
“Україна – НАТО: 
партнерство 
заради миру” 



Суверенна, незалежна і стабільна Україна, неухильно віддана 
демократії і верховенству права, має першорядне значення для 
євроатлантичної безпеки.  



   Виставка присвячена співробітництву України та 
Північноатлантичного альянсу. Відносини між Україною 
та НАТО формувалися на складній і суперечливій основі й 
зазнали досить складної еволюції від категоричного 
неприйняття до особливого партнерства. Для 
українського суспільства й політичної еліти конче 
необхідно визначити баланс між вигодами та 
проблемами, пов’язаними зі вступом до НАТО, а відтак 
ухвалити правильне рішення щодо членства в Альянсі .  
       У запропонованих виданнях міститься загальна 
інформація про історію, завдання, структуру НАТО, 
напрями діяльності організації, процеси трансформації 
та розширення Альянсу, а також партнерство й 
співпрацю з іншими країнами, і зокрема з Україною. 



 «Партнерство заради миру» (ПЗМ) – це програма 
практичного двостороннього співробітництва між 
окремими країнами-партнерами та НАТО, завдяки якій ці 
країни можуть розвивати відносини з НАТО, самостійно 
визначаючи власні пріоритети для співробітництва. 
 Суть програми ПЗМ полягає у партнерстві між 
окремою країною-партнером і НАТО, що формується на 
індивідуальній основі, згідно з індивідуальними потребами 
цієї країни, та реалізується спільно на такому рівні і з 
такою швидкістю, які обирає уряд кожної країни-учасниці. 
Україна приєдналася до Програми ПЗМ 8 лютого 1994 року 
після підписання відповідного рамкового документу. 
  



1.  Закон України «Про основи національної безпеки України»: прийнятий 19.06 2003 р.       
N 964-IV/Верховна Рада України [Електронний ресурс].- Режим доступу: 
mil.univ.kiev.ua/files/ 16_671224720.doc  
 Визначає основні засади державної політики, спрямованої на захист 
національних інтересів і гарантування в Україні безпекиособи, суспільства і держави 
від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності..    

2.  Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»: прийнятий 1.07.2010 р. 
за N 2411-VI/ Верховна Рада України [Електронний ресурс].- Режим доступу:  
https://uk.wikipedia.org    

 Визначає засади внутрішньої політики України у сферах розбудови державності, 
розвитку місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів, формування 
інститутів громадянського суспільства, аціональної безпеки і оборони, в економічній, 
соціальній і гуманітарній сферах, в екологічній сфері та сфері техногенної безпеки, а 
також засади зовнішньої політики України. / 

3.  Указ Президента України “Питання української частини Спільної робочої групи 
Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого рівня”: від 03.05.2017 № 125/2017 

[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://search. ligazakon. ua/ l_ doc2. 

nsf/link1/U125_17.html 
4.  Указ Президента України “Концепція вдосконалення інформування громадськості з 

питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 р.”: від 21.022017 р. № 
43/2017 [Електронний ресурс].- Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/43/2017 

5.  Указ Президента України [Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 
від "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій)“]: від 28.04 2017 р. №133/2017 [Електронний ресурс].- 
Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 
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 НАТО:  довідник: видання присвячене 50-й річниці Альянсу.- К.: 
Молодь, 1999. – 543 с. 

 

 

 

Довідник присвячен 50-й 
річниці НАТО. В ньому йдеться про 
діяльність з питань Альянсу та 
його політики, плани та 
перспективи організації на 
майбутнє. 

Видається відділом 
інформації і преси. Використані 
формулювання як найточніше 
відображають консенсус серед 
країн-учасниць, який є основою 
прийняття рішень в Альянсі 



 

 

 

 Муковський І.Т. Інформаційно-аналітична діяльність в 
міжнародних відносинах: навч. посіб./ І.Т. Муковський, А.Г. Міщенко, М. М. 
Шевченко.- К.: Кондор, 2012,- 224 с. 
 
 

 

 

Навчальний посібник побудовано за 
стандартами кредитно-модульної системи 
відповідно до умов Болонської декларації. 
Згідно з “Освітньо-професійною 
програмою підготовки бакалаврів напряму 
підготовки “Міжнародні економічні 
відносини”, в посібнику розглядаються 
теоретичні засади інформаційно-
аналітичної діяльності та основні напрями 
формування інформаційної та 
прогностичної культури економістів-
міжнародників. Посібник містить тематику 
навчальної дисципліни, матеріали лекцій і 
плани семінарських занять, тематику 
індивідуальних науково-дослідних 
завдань, перелік питань, що виносяться на 
контрольні заняття (модульний контроль). 
Для студентів, аспірантів, викладачів та 
всіх тих, хто цікавиться проблемами 
міжнародних відносин. 
 



 

  Що означає членство в НАТО? Польський досвід у процесі 
євроатлантичної інтеграції [Електронний ресурс].- — Б.м., 2006.— 36с. –
Режим доступу: du.ua/index.php?page=/ua/05proekt/01nato 

   

  Матеріали наукової 
конфоренції проведеної 
Інститутом Костюшки - 
Інститутом Європейської 
інтеграції в Києві в грудні 
2006р. Експерти з Польщі 
представили польський досвід 
отриманий у процесі 
євроатлантичної інтеграції, 
представникам державних 
інституцій та недержавних 
організацій з України. 

 



 Безпека поширюється на євроатлантичний регіон: Роль НАТО і 
країн-партнерів Альянсу [Електронний ресурс]. — Б.м., Б.р. — 27с. -
Режим доступу: du.ua/index.php?page=/ua/05proekt/01nato 

 

 

 

 

Інформаційний буклет про 
діяльність НАТО. 



 Окремі аспекти відносин Україна - НАТО: коротко про головне 

[Електронний ресурс]. — Б.м., Б.р. — 27с. - Режим доступу: du.ua/index. 
php?page=/ua/05proekt/01nato 

  В інформаційному виданні 
викладено засадові принципи діяльності 
НАТО, зокрема належну увагу приділено 
висвітленню цивільного виміру: 
наукового та освітнього потенціалу, 
окремих аспектів захисту довкілля тощо. 
 Проаналізовано відносини України 
з НАТО, а також перспективи 
національного оборонно-промислового 
комплексу. Текст та ілюстрації надані 
Міністерством закордонних справ 
України. У виданні використані 
фотоматеріали Українського 
національного інформаційного агенства 
"Укрінформ", Міністерства України з 
питань надзвичайних ситуацій та у 
справах захисту населення від наслідків 
чорнобильської катастрофи, інтернет-
сайту НАТО. Розраховане на широке коло 
читачів. 



 Газін В.П. Актуальні проблеми сучасності: історія, світова 
політика: монографія/В.П. Газін.- К.: ВД “Слово”, 2009.- 424 с. 

 

 

У монографії аналізується 
широкий спектр проблем сучасності  
від краху комунізму і становлення 
нових незалежних держав на рубежі 
80-90-х, балканської кризи 90-х рр. ХХ 
ст. до процесу формування наприкінці 
ХХ – початку ХХІ ст. нового світового 
порядку.  

Книга порушує проблеми, які 
сьогодні турбують людство. Значна 
увага приділена ролі й місця України в 
європейській та євроатлантичній 
системі міждержавних відносин. 



  Довідник НАТО [Електронний ресурс] . - Brussels, 2006. -383 c.- 
Режим доступу: du.ua/index.php? page= /ua/ 05proekt/ 01nato 

 
 У новому виданні Довідника 

НАТО пропонується комплексний 
огляд Північноатлантичного 
альянсу на початку нового 
тисячоліття. У ньому подається 
портрет Альянсу, який зазнає 
значного впливу і 
трансформується в результаті 
бурхливих змін минулого 
десятиліття, і який готовий 
взятися до виконання 
фундаментальних завдань, що 
стоять перед ним 

 



 Зленко   А. М.  Дипломатія і політика. Україна в процесі 
динамічних геополітичних змін [Електронний ресурс]/А. М. Зленко.-Харків: 
Фоліо, 2003.- 359 с.- Режим доступу: https://uk. wikipedia. org/ wiki/  
 

Книга Анатолія Зленка досить 
академічна та толерантна, що 
засвідчує його як послідовного 
дипломата. Книга є першою спробою 
проаналізувати зовнішньополітичну 
діяльність України за всі роки її 
новітньої історії, зроблено це через 
призму власного досвіду Анатолієм 
Зленком. Це — портрет України 
дипломатичної, написаний на тлі 
глобальних геополітичних змін, які 
відбуваються на наших очах, і водночас 
правда про зовнішню політику України, 
отримана з перших рук. В книзі є 
біографічні довідки дійових осіб сучасної 
світової політики 
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 Вступ до НАТО - стратегічний вибір України[Електронний 

ресурс] / за заг. ред. О.І. Соскіна. - К.: Вид-во "Ін-т трансформації сусп-ва", 
2008. - 192 с. -Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/  
  

       

Науково-методичне видання 
видане у формі колективної 
монографії, покликано 
забезпечити науково-методичне 
та методологічне сприяння 
підвищенню свідомої підтримки 
суспільством, насамперед 
регіональною громадськістю, 
вступу України до НАТО через 
інформування громадян з питань 
євроатлантичної інтеграції, 
вироблення засад створення і 
діяльності регіональних центрів 
євроатлантичної інтеграції в 
Україні з активним залеченням до 
їх роботи органів місцевої влади, 
вищих та загальноосвітніх 
навчальних закладів, громадських 
організацій. 
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 Євроатлантична інтеграція України в контексті 
міжнародного досвіду: освітній пакет [Електронний ресурс] / за заг. ред. 
В.В. Балабіна. - К.: ТОВ"Інфордук", 2007.  - 235 с. - Режим доступу: 
http://lib.rada.gov.ua/static/excursion/NATO.html 

     

   У освітньому пакеті 

розміщені базові, офіційні 
документи, довідки, данні і факти, 
а також офіційні коментарі, 
експертні оцінки, які стосуються 
підходів і досвіду НАТО, їх членів і 
партнерів. Додаються 
інформаційні джерела, зокрема в 
Інтернеті, доповнена, хоча і не 
повна, через обмежені можливості 
посібника, бібліографія, допоміжні 
матеріали, карти. 



  НАТО: історія, структура, діяльність. перспективи [Електронний 
ресурс] : навч. посіб./ С.В. Федонюк, В.Й. Лажнік, А.А. Моренчук та ін. - 
Луцьк: "Вежа", 2008. - 258 с. - Режим доступу: http://lib.rada.gov. ua/ 
static/excursion/NATO.html 

 

 

У навчальному посібнику 
розкрито передумови та історію 
формування Організації 
Північноатлантичного договору 
(НАТО), структуру, основні завдання 
і напрями діяльності НАТО, процеси 
трансформації й розширення 
організації. Розглядаються напрями 
співпраці України з НАТО, 
перспективи вступу України в 
євроатлантичні структури. 
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Павличко В.Д. Україна і НАТО/В.Д. Павличко //Слово Просвіти.-2018. -
№ 16.-19-25 квітня.- С. 1-2. 

  

 

Право на членство в НАТО 
підтверджене рішеннями 
Бухарестського саміту. Сьогодні 
українське суспільство виступає 
за якнайшвидше приєднання до 
НАТО. Пора винести питання про 
членство України в НАТО на 
всеукраїнський референдум для 
остаточного підтвердження 
безпекового і цивілізаційного 
вибору України. 

 

 




