  культури  України  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький
державний  педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди»  за  темою:
«Соціальні зміни та політичні процеси в Україні  ХХ – початку ХХІ» (номер
державної реєстрації 0112U005220).

Мета дослідження  полягає  у  вивченні  започаткування  та  розвитку
відносин  України  з  Організацією  Північноатлантичного  договору  в  умовах
суспільно-політичних  трансформацій  кінця  ХХ  –  перших  десятиліть  ХХІ
століття;  хронологічному  відтворенні  розвитку  основних  напрямків
співробітництва  між  сторонами;  об’єктивній  оцінці  здобутків  у  результаті
спільної діяльності; висвітленні внутрішніх та зовнішніх перешкод, які стояли
на шляху євроатлантичної інтеграції України; характеристиці місця і ролі НАТО
у функціонуванні національної безпеки України.
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Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких дослідницьких
завдань:

 визначити  ступінь  розробленості  теми  у  вітчизняній  та  закордонній
історіографії;

 прослідкувати  вплив  суспільно-політичних  трансформацій  в  Україні
наприкінці ХХ ст. – поч. ХХІ ст. на відносини Україна-НАТО;

 з’ясувати  зовнішньополітичні  чинники впливу на формування відносин
Україна-НАТО у 1991-2020 рр.;

 проаналізувати  основні  напрямки  й  форми  співробітництва  України  з
Альянсом;

 охарактеризувати  міжнародні  військові  навчання  країн-членів  НАТО за
участю підрозділів Збройних сил України;

 розкрити  практичну  сторону  участі  українських  військових  у
міжнародних миротворчих операціях Альянсу;

 виявити  специфіку  реформування  українського  безпекового  сектора  в
контексті співробітництва з НАТО;

 окреслити перспективи членства України в організації.
Об’єкт  дослідження –  взаємовідносини  України  й  НАТО  у  1990-х  –

перших десятиліттях ХХІ століття.
Предмет дослідження  – процес становлення і розвитку взаємовідносин

України й НАТО в умовах суспільно-політичних трансформацій наприкінці ХХ
– перших десятиліттях ХХІ ст.;  формування і  реалізація  основних напрямків
взаємодії в умовах внутрішньо- та зовнішньополітичних викликів та їх вплив на
реформування українського безпекового сектору.

Хронологічні  рамки охоплюють  початок  1990-х  та  перші  десятиліття
2000-х рр.  –  час  здобуття  Україною незалежності  та  активізації  міжнародної
політики з питань запобігання розповсюдженню ядерної зброї, денуклеаризації
України;  прийняття низки внутрішньодержавних і  міжнародних нормативних
актів по започаткуванню і  розвитку відносин Україна   НАТО; період спроб
України  вступити  до  Альянсу  і  зовнішньополітичних чинників  уповільнення
євроатлантичних  кроків  України;  час  початку  російсько-української  війни  і
започаткування нового етапу взаємовідносин Україна  НАТО. 

Територіальні межі дослідження окреслені кордонами України кінця ХХ
–  початку  ХХІ  ст.  Водночас  дослідження  виходить  за  територіальні  межі
України,  у  зв’язку  з  участю  українських  військових  в  міжнародних
багатонаціональних  навчаннях,  міжнародних  миротворчих  операціях  та
дипломатичною діяльністю.

Наукова  новизна одержаних  результатів  полягає  в  комплексному
дослідженні  на  засадах  міждисциплінарного  підходу  процесу  зародження  і
подальшого  розвитку  відносин  Україна   НАТО  в  контексті  суспільно-
політичних трансформацій наприкінці ХХ – у перші десятиліття ХХІ століття з
урахуванням зовнішньополітичних викликів національній безпеці України.

Уперше:
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 в хронологічному порядку систематизовано комплекс фактів, подій і
процесів, які розкривають сутність взаємовідносин Україна  НАТО;

 з’ясовано  ступінь  впливу  суспільно-політичних  трансформацій  в
незалежній Україні на процес євроатлантичної інтеграції;

 показано  роль  зовнішніх  чинників  у  формуванні
зовнішньополітичного вектора України; 

 виявлено  ставлення  представників  різних  політичних  сил  і
суспільних груп до євроатлантичної інтеграції;

Уточнено: 
 перебіг окремих подій і суспільно-політичних явищ з досліджуваної

теми;
 особливості участі українських військових у миротворчих операціях

Альянсу; 
 основні  напрямки  та  механізми  роботи  України  з  Організацією

Північноатлантичного договору ;
 сутнісну  характеристику  реформування  українського  безпекового

сектора за міжнародними стандартами;
 на  основі  введених  до  наукового  обігу  нових  документів  та

інформаційних матеріалів набули подальшого розвитку оціночні положення про
причини  уповільнення  євроатлантичної  інтеграції  України;  формування
внутрішньо  та  зовнішньополітичних  чинників  стримування  євроатлантичної
інтеграції; уявлення про стан реформування національного безпекового сектора
в України  і  вплив НАТО на перебіг  та  урегулювання  російсько-українського
конфлікту.

Практичне  значення отриманих  результатів  полягає  в  тому,  що
дослідження  може  бути  використане  керівництвом  Альянсу  для  подальшого
просування  публічної  дипломатії  НАТО  в  Україні;  вищим  політичним
керівництвом України для удосконалення стратегії  євроатлантичної інтеграції;
науковцями та освітянами для формування навчально-методичних комплексів й
освітніх компонентів із зазначеної теми; широкими верствами суспільства для
неупередженого уявлення про сутність і структуру НАТО та особливостей його
співробітництва з Україною. 

Особистий  внесок  здобувача. Наукові  результати,  узагальнення,
висновки  та  рекомендації  здобуті  автором  самостійно.  Наукові  статті,
опубліковані у фахових виданнях є одноосібними.

Апробація  результатів  дослідження. Основні  положення  і  висновки
дисертації обговорено на засіданні кафедри історії та культури України ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди», а також оприлюднено на міжнародних і всеукраїнських наукових
конференціях,  семінарах,  круглих  столах:  Міжнародній  науково-практичній
конференції «Етнічність. Націоналізм. Глобалізм» (м. Переяслав, 18–19 травня
2020 р.);  Міжнародній  науково-практичній  конференції  «Реформування
процесів  публічного  управління  в  сфері  освіти  та  науки  України  у
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глобалізаційному  та  інформаційному  суспільстві»  (м. Переяслав,  30  жовтня
2020 р.); ІХ Всеукраїнській  науково-практичній конференції молодих учених,
аспірантів  та  студентів  «Основні  напрями  розвитку  наукових  досліджень
молодих  учених»  (м. Переяслав,  26-27  листопада  2020  р.);  VI  Міжнародній
науковій  конференції  з  фундаментальних  наук,  мистецтва,  бізнесу  та  освіти,
інтернет-технологій  і  суспільства  «Trends  and  directions  of  development  of
scientific  approaches  and  prospects  of  integration  of  Internet  technologies  into
society» (м. Стокгольм, Швеція, 23 – 26 лютого 2021 р.). Результати апробовані в
навчальній  та  дослідницькій  роботі  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький
державний  педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди»  на
методологічних семінарах, науковому клубі «Політичні студії».

Публікації. Результати дослідження викладені в 11 публікаціях, із яких 4
у фахових наукових виданнях, затверджених МОН України за спеціальністю, 1
– у закордонному виданні, 4 публікацій апробаційного характеру, 2 – додатково
висвітлюють матеріали дисертації.

Структура роботи обумовлена метою і завданнями дослідження. Робота
складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і
літератури  (936 позицій)  та  додатку.  Повний обсяг  дисертації  становить  337
сторінок, з яких 212 – основного тексту.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У  вступі  обґрунтовано  актуальність  теми  дисертації,  встановлено  її

зв’язок  із  науковими  програмами,  визначено  мету,  об’єкт  і  предмет
дослідження,  основні  завдання  та  хронологічні  межі,  методологію  наукового
пошуку,  новизну  і  практичне  значення  роботи,  вміщено  інформацію  про
апробацію результатів дослідження.

Перший  розділ  «Історіографія,  джерельна  база  і  методологія
дослідження» складається  із  трьох  взаємопов’язаних  підрозділів,  у  яких
висвітлено  стан  наукового  розроблення  проблеми  у  вітчизняній  і  зарубіжній
історіографії,  проаналізовано  джерельну  базу  та  окреслено  концептуально-
методологічні особливості наукового пошуку.

У  підрозділі  1.1  «Історіографія  взаємовідносин  України  і
Північноатлантичного альянсу » зазначено, що в міру поглиблення співпраці
України з НАТО невпинно зростав інтерес українських та закордонних науково-
експертних  кіл  до  цієї  теми.  Науковий  дискурс  навколо  окресленої  теми
охоплює  українських,  західноєвропейських,  американських  та  російських
учених, котрі відслідковують внутрішньо і зовнішньополітичні аспекти безпеки.

Найбільший  пласт  досліджень  складають  наукові  праці  українських
істориків,  політологів,  соціологів  та  військових  експертів.  Їхні  дослідження
побудовані  переважно  за  проблемним  принципом  і  відображують  або
конкретний  напрям  співробітництва  між  Україною  й  НАТО,  або  окрему
проблему чи ситуацію.  Зокрема:  питанню формування нормативно-правового
підґрунтя  взаємовідносин  України  з  Альянсом  присвятили  свої  праці
дослідники  Г. Динис,  П.  Трачук,  Т.  Грачевська,  А.  Яковлєва,  Я.  Бень  та  ін.;
становлення політико-дипломатичних відносин України з НАТО проаналізували
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С. Прийдун, В. Бурдяк, І. Мороз, О. Казакевич, М. Юрчак; особливості воєнно-
політичного  та  оборонного  співробітництва  України  й  НАТО,  проведення
кадрової  політики у ЗСУ за стандартами НАТО розглянули у своїх наукових
розвідках В. Іллєнко, О. Джус, І.Красота, І. Король, І. Автушенко, В. Горбулін,
О. Шамшур, Л. Поляков, І.Долгов, В.Корендович, А. Єрмоленко, І. Компанець,
С.Коробченко, К. Кулагін, В.Кравченко, А.Марченко, В.Князєв, Ю.Немченко, О.
Власюк,  В.  Фролов,  О.  Устименко  тощо;  історичні  й  політичні  аспекти  ролі
України в системі міжнародної безпеки кінця ХХ – початку ХХІ ст. та участі
українських  військових  у  міжнародних  миротворчих  операціях  розглянуті  в
працях  С.  Пирожкова,  Л.  Голопатюка,  А.  Войціховського,  Г.  Перепелиці,
М. Гончаренка, А. Хабчука, Р.Петюра, Н. Стевенс, Г. Шелест, Б. Левика та ін.
Водночас  менше  досліджень  присвячено  міжнародним  військовим
багатонаціональним  навчанням  під  егідою  НАТО,  в  яких  брали  участь
українські  військові.  Серед  них  заслуговують  на  увагу  роботи
Ю. Недзельського, П. Проховника, Ю. Пащука, В. Федоренка та С. Соколюка;
цивільний вимір формування взаємовідносин між Україною й НАТО дослідили
–  В.  Корнілова,  О.  Палій,  О. Крапивін,  І.  Тодоров,  О.  Білоус,  І.Доцяк,
В. Климончук, Л. Никируй, І. Артьомов, А. Циганчук, О. Когут,  С. Мітряєва,
Д. Дзвінчук, С. Антоненко, О. Дерикот, В. Клименко, І. Козинець, Ю. Пунда, О.
Сальнікова,  та  В.  Телелим;  аналіз  громадської  думки,  науково-технічного  та
економічного  співробітництва  України  з  НАТО  знайшов  відображення  у
роботах І. Артьомова, Р. Офіцинського, А. Бродича, П. Тригуба, В. Вороненка,
Ю.  Скалецького,  В. Торбіна,  С.  Савченка,  Л.Безчасного,  М.  Єрмошенко,  С.
Єрохіна,  Г. Курочкіна,  Е.  Новикова,  статті  О.Сальнікової,  В.Клименка  та  В.
Грищенка;  стан  взаємовідносин  України  й  НАТО  в  контексті  російсько-
української гібридної війни аналізують О. Кушта, О. Пошедін, А. Каляєв,  М.
Капітоненко,  І.  Тодоров,  І.  Потапова,  Б.  Мельниченко,  В.  Корбин,  І.
Комарницька, М.Пивовар, В. Шатун, В.Трофимович, В. Горбулін, Е. Лібанова,
О.  Ляшенко,  О. Погібко  та  ін.;  дослідження  Г.  Перепелиці,  О.  Потєхіна,  І.
Тодорова,  Ю. Цирфи присвячені зміні зовнішньополітичного вектору держави
В. Януковичем, що негативно позначалось на відносинах України й НАТО.

Взаємовідносин  України  з  НАТО  американські  та  західноєвропейські
дослідники  розглядають  в  контексті  денуклеаризації  (О.  Чабарівський,
С. Міллер);  приєднання  до  програми  «Партнерство  заради  миру»
(Я. Бугайський);  під  кутом  зору  потенційних  зовнішньополітичних  загроз,
зокрема  Росії  (А.  Мостович,  Дж.  Міршаймер,  Ш.  В.  Гарнетт,  Т.  Букквол,
А. Кьолберг,  Т.  Кузьо,  О.  Александрова,  С.  Р.  Бурант,  Дж.  Яворський,
Ф. С. Ларрабі,  Н.  Шадлов,  Дженніфер Д.  П.  Мороні,  В.  Лехович,  А.  Хашим,
Е. Терзуоло);  з  позицій  співробітництва  у  трикутнику  НАТО-Росія-Україна
(Роберт К. Нейшен, О. Мізрохі); з огляду на досягнення й прорахунки України в
процесі реформування військової та оборонної галузі (Дж. Шерр, Я. Трапанс, X.
Белтран,  Дж. Грін,  Д.  Турлайс,  Р.  Венмейкерс,  К.  Х.  Рамбке,  Дж. Кріндлер).
Зміна геополітичного вектора Україною у 2010 р. В. Януковичем висвітлена у
працях  Дж.  Гріна,  І.  Любашенка  та  К.  Заштовта.  Після  2014  р.  зарубіжні
дослідники  аналізують  взаємовідносини  України  й  НАТО  з  урахуванням
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наслідків  російської  військової  агресії.  До  вивчення  цієї  теми  звернулися
А. Л. де Альбукерке, Я. Хеденског, М. Ганссен, Т. Кузьо, П. Д’аньєрі, Б. Ренц, Х.
Сміт, T. Букквол, А. Дж. Ечеваррія, , К. Джайлз, С. Шейперс, Страчан Сер Хью,
Р. Торнтон, Я. Бугайський, М. Асенова, Ніл Дж. Мелвін, S. De Spiegeleire, K.
Holynska, Y. Sapolovych та ін.

Становлення і розвиток відносин України й НАТО пильно відстежується
російськими  науковими  колами.  Опрацьовані  нами  праці  відображують
переважно офіційну лінію Кремля з цього питання. Попри окремі винятки серед
російських  авторів  (Д.Данилов,  Э.  Задорожнюк)  більшість  розвідок  є
заідеологізованими,  упередженими,  маніпулятивними  та  містять  елементи
антинатовської пропаганди. З-поміж них варто виділити роботи за авторством
Н. Аладьїної, А. Бєлоногова, К. Фурман, Л. Усової, Е. Попова, К. Курильова, С.
Вороніна,  Е.  Цеділіної,  Ю.  Годіна,  Е.  Соловйова,  В.  Шабловського,  Н.
Косолапова, В. Бабенка, С. Маркедонова та ін. 

Отже,  започаткування  та  розвиток  співробітництва  Україна   НАТО
перебуває  у  полі  зору  науковців  різних  країн  світу,  які  вирізняються  рівнем
об’єктивності  або  заідеологізованості  в  презентації  своїх  доробків  світовій
корпорації  вчених.  Водночас  історіографічний  аналіз  засвідчує  потребу  в
комплексному  дослідженні,  яке  б  всебічно  розкривало  становлення  відносин
України і  НАТО в умовах трансформаційних процесів  кінця 1990-х рр.  –  на
початку  ХХІ ст.  та  допомогло  б  виробити рекомендації  з  метою запобігання
нових викликів і загроз безпеці України.

У  підрозділі  1.2  «Джерельна  база  дослідження» характеризується
комплекс  джерел  з  досліджуваної  теми  та  їх  евристично-інформаційний
потенціал. 

Сутнісні  характеристики  усіх  видів  опрацьованих  нами  документів
дозволили виокремити такі групи джерел:

- нормативно-правові акти (закони, угоди, хартії, постанови, рішення,
укази, програми);

- матеріали  Центрального  державного  архіву  вищих  органів  влади
України (ЦДАВО) та Центрального державного архіву громадських об’єднань
України  (ЦДАГО),  які  висвітлюють  природу  зовнішньополітичних  викликів
безпеці України у 1990-х рр.

- офіційний сайт НАТО, де у хронологічній послідовності розміщено
офіційні документи, стенограми, комюніке, заяви та виступи офіційних осіб;

- електронні стенограми засідань парламенту від 1990 р., розміщені
на офіційному сайті Верховної Ради України;

- офіційні матеріали Центру інформації та документації НАТО;
- матеріали  періодичних  видань:  газети/онлайн-газети,  закордонна

преса, щорічник «Новини Україна НАТО», періодичний аналітичний документ
«Біла книга України», аналітичний журнал «Національна безпека і оборона» та
інші аналітичні видання;

- інформація довідково-енциклопедичних видань.
Специфіка джерельної бази, яка розкриває усю сутність відносин України

з Організацією Північноатлантичного договору полягає насамперед у тому, що
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її  основу  складає  потужний  комплекс  основоположних  двосторонніх  та
односторонніх нормативно-правових документів, прийнятих як спільно з НАТО
(хартії,  програми),  так  і  окремо  Верховною  Радою  України  (постанови),
Президентом  України  (укази),  Кабінетом  Міністрів  України,  Радою
національної безпеки і оборони України (РНБО) та Міністерством оборони, з
метою приведення  українського  законодавства  у  відповідності  до  стандартів
НАТО задля подальшої інтеграції України в євроатлантичні структури. Окрім
основоположних документів під час написання дисертації було проаналізовано
низку угод (у формі обміну листами), які визначають принципи участі України у
проведенні  миротворчих  місій,  військових  навчань,  організованих  Альянсом;
щорічних  Індивідуальних  програм  партнерства  Україна-НАТО;  угод,  які
передбачають надання допомоги та сприяння НАТО Україні у військовій сфері,
у  галузі  оборонно-технічного  співробітництва,  щодо  медичної  реабілітації
українських  військових;  угод,  які  визначать  особливості  функціонування
представників та установ НАТО на території України; низку документів інших
органів  влади  (рішень,  розпоряджень,  наказів,  рекомендацій  положень),
присвячених питанням євроатлантичного співробітництва тощо.

Аналіз внутрішньо та зовнішньополітичних викликів безпеці  України в
контексті  євроатлантичних  прагнень  змусив  нас  звернутись  до  документів
Центрального  державного  архіву  вищих органів  влади  України  (ЦДАВО)  та
Центрального державного архіву громадських об’єднань України (ЦДАГО), які
допомагають  скласти  уявлення  про  специфіку  цих  викликів  у  1990-х  рр.
Зокрема, така інформація представлена у фондах ЦДАВО ф. Р-1 та ф. 5252 (Оп-
1, Од.Зб-108, Оп-1, Од.Зб-119 та ін.); фондах ЦДАГО – ф. 1 (Оп. 32, Спр. 2770)
та ф. 270 (Оп. 1, Спр. 86) та ін. 

Одним із джерел дисертаційного дослідження є офіційний електронний
сайт  НАТО,  на  платформі  якого  розміщена  уся  публічна  інформація  про
діяльність  Альянсу.  Зокрема,  окрім  загально-довідкової  інформації  на
офіційному сайті НАТО, в електронному архіві розміщено широкий комплекс
офіційних  нормативно-правових  документів,  які  створюють  підґрунтя
співробітництва України з НАТО; прес-релізи; промови, стенограми, комюніке,
заяви та виступи офіційних осіб тощо.

Окремий  корпус  документів   це  електронні  стенограми  засідань
Верховної  Ради  України  (ВРУ) розміщені  на  офіційному  сайті  парламенту.
Стенограми  ВРУ  –  важливий  вид  першоджерел,  що  охоплюють  увесь
хронологічний  період  нашого  дослідження,  починаючи  з  1990  р.  й
відображують  усю  палітру  становлення  й  розвитку  українсько-натовських
відносин.  Водночас  матеріали  Центу  інформації  та  документації  НАТО  в
Україні, в логічній послідовності розкривають усі напрямки співпраці сторін. 

Потужний  масив  інформації  з  досліджуваної  проблематики
представлений матеріалами періодичних видань. Сюди увійшли газети/онлайн-
газети,  закордонна  преса,  щорічник  «Новини  НАТО»,  «НАТО  Ревю»,
періодичний аналітичний документ «Біла книга України» (з 2005 по 2018 рр.),
аналітичний журнал «Національна безпека і оборона» (усі випуски з 2000 р.)
тощо. Зокрема, великий масив публікацій було опрацьовано на шпальтах таких
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вітчизняних  онлайн-газет  як:  «Українська  правда»,  «УНІАН»,  «Укрінформ»,
«День»,  «Голос  України»,  «Дзеркало  тижня»,  «Сегодня»,  «Ліга.Новости»,
«Zaxid.Net»,  «Європейська  правда»,  «Економічна  правда»,  «Український
тиждень»,  «Тиждень.ua»,  «Цензор.Нет».  При  цьому  зауважимо,  що  окрім
вітчизняної  преси  нами  було  опрацьовано  статті  німецької  газети  «Deutsche
Welle»,  «Радіо  Свобода»,  «Голос  Америки»,  «ВВС  Україна»,  матеріали
російських газет:  «Военно-промышленный курьер» (В.  Герасимов «Ценность
науки  в  предвидении»);  «Коммерсантъ»  («Блок  НАТО  разошелся  на
блокпакеты») тощо.

Завершує  групу  джерел  запропонованого  дослідження  інформація
довідково-енциклопедичних видань.

В  основу  підрозділу  1.3.  «Методологія  наукового  пошуку» лягли
принципи історизму,  об’єктивності,  аксіологічності,  всебічності
(багатофакторності),  альтернативності,  соціального  підходу  та  використання
широкого  комплексу  як  загальнонаукових,  так  і  спеціально-наукових  або
конкретно-наукових методів.  Зокрема, аналізу й синтезу,  індукції  та  дедукції,
абстрагування, біхевіоризму, історико-генетичний метод, історико-порівняльний
метод,  історико-типологічний  метод,  історико-системний  метод,  метод
періодизації, хрогологічний тощо.

Отже,  наукове  дослідження  базується  на  широкому  комплексі  джерел,
критичне опрацювання яких з урахуванням сучасного методологічного підходу
дало  змогу  забезпечити  емпіричне  підґрунтя  для  наукового  пошуку,
формулювання відповідних висновків та узагальнень.

У другому  розділі  «Становлення,  головні  напрями співробітництва
України і НАТО» аналізуються внутрішньополітичні трансформації в Україні й
зовнішньополітичні виклики наприкінці ХХ – початку ХХІ століття, які мали
визначний вплив на становлення відносин України з  НАТО, а  також головні
напрямки її співробітництва з Альянсом.

У підрозділі  2.1  «Суспільно-політичні  трансформації  в  Україні  90-х
років ХХ століття – початку ХХІ століття та їхній вплив на відносини
Україна-НАТО» розкрито усю палітру суспільно-політичних процесів в Україні
після здобуття нею незалежності в 1991 р. Зокрема, аналізуються становлення
політичної  системи;  комплекс  політико-ідеологічних  протиріч,  як  серед
політичних  еліт,  так  і  широкого  загалу;  соціально-економічне  становище  та
відцентрові  тенденції  в  низці  регіонів  в  контексті  реалізації  Україною  своєї
безпекової та зовнішньої політики. 

Молода  держава  з  потужним  ядерним  потенціалом  не  могла  не
привернути  увагу  світової  громадськості  та  міжнародних  безпекових
організацій. Саме питання ядерної безпеки та денуклеаризації стало предметом
започаткування діалогу між Україною й НАТО, яке поступово перейшло в русло
поглибленого партнерства й співробітництва (Партнерство заради миру, 1994 р.;
Хартія про особливе партнерство, 1997 р.), пов’язаного з підтриманням безпеки
в регіоні. 

Під кутом зору складних суспільно-політичних трансформацій висвітлено
й поглиблення діалогу України з НАТО та подальші її наміри приєднатися до



9

Альянсу на початку 2000-х рр. аж до початку російсько-українського конфлікту
2014  р.  Особливу  увагу  звертається  на  відсутність  чіткої  лінії  щодо
зовнішньополітичного вибору України, який змінювався разом із керівництвом
держави;  внутрішньополітичні  чвари  та  скандали;  штучне  посилення
геополітичної  поляризації  українського  соціуму;  ігнорування  українським
політичним  керівництвом  внутрішніх  безпекових  викликів  та  умов  і
домовленостей, які пришвидшували б її рух у напрямку НАТО.

Анексія  Росією  українського  Криму  та  вторгнення  в  окремі  райони
Луганської  й  Донецької  областей  відкрили  нову  сторінку  в  історії
співробітництва України з НАТО. Ці події започаткували новий формат діалогу
між сторонами, змусивши їх переглянути свої безпекові стратегії  та політику
протидії гібридній агресії, інтенсифікувати практичний вимір співпраці. До того
ж, чи не вперше євроатлантичні прагнення України знайшли підтримку серед
широких кіл українського політичного керівництва та громадськості.

Отже, аналіз суспільно-політичних трансформацій в Україні засвідчив, що
на  початковому  етапі  євроатлантичне  співробітництво  з  Україною  було
започатковане як реакція на потенційно нестабільний і конфліктний регіон зі
значною часткою ядерної  зброї.  Поступово Україна стала  одним із важливих
партнерів Альянсу. Водночас серйозною перешкодою у процесі налагодження
конструктивного діалогу України й НАТО було складне соціально-економічне,
політичне та геополітичне становище України, в якому вона опинилась після
розпаду СРСР.

У  підрозділі 2.2  «Відносин  Україна-НАТО  в  умовах
зовнішньополітичних викликів: 1991-2020 роки» наголошується на тому, що з
одного боку, розпад СРСР призвів до появи суверенних держав, а з іншого –
актуалізував проблему прикордонних суперечок й територіальних претензій до
України з боку окремих країн, що у подальшому змінило уявлення України про
політику позаблоковості на євроатлантичну інтеграцію.

Аналізуючи  зовнішньополітичні  виклики  безпеці  України  в
досліджуваний період слід зауважити, що однією з перших країн, яка заявила
про свої територіальні претензії щодо України була Російська Федерація, яка не
мала наміру втрачати контроль над країнами пострадянського простору. Відразу
після  проголошення  Україною незалежності  (1991  р.)  в  риториці  російських
політичних кіл ставився під сумнів суверенітет України щодо Криму й Одеської
області.  Згодом  ця  позиція  РФ  доповнилася  дипломатичною  агресією  щодо
України,  яка  до  того  ж  підсилювалася  військовими  (Чорноморський  флот),
гуманітарними (нав’язування Україні  подвійного  громадянства  та  експертів  з
написання  підручників  з  історії  України,  спекуляції  довкола  «утисків»
російськомовних), економічними (торгівельні війни) та енергетичними (газові
війни)  аспектами,  які  слугували  потужним  підривним  механізмом  всередині
української  держави.  Наприкінці  1990-х  –  початку  2000-х  рр.,  у  зв’язку  з
закріпленням євроатлантичного курсу України, російський політичний тиск був
підсилений  територіальними  претензіями  (о.  Тузла),  створенням  в  Україні
лояльних  до  Росії  політичних  партій,  диверсійно-розвідувальних  груп,
посиленням  домінування  у  фінансовій,  економічній,  енергетичній,
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інформаційній,  культурній,  релігійній  та  мовній  сферах,  яка  доповнювалася
галопуючою  русифікацією  України.  У  подальшому  усі  ці  чинники  стали
суттєвою  перешкодою  на  шляху  руху  України  до  НАТО  та  полегшили
реалізацію російських агресивних намірів у 2014 р.

Окрім РФ, на початку 1990-х рр. і фактично до 2004 р. існувала висока
імовірність  ескалації  румунсько-українських  відносин,  спричинена
територіальними претензіями Румунії. Навіть після того як Румунія у 2004 р.
вступила до НАТО, відносини між сторонами залишалися прохолодними через
румунізацію  українських  прикордонних  областей,  зокрема  Чернівецької.
Доповнювалась палітра зовнішньополітичних викликів у досліджуваний період
й періодичним ускладненням відносин з Угорщиною через її наміри встановити
контроль над українським Закарпаттям,  а також Польщею, шовіністичні  кола
якої час від часу провокували дипломатичні конфлікти, пов’язані з історичною
пам’яттю. 

Отже, становлення взаємовідносин України й НАТО протікало в умовах
як прихованих,  так  і  відкритих зовнішньополітичних викликів,  які  прямо чи
опосередковано впливали на євроатлантичні прагнення України. 

У підрозділі 2.3 «Основні напрямки і форми співробітництва України з
Організацією Північноатлантичного договору» акцентується  увага  на  тому,
головними напрямами діяльності НАТО є політичний та військовий виміри, а
врегулювання конфліктних ситуацій політико-дипломатичними методами було
центральною ідеєю утворення блоку. 

З-поміж  основних  напрямків  співробітництва  між  Україною  й  НАТО
охарактеризовано  головні  етапи  становлення  співпраці  у  військовій  галузі  й
механізми їх  реалізації.  Насамперед  мова  йде  про розроблення  і  підписання
низки  нормативно-правових  документів,  які  уможливлювали  б  досягнення
військових  критеріїв  НАТО  українськими  збройними  силами  з  метою
подальшого вступу до Альянсу та перешкоди, які стояли на цьому шляху.

У хронологічному порядку показано, як розвивались відносини сторін у
напрямку цивільного співробітництва, пов’язаного насамперед з реагуванням на
катастрофи та  подоланням  їх  наслідків;  міжнародних  навчань  з  ліквідації
наслідків повеней та застосування терористами небезпечних хімічних речовин;
змінювалися підходи до цивільних навчань після російської агресії 2014 р.

Співпраця з НАТО в гуманітарній сфері проаналізована під кутом зору
поліпшення обізнаності населення України з діяльністю НАТО. У зв’язку з цим
особливу увагу приділено діяльності Центру інформації та документації НАТО
в Україні,  заснованого у 1997 р. та реалізації громадських і освітніх проєктів
започаткованих  з  метою  розвінчування  російських  антинатовських  міфів  і
пропаганди, які формували стійкі стереотипи в українському суспільстві.

В історичній ретроспективі показано співпрацю України з НАТО у сфері
науки та охорони довкілля, яка була започаткована ще у 1991 р. і  полягала в
сприянні співпраці науковців різних країн у цивільних аспектах та фінансуванні
наукових досліджень у галузі безпеки (у формі виділення грантів на реалізацію
багаторічних  проектів,  семінарів,  курсів,  тренінгів  та  зустрічі  науковців).
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Окрему  увагу  приділено  аналізу  співробітництва  сторін  в  рамках  програми
НАТО «Наука заради миру та безпеки» (з 1998 р.)

Партнерство України з НАТО у сфері економічних аспектів оборони та
безпеки, яке реалізується під егідою Спільної робочої групи Україна-НАТО з
питань  економічної  безпеки  (СРГ)  розглянуто  під  кутом зору  інституційного
діалогу,  який  фокусується  на  економічних  питаннях  оборони  і  безпеки  та
перебудови  оборонної  промисловості,  діяльності  з  перепідготовки
військовослужбовців  звільнених  у  запас.  У  цьому  контексті  висвітлено  й
створення Трастових фондів НАТО в Україні, які після подій 2014 р. набули ще
більшої актуальності. 

Отже,  співробітництво  України  й  НАТО  здійснюється  у  багатьох
напрямах. Серед них особливе місце відводиться співпраці у військовій сфері,
яка зосереджена здебільшого на питаннях консультування реформ у оборонній
сфері  України,  організації  та  проведенні  міжнародних  військових  навчань  і
міжнародних  операцій  з  підтримання  миру  під  егідою НАТО.  Інші  напрями
співробітництва  охоплюють  цивільну  сферу,  яка  представлена  широким
спектром  взаємовідносин,  зокрема,  в  гуманітарному,  освітньому,  науково-
технічному та економічному напрямах.

У третьому розділі «Особливості воєнно-політичного співробітництва
України  і  НАТО  в  1991-2020  роках»  розкривається  участь  українських
військових  у  міжнародних  багатонаціональних  навчаннях  та  міжнародних
миротворчих  операціях  під  егідою  НАТО.  Участь  Альянсу  у  реформуванні
оборонної сфери України.

У підрозділі 3.1 «Міжнародні військові навчання країн-членів НАТО за
участю  підрозділів  Збройних  Сил  України» автор  у  хронологічній
послідовності  висвітлює взаємодію українських збройних сил у міжнародних
багатонаціональних  навчаннях  під  егідою  НАТО  з  1994  р.,  кількість  яких
зростала  з  року  в  рік.  Особливу  увагу  приділено  військовим  навчанням,  які
проходили  на  території  України,  сценаріям  цих  навчань,  їхній  геолокації  та
реакції Росії й проросійських сил на хід проведення маневрів. Проаналізовано
типи  цих  навчань  (військово-морські,  повітряно-морські,  повітряно-десантні,
сухопутні,  військово-цивільні,  командно-штабні  комп’ютерні,  миротворчі,
тактично-польові,  з  швидкого  розгортання  військ,  з  обміну  досвідом  малих
підрозділів,  по  удосконаленню наступальних і  нічних операцій,  з  підготовки
командирів багатонаціональних батальйонів, бойової стрільби тощо.)

Зокрема,  помічено,  що  найбільше  невдоволення  в  Кремлі  викликали
військово-морські  навчання  «Сі  Бриз»,  які  проходили  з  1997  р.  зазвичай  у
Миколаївській  або  Одеській  області,  в  той  час  як  військові  маневри  на
Яворівському полігоні такої реакції  не мали. Особливо агресивною російська
реакція  була  на  проведення  військових  навчань  «Сі  Бриз-2006»,  які  було
заплановано провести в Криму. Унаслідок дій проросійських сил ці навчання й
«Сі Бриз-2009» були зірвані.  Також під загрозою зриву перебували «Сі Бриз-
2007»  та  «Сі  Бриз-2008»,  що  накладало  негативний  відбиток  на  відносини
України й НАТО. 
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Після  приходу  до  влади  президента  В.  Януковича  у  2010  р.,  який
розвернув  Україну  в  російському  напрямку,  були  внесені  корективи  й  у
проведення  міжнародних багатонаціональних навчань.  Зокрема,  за  роки його
перебування  на  посаді  збільшилась  кількість  українсько-російських  та
українсько-білоруських навчань.  Іншою особливістю міжнародних навчань за
президентства  В. Януковича  було  те,  що  на  території  Криму  дозволялося
проводити  лише російські  навчання  «Фарватер миру»,  які  було  відновлено з
2010 р. «Сі Бриз», упродовж цих трьох років дозволялося проводити лише на
території Одеської та Миколаївської областей під пильним наглядом Москви.

Початок  російсько-української  гібридної  війни  у  2014  р.  наклав  свій
відбиток на участь України у міжнародних військових навчаннях. У зв’язку зі
складною воєнно-політичною ситуацію навколо держави частину навчань було
скасовано, проте з часом вони були відновлені, особливо з країнами-членами
НАТО. Водночас для підрозділів Збройних Сил України ці навчання набули суто
прагматичного змісту, а їх головною спрямованістю стало підвищення бойових
спроможностей українських підрозділів  та  рівня їх  оперативної  сумісності  зі
збройними  силами  держав-членів  НАТО.  До  того  ж  більшість  сучасних
українсько-натовських навчань виконують функцію зі стримування подальшої
російської агресії в регіоні.

Отже, Україна є постійним учасником міжнародних багатонаціональних
навчань,  в  яких  вона  бере  участь  з  1994  р.  Українські  військові  проходять
навчання як на території України, так і поза її межами. На геополітичному рівні
Росія  розглядає  ці  навчання,  як  посягання  на  її  сферу  впливу.  Водночас  під
кутом  зору  українських  інтересів  українсько-натовські  та  українсько-
американські навчання є важливим запобіжником повномасштабної російської
агресії щодо України.

У  підрозділі  3.2  «Українські  військові  у  міжнародних  операціях
Альянсу» охарактеризовано  юридичну  й  політичну  процедуру  залучення
українських  збройних  сил  до  участі  у  міжнародних  миротворчих  операціях.
Примітно,  що  більшість  миротворчих  операцій  санкціонованих  ООН
виконуються під егідою НАТО. Після закінчення «холодної війни» Альянс був
прямо задіяний у 4 конфліктах: у Боснії і Герцеговині,  Косово, Македонії і в
Афганістані та непрямо – в Іраку. Ці зони конфлікту стали основою й для участі
українських миротворців з підтримки миру.

Етнополітичний конфлікт у Боснії і Герцеговині (1992-1999 рр.) до 1995 р.
розв’язувався  під  егідою  ООН,  а  пізніше  під  керівництвом  Альянсу.
Український миротворчий контингент розпочав свою миротворчу місію у Боснії
і Герцеговині 15 липня 1992 р. з охорони та функціонування аеропорту Сараєво
й супроводження конвоїв з гуманітарною допомогою по всій країні.  Також в
завдання батальйону входило сприяння обміну військовополоненими. У 1993 р.
після  збільшення  українського  контингенту  миротворців  їх  розмістили  в
мусульманських анклавах Горажде і Жепа, де вони виконували подальші задачі
та  провели  одну  із  найуспішніших  миротворчих  операцій  в  історії,  коли
врятували понад 10 тис. громадян Жепи влітку 1995 р., не допустивши такої ж
трагедії, яка сталась за кілька днів до того у сусідньому анклаві – Сребрениці. З
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23 лютого 1996 р. підрозділ української армії увійшов до структури сил НАТО з
подальшого підтримання миру в Боснії та Герцеговині й перебував у їх складі
до 1999 р.

Конфлікт у Косово, який наростав з початку 1990-х рр. у 1996 р. перейшов
у відкриту громадянську війну між Армією Звільнення Косова й албанськими
військовими частинами, з одного боку, та сербсько-югославських з іншого. У
січні 1999 р. Сербія розгорнула політику нарощування збройних сил в Косово
та  навколо  нього,  відбулися  перші  серйозні  кровопролиття.  Намагання
американських дипломатів не допустити загострення конфронтації, виявилися
безуспішними.  Оскільки  НАТО  побоювалося  повторення  Сребреніцького
сценарію в Косово, 24 березня 1999 р. було розпочато військову операцію проти
Югославії, в наслідок якої Белград вивів свої війська з Косово і погодитися на
введення в край військового контингенту Альянсу. Попри неоднозначну реакцію
з боку українських політичних сил на ці події, 12 липня 1999 р. Україна також
долучилась до миротворчої операції у Косово під егідою НАТО, яка триває до й
донині. 

У  миротворчій  операції  в  Афганістані  Україна  задіяна  з  2007  р.  й  по
сьогодні.  Беззбройний миротворчий персонал українських медиків  перебував
спочатку у складі литовської Групи з реконструкції афганської провінції Гор (а
пізніше Газні). Його завдання полягало у тому, щоб надавати медичну допомогу
представникам  миротворчих  сил  та  місцевому  населенню  Афганістану,
виконувати цивільні функції. Водночас проросійським політикам в Україні час
від  часу  вдавалося  політизувати  участь  українських  сил  в  цій  кампанії,
підбурюючи у такий спосіб антинатовські настрої.

В Іраку українські миротворчі війська були задіяні з 2003 по 2008 р. у
складі  багатонаціональних  сил  під  командуванням  країни-члена  НАТО  –
Польщі.  Ця  кампанія  є  однією  із  найбільш  заполітизованих  і  резонансних.
Окрім  того,  проведення  на  початку  2005  р.  кількох  невдалих  операцій  та
загибель українських миротворців набула широкого розголосу в ЗМІ, у наслідок
чого українське політичне керівництво вимушене було заявити про відкликання
контингенту.

Отже,  упродовж 90-х  рр.  ХХ ст.  –  на  початку  ХХІ століття  українські
військові  взяли  участь  у  чотирьох  найбільших  військових  операціях  з
підтримання та примусу до миру, які проходили під егідою НАТО, або ж за її
активної  участі  –  у  Боснії  та  Герцеговині,  Косово,  Афганістані  та  Іраку.  Ці
миротворчі операції, за участі українських військових, передбачали виконання
військово-цивільних обов’язків в зоні конфлікту, а не бойових задач.

У  підрозділі  3.3 «Участь  НАТО  в  реформуванні  українського
оборонного  сектору  і  перспективи  членства  України  в  Організації»
проводиться думка про те, що реформування збройних сил – це безперервний
процес,  якого  в  умовах  сьогодення  дотримуються  провідні  країни  світу  і,
зокрема, Україна.  Проте в Україні  цей процес має свої особливості,  оскільки
започаткування оборонних реформ співпало у часі з політичним будівництвом
держави,  її  переходом  до  ринкової  економіки  та  демократичних  реформ,
формуванням миролюбивої держави, яка не бере участі в конфліктах.
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Зокрема,  на  цьому  підґрунті  вже  в  перші  роки  незалежності  Україна
розгорнула  політику  денуклеаризації  та  оптимізації  військово-промислового
комплексу,  який  вважався  занадто  роздутим  та  економічно  обтяжливим  для
держави.  Не  помічаючи  у  діях  окремих  сусідніх  країн  реальних
зовнішньополітичних загроз та під зовнішнім тиском Україна відмовилась від
ядерної зброї та взяла курс на будівництво армії за європейськими стандартами.

Цей  курс  було  посилено  після  підписання  «Хартії  про  особливе
партнерство»  9  липня  1997  р.,  де  закріплено  курс  військових  реформ,  а  в
лютому 1998 р. при Комісії Україна-НАТО було створено Спільну робочу групу
з  питань  оборонної  реформи  (СРГОР/  JWDGR).  Зокрема,  у  НАТО
започаткували безперервний процес консультування України з питань оборонної
модернізації,  надаючи  рекомендації  по  створенню  високопрофесійної  і
боєздатної  армії.  Водночас  реальні  системні,  структурні  і  кадрові  зміни  у
війську залежали від українського політичного керівництва,  яке в той час не
надто  переймалося  цією  проблемою.  Згідно  з  Державною  програмою
реформування та розвитку Збройних сил України на період до 2005 р. від 28
липня  2000  р.  передбачалась  сучасна  модель  війська,  оптимального  за
чисельністю,  мобільного,  багатофункціонального,  добре  озброєного,
професійно  підготовленого,  спроможного  виконувати  покладені  завдання  у
будь-яких  умовах.  Проте  реформування  української  оборонної  галузі
перетворилося  на  довготривалий  деструктивний  процес,  спрямований  на
руйнування оборонної сфери, а не її модернізацію.

Незважаючи на те, що після 2005 р. Україна й НАТО започаткували низку
нових  програм  спрямованих  на  підсилення  реформ,  які  підвищили  рівень
сумісності  ЗСУ  із  силами  НАТО, зовнішньополітичні  чинники,
внутрішньополітичні  протиріччя,  наслідки  світової  економічної  кризи  та
корупційні  чинники  стали  серйозним  гальмом  на  шляху  здійснення  якісних
реформ.

З приходом до влади В. Януковича реформування оборонної галузі також
зазнало змін. Нове керівництво взяло курс на  посилення силових і каральних
структур, а не Міністерства оборони. Тому оборонна сфера перебувала на межі
виживання  через  стрімке  скорочення  бюджету  та  руйнування  оборонного
сектора з середини.

Російська  агресія,  проти  України  в  2014  р.  показала  реальний  стан
українського  оборонного  сектора,  який  виявився  абсолютно  занедбаним  і
практично  знищеним.  Але  навіть  в  умовах  тотальної  розрухи  українське
суспільство  й  політичне  керівництво  держави  змогло  зупинити  наступ
російської  агресії  та  розпочати  системні  кроки  по  впровадженню  оборонної
реформи згідно принципів і стандартів НАТО, логічним завершенням якого має
стати набуття Україною членства в Альянсі.

Отже, історичний огляд свідчить, що упродовж більш ніж двадцяти років
НАТО надає  Україні  як  консультативну,  так  і  практичну  підтримку  з  метою
якісного  реформування  українського  безпекового  сектору.  Головна  увага
Альянсом  була  приділена  насамперед  виробленню  рекомендацій  та  надання
практичної  підтримки  щодо  оптимізації  й  модернізації  ЗСУ  та  оборонних
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потужностей  України,  а  також щодо встановлення  демократичного  контролю
над військовою сферою. Однак, через складну суспільно-політичну ситуацію,
яка складалась в Україні в досліджуваний період та відсутність політичної волі
у керівництва України, не вдалося здійснити якісні перетворення в цій галузі.
Лише  після  російської  агресії  в  2014  р.  Україна  розпочала  конструктивний
процес реформування свого безпекового сектора, наслідком якого стали якісні
зміни в озброєнні і забезпеченні військових підрозділів.

ВИСНОВКИ
У результаті  дослідження взаємовідносин України й  НАТО в контексті

суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст. нами
зроблено наступні висновки:

По-перше,  відносинам  України  й  НАТО  присвячено  великий  масив
досліджень  як  українських,  так  і  зарубіжних  учених.  Загальною  рисою
більшості  робіт  є  вивчення  окремих  аспектів  відносин  Україна-НАТО  в
хронологічно  обмежених  рамках.  Водночас  виокремлюємо  найважливіші
напрями дослідницьких практик:

- дослідження українських істориків, політологів та військових експертів
присвячені  здебільшого  вивченню  нормативно-правового  підґрунтя
становлення  взаємовідносин  України  з  Альянсом;  воєнно-політичного  та
оборонного  співробітництва;  участі  українських  військових  у  міжнародних
миротворчих  операціях;  міжнародним  військовим  багатонаціональним
навчанням  під  егідою  НАТО;  військово-цивільним  аспектам;  дослідженню
громадської думки; співпраці у науково-технічній та освітній галузі та ін. Після
2014 р. більшість дослідників розкривають особливості взаємовідносин України
й НАТО в контексті російсько-українського протистояння;

-  наукові  розвідки  західноєвропейських  та  американських  дослідників
відображають переважно геополітику й геостратегії у постбіполярному світі. У
їхніх  роботах  велику  увагу  приділено  процесу  денуклеаризації  України;
приєднанню  України  до  програми  «Партнерство  заради  миру»  у  1994  році;
потенційним  зовнішньо  і  внутрішньополітичним  загрозам,  які  можуть
виникнути  у  зв’язку  із  вступом  України  до  НАТО;  впливу  РФ  на  розвиток
відносин України з Альянсом; міжнародним миротворчим операціям під егідою
НАТО  за  участі  українських  військ;  ролі  України  в  регіональній  системі
колективної  безпеки;  реформуванню  воєнної  організації  України;  зміні
зовнішньополітичного вектора України у 2010 р.; особливостям співробітництва
України й НАТО в умовах російсько-української війни;

-  наукові  праці  російських  авторів,  які  розкривають  особливості
співробітництва України з НАТО розглядають цей аспект в контексті власних
національних інтересів, вбачаючи у цій співпраці загрозу національній безпеці
РФ. Контент російських дослідників зазнав серйозних змін після Помаранчевої
революції,  адже  після  2005  р.  в  наукових  колах  РФ  починає  превалювати
надмірна  політизація  поглядів,  яка  відбиває  імперську  політичну  лінію
російської влади. Після початку російської агресії в 2014 році масив російських
публікацій  набув  антиукраїнських  пропагандистських  рис  спрямованих  на
розпад українського суспільства, підбурювання сепаратистських настроїв.
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По-друге,  в  дослідженні  нами  узагальнено  й  систематизовано  вже
наявний  комплекс  джерел  та  залучено  нові  документи.  Помітно  розширено
нормативно-правові аспекти роботи; введено в науковий обіг нові документи,
які дозволили ґрунтовніше проаналізувати суспільно-політичні трансформації в
Україні  досліджуваного  періоду  та  виокремити  появу  нових  зовнішньо  та
внутрішньополітичних  загроз  безпеці  України,  особливо  у  1990-х  рр.  і  на
сучасному  етапі;  доповнено  джерельну  базу  новими  документами,
опублікованими  на  офіційному  сайті  НАТО;  введено  в  науковий  обіг  деякі
матеріали  стенограм  засідань  ВРУ,  присвячених  розгляду  питань  Україна-
НАТО; опрацьовано матеріали закордонної й української періодичної преси та
інформацію з довідково-енциклопедичних видань.

Методологічні  засади  дослідження  базуються  на  принципах  історизму,
об’єктивності,  аксіологічності,  всебічності  (багатофакторності),
альтернативності  та  соціального  підходу.  Застосовувалися  загальнонаукові
методи,  а  саме:  аналізу  й  синтезу,  індукції  та  дедукції,  абстрагування,
біхевіористики тощо. У дослідницькій практиці використовувалися конкретно-
історичні  методи,  зокрема:  хронологічний,  історико-генетичний,  історико-
порівняльний,  історико-типологічний,  історико-системний,  метод  періодизації
та ін.

По-третє,  розкриваючи  внутрішньополітичні  трансформації  в  Україні  в
1990-х  рр.  й  на  початку  ХХІ  ст.,  з’ясовано,  що  на  початковому  етапі
незалежності зовнішньополітичні та безпекові питання були другорядними для
українського  керівництва  через  складну  соціально-економічну  й  політичну
ситуацію та наміри України стати позаблоковою державою, а відносини з НАТО
формувалися переважно навколо ядерної зброї, відмова від якої мала сприяти
подальшому  поглибленню  відносин  України  з  Альянсом.  Водночас  аналіз
внутрішніх суспільно-політичних процесів засвідчує, що в середині 1990-х рр.,
після того, як Україна відгукнулася на розширення НАТО, Російська Федерація
активізувала проросійські настрої на Сході, які вже невдовзі стали серйозною
перешкодою на шляху євроатлантичної інтеграції України. Особливо помітним
цей вплив став після отримання президентських повноважень В. Ющенком у
2005 р., на противагу якому діяв парламент на чолі з лівими та проросійськими
силами.  Наміри  В.  Ющенка  інтегрувати  Україну  в  НАТО  активізували
соціалістів, комуністів й представників Партії регіонів на чолі з В. Януковичем,
які маніпулюючи громадською думкою активно протидіяли євроатлантичному
зовнішньополітичному  вектору  України.  Подальші  кроки  В.  Януковича  по
віддаленню України від ЄС і НАТО призвели до Революції гідності (2013-2014),
яка проголосила захист демократичних цінностей. Поразка проросійських сил в
Україні призвела до зовнішньополітичної агресії РФ, котра спочатку анексувала
український Крим, а пізніше окупувала окремі райони Луганської та Донецької
області,  утворивши  там  маріонеткові  сепаратистські  республіки,  так  звані
«ЛНР»  та  «ДНР».  У  результаті  цих  подій  між  Україною  й  НАТО  було
започатковано  новий  етап  особливого  партнерства,  який  водночас  створює
чергові передумови для повноцінної євроатлантичної інтеграції.
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По-четверте,  аналіз  зовнішньополітичних  загроз  безпеці  України
досліджуваного періоду свідчить про те, що серйозним підґрунтям для їх появи
слугують:

- наявність районів компактного проживання національних меншин, які за
конкретних  політичних  обставин  можуть  бути  зручним  інструментом  для
досягнення зовнішньополітичних цілей окремих держав;

- присутність проросійських та інших політичних сил, фінансованих за
сприяння сусідніх держав;

-  відсутність  чіткої  ефективної  воєнної  організації  держави  та
непослідовність у зовнішньополітичних кроках українського керівництва.

По-п’яте,  основними  напрямами  співпраці  України  з  Альянсом  є:
військовий  (військово-політичне  співробітництво  з  формування  оборонної
галузі, контроль за військовими, участь у міжнародних військових навчаннях та
миротворчих операціях, забезпечення демократичного контролю над збройними
силами,  військово-цивільна  співпраця)  та   цивільний:  1)  з  реагування  на
надзвичайні  ситуації  й  стихійні  лиха  та  катастрофи,  з  ліквідації  наслідків
Чорнобильської  катастрофи;  2)  співробітництво  у  галузі  освіти,  науки  та
громадської дипломатії, метою якого є формування позитивного іміджу НАТО в
очах суспільства й підвищення рівня освіченості серед військових і пересічних
українців; 3) у науково-технічній та екологічній галузях сторони діють в рамках
проєкту «Наука заради миру»; 4) щодо проведення економічних і структурних
реформ та пов’язаних з соціально-економічними наслідками воєнної реформи
створено Трастові фонди НАТО та започатковано низку інших програм.

По-шосте,  упродовж  майже  тридцяти  років  Україна  брала  участь  у
міжнародних військових багатонаціональних навчаннях, які відбувалися або під
егідою  НАТО,  або  за  сприяння  окремих  країн.  До  2005  р.  більшість
міжнародних навчань, які проходили на території України проводились з метою
адаптації  української  армії  до  стандартів  НАТО  або  ж  з  метою  практичної
підготовки  міжнародних  сил  з  підтримання  миру  у  зонах  проведення
миротворчих операцій. Водночас українською стороною міжнародні  військові
навчання  розглядались  як  додаткове  джерело  надходжень  до  українського
бюджету шляхом здачі  в  оренду військового  спорядження та  об’єктів на час
навчань. Закономірно, що РФ була проти таких навчань на території України,
особливо  за  участі  американських  чи  натовських  контингентів.  Саме  тому,
більшість військових навчань влаштованих західними партнерами проходили в
центральних  або  західних  областях  України,  виключенням  були  лише
військово-морські навчання «Сі Бриз», які з 1997 р. проходили в Одеській та
Миколаївській областях. Після приходу в 2005 р. проєвропейського політичного
керівництва в Україні, ситуація щодо міжнародних військових навчань помітно
змінилася. Зокрема, було покладено край російсько-українським навчанням, а
міжнародні військові навчання «Сі Бриз – 2006» були перенесені в Севастополь.
Ці кроки українського керівництва активізували дії  РФ по збереженню свого
впливу  над  Україною.  Як  наслідок,  в  Україні  потужного  розмаху  набув
антинатовський  та  проросійський  рух,  який  завдавав  серйозної  шкоди
відносинам України з  НАТО, неодноразово призводив до зриву міжнародних
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військових навчань (2006, 2009) або ставав серйозною перешкодою (2008) на
шляху їх реалізації.  Ситуація у цій сфері  значно погіршилася з  приходом до
влади  В.  Януковича  у  2010  р.,  який  проголосив  політику  позаблоковості
України.  У наслідок цього зменшилися  військові  навчання  з  НАТО й зросла
кількість маневрів з Росією, які за президентства В. Ющенка не проводилися
зовсім. Такі кроки В. Януковича та остаточний розвал армії значно полегшили
Росії розпочати війну проти України в 2014 р. Після цих подій НАТО і Україна
зміцнили двостороннє співробітництво та змінили свої підходи до міжнародних
військових  навчань.  Зокрема,  їх  метою  тепер  є  стабілізація  ситуації  в  зоні
гібридного конфлікту. А стримування агресора від потенційних дій вдається і за
допомогою військових тактичних навчань,  які  ефективно демонструють силу
перед противником в умовах війни.

По-сьоме,  вагомий  внесок  Україна  зробила  у  проведення  міжнародних
миротворчих операцій під егідою НАТО, зокрема у Боснії і Герцеговині (1992-
1999), Косово (1999-2020), Афганістані (2007-2019) та Іраку (2003-2008). Попри
те,  що  час  від  часу  участь  українських  військових  в  операціях
використовувалась  лівими  та  проросійськими  силами  для  розпалювання
суспільно-політичних настроїв, більшість їхніх функцій зводилась до виконання
військово-цивільних обов’язків в зоні конфлікту, а не бойових задач. До того ж,
участь у підтримці миру в зонах конфлікту допомогла українським військовим
здобути  практичний  досвід  в  подальшій  реалізації  та  проведенні  тактичних
військових  операцій,  які  є  неоціненними  під  час  збереження  територіальної
цілісності України після акту російської агресії у 2014 році.

По-восьме,  за  час  співробітництва  Україною  й  НАТО  зроблено  низку
кроків з метою ефективної побудови воєнної організації держави. Зокрема, між
сторонами було налагоджено постійний діалог в рамках Спільної робочої групи
з  питань  оборонної  реформи  для  якісних  перетворень  в  цьому  напрямку.
Головна  увага  робочої  групи  була  прикута  до  консультування  й  вироблення
рекомендацій  для  української  сторони  з  встановлення  демократичного
контролю  над  збройними  силами,  професіоналізації  та  резерву  війська,
оборонного бюджетування. Суть реформ полягала у створенні сучасної моделі
війська  з  характерними  ознаками  євроатлантичної  моделі,  оптимального  за
чисельністю,  мобільного,  багатофункціонального,  добре  озброєного,
професійно  підготовленого,  спроможного  виконувати  покладені  на  них
завдання  у  будь-яких  умовах  і  водночас  не  бути  надто  обтяжливими  для
держави. Водночас зауважимо, що ефективність впровадження реформ багато в
чому залежала від політичних еліт та суспільно-політичних процесів в Україні,
зовнішньополітичних чинників  та  фінансово-економічних факторів,  які  часто
накладали негативний відбиток на цей процес.

В сукупності, усі ці виклики, які й донині несуть пряму загрозу існуванню
України  як  повноцінної  держави  та  суб’єкта  міжнародних  відносин
красномовно  доводять,  що  національна  безпека  й  оборона  мають  бути
пріоритетним  напрямком  розвитку  держави,  який  може  бути  значно
ефективнішим завдяки повноцінній інтеграції України в НАТО.
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Отже,  в  умовах  сьогодення  потенційними  загрозами  євроатлантичній
інтеграції України з боку РФ можуть бути:

- маніпулювання свідомістю української глядацької аудиторії шляхом
використання медіаресурсів проросійської направленості;

- збереження  впливу  на  Україну  через  так  би  мовити  «ментальну
спорідненість» та «спільне історичне минуле» України й Росії;

- культивування  релігійної  нетерпимості  серед  вірян  Української
православної  церкви (Московського  патріархату),  направлених на критику та
неприйняття західних цінностей;

- наявність  серед  командного  складу  ЗСУ  та  інших  національних
військових  формувань  військових  високопосадовців  проросійської  орієнтації,
що гальмують втілення в життя натовських реформ;

- присутність  в  українському політикумі  проросійських  політичних
сил, які орієнтуються на традиційну електоральну підтримку жителів південно-
східних регіонів держави;

- дестабілізуюча  економічна  експансія  російських  фінансово-
промислових груп в реальному секторі економіки України, що опирається на
лояльні до РФ вітчизняні олігархічні клани.

З боку Організації Північноатлантичного договору:
- відсутність  єдиного  бачення  серед  країн-членів  Альянсу  щодо

вступу України до організації;
- внутрішні протиріччя, що мають місце в середині організації, через

неспівпадіння розуміння стратегічних цілей та поглядів на подальший розвиток
НАТО між США та країнами ЄС;

- неготовність  Альянсу  до  значних  фінансових  вливань  з  метою
забезпечення  стовідсоткової  сумісності  та  формування  єдиного  стандарту
розвитку військової організації Української держави і НАТО;

-  існування  різниці  в  рівні  досягнутих  домовленостей  щодо
політико-дипломатичних контактів та економічної взаємодії на шляху інтеграції
в структури Європейського Союзу, що відбуваються паралельно  з підготовкою
України до вступу в Альянс;

- небажання  окремих  країн  НАТО  (Німеччина,  Угорщина,  Чехія)
псувати  відносини  з  Росією  у  зв’язку  з  потенційними  небезпеками  їх
економічному благополуччю через можливу втрату доступу на російські ринки
сировини, робочої сили та збуту товарів;

- наявність  фактору  неприйняття  історичної  закономірності  права
України  на  власну  державність  європейськими геополітичними гравцями,  на
підставі  хибного  уявлення  про  відсутність  на  їх  погляд  історичної
самоідентичності української нації; 

- відкритість  питання  чітких  перспектив  вступу  України  до
Організації  Північноатлантичного  договору,  на  тлі  постійного  удосконалення
військово-політичної  організації  країн-членів  Альянсу  та  тотального
відставання в цьому плані Української держави. 

З боку українських внутрішньодержавних процесів:
- можлива зміна геополітичного вектора держави;
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- наявність поляризованих та корумпованих політичних еліт;
- низький рівень довіри української громадськості до Альянсу, поява

нових стереотипів та фейків про НАТО, через відсутність чіткого зворотного
зв’язку та нерозумінням населенням співмірності ціни, яку заплатила Україна
на шляху своєї євроатлантичної інтеграції у ході «гібридного» протистояння з
РФ, втратою частини територій,  помноженого на переваги, що пропонуються
західною  моделлю  розвитку,  як  домінуючою  в  процесі  подальшого
державотворення;

- наявність  в  Україні  керованих  ззовні  (Росія,  Угорщина,  Румунія)
місць  компактного  проживання  національних  меншин  та  їх  використання
«материнськими» країнами для роздмухування «регіонального сепаратизму»;

- розбалансування  старої  пострадянської  системи  соціальних
стандартів та економічного розвитку країни, без побудови нових, дієвих форм,
які б відповідали стандартам євроатлантичного співробітництва;

- відсутність  єдності  в  середині  проєвропейських  політичних  сил,
спричиненої боротьбою за владу та вплив у країні, що негативно позначається
на взаємодії з партнерами з Альянсу;

- диспропорції  між  швидким  розвитком  національно-культурної
сфери,  розбудова  якої  супроводжується  формуванням  нової  концепції
української історії, процесами декомунізації, зміною формату бачення трагічних
сторінок  минулого  українського  народу,  появою  категорії  «ментальних»
перемог  та  низькими  показниками  індикаторів  соціально-економічного
розвитку;

- нівелювання понять демократія, права і свободи, соціальна рівність,
спричинених  гіпертрофованою  увагою  з  боку  політиків,  представників  ЗМІ,
інститутів громадянського суспільства до висвітлення питань, пов’язаних з їх
практичним застосуванням, що призводить до появи «ефекту абсурдності» в їх
сприйнятті та розумінні більшою частиною населення;

- відсутність  прозорості,  міцного  підґрунтя  та  двоїстість  поглядів
щодо  питання  деокупації  Донбасу  та  Криму  від  російської  військової
присутності,  які,  з  одного боку, пропагують ідеї  формату «дипломатія заради
дипломатії»,  а  з  іншого  побудовані  на  досить  поміркованих  заявах  окремих
політиків та посадовців  про мілітарний сценарій вирішення вищезазначеного
питання,  без  проведення жодних реальних розрахунків  співвідношення сил і
засобів,  якими  оперують  ЗСУ  та  підтримувані  РФ  незаконні  збройні
формування.
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АНОТАЦІЯ
Магомедов  А.О.  Україна  і  НАТО в контексті  суспільно-політичних

трансформацій 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за

спеціальністю 07.00.01 –  історія  України.  –  ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний  педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди».  Переяслав,
2021.

У дисертаційному  дослідженні  Україна  і  НАТО в  контексті  суспільно-
політичних  трансформацій  90-х  рр.  ХХ  ст.  –  поч.  ХХІ  ст.  розглядається
становлення  взаємовідносин  України  й  НАТО  на  тлі  зовнішньополітичних
впливів держав-сусідів та геополітичних викликів початку нового тисячоліття. 

У  дослідженні  в  логічній  послідовності  проаналізовано  увесь  спектр
започаткування та розвитку співробітництва України з НАТО. Особливу увагу
приділено  аналізу  внутрішньо  та  зовнішньополітичних  викликів  безпеці
України упродовж досліджуваного періоду, які на певному історичному етапі її
розвитку  були  недооцінені  або  навіть  проігноровані  українським політичним
керівництвом.  Переосмислено  роль  та  значення  міжнародних
багатонаціональних  військових  навчань  під  егідою  НАТО,  які  є  потужним
стримуючим фактором, особливо в умовах російсько-українського конфлікту. З
урахуванням  критичного  підходу  охарактеризовано  внесок  українських
військових у проведення міжнародних миротворчих операцій, які часто ставали
предметом  надмірних  політичних  спекуляцій  та  перебільшень  з  боку  різних
політичних сил і груп, у тому числі проросійських. Виявлено внесок Альянсу у
реалізацію  оборонної  реформи  в  України  та  прорахунки,  яких  припустилась
українська влада у процесі будівництва воєнної організації держави.

Ключові  слова:  Україна,  НАТО,  суспільно-політичні  трансформації,
зовнішньополітичні  загрози,  територіальні  претензії,  співробітництво,
міжнародні військові навчання, миротворчі операції, оборонна реформа, План
дій щодо членства в НАТО.

ANNOTATION
Magomedov  A.A.  Ukraine  and  NATO  in  the  context  of  socio-political

transformations of the 1990s. – XXI c. – manuscript.
Dissertation for the degree of Candidate of Historical Sciences on the specialty

07.00.01 -  Ukrainian History.  – State  Higher  Educational  Institution "Pereyaslav-
Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University", 2021.

The dissertation study of Ukraine and NATO in the context of socio-political
transformations of the 1990 s. The dissertation study of Ukraine and NATO in the
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context  of  socio-political  transformations  of  the  1990s  and  early  21st  century
examines the formation of mutual relations between Ukraine and NATO against the
background  of  foreign  policy  actions  of  neighbouring  states  and  geopolitical
challenges of the beginning of the new millennium.

The  key  problem-solving  blocks  of  the  study  include  socio-political
transformations in Ukraine in the 1990s of the twentieth century. - The main problem
and content  blocks of  the research include social  and political  transformations  in
Ukraine in the 1990s of the XXI century and their effect on Ukraine-NATO relations,
the development of Ukraine-NATO relations in the conditions of 1991-2020 foreign
policy challenges;  the key directions and forms of Ukraine's cooperation with the
North  Atlantic  Treaty  Organization;  International  military  exercises  of  NATO
member  states  involving  Ukrainian  Armed  Forces  units;  the  involvement  of  the
Ukrainian  military  in  NATO's  international  peacekeeping  operations  and  NATO's
involvement in the reform of the Ukrainian security sector and Ukraine's membership
prospects in the Alliance.

The study analyzes in a logical sequence the whole spectrum of the beginning
and development of Ukraine's cooperation with NATO. A particular attention is paid
to the analysis of internal and foreign policy challenges to Ukraine's security during
the period under study, which at a certain historical stage of its development were
unappreciated or even ignored by the Ukrainian political leadership. The role and
significance of international multinational military exercises under NATO auspices, a
powerful  deterrent,  especially  in  the context  of  the Russian-Ukrainian conflict,  is
rethought. Taking a critical approach, the contribution of the Ukrainian military to
international  peacekeeping operations has  been characterised,  often the subject  of
excessive  political  speculation  and  exaggeration  by  various  political  forces  and
groups,  including  pro-Russian  ones.  The  contribution  of  the  Alliance  to  the
implementation  of  defence  reform  in  Ukraine  and  the  missteps  made  by  the
Ukrainian authorities in the process of building the state's military organisation have
been highlighted.

The  paper  identifies  potential  threats  to  Ukraine's  Euro-Atlantic  integration
from the  Russian  Federation,  in  particular  the  use  of  media  resources  with  pro-
Russian  content,  the  cultivation  of  religious  intolerance  among  believers  of  the
Ukrainian Orthodox Church (Moscow Patriarchate), the presence of Russian political
forces  in  Ukrainian  politics,  the  destabilising  economic  expansion  of  Russian
economic and financial industrial groups in the Ukrainian economy sector, etc.

There is a reluctance on the part of some NATO countries (Germany, Hungary,
the Czech Republic) to spoil relations with Russia due to potential threats to their
economic well-being through the possible loss of access to Russian markets for raw
materials, labour and trade.

The question of bright prospects for Ukraine's accession to the North Atlantic
Treaty  Organization  remains  open  against  the  background  of  continuous
improvement in the military and political organization of member countries and the
total lag of the Ukrainian state in this respect.  The old ex-Soviet system of social
standards and economic development remains unbalanced, and a new one that meets
the standards of Euro-Atlantic cooperation has yet to be established.
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All these challenges of the 21st century. confirm the necessity of strengthening
Ukraine's national security and defence and its full integration into NATO.

Key  words:  Ukraine,  NATO,  socio-political  transformation,  foreign  policy
threats, territorial claims, cooperation, international military exercises, peacekeeping
operations, military reform, NATO Membership Action Plan.
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Магомедов  А.А.  Украина  и  НАТО  в  контексте  общественно-

политических трансформаций 90-х гг. ХХ в. – нач. XXI в. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук

по  специальности  07.00.01  -  история  Украины.  –  Государственное  высшее
учебное заведение «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический
университет имени Григория Сковороды». Переяслав, 2021.

В  диссертационном  исследовании  Украины  и  НАТО  в  контексте
общественно-политических  трансформаций  90-х  гг.  ХХ  в.  –  нач.  XXI  в.
рассматривается  становление  взаимоотношений  Украины  и  НАТО  на  фоне
внешнеполитических действий государств-соседей и геополитических вызовов
начале нового тысячелетия. 

В исследовании в логической последовательности проанализирован весь
спектр начала и развития сотрудничества Украины с НАТО. Особое внимание
уделено  анализу  внутренне  и  внешнеполитических  вызовов  безопасности
Украины  на  протяжении  исследуемого  периода,  которые  на  определенном
историческом  этапе  развития  Украины  были  недооценены  или  даже
проигнорированы  украинским  политическим  руководством.  Переосмыслено
роль  и  значение  международных  многонациональных  военных  учений  под
эгидой  НАТО,  является  мощным  сдерживающим  фактором,  особенно  в
условиях  российско-украинского  конфликта.  С  учетом  критического  подхода
охарактеризованы  вклад  украинских  военных  в  проведение  международных
миротворческих  операций,  часто  становились  предметом  чрезмерных
политических  спекуляций  и  преувеличений  со  стороны  различных
политических  сил  и  групп,  в  том  числе  пророссийских.  Выявлено  вклад
Альянса  в  реализацию  оборонной  реформы  в  Украине  и  просчеты,  которых
допустила украинская власть  в процессе  строительства  военной организации
государства.

Ключевые  слова: Украина,  НАТО,  общественно-политические
трансформации,  внешнеполитические  угрозы,  территориальные  претензии,
сотрудничество,  международные  военные  учения,  миротворческие  операции,
военная реформа, План действий по членству в НАТО.


