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(ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС)» 
 

У статті порушується актуальна проблема особливостей вивчення теми «Гуманітарна співпраця між Україною і НАТО на 
сучасному етапі (2014-2019 роки) під час опанування шкільного предмету «Громадянська освіта (інтегрований курс)», 
акцентується увага на невійськової співпраці України та НАТО щодо надання статусу партнера нашій державі для вирішення 
завдань наукового-технічної діяльності як пріоритетного напрямку гуманітарної діяльності. Зроблено висновок, що для учнів 10 
класу слід вказувати, що процес євроатлантичної інтеграції України є продовженням її стратегічного курсу на утвердження в 
суспільстві принципів демократії, надання пріоритетності гуманітарній сфері розвитку суспільства, адже збереження свободи, 
суверенітету та територіальної цілісності України політичними, військовими, економічними та інформаційними засобами є її 
головною метою. 
На основі проведеного дослідження щодо основних напрямків та перспектив подальшого гуманітарного співробітництва 
України й НАТО та їхнього вивчення в шкільному курсі громадянської освіти, ми зробила такі висновки. Ми констатуємо, що 
зовнішньополітичний курс України та засади зовнішньої політики у виборі механізмів забезпечення національних інтересів мають 
визначальне значення для вибору місця у регіональних, європейських та глобальних системах безпеки. Такі посили слід донести до 
школярів для їхнього розуміння особливостей співпраці України та НАТО на сучасноиу етапі. Євроатлантична інтеграція 
України з початку незалежності почала входити до центрального кола питань зовнішньої політики. Західний вектор відігравав 
важливу роль і вважався геополітичним пріоритетом. Взаємовідносини Україна  – НАТО залишаються у постійному полі зору 
українських фахівців і експертів, проте висвітлення саме військово-історичної складової не було предметом спеціального 
дослідження. У статті встановлено, що потреба вироблення єдиного довгострокового, конституційно закріпленого 
зовнішньополітичного курсу з метою захисту своїх національних інтересів для України залишається актуальним питанням. 
Україна друге десятиріччя пробує балансувати між основними стратегічними партнерами – США та Російською Федерацією. 
Непослідовність щодо вступу у НАТО стала характерною рисою зовнішньополітичного курсу держави. Захист національних 
інтересів з часу здобуття Україною незалежності у 1991 р. є однією з найважливіших функцій держави. В епоху глобальних змін 
геополітичної ситуації питання національної безпеки і оборони стали життєво важливими для незалежної України періоду 
новітньої історії. Доводиться, що становлення громадянського суспільства, розвиток демократичних інституцій, забезпечення 
прав і свобод людини повинно стати дієвими пріоритетами, які визначено ще на початку відновлення державного суверенітету в 
Україні і віднесено до сфери національних інтересів. Окрім того, розвиток українського суспільства, його економічні, соціально-
політичні, правові, гуманітарні потенції також потребують суттєвих допрацювань в контексті завершення процесу української 
самоідентифікації, реформування усіх сфер суспільних відносин, відображення у громадській свідомості й утвердження в 
політичній культурі європейських цінностей. Утвердження України як європейської держави й можливого майбутнього члена 
НАТО потребує нагального вирішення таких завдань державного будівництва, як розв’язання проблем з визначенням лінії та 
режиму державного кордону; реформування системи державного управління; приведення у відповідність з європейським 
українського права, слідчої та судової практики; викорінення корупції; євростандартизації виробничих відносин, товарів, послуг, 
що пов’язано з тривалим процесом впровадження європейської культури економічних відносин тощо. Уцілому процес 
євроатлантичної інтеграції України можна розглядати як певне продовження її стратегічного курсу на утвердження в 
суспільстві принципів демократії, надання пріоритетності гуманітарній сфері розвитку суспільства. При цьому збереження 
свободи, суверенітету та територіальної цілісності України політичними, військовими, економічними та інформаційними 
засобами є її головною метою. 
Ключові слова: гуманітарне співробітництво, Річні національні програми співробітництва Україна-НАТО, трастові фонди. 

 

Вступ. Науково-технічна співпраця є однією 
з провідних у сфері гуманітарного співробіт-
ництва між Україною й НАТО. Тому в шкіль-
ному курсі «Громадянської освіти» окремий 
розділ «Україна, Європа, світ» цьому аспекту, 
на нашу думку, слід приділяти особливу увагу. 
Зважаючи на це, актуальність обраної нами 
теми є беззаперечною. По-перше, в контексті 
вивчення проблеми невійськової співпраці 

України та НАТО, надання статусу партнера 
для вирішення завдань наукового-технічної ді-
яльності як пріоритетного напрямку гумані-
тарної діяльності це, на нашу думку, видається 
важливим. По-друге, наукове співробітництво 
як складова гуманітарного напрямку співпраці 
Україна-НАТО має застосування не тільки в 
межах власне наукових проектів, адже форму-
вання науково обґрунтованої економіки є од-



№ 6 (39) червень 2020 р.   

 

15 

ним із головних стратегічних пріоритетів усіх 
розвинених країн світу. Найбільш конкурент-
ною й динамічною у світі є саме «економіка 
знань», яка спроможна забезпечити стале еко-
номічне зростання, зростання кількості робочих 
місць і продуктивності праці, посилення соці-
альної злагоди і прогресу. 

23 грудня 2014 року Верховна Рада України 
прийняла рішення про відмову України від 
позаблокового статусу, який виявився неефектив-
ним у контексті убезпечення держави від зовніш-
ньої агресії та тиску. А в Рекомендаціях парла-
ментських слухань на тему: «Актуальні питання 
зовнішньої політики України», які відбулися 7 
грудня 2016 року, визначено доцільність активі-
зації законотворчого процесу, спрямованого на 
реалізацію стратегічного курсу України на 
набуття членства в НАТО та ЄС. 6 липня 2017 
року Президент підписав Закон України «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
зовнішньополітичного курсу України». Закон був 
прийнятий Верховною Радою України 8 червня 
2017 року. Законом вносяться зміни до Законів 
України «Про основи національної безпеки Укра-
їни» та «Про засади внутрішньої і зовнішньої 
політики» у частині євроатлантичної інтеграції. 
Одним з пріоритетів національних інтересів 
України визначено інтеграцію у євроатлантичний 
безпековий простір з метою набуття членства в 
Організації Північноатлантичного договору. Ще 
одним важливим джерелом є «Концепція вдоско-
налення інформування громадськості про співро-
бітництво України з НАТО на період 2017-2020 
років», затверджена Указом Президента 
України від 21 лютого 2017 року [2;5-7]. 

Рівень розробки проблеми в історичній науці. 
У контексті нашого дослідження слід зазна-
чити як перші доробки в цій сфері навчальні 
посібники О. С. Полторацького «НАТО в сучасних 
євроатлантичних відносинах» (Розділ 8 «Особ-
ливості та проблеми розвитку і трансформації 
відносин Україна-НАТО»), колективну моног-
рафію «Міжнародні відносини і євроінтегра-
ція України», науково-інформаційний збірник 
Національного центру з питань євроатлантич-
ної інтеграції України «Державне управління 
науково-технічними та економічними процеса-
ми реалізації Україною стратегічного курсу на 
європейську та євроатлантичну інтеграцію» [1-
3]. Вкажемо, що в Державній програмі інфор-
мування громадськості з питань євроатлантич-
ної інтеграції на 2008 –2011 рр. було передба-
чено видання інформаційно-довідкових 

матеріалів з питань невійськових аспектів 
співпраці України з НАТО, зокрема наукового. 

Метою статті є розгляд особливостей 
вивчення основних напрямків гуманітарної 
співпраці між Україною й НАТО в контексті 
партнерства між двома суб’єктами 
міжнародного права на сучасному етапі під 
час опанування учнями 10-х класів навчальної 
програми предмету «Громадянська освіта». 

На сучасному етапі взаємин Україна-НАТО 
в руслі гуманітарної  співпраці ключовим 
системним документом розвитку співробіт-
ництва з НАТО та важливим інструментом 
здійснення реформ в Україні за підтримки 
Альянсу є Річні національні програми співро-
бітництва Україна-НАТО (РНП), які розроб-
ляються з 2009 року. 

У контексті розвитку відносин України з 
НАТО на найвищому рівні ухвалені рішення 
про відмову України від здійснення політики 
позаблоковості; визначення нової Стратегії 
національної безпеки України (затверджена 
Указом Президента України від 5 травня 2015 
року №287/2015); проведення комплексного 
огляду сектору безпеки і оборони України; 
вдосконалення системи координації співробіт-
ництва України з НАТО; підвищення ефектив-
ності під час підготовки та реалізації річних 
національних програм; досягнення Україною 
максимального рівня взаємосумісності та спіль-
них спроможностей з НАТО; впровадження 
стандартів НАТО у військовій сфері. Зазначи-
мо, що в українському суспільстві збільшуєть-
ся суспільна підтримка курсу на членство 
України в НАТО. За різними даними – це 40-
50%. МЗС працює над тим, щоб у повній мірі 
використати відкриті для України можливості 
зближення з НАТО.  

Вкажемо, що 6 лютого 2016 року Верховна 
Рада України ратифікувала Угоду між Урядом 
України та Організацією Північноатлантичного 
договору про статус Представництва НАТО в 
Україні. Таку установу Альянс вперше відкрив 
саме в Україні. Також вперше в Україні у 
вересні 2015 р. на Яворівському полігоні 
пройшли командно-штабні навчання з реагу-
вання на надзвичайні ситуації «Україна-2015», 
які відкривали Президент України та Генера-
льний секретар НАТО. Від НАТО та її держав-
членів продовжує надходити матеріально-тех-
нічна, дорадча, тренувальна допомога україн-
ському сектору безпеки і оборони. Для роз-
витку практичного співробітництва під егідою 
КУН створено п’ять спільних робочих груп 
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Україна-НАТО (СРГ): з питань воєнної рефор-
ми (СРГ ВР); оборонно-технічного співробіт-
ництва (СРГО); економічної безпеки; плану-
вання на випадок надзвичайних ситуацій циві-
льного характеру (СРГ ПНС); зі співробіт-
ництва з питань науки і довкілля (СРГ НОД). 

У 2016 році засновано Трастовий фонд з 
питань розвитку національної системи проти-
мінної діяльності та протидії саморобним 
вибуховим пристроям. 

У 2014-2016 рр. в Україну були направлені 
радники в оборонній сфері до Офісу зв’язку 
НАТО в Україні в цілях дорадчої допомоги у 
підготовці нової Стратегії національної безпеки 
України; проведення комплексного огляду 
сектору безпеки і оборони України; досягнення 
Україною максимального рівня взаємосуміс-
ності та спільних спроможностей з НАТО; 
впровадження стандартів НАТО у військовій 
сфері (згідно з Коаліційною угодою в рамках 
реформи ЗСУ передбачається   поступовий 
перехід (до 2019 р.) на стандарти НАТО 
(STANAG)) [8, С.100]. 

Для України стратегічне партнерство з 
НАТО є невід’ємною складовою євроінтегра-
ційного курсу, оскільки доповнює процес 
внутрішньодержавних перетворень у контексті 
імплементації Угоди про асоціацію між Укра-
їною, з однієї сторони, та Європейським Сою-
зом, Європейським Співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами – членами, з іншої 
сторони, ратифікованої Законом України від 
16 вересня 2014 року № 1678-VII, реалізації 
Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», 
схваленої Указом Президента України від 12 
січня 2015 року № 5, та виконання Програми 
діяльності Кабінету Міністрів України, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 9 грудня 2014 року № 695 та 
схваленої Постановою Верховної Ради Укра-
їни від 11 грудня 2014 року № 26-VIII, важ-
ливими реформами оборонного та безпекового 
секторів, оборонно-промислового комплексу 
та національних Збройних Сил. Це дасть змогу 
зробити процес інтеграції України в європей-
ську та євроатлантичну спільноту комплек-
сним і всеохоплюючим [7]. 

Сьогоді завдяки реалізації проєктів в 
рамках програми НАТО «Наука заради миру 
та безпеки» плідно співпрацюють науковці з 
країн-членів і партнерів Альянсу та фінансу-
ються наукові дослідження в галузі безпеки (у 
формі виділення грантів на реалізацію багато-

річних проектів, семінарів, курсів, тренінгів та 
зустрічі науковців). 

Отже, за нинішніх умов, взаємодія нашої 
держави з НАТО підпорядковується насамперед 
потребам максимального зміцнення обороно-
здатності Української держави та реформування 
її Збройних сил, наближенню до стандартів 
організації, що дасть можливість у майбутньому 
відповідати критеріям, необхідним для 
приєднання до НАТО. 

Консультації і співробітництво між Укра-
їною і НАТО охоплюють широке коло галу-
зей, починаючи від операцій з підтримання 
миру, реформування структур безпеки і оборо-
ни, безпосереднього військового співробітниц-
тва й озброєнь до планування на випадок 
надзвичайних станів цивільного характеру, 
науки і довкілля й громадської дипломатії. А з 
огляду на конфлікт з Росією, співробітництво 
у багатьох галузях нині активізується, з метою 
підвищити здатність України гарантувати 
власну безпеку. 

Важливим є той факт, що Україна формує, 
уточнює й коригує пріоритети свого науково-
технічного та інноваційного розвитку на осно-
ві аналітичних досліджень, зокрема, у межах 
виконання Державної програми прогнозування 
науково-технологічного розвитку на 2008-2012 
роки, для визначення перспективних тенден-
цій розвитку науки і техніки, а також новітніх 
конкурентоспроможних технологій як найсучас-
нішого й найефективнішого інструменту 
вироблення державної політики в науково-
технічній сфері, забезпечення інноваційного 
розвитку національної економіки. 

Висновки. Таким чином, на основі проведе-
ного дослідження щодо основних напрямків та 
перспектив подальшого гуманітарного співро-
бітництва України й НАТО, ми зробила такі 
висновки. Ми констатуємо, що зовнішньо-
політичний курс України та засади зовнішньої 
політики у виборі механізмів забезпечення наці-
ональних інтересів мають визначальне значення 
для вибору місця у регіональних, європейських 
та глобальних системах безпеки. Такі посили 
слід донести до школярів для їхнього розуміння 
особливостей співпраці України та НАТО на 
сучасноиу етапі. Євроатлантична інтеграція 
України з початку незалежності почала входити 
до центрального кола питань зовнішньої 
політики. Західний вектор відігравав важливу 
роль і вважався геополітичним пріоритетом. 
Взаємовідносини Україна – НАТО залишаються 
у постійному полі зору українських фахівців і 
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експертів, проте висвітлення саме військово-
історичної складової не було предметом 
спеціального дослідження.  

Встановлено, що потреба вироблення єди-
ного довгострокового, конституційно закріп-
леного зовнішньополітичного курсу з метою 
захисту своїх національних інтересів для 
України залишається актуальним питанням. 
Україна друге десятиріччя пробує балансувати 
між основними стратегічними партнерами – 
США та Російською Федерацією. Непослідов-
ність щодо вступу у НАТО стала характерною 
рисою зовнішньополітичного курсу держави. 
Захист національних інтересів з часу здобуття 
Україною незалежності у 1991 р. є однією з 
найважливіших функцій держави. В епоху 
глобальних змін геополітичної ситуації питан-
ня національної безпеки і оборони стали жит-
тєво важливими для незалежної України 
періоду новітньої історії.  

Отже, становлення громадянського суспіль-
ства, розвиток демократичних інституцій, 
забезпечення прав і свобод людини повинно 
стати дієвими пріоритетами, які визначено ще 
на початку відновлення державного суверені-
тету в Україні і віднесено до сфери національ-
них інтересів. Окрім того, розвиток українсь-
кого суспільства, його економічні, соціально-

політичні, правові, гуманітарні потенції також 
потребують суттєвих допрацювань в контексті 
завершення процесу української самоідентифі-
кації, реформування усіх сфер суспільних 
відносин, відображення у громадській свідо-
мості й утвердження в політичній культурі 
європейських цінностей. Утвердження Укра-
їни як європейської держави й можливого май-
бутнього члена НАТО потребує нагального 
вирішення таких завдань державного будів-
ництва, як розв’язання проблем з визначенням 
лінії та режиму державного кордону; реформу-
вання системи державного управління; приве-
дення у відповідність з європейським україн-
ського права, слідчої та судової практики; ви-
корінення корупції; євростандартизації вироб-
ничих відносин, товарів, послуг, що пов’язано 
з тривалим процесом впровадження європей-
ської культури економічних відносин тощо. 
Уцілому процес євроатлантичної інтеграції 
України можна розглядати як певне продов-
ження її стратегічного курсу на утвердження в 
суспільстві принципів демократії, надання прі-
оритетності гуманітарній сфері розвитку суспі-
льства. При цьому збереження свободи, суве-
ренітету та територіальної цілісності України 
політичними, військовими, економічними та 
інформаційними засобами є її головною метою. 
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