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РЕЗЮМЕ

Наразі існує достатньо вагомих підстав
для того, аби при розгляді Стратегічної
концепції НАТО до 2030 року була не
лише підтверджена політика відкритих
дверей Альянсу, але й запропонована
певна дорожня карта для майбутнього
членства в НАТО України — своєрідний
План досягнення сумісності України з
НАТО. Така дорожня карта дозволила
б підтвердити пункт призначення, який
був визначений на Бухарестському
саміті у вигляді майбутнього членства
України та Грузії в Альянсі, а також
вказати оптимальний маршрут до цього
пункту призначення через виконання
певного переліку реформ.
Затвердження такого «маршруту» є
важливим із кількох міркувань. Поперше, він стане потужним додатковим
важелем впливу для прореформістськи
налаштованих сил в Україні, подібно до
того, як у свій час став План дій щодо
візової лібералізації з Європейським
Союзом, котрий запустив в Україні
найважливіші антикорупційні реформи.
Наявний досвід реформ в Україні
демонструє, що навіть завдяки
нинішньому рівню партнерства
з НАТО вдалось запустити низку
важливих трансформацій: від наявності
цивільного міністра оборони до старту
першої в роки незалежності глибинної
реформи спецслужб. По-друге, такий
План досягнення сумісності стане
серйозним сигналом для Росії, що її
тактика провокування нових конфліктів
задля блокування інтеграції в Альянс
сусідніх країн не працює. Відтак,
РФ втратить важливий аргумент для
інспірування нових та збереження

старих конфліктів на пострадянському
просторі. Важливо пам’ятати: напад
на Україну та окупація 7% її території
відбулись тоді, коли Україна перебувала
у статусі позаблокової держави.
Така дорожня карта може включати План
дій щодо членства, але, враховуючи
надмірну токсичність цього інструменту
та унікальність кейсу України та Грузії,
може бути самодостатнім документом,
створеним за аналогією з ПДЧ або
ж опиратись і на інший, вже наявний
механізм. Зокрема, суттєве посилення
наявних Річних національних програм,
котрі на момент виникнення Плану дій
щодо членства у 1999 році задумувались
як його основа і мають аналогічну
з ПДЧ структуру. Першим кроком у
цьому напрямку могло б стати визнання
з боку НАТО, що Україна володіє
всіма практичними інструментами для
потенційного членства в Альянсі, як це
було зроблено у відповідному комюніке
щодо Грузії за результатами саміту у
Варшаві у 2016 році.
Подібна дорожня карта не міститиме
чітких часових параметрів, однак має
підготувати Україну до вступу в Альянс,
щойно для цього кроку виникнуть
відповідні політичні передумови як із
боку України, так, і не менш важливо,
зі сторони НАТО. Вже сьогодні в
Альянсі повинні серйозно оцінювати
ризики не лише від майбутнього
розширення НАТО за рахунок України
(та Грузії), але й ризики від майбутнього
незапрошення цих країн до Альянсу, які
в довгостроковій перспективі можуть
виявитись не менш серйозними.
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Час визначити маршрут до
членства. У 2008 році на
Бухарестському саміті Україна
отримала тверду обіцянку щодо
майбутнього членства країни в
НАТО. Російська агресія проти
України з 2014 року підтвердила
хибність підходу «не провокувати
Москву» через відсутність
наступних кроків для майбутнього
членства Києва в Альянсі. У період
розробки нової стратегічної
концепції НАТО на наступне
десятиліття Україна заслуговує на
практичне наповнення політики
відкритих дверей Альянсу у вигляді
напрацювання певної дорожньої
карти — своєрідного Плану
досягнення сумісності України з
НАТО1. Основою такої карти міг
би стати чіткий план реформ,
виконання якого б дозволило
Україні долучитись до Альянсу —
через План дій щодо членства чи
без нього — щойно з’являться
відповідні передумови для такого
кроку і з боку України, і зі сторони
НАТО.
Україна в НАТО — додана вартість
трансатлантичній безпеці. Ні
в Україні, ні в самому НАТО не
піддають сумніву важливу роль,
яку відіграє Україна для посилення
глобальної безпеки. Лише деякі

найвагоміші приклади внеску
держави як у світову, так і в
євроатлантичну безпеку: відмова
від ядерної зброї, допомога в
пандемічні часи (авіаперевезення),
участь у всіх основних місіях
НАТО, досвід у боротьбі з
гібридними загрозами, реальний
бойовий досвід, понад 2% витрат
на оборону, прихильність українців
до демократичних цінностей НАТО.

3

4

НАТО як драйвер реформ.
Надання чіткої дорожньої карти
до членства (Плану досягнення
сумісності України з НАТО) в
Альянсі дозволить інтенсивніше
просувати реформаторський
порядок денний в країні. Інтеграція
до НАТО дозволить завершити
реформи, розпочаті в рамках
виконання Україною зобов’язань
задля отримання безвізового
режиму з ЄС. Дорожня карта
до членства в НАТО може
стати осердям нового підходу
обумовленості (conditionality):
що успішніші реформи, тим більші
шанси на членство.
Швидкі темпи з досягнення
військової взаємосумісності з
Альянсом. Україна демонструє
хорошу динаміку з посилення
військової взаємосумісності з

«Європейська правда», Центр «Нова Європа», Центр протидії корупції, Мережа захисту національних
інтересів «АНТС», Центр глобалістики «Стратегія XXI», «План сумісності з НАТО. Що має зробити Альянс для
реальних змін в Україні», 20 травня 2021 рiк, https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/05/20/7123357/
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НАТО. Про це, зокрема, свідчить
рівень впроваджених угод про
стандартизацію («стандартів НАТО»):
на сьогодні це приблизно 19% з
усіх наявних в Альянсі угод, що
близько або ж навіть більше, ніж в
окремих нових країнах-членах НАТО
(зокрема, Північній Македонії).

5

6

в НАТО важливою є і політична
взаємосумісність.

7

Українці підтримують членство
в НАТО. В останні сім років
зберігається незмінно висока
кількість українців, які виступають
за членство України в НАТО
(приблизно половина громадян
країни). Це свідчить про наявність
усвідомленого вибору українців, а
не тимчасову реакцію на зовнішню
загрозу. У 2008 році Україні
відмовили в ПДЧ, зокрема, через
низький рівень підтримки такого
рішення серед українців.
Партнерство з розширеними
можливостями не суперечить
отриманню дорожньої карти для
членства. Україна на сьогодні
має два паралельні треки
взаємодії з НАТО — як партнер і
як країна-аспірант. Партнерство
з розширеними можливостями
(EOP) — це формат взаємодії саме
по партнерській лінії, який не
може стояти на заваді форматам,
що наближуватимуть Україну до
членства в Альянсі. EOP, до того ж,
передбачає досягнення передусім
військової взаємосумісності, для
України ж для майбутнього членства

8

В НАТО необов’язково через ПДЧ.
Тема Плану дій щодо членства стала
надто міфологізованою і токсичною.
Нинішні Річні національні програми,
які виконує Україна, за своєю
структурою ідентичні до Плану
дій щодо отримання членства.
Нові обставини могли б слугувати
приводом для НАТО ухвалити
унікальне політичне рішення,
яке б дозволяло долучитися до
Альянсу на основі запропонованої
нами дорожньої карти реформ
(у вигляді Плану досягнення
сумісності України з НАТО), або ж
на основі оцінки виконання Річних
національних програм, попередньо
суттєво удосконаливши і самі
РНП як план реформ з чіткими
пріоритетами та індикаторами, і
механізм моніторингу їх виконання з
боку НАТО.
Росія позбудеться права вето
в НАТО у разі вступу України
(і Грузії) до Альянсу де-факто.
Збереження з боку НАТО
стратегічної невизначеності щодо
майбутнього членства України та
Грузії в Альянсі підтримуватиме
впевненість Росії у наявності в неї
права вето щодо майбутніх кордонів
НАТО. Наявність окупованих
територій не може слугувати
перешкодою на шляху до Альянсу,
оскільки це лише стимулюватиме

5
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треті сторони до створення
штучних конфліктів у інших країнах,
відкритих до співпраці з Альянсом.
Належну оцінку має отримати
той факт, що Україна докладала і
докладає достатньо дипломатичних
зусиль для врегулювання конфліктів,
інспірованих Росією.

9
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Нерозширення НАТО не є
гарантією миролюбності Росії.
Важливо пам’ятати, що Росія
почала війну проти України,
коли та на законодавчому рівні
перебувала у статусі позаблокової
держави. Москва жодним чином не
сприяє врегулюванню конфлікту
в придністровському регіоні
Республіки Молдови, хоча та
оголосила себе нейтральною
державою на рівні Конституції
держави. За умови неприйняття
України і Грузії до Альянсу
імовірність агресії Росії проти
цих держав є набагато більшою,
оскільки Москва усвідомлюватиме,
що Київ і Тбілісі не мають жодних
гарантій щодо підтримки.
Членство з поправками. Опоненти
інтеграції України та Грузії до НАТО
часто апелюють до Дослідження
щодо розширення НАТО від
1995 року, яке начебто закриває
двері до Альянсу для країн із
«територіальними суперечками».
Водночас сьомий пункт цього
дослідження наголошує, що немає
жодного фіксованого списку
критеріїв для запрошення нових
країн-членів — рішення ухвалюється
щоразу з урахуванням конкретних
особливостей (on a case-by-case

basis). Крім того, в історії НАТО вже
траплялися випадки з запрошенням
нових членів, коли у відповідний
протокол про прийняття вносили
уточнення, поправки. Так було зі
вступом до Альянсу Туреччини
в 1951 році. Відповідні тимчасові
рішення можуть бути передбачені
щодо окупованих територій України
і Грузії з точки зору дії статті 5
Вашингтонського договору.

ВСТУП

ВСТУП
Майбутнє членство в НАТО як ключовий
безпековий пріоритет України є
природним та усвідомленим вибором.
Цей вибір зафіксований у Конституції
України та Стратегії національної
безпеки. Він має переважну підтримку
серед політичних еліт та з боку вагомої
частини українського суспільства в
різних регіонах України. Цей вибір
також підтверджується повільними та
все ж помітними трансформаціями у
різних сферах, які наближують Україну
до стандартів, а також норм і принципів
Альянсу.
Із боку НАТО майбутнє членство
України (як і Грузії) в Альянсі
підтверджено в декларації
Бухарестського саміту. Хоча НАТО
визнало Україну країною-аспірантом
у 2018 році, де-факто кандидатом
на членство вона стала у 2008 році
завдяки формулюванню у Бухарестській
декларації, що Україна та Грузія будуть
членами НАТО.
Водночас, із моменту проведення
саміту, який відкрив євроатлантичну
перспективу для України, минуло
13 років, але Україна так і не
перейшла до наступної (і фінальної
перед членством) стадії інтеграції —
запрошення до виконання Плану
дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).
Незважаючи на те, що під час

започаткування ПДЧ як інструменту
на Вашингтонському саміті у 1999
році було чітко вказано: «План дій
щодо членства доступний для всіх2
задекларованих аспірантів на основі
самостійного вибору (self-selection)»3.
Понад те, тема майбутнього
членства України в Альянсі
загалом та запрошення
до виконання Плану дій
щодо членства зокрема
залишаються вкрай
токсичними в діалозі України
та НАТО. Україна та Альянс
до певної міри спілкуються
двома різними мовами:
Україна — мовою інтеграції,
НАТО — мовою партнерства.
Це відбувається тому, що
Україна себе ідентифікує
передусім як кандидат на
членство, НАТО бачить
Україну переважно як
партнера.
У 2008 році на Бухарестському саміті
лунало три ключових аргументи щодо
того, чому Україна та Грузія не змогли
підвищити рівень співпраці з НАТО до
Плану дій щодо членства. Перший —
це створить додаткову безпекову
напругу в регіоні через жорстку
реакцію Росії (актуально було і
для України, і для Грузії). Другий —

2

Виділено Центром «Нова Європа».

3

The White House archives, «NATO Summit: Membership Action Plan Fact Sheet», https://clintonwhitehouse5.archives.
gov/WH/New/NATO/fact5.html/
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країни, що мають невирішені
конфлікти, не можуть бути членами
НАТО (на той момент йшлося про
конфлікти на території Грузії). Третій
аргумент — більшість громадян
країни-апліканта мають виступати
за приєднання до НАТО, інакше таке
рішення носитиме недемократичний
характер (ішлося передовсім про
Україну, оскільки в Грузії відсоток
прибічників НАТО завжди був
високим).
Серед інших застережень, які
найчастіше висловлюють в НАТО
щодо подальших практичних кроків до
членства в Альянсі — Україна повільно
впроваджує реформи і наразі не
відповідає критеріям членства в
Альянсі. Неможливість надання
Україні ПДЧ також останнім часом
часто обґрунтовують тим, що Україна
нещодавно отримала статус Партнера
з розширеними можливостями
(Enhanced Opportunities Partner, ЕОР),
тож їй варто наразі зосередитись на
наповненні практичним змістом саме
цього інструменту.

Підготовка НАТО нової стратегічної
концепції до 2030 року є слушним
моментом для того, аби не лише
підтвердити політику відкритих
дверей Альянсу, але й розпочати
зважену й неупереджену дискусію
про те, яким саме чином ця
політика може бути втілена на
практиці у випадку України (та
Грузії).
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Підготовка НАТО нової стратегічної
концепції до 2030 року, на наш
погляд, є слушним моментом для
того, аби не лише підтвердити
політику відкритих дверей Альянсу,
але й розпочати зважену й
неупереджену дискусію про те, яким
саме чином ця політика може бути
втілена на практиці у випадку України
(та Грузії).
У рамках цієї дискусії ми спробували
відповісти на такі питання:
zz

Наскільки задекларована мета
майбутнього членства в НАТО
сприяє процесу реформ в Україні?
Що вже зроблено завдяки (чи
частково завдяки) співпраці Києва
з Альянсом?

zz

Чи є ризик можливої ескалації з боку
Росії в разі запрошення України до
НАТО значно більшим, аніж ризик,
який спровокує відмова запросити
Україну до НАТО в майбутньому?

zz

Чому статус Партнера з
розширеними можливостями (EOP)
не є альтернативою дорожній карті
для членства в Альянсі?

zz

Чи повинен ПДЧ залишатись
обов’язковим етапом на шляху
України та Грузії до членства в НАТО,
чи, враховуючи його високий рівень
токсичності та унікальність кейсу
України та Грузії, потрібен інший
інструмент або ж посилення вже
наявних?

ВСТУП

zz

Наскільки сталою є підтримка
членства України в Альянсі з боку
українського суспільства?

Ми не говоримо про членство
України в НАТО в короткостроковій
перспективі. Нам важливо, аби
не лише в Україні, але й в Альянсі
були готовими до такого кроку,
щойно з’являться відповідні
передумови.
Ініціюючи цю дискусію, ми не
говоримо про членство України в
НАТО в короткостроковій перспективі,
розуміючи, що для цього немає
достатніх передумов ні в Україні, ні
в Альянсі. Натомість нам важливо,
аби не лише в Україні, але й в Альянсі
були готовими до такого кроку, щойно
з’являться відповідні передумови.
На цьому етапі Україні могла би бути
запропована певна дорожня карта
для майбутнього членства в НАТО
України — своєрідний План досягнення
сумісності України з НАТО.
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РЕФОРМИ: MADE WITH NATO
«Реформи — це єдиний
шлях, найкращий
шлях до подальшої
євроатлантичної
інтеграції», — зауважив
генеральний секретар
НАТО Єнс Столтенберг
у квітні 2021 року4.
Важливість проведення
реформ для наближення
до НАТО розуміють і в
Україні. Вислів про те,
що до НАТО вступає не
армія, а вся країна, став
майже крилатим за роки її
інтеграції до Альянсу.

Концептуальним розходженням,
натомість, між Україною та НАТО
залишається питання взаємозв’язку
реформ і подальших великих
кроків до членства в Альянсі,
зокрема запрошення до виконання
Плану дій щодо членства. Якщо в
Брюсселі традиційно наполягають на
послідовному процесі — спочатку
реформи, потім ПДЧ і членство, то
в Києві переконані в ефективності
іншого підходу: реформи могли би йти
паралельно з виконанням Плану дій
щодо членства або ж іншої дорожньої
карти реформ, на основі виконання якої
ухвалювалось би рішення про членство.
Логіка української сторони базується
на відповідному досвіді — колосальний

4

10

прогрес у запровадженні реформ,
який відбувся після 2014 року, став
можливим здебільшого завдяки тісній
співпраці з міжнародними партнерами.
Лише чітка мотивація і зрозуміла
мета здатні об’єднати українські
прореформістські сили та спонукати
українські державні інституції
демонструвати видимі результати.
Найбільш красномовним прикладом
такого підходу після 2014 року є
запропонований Європейським
Союзом План дій з лібералізації
візового режиму (ПДВЛ), виконання
якого відкривало для українців
дорогу для безвізових подорожей
до ЄС. Завдяки цьому плану відбувся
справжній поштовх у низці реформ
якраз тому, що цінність безвізу була
зрозуміла пересічним українцям:
вони могли на собі відчути переваги
від такого кроку і тому підтримували
та очікували якнайшвидшого його
отримання. Це змушувало політиків, які
публічно декларували проєвропейську
позицію, голосувати «за» та
реалізовувати «безвізові реформи»
(зокрема й непопулярні серед
політичних еліт антикорупційні) навіть
всупереч власному бажанню.
Наразі українці відчувають та розуміють
переваги від вступу до НАТО в
контексті посилення обороноздатності
України. Тож надання чіткої дорожньої

NATO, «Joint press point by NATO Secretary General Jens Stoltenberg and the Foreign Minister of Ukraine, Dmytro
Kuleba», 13 April 2021, https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_183016.htm
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карти до членства в Альянсі, яка б
опиралась на перелік конкретних
реформ, може стати серйозним
додатковим мотиватором для їхнього
впровадження. Така обумовленість
«що успішніші реформи, тим більші
шанси на членство» може призвести до
пришвидшення впровадження реформ
в Україні.

Обумовленість «що успішніші
реформи, тим більші шанси на
членство» може призвести до
пришвидшення впровадження
реформ в Україні.
Досвід країн Балтії та Центральної
Європи також показує, що отримання
Плану дій щодо членства в НАТО
позитивно вплинуло на процес реформ
у цих державах. Естонські дослідники
зауважують, що ті реформи, яких було
досягнуто у країні, були впроваджені
«завдяки стимулу членства, тиску
з боку держав-партнерів, жорстким
відгукам та оцінці з боку НАТО, а
також рішучості та співпраці країн
Балтії»5. Понад те, впроваджені
реформи позитивно налаштували на
зміни суспільство, що дозволило уряду
провести й інші непопулярні, але
необхідні внутрішні трансформації.
Румунія також зробила суттєвий
прогрес у боротьбі з корупцією з

того моменту, коли вона вперше
надихнулась ідеєю приєднання до
Альянсу, відзначила у свій час під час
слухань у Конгресі США Хізер Конлі,
Заступниця помічника державного
секретаря з питань Європи та Євразії,
відповідальна за двосторонні відносини
США та Румунії. Саме корупцію
вважали «найбільшою вразливістю
національної безпеки Румунії», а також
«головною перешкодою для членства
в НАТО»6. Співпраця з партнерами на
шляху набуття членства в ЄС і НАТО
допомогла країні зробити надзвичайний
прогрес у цьому напрямку. А рішення
запросити Румунію розпочати
переговори про вступ до НАТО «стало
серйозним імпульсом для збільшення
національної самовпевненості» та
«вивільнило позитивну енергію» для
подальшого впровадження реформ7.
Голова місії Хорватії при НАТО
Давор Божинович також свого
часу зауважував, що країні вдалось
досягнути суттєвого прогресу
у реформах в рамках ПДЧ:
«Коли Хорватія взяла на себе
відповідальність проводити реформи,
НАТО взяло на себе зобов’язання
надавати поради в цьому процесі та
спрямовувати Хорватію до членства
в рамках ПДЧ»8.
Наразі головним інструментом із
впровадження реформ в Україні за
підтримки Альянсу є Річна національна

5

«Defence reform in the Baltic states: 12 years of experience», 17-18 June, 2003, https://www.dcaf.ch/sites/
default/files/publications/documents/publication.pdf

6

Homeland Security Digital Library, «Romanian Anti-Corruption Process: Successes and Excesses», 14 June 2017

7

NATO, «Romania’s challenge», 2003, https://www.nato.int/docu/review/2003/issue1/english/analysis.html

8

Konrad Adenauer Stiftung, «Transforming Society — Croatia’s Way to NATO», 10 December 2007, https://www.kas.
de/en/web/kroatien/laenderberichte/detail/-/content/transforming-society-croatia-s-way-to-nato1

11

МАРШРУТ ДО ЧЛЕНСТВА
Чому Україні варто запропонувати дорожню карту для вступу до НАТО?

програма Україна-НАТО, яка з 2009
року замінила цільові річні плани дій
Україна-НАТО. Останні РНП в Україні
ідентичні за своєю структурою із
Планом дій щодо членства, тобто
могли б стати таким же інструментом
із впровадження необхідних реформ9.

Річні національні програми
(РНП) у нинішньому вигляді
не здатні справитись зі своєю
реформаторською місією.
Однак РНП у їх нинішньому вигляді
не здатні справитись зі своєю
реформаторською місією з низки
причин. Зокрема, через:

12

zz

відсутність чітко визначених та
сформульованих пріоритетів, які б
відображали двосторонній порядок
денний України та НАТО (чинна РНП
покриває майже усі сфери життя та
містить 475 пріоритетів);

zz

формальний підхід до визначення та
виконання дедлайнів;

zz

відсутність належного моніторингу та
контролю за імплементацією з боку
НАТО;

zz

брак взаємозв’язку між ефективним
виконанням РНП та майбутнім
членством.

Яскравим прикладом, що може
проілюструвати зазначені недоліки
РНП, є блок щодо реформування
Служби безпеки України. У Річній
національній програмі на 2020
рік містяться доволі розмиті
завдання із реформування СБУ із
довготерміновими дедлайнами.
Наприклад, «розроблення нормативноправової бази реформування Служби
безпеки України (кінцевий термін
виконання — 2025 рік)»10. Водночас,
відсутність чітких формулювань щодо
повноважень СБУ (в РНП на 2021 рік
прописаний пункт про «законодавче
уточнення повноважень та завдань
Служби безпеки України»11) призводить
до різночитань. Незважаючи на те, що
рекомендації НАТО щодо реформи
СБУ є достатньо чіткими і стосуються
позбавлення повноважень у сфері
боротьби з корупцією та економічними
злочинами, скорочення функцій
розслідування, демілітаризації,
цивільного нагляду тощо, представники
СБУ подеколи трактують пункт
РНП про «уточнення повноважень»
як необхідність ці повноваження
розширити через внесення відповідних

9

Українські Річні національні програми максимально наближені за змістом та принципами до Плану дій щодо
членства у НАТО та мають таку саму структуру з п’яти розділів, як ПДЧ: I. Політичні та економічні питання; II.
Оборона/Військові питання; III. Питання ресурсів; IV. Питання безпеки; V. Правові питання

10

Офіс президента України, «УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №203/2020 Про Річну національну програму
під егідою Комісії Україна — НАТО на 2020 рік», 26 травня 2020 року, https://www.president.gov.ua/
documents/2032020-33861

11

Офіс президента України, «УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №189/2021 Про Річну національну програму
під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік», 11 травня 2021 року, https://www.president.gov.ua/
documents/1892021-38845
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поправок у законопроєкт про реформу
СБУ12.

І в Альянсі, і в Україні наголошують,
що задля серйозного зближення
України з НАТО потрібні, перш
за все, реформи в оборонній,
антикорупційній та судовій сферах,
а також розбудова демократичних
інституцій.
І в Альянсі, і в Україні наголошують,
що задля серйозного зближення
України з НАТО потрібні, перш
за все, реформи в оборонній,
антикорупційній та судовій сферах,
а також розбудова демократичних
інституцій 13 14. Наразі в Україні
вже багато чого було зроблено і
для забезпечення демократичного
розвитку, і для досягнення політичної
та військової взаємосумісності з
НАТО. Важливо зазначити, що ці кроки
вдалось здійснити і завдяки взаємодії
з НАТО, що ще раз підтверджує
позитивний вплив інтеграції до
Альянсу на внутрішні трансформації
в Україні. Скажімо, певні реформи
та зміни у структурі Міністерства
оборони і ЗСУ відбувались саме

у моменти більш тісної співпраці
України з Альянсом15.
Якими ж є головні реформаторські
здобутки України, втілені завдяки
співпраці та підтримці з боку НАТО?
Невикористання збройних
сил України в політичних
цілях. Збройні сили України ні
під час Помаранчевої
революції у 2004 році, ні під час
Революції Гідності у 2014 році не були
використані проти мирних
протестувальників. Існує думка, що
тривала співпраця з Альянсом мала
вплив на розмежування армії та
політики16.
Цивільний міністр оборони.
Саме завдяки співпраці з НАТО
в Україні було введено норму,
що Міністерство оборони
повинна очолювати цивільна особа
згідно із загальноприйнятою практикою
держав-членів НАТО17. Раніше посаду
Міністра оборони України зазвичай
обіймали військові. Цивільний міністр є
елементом цивільного демократичного
контролю за силами оборони держави.
І хоча в Україні все ще існує необхідність
вибудовування чіткої системи контролю

12

Інтерв’ю з експертом з антикорупційної реформи в Україні, 17 травня 2021 року

13

NATO, «Joint press point by NATO Secretary General Jens Stoltenberg and the Prime Minister of Ukraine, Denys
Shmyhal», 9 February 2021, https://www.nato.int/cps/uk/natohq/opinions_181350.htm?selectedLocale=en;

14

Кабінет Міністрів України, «Прем’єр-міністр та Генсек НАТО обговорили подальші кроки на шляху
євроатлантичної інтеграції України», 9 лютого 2021 року, https://www.kmu.gov.ua/news/premyer-ministr-ta-genseknato-obgovorili-podalshi-kroki-na-shlyahu-yevroatlantichnoyi-integraciyi-ukrayini

15

Defense Express, «29 років безпеки та оборони України: від спадщини СРСР до НАТО», 24 серпня 2020 року,
https://defence-ua.com/army_and_war/bezpeki_ta_oborona_ukrajini_vid_nasliddja_srsr_do_nato-1473.html?fbclid=IwAR3bS
mJNh1ufGDWJ61aewt-TetjBrW0fBO8Pu6-UludYn13a2bDQrZZmlXY

16

Інтерв’ю з представником НАТО, 27 квітня 2021 року.

17

Верховна Рада України, Закон України «Про національну безпеку України», https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2469-19#Text
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суспільством, парламентом та урядом
над силами оборони, запровадження
норми про цивільного міністра оборони
стало першою підвалиною цього
процесу та початком світоглядної
еволюції.
Запуск реформи
«Укроборонпрому» та огляд
ОПК. В Україні було
розпочато реформу
державного концерну
«Укроборонпром»18 відповідно до
керівних принципів Організації
економічного співробітництва та
розвитку (ОЕСР)19 — йдеться про
реорганізацію оборонної
промисловості у прозорий та
справедливий спосіб. Корпоратизація
концерну має створити умови для
залучення інвестицій та початку роботи
з іноземними компаніями, зокрема з
країн НАТО. Корпоративна система
управління об’єктами державної
власності в оборонно-промисловому
комплексі є одним із головних
показників взаємосумісності з НАТО.
Нещодавно в Україні також було
проведено огляд обороннопромислового комплексу, який
відбувався за активного залучення
радників НАТО.
Позитивні зміни у збройних
силах: J-структура,
сержантський корпус,
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військові звання. В Україні
спостерігається відносний прогрес у
переведенні Генерального штабу та
органів військового управління ЗСУ
на J-структуру — типову структуру
штабів НАТО.

В Україні спостерігається
відносний прогрес у переведенні
Генерального штабу та органів
військового управління ЗСУ на
J-структуру — типову структуру
штабів НАТО.
Йдеться про структурну реорганізацію
Генерального штабу зі створенням
управлінь, що опікуються різними
питаннями, — приміром, J-1 питаннями
управління, J-2 розвідувальним
забезпеченням, J-3 оперативною
діяльністю тощо20. Це дозволяє
активно взаємодіяти військовим
частинам держав-членів та державпартнерів Альянсу під час спільних
операцій або навчань. Незважаючи
на те, що для повного впровадження
відповідних змін в ЗСУ необхідно
буде зробити ще багато роботи,
адже концепція є зовсім новою
для українців, запуск реформи є
позитивним кроком.
Важливим прикладом впровадження
найкращих практик та норм Альянсу

18

Об’єднання багатопрофільних підприємств різних галузей оборонної промисловості України.

19

Верховна Рада України, «Проєкт Закону про особливості реформування підприємств обороннопромислового комплексу державної форми власності», http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=69418

20

J-структури, які вже створені або будуть створюватися у Генеральному штабі ЗС України: J-1 — питання
персоналу, J-2 — розвідка, J-3 — оперативна діяльність, J-4 — логістика, J-5 — оборонне планування, J-6 —
зв’язок та інформаційні системи, J-7 — підготовка військ, J-8 — ресурси і фінанси, J-9 — цивільно-військове
співробітництво.
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в українському секторі безпеки та
оборони також є реформування
сержантського корпусу ЗСУ за
найкращими практиками НАТО —
реформування структури сержантських
посад, вдосконалення системи
грошового забезпечення, вирішення
питання забезпеченості житлом тощо21.
Також у 2020 році в Україні було
встановлено нові військові звання
вищого офіцерського складу відповідно
до військових звань, прийнятих у
державах-членах НАТО22, а на початку
2021 року українські військові звання
було переведено на коди військових
рангів НАТО23. Позитивні зміни
спостерігаються і у питаннях медичного
забезпечення військових, військової
освіти тощо.
Зменшення секретності:
публічні та оборонні
закупівлі. Підвищення
прозорості у різних сферах,
зокрема публічних та оборонних
закупівель, відповідно до найкращих
практик держав-членів НАТО — одна з
важливих вимог Альянсу до державкандидатів на членство. Так, в НАТО
вітали створення відкритої електронної
системи публічних закупівель ProZorro,
у якій державні замовники оголошують
тендери на закупівлю товарів та послуг,
а представники бізнесу змагаються за
можливість стати постачальниками

держави. Окрім того, що фактично
відкриті тендери в принципі почали
проводитись в Україні, чого до 2014
року майже не робилось і сприяло
розквіту корупції, у тендерній сфері
нарешті запанував принцип «всі бачать
все». На додачу, запровадження
системи ProZorro призвело до
заощадження 4,7 млрд дол. США
бюджетних коштів з 2016 року24.
За пропозицією НАТО в Україні
також було розпочато реформу
у сфері оборонних закупівель —
відповідний закон було ухвалено у
2020 році, наразі триває робота над
підзаконними актами. Проведення
реформи спрятиме конкуренції
та розвитку, а також зниженню
корупційних ризиків у сфері
оборонних закупівель. У 2015 році
Україна приєдналась до Агенції
НАТО з підтримки та постачання,
своєрідного натівського ProZorro,
і тепер може купувати оборонну
продукцію у партнерів по НАТО без
посередників та за нижчими цінами —
по суті, йдеться про євроатлантичну
інтеграцію української оборонної
промисловості. У 2019 році було
здійснено перші закупівлі через
цю систему. Водночас, з метою
подальшої відмови України від
радянської культури тотального
засекречування Альянс підтримав

21

УКРІНФОРМ, «Реформа сержантського корпусу відбувалась за участю експертів Проєктного офісу
Міноборони», 21 квітня 2020 року: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3009914-reforma-serzantskogo-korpusuvidbuvalas-za-ucastu-ekspertiv-proektnogo-ofisu-minoboroni.html

22

Верховна Рада України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
військових звань військовослужбовців», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/680-20#Text

23

АрміяInform, «Який «код НАТО» в сержанта, або Про запроваджений STANAG 2116», 6 січня 2021 року, https://
armyinform.com.ua/2021/01/yakyj-kod-nato-v-serzhanta-abo-pro-zaprovadzhenyj-stanag-2116/

24

UAReforms, «Антикорупційна політика», https://uareforms.org/reforms/anticorruption=policy
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ініціативу України із внесення змін
до законодавства про охорону
державної таємниці, яка передбачає
розробку конкретних процедур із
розсекречення та наразі знаходиться
в розробці у парламенті25.
Початок нових спецслужб.
Великою мірою завдяки НАТО
Україна нарешті розпочала
трансформувати Службу
безпеку України (СБУ). Реформа
передбачає, зокрема, позбавлення СБУ
невластивих їй повноважень у сфері
протидії корупції та боротьби з
економічними злочинами. У травні
2021 року уряд ухвалив рішення про
створення Бюро економічної безпеки
України, яке позбавляє СБУ функцій у
сфері економіки та ліквідує податкову
міліцію.

Попри серйозний внутрішній
опір, Україна зрушила з місця
реформу СБУ тільки тому, що НАТО
послідовно і впродовж тривалого
часу інвестувало в це питання
багато свого політичного капіталу.
Попри серйозний внутрішній опір,
Україна зрушила з місця цю реформу
тільки тому, що НАТО послідовно і
впродовж тривалого часу інвестувало
в це питання багато свого політичного
капіталу — реформа стала одним
із так званих 5 «євроатлантичних
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законів», які Альянс пріоритизував у
відносинах з Україною, та однією із
ключових передумов для подальшого
зближення України з Альянсом.
Вона також почала активніше
комунікуватись керівництвом НАТО
на топ-рівні. Так, під час телефонної
розмови із Володимиром Зеленським
Єнс Столтенберг зауважив, що
реформа СБУ пришвидшить
євроатлантичний рух України26.
Початок реформи СБУ — приклад
того, як може працювати політика
conditionality у відносинах між
Україною та НАТО на практиці.
Інший приклад у цій сфері — закон
про розвідку, який було ухвалено в
Україні у 2020 році за рекомендацією
Альянсу. Він замінив собою
застарілий закон 2001 року, що вже
не відповідав сучасним реаліям,
та заклав передумови для більш
ефективної роботи і взаємодії між
розвідувальними органами України в
умовах російської агресії.
Існує також низка реформ, де НАТО
не відігравало першу скрипку серед
міжнародних партнерів, але всіляко
сприяло цьому процесу.
Нові антикорупційні
інституції. Після 2014 року в
Україні було створено низку
інституцій для боротьби з
корупцією в органах влади, найбільш
важливими та успішними з яких є

25

Верховна Рада України, Постанова ВРУ «Про План законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021
рік», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1165-IX#Text

26

Офіс президента України, «Радий чути, що двері НАТО для України відчинені — Володимир Зеленський під
час розмови з Єнсом Столтенбергом», 25 лютого 2021 року, https://www.president.gov.ua/news/radij-chuti-shodveri-nato-dlya-ukrayini-vidchineni-volodimi-66777
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Національне антикорупційне бюро
(НАБУ) і Спеціалізована
антикорупційна прокуратура (САП). До
цього в Україні не існувало жодного
подібного органу, а антикорупційна
діяльність досить часто зводилась до
боротьби з політичними опонентами.
За 6 років роботи НАБУ та САП
фактично зруйнували недоторканність
топ-чиновників — було притягнуто до
відповідальності більше п’ятисот осіб,
серед яких здебільшого
високопосадовці27. Лише у 2020 році
внаслідок кримінальник проваджень
НАБУ та САП державі було повернуто
1,9 млрд грн28. Створення НАБУ та САП
було однією з умов візової
лібералізації між Україною та ЄС, і це
ще раз свідчить про ефективність
механізму обумовленості
(conditionality) — отримання
винагород за проведення реформ.
Початок роботи Вищого
антикорупційного суду
(ВАКС). Найбільше та чи не
єдине з досягнень України у
судовій реформі29. Створення ВАКС
було умовою МВФ, однак утворення
цього органу також очікували від
України в НАТО30. Фактично
Антикорупційний суд було створено з

метою, щоб робота НАБУ і САП не
була похована у судах загальної
юрисдикції, — до сфери його
повноважень належить розгляд справ
Національного антикорупційного
бюро щодо корупції серед
високопосадовців. Найбільше
досягнення у створенні ВАКС —
відбір суддів до цього суду на
підставі відкритого конкурсу із
залученням Громадської ради
міжнародних експертів.
Масштабування такого підходу на всю
судову систему із пріоритетом на
очищення органів суддівського
самоврядування — Вищої ради
правосуддя та Вищої кваліфікаційної
комісії суддів із залученням
міжнародних експертів — може стати
запорукою успішної судової
реформи31.
Безпрецедентне
Е-декларування та контроль
за партійними фінансами. З
2016 року в Україні було
введено безпрецедентну систему
електронного декларування доходів,
майна та активів усіх державних
посадових осіб та членів їх сімей32, що
було одним із очікувань Альянсу у
2015 році33.

27

НАБУ, https://nabu.gov.ua/

28

НАБУ, «Звіт: друге півріччя 2020 року», https://nabu.gov.ua/report/zvit-druge-pivrichchya-2020-roku

29

Інтерв’ю з експертом із судової реформи України, 29 квітня 2021 року.

30

УКРІНФОРМ, «Віце-прем’єр: НАТО чекає від Києва створення Антикорупційного суду», 29 березня 2018 року,
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2431623-vicepremer-nato-cekae-vid-kieva-stvorenna-antikorupcijnogo-sudu.html

31

Дзеркало тижня, «Страшний суд президента Зеленського: два роки обіцянок і жодного прогресу», 7 квітня
2021 року, https://zn.ua/ukr/internal/strashnij-sud-prezidenta-zelenskoho-dva-roki-obitsjanok-i-zhodnoho-prohresu.html

32

Електронний реєстр декларацій державних службовців, передбачений законом «Про запобігання корупції»,
запрацював у 2016 році і вважається антикорупційними експертами одним із найважливіших досягнень на
шляху реформування у країні. https://public.nazk.gov.ua/

33

Верховна Рада України, «Указ Президента України Про затвердження Річної національної програми
співробітництва Україна - НАТО на 2015 рік», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/238/2015#Text
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Із 2016 року в Україні було
введено безпрецедентну систему
електронного декларування
доходів, майна та активів усіх
державних посадових осіб та
членів їхніх сімей, що було одним із
очікувань Альянсу.
Таке деталізоване електронне
декларування для держслужбовців
стало одним із ключових
антикорупційних інструментів в
Україні. Він не тільки збільшив
відкритість та прозорість, але і ввів
відповідальність за недекларування
доходів та незаконне збагачення.
Адмініструє, контролює та перевіряє
декларації створене у 2015 році та
перезавантажене у 2019-2020 роках
Національне агентство з питань
запобігання корупції (НАЗК), головна
з функцій якого — забезпечувати
формування та реалізовувати державну
антикорупційну політику. Серед інших
важливих сфер відповідальності
агентства — моніторинг фінансування
політичних партій34. Нещодавно НАЗК
почало притягати політичні партії
до відповідальності за недостовірні
відомості у фінансових звітах. Як
наслідок, агентство ініціювало
призупинку фінансування кількох
парламентських політичних партій.
Таким чином, в Україні дійсно є історії
успіху з впровадження реформ у різних
сферах. Однак, справедливо буде
зазначити, що більшість із них вдалось
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впровадити саме завдяки підтримці
міжнародних партнерів та механізму
обумовленості (conditionality) —
у рамках ПДВЛ з ЄС, співпраці з
Міжнародним валютним фондом (МВФ),
але також і співпраці з НАТО.
Водночас впровадження реформ не
є стабільним та часом стикається з
внутрішнім спротивом. Так, наприклад,
існують спроби через інші суди
заблокувати розгляд справ щодо
високопосадової корупції у ВАКС,
парламент намагається звільнити
всупереч чинному законодавству
директора НАБУ та урізати
повноваження НАЗК щодо контролю за
використанням партіями державного
фінансування, Конституційний Суд
декриміналізував недостовірне
декларування тощо. Представники
громадянського суспільства вірять
у силу conditionality в рамках
посиленої інтеграції до НАТО. Надання
Україні дорожньої карти з чіткою
перспективою членства може стати
дуже ефективним комунікаційним
інструментом із точки зору просування
реформ в Україні35.

Надання Україні дорожньої карти
з чіткою перспективою членства
може стати дуже ефективним
комунікаційним інструментом із
точки зору просування реформ в
Україні.

34

Національне агентство з питань запобігання корупції, «Про НАЗК», https://nazk.gov.ua/uk/pro-nazk/

35

«Європейська правда», Центр «Нова Європа», Центр протидії корупції, Мережа захисту національних
інтересів «АНТС», Центр глобалістики «Стратегія XXI», «План сумісності з НАТО. Що має зробити Альянс для
реальних змін в Україні», 20 травня 2021 рік, https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/05/20/7123357/
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2

УКРАЇНА В НАТО — ЗАГРОЗА ЧИ ДОДАНА
ВАРТІСТЬ ТРАНСАТЛАНТИЧНІЙ БЕЗПЕЦІ?
Стаття 10
Вашингтонського
договору про створення
НАТО наголошує, що
держави-члени можуть
запросити вступити
до Альянсу будь-яку
європейську державу,
«здатну втілювати
у життя принципи
цього Договору і
сприяти безпеці у
Північноатлантичному
регіоні»36.

Україна завжди прагнула робити
свій внесок як у глобальну безпеку
загалом, так і на євроатлантичному
просторі зокрема. Офіційному Києву
можна було в різні часи закидати
брак відданості демократичному
розвитку (особливо в періоди
президентства Леоніда Кучми
та Віктора Януковича), почасти
обґрунтованими були і залишаються
критичні зауваження західних
спостерігачів щодо повільного
процесу реформування. Проте
завжди беззаперечними залишалися
кроки України щодо участі в
ініціативах, покликаних посилювати
євроатлантичну безпеку.

36
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У різні історичні моменти Україну
можна було критикувати за
відхід від демократії, повільні
реформи, однак беззаперечними
залишалися кроки держави щодо
участі в ініціативах для посилення
євроатлантичної безпеки.
Ще до отримання статусу аспіранта
Альянсу, Україна доводила свою
корисність для трансатлантичної
стабільності шляхом участі в
ключових місіях НАТО. Можна
припустити, що ні в кого в НАТО
не має виникати сумнівів у тому,
що Україна в Альянсі, звичайно,
привнесла би додаткові вигоди для
трансатлантичної спільноти. Утім,
реальність виглядає дещо іншою —
частина членів Альянсу побоюється,
що ризики від членства України в
НАТО перевищують вигоди.
Головна проблема полягає в тому,
що ці ризики не залежать від зусиль
Києва — ключовий виклик пов’язаний
із погрозами Росії. В Альянсі існує
думка, що стрімке зближення з
Україною (зокрема і запрошення
до Плану дій щодо членства) може
спричинити ще більшу дестабілізацію
в регіоні — аж до відновлення гарячої
фази воєнних дій Росії проти України.

Верховна Рада України, «Північноатлантичний договір», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950_008#Text
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В офіційних заявах НАТО
неодноразово і цілком однозначно
говорилося про значний внесок
України в євроатлантичну безпеку.
«Країни-члени НАТО високо цінують
істотний внесок України в операції
Альянсу, у Сили реагування НАТО
і навчання НАТО. Ми вітаємо
ці зусилля, що демонструють
відданість і спроможність України
зробити внесок у євроатлантичну
безпеку», — це зі спільної заяви
України-НАТО від жовтня 2019 року,
коли президентом уже був Володимир
Зеленський37. Аналогічну оцінку можна
знайти і в більш ранніх документах
(наприклад, у декларації Ризького
саміту від 2006 року38 чи в декларації
НАТО 2010 року39).
Яким же насправді є внесок України
у регіональну та трансатлантичну
безпеку та яку додану вартість може
становити вступ України до Альянсу?
Наведемо лише окремі приклади,
якими цей внесок не обмежується
і, очевидно, не обмежуватиметься в
майбутньому:

ПРИХИЛЬНІСТЬ УКРАЇНЦІВ
ДО ДЕМОКРАТИЧНИХ
ЦІННОСТЕЙ НАТО
Одне з засадничих завдань НАТО —
захист «свободи, спільної спадщини
своїх народів і їхньої цивілізації,
заснованої на принципах демократії,
свободи особистості і верховенства
права»40. Українці двічі доводили
свою прихильність демократичному
розвитку, не дозволивши корумпованим
можновладцям встановити
авторитарний режим — завдяки
Помаранчевій революції 2004 року і
Революції Гідності 2013-14 років. Ще
раніше голосування українців під час
референдуму про незалежність у грудні
1991 року стало одним із вирішальних
моментів у розпаді Радянського Союзу,
стратегічного супротивника НАТО (90%
українців тоді висловилися на підтримку
незалежної України).
Саме відданість українців демократії,
громадський спротив авторитарним
проявам були чи не головною
причиною, яка призводила до
неприхованого невдоволення
сусідньої Росії, правонаступниці
СРСР. Демократичні процеси в
Україні сприймаються Москвою як

37

НАТО, «Заява Комісії Україна-НАТО», 31 жовтня 2019 року, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_
texts_170408.htm?selectedLocale=uk

38

НАТО, «Декларація Ризького саміту. Видана главами держав та урядів, які взяли участь у засіданні
Північноатлантичної ради», Рига, 29 листопада 2006 року, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_37920.
htm?selectedLocale=uk

39

НАТО, «Декларація Лісабонського саміту схвалена Главами держав та урядів, що взяли участь у засіданні
Північноатлантичної ради у Лісабоні», 20 листопада 2010 року, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_
texts_68828.htm?selectedLocale=uk

40

Верховна Рада України, «Північноатлантичний договір», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950_008#Text
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свого роду втручання Заходу в зону
впливу РФ. У Кремлі побоюються,
що процес демократизації на
пострадянському просторі, а тим
більше успішні перетворення в
соціальній, економічній сферах,
пов’язані з демократичним курсом,
можуть спровокувати революційні
зміни і в самій РФ. Відтак у Росії
прагнуть зупинити не стільки військове
розширення НАТО (найімовірніше, в
Москві ніхто не вірить у можливість
війни з Альянсом), скільки хочуть стати
на заваді розширенню ціннісного
простору за рахунок однієї з
найбільших демократій регіону —
України.
Наразі українська модель — це
приклад для наслідування, за успіхами
і невдачами якого уважно стежать
як країни регіону — Республіка
Молдова, Грузія, Білорусь, так і
більш віддалені держави (наприклад,
Казахстан)41. Україна, таким
чином, відіграє важливу роль для
просування демократичних процесів
на пострадянському просторі.
Поразка української демократії
стане відчутним викликом для всього
євроатлантичного простору.

Поразка української демократії
стане відчутним викликом для
всього євроатлантичного простору.
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Такий сценарій зрештою призведе до
виходу Росії на старі радянські кордони
й утворить значно протяжніший фронт
протистояння НАТО, аніж це було у часи
холодної війни.

БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИЙ ВНЕСОК
У СВІТ БЕЗ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ
Після розпаду Радянського Союзу в
1991 році Україна отримала третій за
величиною ядерний арсенал у світі:
176 міжконтинентальних балістичних
ракет з 1272 стратегічними ядерними
зарядами, 168 літаків стратегічної авіації
та 1491 крилату ракету, що здатні нести
ядерні бойові частини, 2883 тактичних
ядерних боєзарядів42. Таким чином
країна поповнила клуб ядерних держав
та викликала серйозні тривоги у
світі. У 1994 році Київ отримав через
Будапештський меморандум безпекові
запевнення (які в Україні трактували як
безпекові гарантії) в обмін на відмову
від ядерної зброї. У 2010 році, за
Адміністрації Обами-Байдена в США,
Україна відмовилася від близько 200
кг збагаченого урану (обсяг, достатній
для виготовлення ядерної зброї43).
У 2014 році одна із підписанток
Будапештського меморандуму —
Росія — атакувала Україну без
оголошення війни. Інші підписанти
виявилися безпорадними зупинити
агресію Москви.

41

Центр «Нова Європа», ««М’яка сила» України в регіоні. Що змінилось за президентства Володимира
Зеленського?», 8 липня 2020 року, http://neweurope.org.ua/analytics/m-yaka-syla-ukrayiny-v-regioni-shho-zminylosza-prezydentstva-volodymyra-zelenskogo/

42

Ukrainian Military Pages, «Передача ядерних зарядів, балістичних ракет до РФ та знищення інфраструктури
43-ї ракетної армії — звіт ТСК», 11 червня 2019 року, https://www.ukrmilitary.com/2019/06/tsk-dodatok3.html

43

Reuters, «Last enriched uranium rumbles out of Ukraine», 12 March 2012, https://www.reuters.com/article/us-nuclearukraine-idUSBRE82P09L20120326
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Україна залишається відданою
розбудові глобальної безпеки без
ядерної зброї, хоч у самій країні
постійно лунають обурені голоси про
те, що провідні ядерні держави не
виконали своїх зобов’язань в рамках
Будапештського меморандуму. Понад
те, регулярно звучать ідеї щодо
відновлення ядерного статусу44. У
Хартії про особливе партнерство між
Україною та НАТО від 1997 року Альянс
нагадує про «зобов’язання, взяті США,
Великою Британією разом з Росією, а
також Францією в односторонньому
порядку, які у 1994 році в Будапешті
прийняли історичне рішення
надати гарантії безпеки Україні
як без’ядерній державі-учасниці
Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї (ДНЯЗ)»45.

ДОПОМОГА
В ПАНДЕМІЧНІ ЧАСИ
Від початку епідемії COVID-2019
Україна продемонструвала
практичний внесок в євроатлантичну
безпеку, доставляючи своїми
літаками медичні вантажі в країни-

члени НАТО у найбільш критичні
моменти пандемії. Частина
авіаперевезень українськими
літаками — передусім АН-124 —
виконувалася у рамках міжнародної
програми зі стратегічних перевезень
НАТО SALIS (Strategic Airlift Interim
Solution). Лише у першому півріччі
2020 року українськими літаками
було транспортовано близько
950 тонн медичних вантажів46.
Участь у програмі SALIS загалом,
а у кризові часи особливо — це
конкретний приклад того, як Україна
може бути не тільки споживачем
трансатлантичної безпеки, але й її
важливим контрибутором 47.
Із 2016 по 2018 роки 60% перевезень
в рамках програми SALIS здійснювала
Росія, близько 40% — Україна. З огляду
на вихід російської групи компаній
«Волга-Днепр» з програми SALIS у 2018
році можна говорити про унікальність
українських авіаційних послуг у
контексті стратегічних повітряних
перевезень в інтересах НАТО та ЄС48.
Крім того, військово-транспортна
авіація Повітряних сил України надає

44

Укрінформ, «Україна має два варіанти: НАТО або озброєння і, можливо, ядерний статус - посол Мельник»,
15 квітня 2021 року. https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3228317-ukraina-mae-dva-varianti-nato-abo-ozbroenna-imozlivo-adernij-status-posol-melnik.html

45

Верховна Рада України, «Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією ПівнічноАтлантичного договору», 9 липня 1997 року, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_002#Text

46

Український інтерес, «Українські літаки відправили майже тисячу тонн меддопомоги до країн НАТО», 9
червня 2020 року, https://uain.press/news/ukrayinski-litaky-vidpravyly-majzhe-tysyachu-tonn-meddopomogy-do-krayinnato-1259635

47

Atlantic Council, «Coronavirus pandemic: Ukraine flies to the rescue», 16 April 2020, https://www.atlanticcouncil.
org/blogs/ukrainealert/coronavirus-pandemic-ukraine-flies-to-the-rescue/

48

BBC, «Російський оператор великих транспортних літаків відмовляється від співпраці з НАТО», 18 квітня 2018
року, https://www.bbc.com/russian/news-43817401
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з 2008 року допомогу в рамках
спецоперації Northern Falcon із
забезпечення арктичної станції
Міністерства оборони Данії на півночі
Гренландії. Це спільна українськоданська операція перевезення
пального та інших вантажів із авіабази
ВПС США в Туле на данську полярну
станцію «Нордо», що здійснюється
військово-транспортними літаками
Іл-76МД Повітряних сил ЗС України
щорічно49.

УЧАСТЬ У МІСІЯХ
ТА ОПЕРАЦІЯХ АЛЬЯНСУ
Україна є єдиною країною серед
держав-партнерів НАТО, яка брала
участь в усіх основних операціях
та місіях Альянсу. Україна не
припинила своєї співпраці в цій сфері
навіть попри те, що держава мала
сфокусуватися передовсім на протидії
російській агресії.

Україна не припинила своєї
участі в основних місіях й
операціях НАТО навіть попри те,
що держава мала сфокусуватися
передовсім на протидії російській
агресії.
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Наразі вона бере участь у місіях
Альянсу в Афганістані та Косово,
готується до приєднання до місії
НАТО в Іраку та операції Альянсу
«Морський охоронець»50. Участь у
місіях та операціях НАТО — один із
важливих показників внеску державчленів та партнерів у підтримання
трансатлантичної безпеки. Починаючи з
1992 року близько 45 тисяч українських
військовослужбовців взяли участь у
міжнародних операціях з підтримання
миру і безпеки (переважно йдеться про
місії ООН, але також і про відповідні
ініціативи НАТО)51. Україна обіймає
сьоме місце за кількістю миротворців
серед європейських країн (після
Італії, Франції, Іспанії, Ірландії, Великої
Британії та Німеччини) та 43 місце серед
усіх країн52.

ЦІННИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ
З ГІБРИДНИМИ ЗАГРОЗАМИ
Цінний досвід України із ведення
гібридної війни та протидії
кібератакам Росії може бути
корисним для багатьох державчленів, які також сьогодні стають
мішенями для подібних підривних
дій. Ще у 2016 році на саміті Альянсу
у Варшаві було запроваджено
Платформу Україна — НАТО із

49

Denmark in Ukraine, Ministry of Foreign Affairs of Denmark, «Ukrainian-Danish fuel transportation operation
«Northern Falcon 2019» has started», https://ukraine.um.dk/en/about-us/news/newsdisplaypage/?newsid=4f2accb62531-4fd6-a59f-9df5cc94c9c0
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Місія України при НАТО, «Участь України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під
проводом Альянсу, Силах реагування НАТО та навчаннях», 26 жовтня 2020 року, https://nato.mfa.gov.ua/
ukrayina-ta-nato/uchast-ukrayini-u-mirotvorchih-operaciyah-pid-provodom-alyansu
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Міністерство оборони України, «Участь ЗС України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки»,
https://www.mil.gov.ua/diyalnist/mirotvorchist/
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UN, «Contribution of Uniformed Personnel to UN by Country», 31 March 31 2021, https://peacekeeping.un.org/sites/
default/files/01-summary_of_contributions_36_mar2021.pdf
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протидії гібридній війні53. У рамках
платформи протягом 2017-2018 років
відбувались конференції високого
рівня з обміну відповідним досвідом.
Проведення досліджень, експертних
закритих та відкритих консультацій
між Україною та державами-членами
НАТО свідчить про інтерес Альянсу до
цієї теми. Забезпечення ефективної
діяльності Платформи Україна —
НАТО з вивчення досвіду протидії
гібридній війні — одна з цілей Річних
національних програм Україна-НАТО54.

РЕАЛЬНИЙ БОЙОВИЙ ДОСВІД
ТА БОЄЗДАТНІСТЬ АРМІЇ
Обмін бойовим досвідом, який Україна
здобуває в рамках війни з Росією,
а також боєздатність української
армії можуть стати доданою вартістю
для Альянсу та посилити його
трансатлантичну безпеку.

Обмін бойовим досвідом, який
Україна здобуває в рамках війни
з Росією, а також боєздатність
української армії можуть стати
доданою вартістю для Альянсу.

Обмін цим досвідом може
здійснюватися в рамках спільних
навчань або міжнародних змагань.
Так, наприклад, Україна постійно
бере участь у спільних навчаннях із
державами-членами Альянсу: Sea
Breeze, Rapid Trident, Joint Juncture,
Defender Europe, Coherent Resilience,
Cossack Mace-2021 тощо55. У 2020 році
Україна отримала запрошення від
американської сторони взяти участь у
багатонаціональному змаганні танкових
взводів Strong Europe Tank Challenge202156.

ПОНАД 2% ВИТРАТ
НА ОБОРОНУ
Україна — одна з небагатьох країн
євроатлантичного простору, яка,
навіть не будучи членом Альянсу,
дотримується обсягу витрат на оборону
на рівні не менше 2% від ВВП57. Так, у
2020 році витрати України на оборону
становили 3%, а загальний бюджет на
безпеку та оборону сукупно становив
5,45% від ВВП. Бюджет став найбільшим
із часів незалежності України. За
даними Stockholm International Peace
Research Institute (SIPRI), з 2014 року в
Україні відбувався постійний приріст

53

НАТО, «Відносини з Україною», 1 грудня 2020 року, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_37750.
htm?selectedLocale=uk
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Офіс президента, «Річна національна програма під егідою Комісії Україна — НАТО на 2020», https://www.
president.gov.ua/documents/2032020-33861
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Міністерство оборони, «Один за всіх і всі за одного», 7 квітня 2021 року, https://bit.ly/3fMiQHJ
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Defense Express, «Бойовий досвід в поміч: українські танкісти готуються перемагати своїх колег з НАТО», 26
січня 2021 року, https://bit.ly/3ceLIHZ
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Для інформації: у 2014 році лише три держави НАТО відповідали критерію про 2% витрат від ВВП — США,
Греція і Сполучене Королівство. Станом на 2021 рік до цієї трійки долучилися ще восьмеро країн —
Румунія, Естонія, Латвія, Польща, Литва, Словаччина, Франція і Норвегія. 19 країн ще мають час досягнути
відповідного рівня — 2024 рік визначений як дедлайн для цього показника.
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військових витрат58. Таким чином,
можна говорити про те, що Україна
вже на рівні аспіранта віддана одному з
ключових зобов’язань, які взяли на себе
країни-члени НАТО на Уельському саміті
Альянсу в 2014 році.

ВІЙСЬКОВА
ВЗАЄМОСУМІСНІСТЬ
З АЛЬЯНСОМ
Одна з вимог НАТО до країн-аспірантів
та майбутніх держав-членів — військова
взаємосумісність з Альянсом. Україна
вже на цьому етапі інтеграції до НАТО
демонструє досить непогану динаміку
із впровадження Угод зі стандартизації
Альянсу (детальніше про це в розділі
4). Враховуючи добровільний характер
впровадження Угод зі стандартизації
для партнерів Альянсу Україна,
впроваджуючи стандарти НАТО на
рівні окремих країн-членів, демонструє
відповідальне ставлення до політики
стандартизації Альянсу та спроможність
здійснювати кроки для зближення з
НАТО із власної ініціативи59.
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SIPRI має дещо іншу методику обрахунку військових витрат. За даними центру, військові витрати України
у 2014 році становили 2,2% від ВВП; у 2015 — 3,3% ; у 2016 — 3,2%; у 2017 — 2,9%; у 2018 — 3,2%; у 2019 —
3,5%; у 2020 — 4,1%. https://bit.ly/3yEboXT
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Центр «Нова Європа», «Україна і стандарти НАТО: що зроблено за президентства Зеленського?», 5 квітня
2021, http://neweurope.org.ua/analytics/ukrayina-i-standarty-nato-shho-zrobleno-za-prezydentstva-zelenskogo/
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Інфографіка 2.

Внесок України у євроатлантичну безпеку
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РИЗИКИ ВІД НЕЗАПРОШЕННЯ УКРАЇНИ
ДО НАТО

У публічних заявах лідери країн-членів
та керівники Альянсу неодноразово
наголошували, що Росія ніколи не мала
і не матиме «права вето» у процесі
ухвалення рішень в НАТО60. При цьому
у неформальному порядку дипломати
країн-членів НАТО зізнаються, що
погрози Росії залишаються головною
причиною обережності Альянсу щодо
України і Грузії.
Більш відвертими в цьому сенсі є
незалежні аналітики з країн-членів
НАТО, що добре знаються на настроях в
урядових колах країн Альянсу61. Багато
з них вважають, що організації не слід
надавати членство для України саме
через те, що отримавши нового члена
у вигляді України, НАТО також отримає
новий виток конфлікту з Росією.
Крім того, експерти посилаються
і на документ Альянсу (Study on
NATO Enlargement), який нібито не
передбачає членства для тих, хто
має «етнічні суперечки чи зовнішні
територіальні суперечки»62.
Серед частини країн НАТО, таким
чином, усталилася думка про те, що
розширення Альянсу з включенням
України неминуче призведе до нового
витка агресії Росії. Відтак існують
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побоювання, що запрошення України
до НАТО принесе більше загроз, аніж
вигод. Спробуємо, утім, проаналізувати
іншу, не менш важливу сторону
проблеми — якими можуть бути
наслідки для регіону і євроатлантичної
безпеки від нерозширення НАТО.

РИЗИК ВІД НЕРОЗШИРЕННЯ №1.

РОСІЯ ВІДЧУВАТИМЕ,
ЩО ДЕ-ФАКТО МАЄ ПРАВО
ВЕТО В НАТО.
Рішення НАТО не надавати Україні
(та Грузії) чіткої дорожньої карти до
членства непрямо засвідчить право
Росії сприймати пострадянський
простір як сферу своїх привілейованих
інтересів. Навіть якщо новий період
в міжнародних відносинах дозволить
тимчасово перезапустити відносини
Росії і ключових країн Заходу, цей
перезапуск триватиме до чергової
кризи. Росія діяла і діятиме на
пострадянському просторі «як у
себе вдома», бо досі не сприйняла
суб’єктності країн, які отримали
незалежність ще тридцять років тому.
Збереження з боку НАТО стратегічної
невизначеності щодо майбутнього
членства України та Грузії в Альянсі
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Kyiv Post, «Stoltenberg: Russia has no right to veto Ukraine’s membership in NATO», 13 April 2021, https://www.
kyivpost.com/ukraine-politics/stoltenberg-russia-has-no-right-to-veto-ukraines-membership-in-nato.html
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Carnegie Europe, «Judy Asks: Should NATO Admit Ukraine?», 15 April 2021, https://carnegieeurope.eu/strategiceurope
/84332?fbclid=IwAR3zj8eL6NaGk4063_TgP-bZYY5MI46IP2int7H1C9ZF1vm3nAel6__kFeQ
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NATO, «Study on NATO Enlargement», 3 September 1995, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_24733.htm
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підтримуватиме впевненість Росії
у наявності в неї права вето щодо
майбутніх кордонів НАТО.

Збереження з боку НАТО
стратегічної невизначеності щодо
майбутнього членства України та
Грузії в Альянсі підтримуватиме
впевненість Росії у наявності в
неї права вето щодо майбутніх
кордонів НАТО.
Зміна підходів Кремля можлива
лише за умови докорінних
змін або всередині самої Росії,
або ж відповідних видозмін на
глобальному рівні. Включення
України і Грузії до НАТО — це одна
з таких трансформацій на світовій
арені. Україна вестиме переговори
з Росією не просто як окремий
актор міжнародних відносин,
ослаблений численними кризами,
зовнішнього агресією, але як країна,
поряд із якою стоять три десятки
союзників. Членство в НАТО може
урівноважувати переговірну позицію
України, надаватиме ваги її голосу.

РИЗИК ВІД НЕРОЗШИРЕННЯ №2.

РОСІЯ МОЖЕ ВДАТИСЯ ДО
НОВИХ АГРЕСИВНИХ ДІЙ,
ВІДЧУВШИ БЕЗКАРНІСТЬ.
Початок окупації Криму
розпочинався, коли Україна
перебувала в законодавчо
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закріпленому статусі позаблокової
країни, який передбачав відмову
від майбутнього членства в НАТО.
Українське керівництво відмовилося
від військової відповіді в Криму,
зокрема, через заклики західних
партнерів «не піддаватися на
провокації»63. До певної міри рішення
про нерозширення НАТО може
нагадувати аналогічні підходи України
і країн Заходу весни 2014 року «не
провокувати Росію». Непровокування
Росії в минулому зрештою ніяк не
убезпечувало світ від агресивних дій.

Рішення про нерозширення НАТО
може нагадувати аналогічні підходи
України і країн Заходу весни 2014
року «не провокувати Росію».
Непровокування Росії в минулому
зрештою ніяк не убезпечувало світ
від агресивних дій.
Вочевидь, у Москві всерйоз не вірили
в жорстку реакцію Заходу під час
захоплення територій України сім
років тому (був розрахунок, що
«покарання» обмежиться політичними
заявами), оскільки Росія вже мала
схожий досвід у випадку з війною
проти Грузії в 2008 році. Тоді країни
Заходу (зокрема США) виступали
з жорсткими заявами, обіцяючи
навіть виключити Росію з «G8»,
однак зрештою це завершилося
«перезапуском» відносин між
Москвою і Вашингтоном на початку
2009 року.

ВВС Україна, «Британія закликала Україну не піддаватися на провокації», 4 березня 2014, https://www.bbc.com/
ukrainian/politics/2014/03/140304_hague_urges_ukraine_rl
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Якщо проаналізувати заяви і
відповідні вчинки Росії, то справді
може скластися хибне враження, що
Москва своїми агресивними діями
реагує, а не виступає ініціатором
порушень міжнародного права.
Росія визнала Південну Осетію та
Абхазію після того, як це зробили
країни Заходу щодо Косово. Росія
використала війська проти України
в 2014 році, бо нібито реагувала
на революційні події, підтримані
Заходом.
Проте такий наратив, який викликає
подеколи співчуття навіть в незалежних
спостерігачів у Франції, Німеччини чи
США, нав’язаний передовсім самою
Росією. Погляньмо на інші приклади
зловживань Росії, які не мали жодного
відношення до сфери інтересів НАТО.
Перша операція з розігрування
сепаратистської карти в Криму була
здійснена Росією ще всередині
1990- х років (у період президентства
у Республіці Крим Юрія Мєшкова).
В Україні тоді ніхто всерйоз про
інтеграцію до НАТО навіть не мріяв. У
1991 році російські війська також брали
участь в окупації частини території
Республіки Молдова — конфлікт
досі залишається невирішеним. У
1990- х роках Росія затягувала всіляко
переговори з Україною і не хотіла
ратифікувати так званий «Великий
договір», який визначав непорушність
кордонів. До всіх цих кроків Росія
вдавалася без жодної прив’язки до
«агресивної політики НАТО». До
слова, Республіка Молдова давно
оголосила себе нейтральною країною,
сподіваючись, що це якимось чином
вплине на політику Росії і дозволить
відновити територіальну цілісність і
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суверенітет країни, проте цього так і
не сталося.
Відтак не можна виключати, що
агресивна політика за нинішнього
керівництва Росії триватиме як за
умови розширення, так і за умови
нерозширення НАТО. Проте за умови
неприйняття України і Грузії до Альянсу
імовірність агресії набагато більша,
оскільки Росія усвідомлюватиме,
що Київ і Тбілісі не мають жодних
гарантій щодо підтримки. Якраз
включення України і Грузії до НАТО
зможе вирішити два ключових питання.
По-перше, Росії доведеться раз і
назавжди змиритися з фактом розвалу
Радянського Союзу, розширення НАТО
має покласти край фантомним болямсподіванням пострадянського Кремля,
що союз усе ж вдасться відновити в
якійсь видозміненій формі. По-друге,
Росія муситиме усвідомити, що після
отримання членства Україна та Грузія
можуть отримати серйозну підтримку.

РИЗИК ВІД НЕРОЗШИРЕННЯ №3.

ЗГОРТАННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ
ПРОЦЕСІВ, ГАЛЬМУВАННЯ
РЕФОРМ.
Інституційне включення України
до євроатлантичного політичнобезпекового простору зможе дати
активній частині суспільства ефективні
та дієві інструменти адвокації
рішучих реформ, метою яких є
підвищення добробуту громадян, та
мобілізації політиків на їх реалізацію.
Процвітаюча, реформована Україна
може виявитися найкращим важелем
впливу не лише на подальший
переговорний процес із Росією, але і

РИЗИКИ ВІД НЕЗАПРОШЕННЯ УКРАЇНИ ДО НАТО

на більш масштабні зміни — зокрема,
і на демократичні процеси на всьому
пострадянському просторі.

Процвітаюча, реформована
Україна може виявитися
найкращим важелем впливу не
лише на подальший переговорний
процес із Росією, але і на більш
масштабні зміни — зокрема, і на
демократичні процеси на всьому
пострадянському просторі.
Заморожування амбітного процесу
розширення НАТО може поставити під
загрозу і реформаторські процеси в
Україні та Грузії. Популістські сили,
натхненні «зачиненими дверима»,
гратимуть на гнівних настроях,
розчаруваннях виборців, які
пов’язували свої сподівання з НАТО
і ЄС, розраховували на підтримку
в обмін на внесок, уже здійснений
Україною в євроатлантичну безпеку.

РИЗИК ВІД НЕРОЗШИРЕННЯ №4.

РОСІЯ І НАДАЛІ
ПІДТРИМУВАТИМЕ КОНФЛІКТИ
В КРАЇНАХ, ЯКІ ПРАГНУТИМУТЬ
ЧЛЕНСТВА В НАТО.
У 1995 році НАТО опублікувало
спеціальний документ, який
окреслював передумови подальшого
розширення Альянсу — його назва

Дослідження щодо розширення
НАТО (Study on NATO Enlargement).
Опоненти включення України і Грузії
до Альянсу досить часто на нього
посилаються, вважаючи, що країни
з територіальними суперечками
не мають права вступати до НАТО.
Стаття 6 цього дослідження насправді
передбачає, що країни, які мають
етнічні суперечки чи зовнішні
територіальні суперечки, повинні
їх врегулювати у мирний спосіб
відповідно до засад ОБСЄ. Вирішення
таких суперечок буде чинником у
визначенні, чи запрошувати певну
державу приєднатися до Альянсу64.
Очевидно, що Росія зацікавлена
у неврегулюванні конфліктів у
Грузії та Україні, оскільки це буде
головною гарантією невступу цих
країн до Альянсу. Однак чи справді
Україна та Грузія не мають права
претендувати на членство в НАТО на
основі згаданого дослідження? Перше
уточнення: дослідження 1995 року хоч і
відігравало важливу роль у розширенні
НАТО, проте варто розуміти, що воно
має радше рекомендаційний характер
(в установчому Північноатлантичному
договорі про це немає жодної
згадки)65.
Друге спостереження: у дослідженні
йдеться про зовнішні територіальні
суперечки. Україна не має зовнішніх
територіальних суперечок, вона
має інспірований Москвою конфлікт
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NATO, «Study on NATO Enlargement», 3 September 1995, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_24733.
htm
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Згадка про дослідження міститься лише у декларації Мадридського саміту НАТО 1997 року, https://www.nato.
int/cps/en/natohq/official_texts_25460.htm?mode=pressrelease
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і окуповані Росією території.
Третє спостереження: як бачимо,
в самому принципі йдеться не про
те, що країна з територіальними
суперечками не має права на
членство, але наголошується на
відданості країни вирішувати їх у
мирний спосіб.
Україна від самого початку
використала максимум дипломатичних
способів врегулювання інспірованого
Росією конфлікту — виступила з
ініціативою створення нових шляхів
мирного вирішення (наприклад, СММ
ОБСЄ). Немає підстав стверджувати,
що Україна провокувала конфлікт
або не докладала достатньо
дипломатичних зусиль для його
врегулювання. Більше того,
українська влада перебуває в
постійному діалозі з окремими
країнами-членами НАТО, інформуючи
їх про хід переговорів щодо
окупованих територій.

Немає жодних підстав
стверджувати, що Україна
провокувала конфлікт із Росією
або не докладала достатньо
дипломатичних зусиль для його
врегулювання.
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Проте головний аргумент
криється в статті 7 аналізованого
нами дослідження: «Немає
жодного фіксованого чи
жорсткого списку критеріїв
для запрошення нових країнчленів приєднатися до НАТО.
Рішення про розширення
ухвалюватиметься в кожному
окремому випадку (on a caseby-case basis)...»66.
Саме це уточнення є принциповим.
Воно показує, що країни НАТО в
кожному окремому випадку будуть
зважати на всі плюси і мінуси від
розширення.
До речі, в історії НАТО вже траплялися
випадки із запрошенням нових членів,
коли у відповідний протокол про
прийняття вносилися уточнення,
поправки. Так було у випадку зі вступом
до Альянсу Туреччини в 1951 році —
до Північноатлантичного договору
внесли уточнення про поширення дії
Статті 5 і на Туреччину67. У 1963 році з
дії договору були виведені «колишні
французькі департаменти в Алжирі»68.
Ці приклади свідчать про можливість
внесення поправок до установчого
документа НАТО. У випадку з членством
України та Грузії так само можуть бути
прописані відповідні тимчасові рішення,
коли б дія Статті 5 не поширювалася
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CVCE.eu, «North Atlantic Treaty - The Greece-Turkey Protocol», 22 October 1951, https://www.cvce.eu/en/obj/
north_atlantic_treaty_the_greece_turkey_protocol_london_22_october_1951-en-1417f67e-0ef3-497f-a564-3e8e8b48e45d.html
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Верховна Рада України, «Північноатлантичний договір», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950_008#Text
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на окуповані території69 70. Крім того,
в НАТО є повноправні члени, проте
Стаття 5 поширюється лише на певну
частину їхньої території. Причому
йдеться про співзасновників Альянсу —
США і Велику Британію: Стаття 5 не
поширюється на Гаваї, Гуам та
Фолклендські острови відповідно71.

РИЗИК ВІД НЕРОЗШИРЕННЯ №5.

РОСІЯ ПРОДОВЖИТЬ
ПОЛІТИКУ ВТРУЧАННЯ В
СПРАВИ КРАЇН-ЧЛЕНІВ НАТО.
Росія, найімовірніше, продовжуватиме
свої втручання в справи країн-членів
НАТО, яким би не було подальше
рішення Альянсу — розширюватися чи
ні. Проте слабкі рішення Альянсу лише
заохочуватимуть Росію до подальших
гібридних інтервенцій, відтягуватимуть
необхідність більш жорстких відповідей
на поведінку Москви .

Слабкі рішення Альянсу лише
заохочуватимуть Росію до
подальших гібридних інтервенцій,
відтягуватимуть необхідність більш
жорстких відповідей на поведінку
Москви.
В останні роки країни-члени НАТО
постали перед такими агресивними
діями Росії, які носять переважно

гібридний характер (офіційно Росія
заперечує свою причетність):
hh кібератаки на органи влади (Естонія,
2007; Німеччина, 2015);
hh спроба вплинути на вибори
президента США (2016, 2020);
hh втручання в політичні процеси
Німеччини через дезінформаційні
атаки — так звана «справа Лізи»
(2016);
hh втручання у вибори президента
Франції (2017);
hh убивства або замахи на громадян у
Великій Британії (2006; 2018);
hh вибухи на складах боєприпасів у
Чехії (2014);
hh фінансування протестів у Греції для
блокування вступу Македонії до
НАТО (2018).
Цей перелік не є вичерпним. Більше
того, про багато випадків може бути
не відомо публіці (як було у випадку з
вибухами в Чехії, про які світ довідався
лише через сім років). Співпраця
України та країн-членів НАТО щодо
протидії гібридним впливам Росії уже
відбувається. Очевидно, в майбутньому
масштаб взаємодії між Києвом та
Альянсом лише зростатиме. Членство в
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НАТО могло б підвищити рівень довіри
між Україною та новими союзниками,
дозволило б регулярно обмінюватися
чутливою інформацію, що надасть
змогу протидіяти потенційним
гібридним провокаціям Росії. Напевно,
цьому має передувати ухвалення
відповідної законодавчої бази в Україні
і переймання найкращого досвіду
нинішніх країн-членів НАТО щодо
обміну такого роду даними, їх захисту.
У цілому важливо наголосити, що
Україна розглядає членство в НАТО
передовсім як інструмент долучення
до демократичного євроатлантичного
простору, який, з одного боку,
дозволить здійснювати подальші
реформи, а з іншого продовжувати
робити свій внесок у міжнародну
безпеку. У контексті російської
агресії інтеграції до НАТО для України
членство — радше превентивний
засіб. У Києві таким чином хотіли
би попередити будь-які потенційні
зазіхання зі сторони Москви. Вочевидь,
що в цьому сенсі Україна може
розраховувати на дію Статті 5, якщо
Росія зрештою вдасться до агресії.
Утім, варто розуміти, що Стаття 5 не
передбачає автоматичної і однозначної
реакції. Так, у ній справді йдеться
про те, що збройний напад проти
однієї чи більше країн в Європі чи
Північній Америці має розглядатися
як напад проти всіх членів. Тому
кожна країна-член із огляду на право
на індивідуальний чи колективний
самозахист, передбачений Статтею 51
Статуту ООН, може допомогти стороні
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чи сторонам, що зазнали атаки, у тій
мірі, яку вважатиме необхідною (such
action as it deems necessary).
Усе це свідчить про те, що країни
НАТО повинні в кожному окремому
випадку визначати масштаб і способи
своєї реакції. У часи гібридних методів
здійснення агресивних дій реакція має
носити асиметричний і, найімовірніше,
невійськовий характер. Це означає,
що військова протидія виглядає
необов’язковою навіть згідно з
основоположними документами НАТО,
а в умовах «нової війни» — тим більше.
Цінність НАТО і в часи Холодної
війни полягала передовсім в його
превентивній ролі: навіть Радянський
Союз не відважувався перевіряти
Альянс на міцність військовими
провокаціями. Таку ж цінність НАТО
зберігає і зараз.
Основоположна ціль НАТО — захищати
демократичний євроатлантичний
простір. Нездатність це робити
підриватиме не просто репутацію
Альянсу, але доводитиме марність його
існування. У НАТО існує абсолютний
консенсус щодо розуміння того, звідки
походить джерело загроз. Незмінність
підходів Москви змушуватиме НАТО
взаємодіяти з Україною та Грузією
за будь-яких умов — як і в умовах
розширення, так і без нього. Проте
Україна та Грузія як члени НАТО
вноситимуть зміни в сприйняття Росією
суб’єктності Києва та Тбілісі, що не
виключено, навпаки, могло б мати
стримуючий ефект для можновладців у
Москві.
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Інфографіка 3.

Ризики від незапрошення України до НАТО
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РИЗИК ВІД НЕРОЗШИРЕННЯ №6.

РОЗШИРЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ
ЗАГРОЗИ.
У той час, коли НАТО вагається щодо
розширення і прагне не провокувати
Росію, Москва здійснює упевнене
розширення своєї військової та
безпекової інфраструктури в Східній
Європі (через посилення впливу на
Білорусь) і через мілітаризацію Криму.

У той час, коли НАТО прагне
не провокувати Росію, Москва
здійснює упевнене розширення
своєї військової та безпекової
інфраструктури в Східній Європі
через посилення присутності в
Білорусі та мілітаризацію Криму.
Подальша мілітаризація півострова,
перекидання в Чорне море Каспійської
флотилії свідчать про наміри Кремля
посилити своє домінування в регіоні
Чорного моря та особливо Східного
Середземномор’я, яке розглядається
як важливий «геополітичний вузол
Євразійського континенту»72. Таким
чином, Росія створила два офшорні
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форпости, здатних розсікти східний
фланг НАТО — білоруський у
Центральній Європі та кримський
у Чорному морі. Це на додаток до
переваги Росії в Арктиці в північному
секторі Східного флангу НАТО
та базування ЗС РФ у Східному
Середземномор’ї (Сирія) на південному
фланзі НАТО. Отже, безпекова
архітектура НАТО потребує підсилення
східного флангу — як через збільшення
військової присутності Альянсу у
Норвегії та країнах Балтії, так і через
залучення України.
Україна може стати опорою НАТО у
центрі Східного флангу, утворивши
разом із Польщею та Румунією
«трикутник стійкості»73. У країнах-членах
ЄС і НАТО дедалі більше усвідомлюють
важливість вироблення нових підходів
щодо ширшого Чорноморського
регіону, проте досі бракує як відповідної
Стратегії, так і практичних кроків.
Серед останніх могли б бути постійні
патрулювання, сприяння в модернізації
портів країн регіону, розбудова портової
інфраструктуру загалом, боротьба
проти кібератак, протидія агресивним
втручанням Росії тощо74.
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Міхлін, А. А., та ін., «Военная мысль» (Росія), №6, «Нові виклики і загрози національним інтересам Росії
в Середземноморському регіоні», 2020, https://cyberleninka.ru/article/n/novye-vyzovy-i-ugrozy-natsionalnyminteresam-rossii-v-sredizemnomorskom-regione/viewer
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Інтерв’ю з українським експертом, травень 2021 року.
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Bertelsmann Stiftung, «Antagonismen in der Nachbarschaft der Europäischen Union», 2020, https://dgap.org/en/
events/geopolitical-ambitions-black-sea-and-caspian-region
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Одним із аргументів проти подальших
інтеграційних кроків України на шляху до
НАТО є відносно нещодавнє запрошення
України стати Партнером з розширеними
можливостями Альянсу. Однак, попри
важливість цього статусу, він абсолютно
не протирічить подальшим крокам зі
зближення України з НАТО — чи це буде
ПДЧ, чи інший інструмент, спрямований
саме на майбутнє членство в Альянсі.
По-перше, вже сама назва — Партнер
з розширеними можливостями —
підкреслює: статус розроблений
для партнерів Альянсу. Ставши
шостим Партнером з розширеними
можливостями (на додаток до Грузії,
Швеції, Фінляндії, Австралії та Йорданії),
Україна отримала підтвердження своєї
важливості для Альянсу саме у статусі
партнера.
Поміж тим, Україна з 2018 року є
також офіційним аспірантом на
членство в Альянсі. Хоча де-факто
Україна (як і Грузія) були визнані
кандидатами на членство в Альянсі
значно раніше — у 2008 році, після
прийняття Бухарестської декларації,
в якій містилось формулювання, що
Україна та Грузія будуть членами
НАТО. Те, що Україну розглядають
у НАТО і як кандидата на членство,
не лише партнера, підтверджують і
відповідні заяви представників НАТО,
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де до України апелюють саме як до
кандидата. Зокрема, у лютому 2021
року генеральний секретар НАТО Єнс
Столтенберг дослівно заявив: «Україна
визнана кандидатом на членство в
НАТО»75.
Відповідно, Україна на сьогодні має — і
про це потрібно постійно пам’ятати і в
Києві, і в Брюсселі та столицях країнчленів — два паралельні треки з НАТО:
як партнер та як аспірант. Якщо по лінії
партнерства ми маємо нові, посилені
можливості для взаємодії по лінії EOP,
то по лінії України як кандидата виникла
серйозна пауза. Єдиним кроком вперед
із моменту запрошення України у
грудні 2008 року до виконання Річних
національних програм стало власне
визнання України з боку НАТО як
країни-аспіранта.

Україна на сьогодні має — і про
це потрібно постійно пам’ятати і
в Києві, і в Брюсселі та столицях
країн-членів — два паралельні
треки з НАТО: як партнер та як
аспірант.
По-друге, перебування в числі
Партнерів з розширеними
можливостями спрямоване на
посилення передусім військової
сумісності. Тут Україна вже демонструє

NATO, «Joint press point by NATO Secretary General Jens Stoltenberg and the Prime Minister of Ukraine, Denys
Shmyhal», 9 February 2021, https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_181350.htm
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НІМЕЧЧИНА

дійсно непогану динаміку. Про це
структурами країн-членів
НАТО
17.1%
44.5%
25.5%
30.8% 34.6%
24.2%
свідчать також і цифри із впроваджених свідчить той показовий факт, що
Угод про стандартизацію («стандартів
вперше в історії Альянсу підрозділ
НАТО»): на сьогодні це приблизно 19%
із країни-нечлена НАТО — а саме
з усіх наявних у НАТО угод, що близько
підрозділ Сил спеціальних операцій
36.2%
16.6%
15.1%
або ж навіть більше,
ніж в окремих
ЗСУ у Хмельницькому (140-й окремий
17.1%
22.8%
нових країнах-членах Альянсу (зокрема
центр спеціальних операцій) отримав
16.2%
14.7%
Північної Македонії). Як демонструє
сертифікат, який визнає його готовим
дослідження Центру «Нова Європа»76,
до участі в спільних заходах Альянсу.
впродовж останніх півтора року Україна У 2019 році підрозділ було включено
ЄС
до складу додаткового комплекту Сил
лише наростила темпи впровадження
НАТО
швидкого реагування НАТО, а з 2021
стандартів — протягом цього часового
року українські спецпризначенці вже
і ЄС, і НАТО проміжку вона впровадила приблизно
заступили на бойове чергування у
третину
з
усіх
раніше
впроваджених
Жодної
складі цих Сил77.
угод про стандартизацію (96 із 292),
хоча формально отримала можливості
це робити ще у 1995 році після
Водночас, в Україні є чітке розуміння:
приєднання до Процесу планування та
лише військової сумісності для
оцінки сил (ППОС) в рамках програми
досягнення членства в Альянсі з НАТО
«Партнерство заради миру».
недостатньо. Потрібна і політична
сумісність — тобто, впровадження
Про рівень взаємосумісності окремих
не лише угод зі стандартизації НАТО,
українських підрозділів з аналогічними
але й норм, принципів та політик
37.9%

33.3%

13.4%

48%

Графік 1. Впроваджені угоди зі стандартизації НАТО станом на початок 2021 року
Держави-члени
НАТО:

292

Держави-партнери
НАТО:

«нові»
(вступили
після 2009 року)

19%
14%

29%

196 96

менше
1%
АЛБАНІЯ

2014

76

77

2019

292

22%

ЧОРНОГОРІЯ

2021

ПІВНІЧНА
МАКЕДОНІЯ

NATO member

АВСТРІЯ

NATO partner

Центр «Нова Європа», «Україна і стандарти НАТО: що зроблено за президентства Зеленського?», квітень
states:
countries:
2021, http://neweurope.org.ua/analytics/ukrayina-i-standarty-nato-shho-zrobleno-za-prezydentstva-zelenskogo/
«new»
«Стандарти НАТО для сектору безпеки і оборони: розуміння і сприйняття»,
спільний проєкт журналу «Україна
(joined after 2009)
19%
до НАТО» та Центру інформації і документації НАТО в Україні, січень 2021, https://issuu.com/u_nato/docs/
un___1_2021_for_issuu_1?fbclid=IwAR25J0fqZI37Du1QEy2vmiIu9Z0GH9DrxicbbQvyx1aPI0Kc2ULuXx87XN4

14%
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УКРАЇНА

29%

22%

less
then
1%
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Альянсу. З цією роллю лише EOP,
спрямований передусім на посилення
військової взаємосумісності через
збільшення кількості спільних
військових навчань і досягнення
посиленого обміну інформацією, не
спроможний справитись. Потрібен
документ на кшталт Плану дій щодо
членства, або ж аналогічний, в якому
будуть чітко прописані можливості
для досягнення і військової
взаємосумісності, і політичної.78
У затвердженій НАТО структурі
Планів дій щодо членства лише два
розділи — військовий та безпековий —
безпосередньо перегукуються з тими
завданнями, які ставить перед собою
Україна як Партнер із розширеними
можливостями, решта вимагають більш
всеосяжних реформ в інших сферах.

можливостями: з моменту запрошення
до EOP Україна розробила і надіслала
Генеральному секретарю НАТО
п’ять сторінок детальних пропозицій
щодо наповнення цього статусу: від
розширення участі України в спільних
навчаннях і тренуваннях до посилення
українського представництва в
структурах НАТО. Потреба в таких
детальних пропозиціях обумовлюється
розумінням того, що кожне партнерство
з НАТО особливе, і як такого завчасного
пакету пропозицій, розробленого саме
для України як партнера з розширеними
можливостями, не існувало. Те, що
ці пропозиції надійшли за підписом
президента України, мало підкреслити
увагу до цього питання на найвищому
політичному рівні.

Крім того, у статусі Партнера з
розширеними можливостями Україна
має намір робити акцент на регіон
Чорного моря за прикладом того, як
інші два Партнери з розширеними
можливостями — Швеція та
Фінляндія — використовують цей статус
для посилення безпеки у Балтійському
морі. Тобто, в EOP є і своя достатньо
обмежена сфера (співпраця передусім
на рівні оборонного та безпекових
відомств), і чіткий географічний фокус
(регіон Чорного моря).

Намагання України посилити
інтеграційний трек зовсім не
означає применшення значення
партнерського треку у вигляді
перебування серед числа
Партнерів із розширеними
можливостями.

Водночас, варто зазначити, що
намагання України посилити
інтеграційний трек зовсім не означає
применшення значення партнерського
треку у вигляді перебування серед
числа Партнерів із розширеними

78

В Україні і на рівні профільних
представників влади, і на рівні
експертної спільноти є також чітке
розуміння, що до завершення першого
циклу перебування у статусі партнера з
розширеними можливостями (а це 2023
рік), було б важливо продемонструвати
партнерам по НАТО, що Україна
вміє максимально використовувати
запропоновані Альянсом формати та
інструменти, спрямовані на поступове
зближення з НАТО.

NATO, «Membership Action Plan (MAP)», 24 April 1999, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_27444.htm
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НІМЕЧЧИНА

%

30.8%

34.6%

ПІДТРИМКА ЧЛЕНСТВА В НАТО ЯК
УСВІДОМЛЕНИЙ СУСПІЛЬНИЙ ВИБІР
У 2008 році канцлерка
Німеччини Ангела Меркель
заявляла: «Країна може
ФРАНЦІЯ
стати
членом НАТО
не лише тоді, коли її
тимчасове політичне
керівництво виступає на
користь цього,
але коли
і
25.5%
24.2%
суттєва частка населення
підтримує членство» 79.

Як відомо, того року Німеччина і
16.6%
саміті в Румунії заблокували
22.8%
надання Україні і Грузії Плану дій щодо
членства. Низький рівень підтримки
можливого приєднання України до
НАТО був одним із головних аргументів.

15.1%
Франція на
17.1%
16.2%

Сьогодні ситуація докорінно змінилася:
після російської агресії в 2014 році
суттєво зросло число українців, які
виступають за членство України в
НАТО. Майже половина громадян (48%)
проголосували б на найближчому
референдумі за вступ України до НАТО80.

О
і НАТО

ної

Проти цього виступає 28% громадян.
Решта — або не визначилися, або не
братимуть участь у голосуванні. Відтак
ІТАЛІЯ
ПОЛЬЩА
у випадку реального референдуму
більшість українців, які прийдуть
на виборчі дільниці, висловиться
на користь приєднання України до
17.1%
Альянсу. 44.5%
33.3%
Опитування, проведене Info Sapiens
на замовлення Центру «Нова Європа»
восени 2020 року, також підтвердило
36.2%
наведений показник: 48,4% українців
13.4%
виступають за членство країни в НАТО.
14.7%
Хоча на Донбасі та Півдні України
все ще більшість громадян виступає

Графік 2. Кількість українців, що
виступають за членство в НАТО

близько

48%
українців

Майже половина громадян (48,7%)
проголосували б на найближчому
референдумі за вступ України до
НАТО.

79

AFP, «Merkel against NATO membership for Georgia, Ukraine», 10 March 2008, https://www.terradaily.com/reports/
Держави-члени Держави-партнери
Merkel_against_NATO_membership_for_Georgia_Ukraine_999.html

80

Опитування проводилося соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Центру аналізу та соціологічних
досліджень Міжнародного республіканського інституту«нові»
по всій Україні (крім окупованих територій Криму та
(вступили
Донбасу) у період з 13 по 21 березня 2021 року, https:/
/www.iri.org.ua/sites/default/files/editor-files/Прес-реліз_МРІ_
19%
після
2009 року)
травень17.pdf
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НАТО:

НАТО:

14%

40

29%

22%
менше
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проти членства в НАТО, проте і там
можна помітити чимало позитивних
трендів. Так, в південних областях та
підконтрольних територіях Донбасу
за вступ до Альянсу загалом виступає
26,3%, за співпрацю без вступу —
22,6%, не визначилося — 11,2%
(загалом — 60%)81. Відтак, зазначають
автори цього дослідження: ті, хто
підтримує співпрацю і не підтримує
вступ, є категорією можливостей; ці
громадяни могли б змінити свою думку
щодо вступу, якби отримали більше
інформації. Ключовим на сьогодні є
те, що навіть у південних та східних
регіонах України НАТО розглядається
як партнер, співпрацю з яким потрібно
посилювати.
Це ж опитування показало, що
чим молодші респонденти регіону,
тим із більшою вірогідністю вони
підтримують євроатлантичну інтеграцію
Україні. Найвищий рівень підтримки
приєднання/зближення України з НАТО
у респондентів категорії 18-29 років
(63%), найбільш критичну оцінку
вступу України до НАТО висловлюють
опитувані, чий вік становить 60+
(56,2%)82. Загальноукраїнський
консенсус щодо НАТО — це питання
поінформованості і часу; старше
покоління продовжує вірити в міфи,
нав’язані або ще радянською, або
пізніше російською пропагандою.

Важливо, що число прибічників
євроатлантичної інтеграції поступово
зростало в останні роки. Наприклад,
в березні 2015 року за НАТО
готові були проголосувати під час
можливого референдуму 43,3%
населення83. А рік перед тим (тобто
в розпал російської агресії проти
України) свій голос за вступ до
Альянсу віддавали 36,7% громадян.
До окупації Криму і воєнних дій на
Донбасі історичним максимумом
підтримки шляху до НАТО був
показник в 32% і випадав він на
червень 2002 року. Нагадаємо, в цей
період Україна вперше на офіційному
рівні заявила про своє прагнення
приєднатися до НАТО (сталося це 23
травня 2002 року). Через п’ять днів
після цього відбувався саміт Альянсу
в Римі, під час якого було створено
Раду Росія-НАТО — була очевидною
зміна атмосфери у відносинах Москви
й Заходу, а тому Київ фактично
намагався не залишитися осторонь
нових глобальних трендів. Загалом же
за останні два десятиліття, упродовж
яких соціологи спостерігали за
зміною суспільних настроїв в Україні
щодо НАТО, підтримка вступу
до Альянсу рідко перевищувала
позначку в 20%. Абсолютного
мінімуму підтримка членства в НАТО
сягнула в 2005 році. Про що говорять
ці цифри?
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ДМГО «Центр міжнародної безпеки», Аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження
«Сприйняття НАТО на Донбасі та Півдні України», лютий-березень 2021 року, https://intsecurity.org/Zvit_NATO_
Pivden_Donbas.pdf?fbclid=IwAR3QruAuGSdvf9Eyoc1fVJgVlcVbGhfkExQh8OYPyjtr-pe5KJCQu50eNmY
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Там само.
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Наведені дані — це результати соціологічних досліджень, здійснених у різні роки Центром Разумкова. Із
відповідним графіком можна ознайомитися в аналітичному документі Сергія Солодкого «НАТО і українці. Чи
має значення громадська думку?» (2015 рік; сторінка 37) за посиланням: https://bit.ly/34iYII7
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По-перше, українці завжди прагнули
до зваженої зовнішньої політики, яка
б враховувала інтереси ключових
глобальних акторів і при цьому,
звичайно, відповідала інтересам
України. Російський чинник у цьому
плані відігравав помітну роль. Можна
простежити тренд минулого: коли
налагоджувалася співпраця НАТО і
Росії, то і підтримка курсу на Альянс
зростала в українському суспільстві.
Відтак несправедливо припускати,
що прагнення українців щодо НАТО
носить антиросійський характер
(як це подавали неодноразово в
Росії). Якраз опитування 2002 року
свідчить про протилежне: спочатку
Росія пішла на зближення з НАТО,
українці ж фактично реагували на
нові обставини. Як тільки відносини
Росії вступали в конфронтаційну
стадію з ключовими країнами
Заходу (насамперед США), відразу
помітний був спад підтримки НАТО
і в Україні. Так, зокрема, сталося в
період президентства прозахідного
Віктора Ющенка (тоді спостерігався
чи не найнижчий рівень суспільної
підтримки євроатлантичної інтеграції).
По-друге, російська агресія стала
вирішальним аргументом для
українців щодо курсу на НАТО. Ті
українці, які до 2014 року вважали,
що ліпше не приєднуватися до НАТО,
аби не викликати гострої реакції Росії,
постали перед новою реальністю.
Вони зрозуміли: ані позаблоковий
статус, ані зважена зовнішня політика
не змогли врятувати Україну від
підступної агресії, яка призвела до
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окупації частини території. Відповідно
саме Росія знищила останній
аргумент тих українців, які виступали
за нейтралітет або ж остаточно
не визначилися з позицією щодо
членства в НАТО.

Саме Росія знищила останній
аргумент тих українців, які
виступали за нейтралітет або
ж остаточно не визначилися з
позицією щодо членства в НАТО.
Тому Росія вводить в оману світ, коли
заявляє, що мусить реагувати на
ворожий характер зовнішньої політики
України. Вперше Україна заявила про
прагнення йти до НАТО, коли Москва
сама зблизилася з Альянсом до
небаченого рівня. Пізніше українське
суспільство реагувало вже на російську
агресію 2014 року.
По-третє, стабільна підтримка курсу
на НАТО свідчить про сталий характер
зовнішньополітичних преференцій
українців. Серед спостерігачів, які
стежать за відносинами України і НАТО,
завжди було чимало скептиків щодо
сталості підходів держави в безпековій
сфері. У минулому шлях України до
НАТО містив чимало неочікуваних
поворотів. Почнемо з того, що навіть
перша заява про бажання приєднатися
до НАТО в 2002 році була для всіх
сюрпризом. Не встигли в Альянсі
взяти до уваги побажання українців, як
Україна вилучила з Воєнної доктрини
відповідну ціль. Повернення до

ПІДТРИМКА ЧЛЕНСТВА В НАТО ЯК УСВІДОМЛЕНИЙ СУСПІЛЬНИЙ ВИБІР

ІТА

Графік 3. Як сприймають Україну
в країнах ЄС? Членство України
в ЄС і НАТО
НІМЕЧЧИНА
ФРАНЦІЯ

(Німеччина, Франція, Італія, Польща).
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євроатлантичної політики в часи Віктора
Ющенка наштовхувалося на двозначні
заяви інших впливових політиків. Після
2010 року Україна взагалі оголошує про
політику так званої «позаблоковості».
Проте 2014 рік докорінно змінив
підходи політичного керівництва. Курс
на НАТО та ЄС включено до Конституції
України, що свідчить про консолідовану
політичну волю абсолютної більшості

українських парламентарів. Більше того,
припущення, що Володимир Зеленський
поставить на гальма євроатлантичну
інтеграцію, виявилися хибними:
зміна президентів не позначилась
на стратегічних векторах зовнішньої
політики України.
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України в міжнародну безпеку для
громадян країн-членів НАТО, чию думку
можуть враховувати уряди під час
схвалення рішення про розширення.
При цьому громадяни частини країнчленів схвально ставляться до ідеї про
те, що Україна з часом стане членом
Альянсу (див. Графік 3). Відповідне
опитування в Італії, Франції, Польщі,
Німеччині на замовлення Центру «Нова
Європа» здійснювалося у 2020 році84.
Воно показало, що найбільш прихильна
до членства України в НАТО Польща,
де підтримують таку думку 49,6%
респондентів, за нею йде Франція із
досить високим показником — 39,9%
підтримки. Більш обережні в цьому
плані німці та італійці — за вступ
України до НАТО там виступає третина
громадян (31,3%)85.

ми думаємо, оскільки в Альянсі все
одно нас не підтримають. Відтак
можна припустити, що надихаючі
заяви, в яких би містилися чіткі
сигнали про членство України, лише
б розширили число прибічників
вступу держави до Альянсу. Підтримка
очікувань українців зі сторони
союзників НАТО підкреслюватиме
демократичну природу організації,
відповідальне ставлення до захисту і
розширення безпекового простору,
який ґрунтується на повазі до норм
міжнародного права.

Наведені цифри свідчать про головне —
суспільна підтримка інтеграції України
до НАТО набула в останні роки сталого,
незмінного і високого рівня. Більше
того, підтримка цієї ідеї насамперед
серед молоді (навіть на Сході та Півдні
України, які були найбільш вразливими
перед російською пропагандою)
показує, що євроатлантична
інтеграція з часом отримає цілковитий
загальноукраїнський суспільний
консенсус. Частина українців, які
виступають проти інтеграції до
НАТО, інколи пояснюють свою думку
скепсисом: мовляв, байдуже що
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«Як сприймають Україну в країнах ЄС», Опитування громадської думки було проведене у Франції, Німеччині,
Італії та Польщі соціологічним агентством «Kantar Profiles Division» на замовлення Центру «Нова Європа».
Загалом понад 4 тис. респондентів віком від 18 до 65+ років відповіли на шість запитань, включно з одним
відкритим. Респонденти у кожній країні були відібрані у такий спосіб, щоб пропорційно представляти
різні групи за статтю, віком та регіонами мешкання. Відповіді були зібрані через онлайн-опитування, яке
проводилось із 22 по 29 вересня 2020 року. http://neweurope.org.ua/analytics/yak-spryjmayut-ukrayinu-v-krayinahyes/
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План дій щодо членства в НАТО
був створений як практичний і до
певної міри технічний інструмент
для допомоги країнам-аспірантам
краще підготуватись до майбутнього
членства у вигляді «активних порад,
допомоги та практичної підтримки»
з боку Альянсу. Він не був створений
як перелік необхідних критеріїв для
членства, виконання яких автоматично
гарантує вступ до Альянсу. Залишаючи,
таким чином, ухвалювати рішення про
початок переговорів про вступ тієї чи
іншої країни до НАТО на індивідуальній
основі (case-by-case), опираючись на
10 статтю Вашингтонського договору,
8 пункт декларації Мадридського
саміту НАТО та 7 пункт декларації
Вашингтонського саміту86.
Вперше серйозна дискусія про
приєднання України до Плану дій
щодо членства відбулась у 2004
році на Стамбульському саміті
Альянсу, через два роки після того,
як Україна офіційно задекларувала
курс на членство в НАТО відповідним
рішенням Ради національної безпеки
та оборони. Однак, за свідченнями
тодішніх переговірників з українського
боку, в Альянсі мали намір спочатку
переконатись у демократичності
запланованих на 2004 рік
президентських виборів.

86

До 2008 року, коли Україна, а також
Грузія задекларували намір отримати
ПДЧ на Бухарестському саміті, про
цей формат співпраці було відомо
лише профільним фахівцям. Тривале
публічне обговорення заявок цих
країн між самими союзниками
НАТО, а також відкритий опір Росії
зробили цей практичний інструмент
надміру гіперболізованим та навіть
міфологізованим. Словосполучення
«ПДЧ для України» стало майже
синонімом словосполучення «війна
з Росією», хоча насправді — і про
це потрібно постійно пам’ятати —
Росія розпочала війну проти України
тоді, коли Україна задекларувала
позаблоковий статус, а не коли
оголосила про намір отримати ПДЧ чи
членство в НАТО. При цьому й станом
на сьогодні добре відома виключно
назва ПДЧ, розуміння, чим ПДЧ є
насправді відверто бракує.

Словосполучення «ПДЧ для
України» стало майже синонімом
словосполучення «війна з Росією»,
хоча насправді — і про це потрібно
постійно пам’ятати — Росія
розпочала війну проти України
тоді, коли Україна задекларувала
позаблоковий статус, а не коли
оголосила про намір отримати ПДЧ
чи членство в НАТО.

NATO, «Membership Action Plan», 24 April 1999, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_27444.htm
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У декларації Бухарестського саміту
зазначається, що ПДЧ є наступним
кроком України та Грузії на шляху
до їхнього членства в НАТО. Однак
так само у цій декларації лідери
країн-членів НАТО делегували право
вирішити питання з заявками на
ПДЧ від України та Грузії міністрам
закордонних справ87, які згодом
прийняли рішення про запрошення
двох країн до виконання Річних
національних програм (РНП).
Якщо ж ознайомитись із ключовими
елементами Плану дій щодо
членства, затвердженими на
Вашингтонському саміті у 1999 році88,
то Річні національні програми, які
покривають політичні, економічні,
оборонні, ресурсні, безпекові та
правові питання задумувались як
один із чотирьох ключових елементів
ПДЧ. Інші три ключові елементи —
це інструмент зворотного зв’язку
від НАТО з відповідним щорічним
оцінюванням Північно-Атлантичною
Радою, координаційний механізм для
безпекової допомоги з боку НАТО та
країн-членів та посилене оборонне
планування, що включає встановлення
та перегляд запланованих цілей — теж
в тій чи іншій мірі присутні в Україні.
Зокрема, щорічне оцінювання маємо
в рамках РНП, а координаційна роль
безпекової допомоги відбувається
через Комплексний пакет допомоги
(Comprehensive Assistance
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Package)89 90, прийнятий на саміті у
Варшаві у 2016 році. Інше питання,
що ПДЧ дуже швидко еволюціонував
до одного документа, увібравши всі
вищезгадані компоненти і один в один
повторивши структуру РНП. Таким
чином, РНП по суті була прообразом
Плану дій щодо членства в тому
вигляді, в якому ми їх знаємо сьогодні.

РНП по суті була прообразом Плану
дій щодо членства в тому вигляді, в
якому ми їх знаємо сьогодні.
У випадку з Україною історія може
повторитись: РНП може вчергове стати
прообразом Плану дій щодо членства
або ж навіть його замінником, однак
лише у разі суттєвого посилення
цього інструменту — і з точки зору
визначення чітких пріоритетів щодо
реформ та індикаторів їх успішної
імплементації з боку України, і з точки
зору моніторингу виконання програми
з боку НАТО. Наразі цей документ,
попри титанічні зусилля на його
підготовку з боку урядових структур,
не відповідає завданню «комунікації
держави про зміни на шляху до НАТО»,
якому б мав відповідати на думку
представників Альянсу91, а відтак, як
ми вже зазначали у першому розділі,
не може слугувати ефективним планом
реформ.
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ДО НАТО ЧЕРЕЗ ПДЧ. ЧИ БЕЗ НЬОГО?
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МАРШРУТ ДО ЧЛЕНСТВА
Чому Україні варто запропонувати дорожню карту для вступу до НАТО?

Ухвалення політичного рішення про
можливість долучитись до Альянсу
і на основі оцінки посилених Річних
національних програм (чи, наприклад,
на основі нового, самодостатнього
формату — своєрідного Плану
досягнення сумісності України з
НАТО у вигляді дорожньої карти
реформ) додало б суттєвої мотивації
для імплементації реформ та зняло
б із порядку денного на найближчі
роки подразник, яким через надмірну
публічну увагу став ПДЧ у випадку
України та Грузії. Тим паче, що за
підсумками Варшавського саміту
2016 року було прийнято достатньо
показове комюніке щодо Грузії, в якому
дослівно зазначалось: «Відносини Грузії
з Альянсом містять всі практичні
інструменти, щоб підготуватись
до потенційного членства»92. Варто
зазначити, що Україна наразі володіє
тими ж практичними інструментами, що
й Грузія, тому така політична декларація
була б доречна і в контексті України.
Окрім того, відсутність ПДЧ як
проміжного етапу зняло б слушний
аргумент про ризик ескалації з боку
Росії саме у проміжку між отриманням
Плану дій щодо членства та членством
України та Грузії в Альянсі. Оскільки
ПДЧ не передбачає жодних безпекових
гарантій, цей інструмент сам по собі
не зміг би захистити ці країни від
агресії, але б міг серйозно підірвати
єдність Альянсу та довіру до нього
(credibility)93.
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ПРО ЦЕНТР «НОВА ЄВРОПА»

Центр «Нова Європа» заснований у 2017 році як незалежний аналітичний центр.
Попри новий бренд, він базується на досвіді команди, яка разом працює з 2009 року
(раніше в рамках Інституту світової політики). Аналітики Центру «Нова Європа» стали
впізнаваними, адже запропонували якісний аналітичний продукт із питань зовнішньої
політики України та безпеки в регіоні, поєднавши його з активними та ефективними
зусиллями з адвокатування.
Бачення Центру «Нова Європа» максимально наближене до бачення майбутнього
Української держави більшістю громадян: Україна повинна бути інтегрованою в
ЄC і НАТО. Під інтеграцією ми вбачаємо не стільки формалізоване членство, скільки
запозичення найкращих стандартів і практик для фактичної належності України до
євроатлантичного ціннісного простору.
Докладніше про Центр «Нова Європа»: neweurope.org.ua

