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Выводы нашего исследования: Авторская 

реконструкция истории и хронологии религий [5–

8] полностью удостоверена путем отождествления 

15 небесных явлений, описанных в хрониках, из 

которых 11 затмений солнца, 3 зодиака и 1 вспышка 

сверхновой звезды. Подтвержден хронологический 

сдвиг на 1780 лет в истории Древнего Египта по 6 

явлениям, из которых 3 солнечных затмения и 3 

зодиака. Астрономически подтверждена дата 

распятия Иисуса Христа, как 18 марта 1010 года, и 

дата смерти Ибрагима – сына Пророка Мухаммеда, 

как 7 февраля 1152 года (28 шавваля 546 года 

Хиджры). Автором скомпрометированы привязки 

традиционных историков 3 небесных феноменов, 

как ошибочные. Затмение солнца по Ливию в 339 

году до н.э. совпадает в авторской и традиционной 

хронологии. Оставшиеся 11 небесных явлений не 

имеют отождествления в традиционной истории и 

хронологии, поэтому пренебрегаются историками. 
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ABSTRACT 

This scientific article examines Ukraine's relations with NATO in the face of Russian aggression against our 

country in the Donbass. The key moments of cooperation between Ukraine and the countries of the North Atlantic 

Alliance in strengthening the security and defense system of Ukraine are analyzed. The impact of such co-operation 

on the state of European security and on relations between NATO and the Russian Federation has been clarified. 

It is concluded that the aggression of the Russian Federation against Ukraine gave impetus to a new stage of 

development of our country's relations with NATO. It is emphasized that eliminating the factors that hinder 

Ukraine's accession to NATO, as well as maintaining the foreign policy and resolving the conflict in the Donbas, 

Ukraine has every chance of receiving the NATO Membership Action Plan. At the same time, the implementation 

of consistent and effective reforms, primarily in the direction of the Armed Forces, in order to transform them into 

a highly professional fighting force capable of repelling the enemy remains key. 
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АНОТАЦІЯ 

У даній науковій статті розглянуто відносини України з НАТО в умовах російської агресії проти 

нашої держави на Донбасі. Проаналізовано ключові моменти співпраці України та держав 

Північноатлантичного Альянсу в напрямку посилення системи безпеки та оборони України. З’ясовано 

вплив такого співробітництва на стан європейської безпеки, а також на відносини між НАТО та 

Російською Федерацією. Зроблено висновки про те, що агресія Російської Федерації проти України дала 

поштовх новому етапу розвитку відносин нашої держави з НАТО. Наголошено, що усунення чинників, які 

стоять на заваді вступу України в НАТО, а також в умовах збереження зовнішньополітичного курсу та 

врегулювання конфлікту на Донбасі Україна має усі шанси на отримання Плану дій щодо членства в 

НАТО. Поряд з цим ключовим залишається впровадження послідовних і дієвих реформ передусім в 

напрямку ЗСУ з метою їхнього перетворення у високопрофесійну бойову силу, яка здатна дати відсіч 

ворогу. 
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Збройна агресія Російської Федерації проти 

України фактично зруйнувала всю систему 

європейської колективної безпеки, що склалася 

після Другої Світової війни. Світове 

співтовариство виявилось безсилим у протистоянні 

агресивній політиці Кремля щодо країн 

колишнього СРСР. Підписанти «Будапештського 

меморандуму» не зуміли гарантували безпеку 

Україні в обмін на відмову від ядерної зброї, яку 

вона здійснила в першій половині 1990-х рр. Однак, 

це не означає, що наша держава опинилася сам на 

сам з агресором. Ситуація в регіоні змусила сусідні 

держави переглянути стратегії будівництва 

власних систем безпеки та оборони. Окрім 

численних політичних заяв на підтримку народу 

України у протистоянні агресору, європейські 

країни долучилися до антиросійських санкцій, які 

хоч і не змогли стримати військову агресію РФ на 

Донбасі, однак дали зрозуміти російському 

керівництву, що порушення Росією норм 

міжнародного права відіб’ється на російській 

економіці та добробуті самих росіян. Тим не менш, 

найважливішим з точки зору безпеки, залишається 

отримання Україною військово-політичної 

підтримки з боку міжнародного співтовариства і, 

зрештою, перехід європейських країн від заяв до 

рішучих дій.  

Російське вторгнення дало поштовх початку 

нового етапу у сфері військового співробітництва 

України не лише з окремими державами, але й з 

цілими організаціями колективної безпеки. 

Найвідомішою та найпотужнішою в політичному, 

економічному та військовому потенціалах є 

Організація Північноатлантичного Договору (далі 

– НАТО). Саме Альянс на практичному рівні 

показав, що співпраця з Україною є одним з 

пріоритетів і з початку російської агресії. НАТО 

стало консолідувати міжнародну підтримку 

України, а започатковані спеціальні трастові фонди 

Організації були і залишаються спрямованими на 

модернізацію командування ЗСУ, забезпечення 

контролю, логістику і стандартизацію, 

перепідготовку та соціальну адаптацію 

військовослужбовців та інші сфери. 

Військово-політична співпраця України з 

іноземними партнерами в умовах військового 

конфлікту на Донбасі спонукає вітчизняне науково-

експертне середовище активно досліджувати 

питання військово-політичного співробітництва, а 

також розробляти рекомендації при ухваленні 

вищими органами державної влади 

концептуальних рішень у напрямку посилення 

національної безпеки. При цьому науковці з огляду 

на сучасний стан речей повинні приділяти 

першочергову увагу співробітництву України з 

НАТО, оскільки особливої актуальності у нових 

умовах набувають наукові студії в яких широкого 

досліджено відносини Україна – НАТО крізь 

призму російської військової агресії. Відтак, метою 

даної статті аналіз військово-політичного 

співробітництва між Україною та Організацією 

Північноатлантичного Договору в умовах 

неоголошеної РФ війни з Україною. 

Станом на сьогоднішній день в українській 

історичній науці співпраці України з НАТО 

присвячено велику кількість наукової літератури, 

різноманітних аналітичних доповідей та довідок. 

Аналізу взаємовідносин України та НАТО, 

проблем та перспектив членства, присвячені 

публікації як відомих українських політиків, 

військово-політичних діячів, так і провідних 

вчених різних галузей науки. Увагу привертають 

дослідження Г. Перепелиці, Г. Ситника, В. Долгова, 

В. Горбуліна, В. Абрамова, В. Смолянюка та інших. 

Згадувані науковці розглядали різноманітні 

аспекти співробітництва розглядаючи не лише суто 

військово-політичний потенціал двосторонніх 

відносин, але й економічний та інформаційний 

потенціали, які набули надзвичайно важливого 

значення. 

Фактично одразу після початку неоголошеної 

війни з Росією наша держава відмовилася від 

позаблокового статусу та задекларувала курс на 

поглиблення євроатлантичної інтеграції [13]. 

Тодішній президент України П. Порошенко своїм 

Указом від 24.09.2014 р. № 744/2014 увів в дію 

рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 28 серпня 2014 р. «Про невідкладні 

заходи щодо захисту України та зміцнення її 

обороноздатності». У документі було визначено, 

що пріоритетним для національних інтересів 

України у сфері зовнішньополітичної діяльності у 

2014 р., а також і в наступних роках є налагодження 

стратегічного партнерства України з США, 

Європейським Союзом та НАТО. Окремі політичні 

діячі оголошували амбітні плани приєднання нашої 
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держави до складу Альянсу, вочевидь не до кінця 

розуміючи специфіку самої організації та умови 

прийняття до неї нових членів. Зважаючи на 

історично складені особливості можливість вступу 

України до НАТО нарізі можна розглядати 

гіпотетично. Не варто забувати, що Україна та 

НАТО мають понад 20-річну історію партнерства. 

Взаємини України та Альянсу призвели до 

накопичення широкого досвіду різноманітної 

взаємодії, яка була побудована на низці 

нормативних та політичних документів як на 

двосторонньому, так і на національному рівнях. У 

той же час постійна модернізація механізму 

співпраці з Альянсом, що характеризує відносини з 

військово-політичним блоком, значною мірою 

зумовлена тим, що проблема існування нових 

викликів для нацбезпеки потребує адекватної 

відповіді. 

Діалог та співпраця між обома сторонами 

розпочалися після закінчення «холодної війни», 

коли у 1991 р. незалежна Україна приєдналася до 

Ради Північноатлантичного співробітництва, а 

через три роки – в 1994 р. до програми 

«Партнерство заради миру». Слід зауважити, що 

для багатьох громадян в країнах колишнього 

соціалістичного табору, а також і в самому СРСР, 

офіційне ставлення до НАТО як «імперіалістичного 

агресивного блоку» межувало розумінням Альянсу 

як певного символу вільного Заходу [12]. В рамках 

співпраці з державами НАТО українські 

військовослужбовці в складі миротворчих 

батальйонів брали участь у військових операціях на 

Балканах, у Боснії та Герцеговині, Косово тощо. 

Починаючи з 1990-х рр., в міжнародних операціях 

з підтримання миру і безпеки під егідою НАТО та 

ООН взяли участь більше 42 тис. українських 

військовослужбовців [5]. 

Основоположними документом, який визначав 

відносини між Україною та НАТО стала Хартія 

1997 р. про особливе партнерство, якою було 

започатковано роботу Комісії Україна-НАТО для 

подальшого співробітництва. Хартію було 

підписано з метою розвитку відносин «особливого 

й ефективного» партнерства, яке, як відзначалося у 

ній, «сприятиме більшій стабільності та 

просуванню спільних демократичних цінностей у 

Центрально-Східній Європі»20. Принципи відносин 

особливого партнерства, механізми їхнього 

втілення, а також сфери співробітництва, що були 

визначені у документі, безпосередньо стосувалися 

військової сфери України. Започаткований 

консультативний механізм у вигляді двосторонньої 

Комісії був одним із головних досягнень Хартії, а 

також і всієї співпраці між Україною і НАТО, 

оскільки надав теоретичну можливість нашій 

державі проводити консультації з Альянсом одразу 

під час загострення зовнішньої загрози. 

У 2000 р. український парламент після 

численних дебатів ратифікував програму 

 
20 Хартія про особливе партнерство між Україною 

та Організацією Північно-Атлантичного договору 

від 09.07.1997.  [Електронний ресурс]. – Режим 

«Партнерство заради миру» (ПЗМ) та закон «Про 

статус перебування іноземних збройних сил на 

території України». Тоді ж було ухвалено новий 

закон «Про порядок допуску та умови перебування 

підрозділів збройних сил інших держав на території 

України» [3, c. 122]. 

У 2000-х рр. Україна переживала період 

своєрідного геополітичного лавірування, що 

отримало своє втілення у так званій «політиці 

багатовекторності». Українське керівництво то 

проголошувало стратегічне партнерство із Росією, 

то, після охолодження відносин з Кремлем заявляло 

про активізацію євроатлантичної інтеграції. 

Зокрема, в травні 2002 р., в Рейк’явіку Л. Кучма 

вкотре озвучив бажання України стати в 

майбутньому членом НАТО. Слід зазначити, що це 

супроводжувалось ухваленням Стратегії відносин 

України з НАТО та поданням офіційної заявки на 

вступ до НАТО.  

Саме в 2002 р. було зроблено чимало 

практичних кроків у налагодженні співпраці між 

Україною та НАТО – зокрема дано старт роботі 

Державної ради з питань європейської і 

євроатлантичної діяльності. Тоді ж було підписано 

Меморандум про взаєморозуміння між 

українським Кабміном та Верховним 

головнокомандуванням збройних сил НАТО, яким 

передбачалося залучення України до політичних 

консультацій, прийняття рішень, вироблення 

механізмів командування та планування під час 

реагування на кризові ситуації, досягнення 

оперативної сумісності проведенням 

багатонаціональних навчань 

Учасники парламентських слухань Верховної 

Ради України (жовтень 2002 р.) щодо 

взаємовідносин та співробітництва України з 

НАТО відзначали, що євроатлантична інтеграція 

України є суттєвим фактором зміцнення її 

національної безпеки, покликаним сприяти 

розвитку демократичних інститутів, 

громадянського суспільства, захисту прав і свобод 

людини, який, таким чином, відповідає 

життєвоважливим інтересам Українського народу 

[10]. Зрештою, рішенням Ради національної 

безпеки й оборони України 23 травня 2002 р. було 

розпочало процес, кінцевою метою якого було 

приєднання до НАТО. 

З 2004 р. Збройні Сили України були долучені 

до Концепції оперативних можливостей, що була 

створена задля підвищення взаємосумісності між 

підрозділами держав-партнерів, які були залучені 

до програми НАТО «Партнерство заради миру», та 

держав-членів НАТО. Вона дозволяла українським 

військовослужбовцям брати участь у навчаннях та 

операціях під командуванням НАТО, а також 

залучатися до оперативного чергування у складі 

багатонаціональних військових формувань високої 

готовності під проводом Альянсу. 

доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_002 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_002
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Україна не зуміла отримати ПДЧ на 

Бухарестському саміті НАТО 2008 р. Причиною 

цього на наш погляд стали особливості 

внутрішньополітичної ситуації в державі, що 

полягала в наявності значної політичної опозиції 

цьому процесу. Крім того, рівень стану 

боєготовності українського війська та його 

укомплектування не відповідав вимогам Альянсу. 

Водночас зважаючи на те, що ЗСУ вже брали 

активну участь у миротворчих місіях НАТО, 

Україна отримала можливість продовжувати з 

Організацією політичний діалог з елементами 

практичної співпраці. 

З приходом до влади Партії регіонів та у період 

президентства В. Януковича наша держава 

проголосила про свій позаблоковий статус, який 

проголошував наміри нашої держави реалізовувати 

співпрацю з усіма зацікавленими державами та 

міжнародними структурами [2]. Серед основних 

засад вітчизняної зовнішньої політики було 

визначено забезпечення національних інтересів і 

безпеки України шляхом підтримання мирного і 

взаємовигідного співробітництва з членами 

міжнародного співтовариства за 

загальновизнаними принципами і нормами 

міжнародного права. Принциповим серед 

законодавчо закріплених засад після 8 років 

просування до НАТО стала фіксація дотримання 

Україною політики «позаблоковості», що означала 

її неучасть у військово-політичних союзах, 

пріоритетність участі у вдосконаленні та розвитку 

європейської системи колективної безпеки, а також 

«продовження конструктивного партнерства з 

НАТО та іншими військово-політичними блоками з 

усіх питань, що становлять взаємний інтерес». Річні 

національні програми співробітництва з НАТО 

залишалися основним механізмом взаємодії, однак 

на практиці попри «євроатлантичність», яка за 

оцінками низки фахівців [12] простежувалась в 

діяльності влади та ухвалених документах, на 

практиці співпраця з НАТО у цей період, на наш 

погляд, переживала свою стагнацію. 

Чинник російської військової загрози спонукав 

владу України посилити зусилля у напрямку 

налагодження тісного співробітництва з НАТО. 

Починаючи з 2014 р. Україна намагалася усіляко 

вирішити проблемні питання, що стояли на шляху 

розвитку двосторонніх відносин. Пріоритетність 

подальшого розвитку відносин стратегічного 

партнерства України зі США, ЄС і НАТО було 

зафіксовано в рішенні Ради національної безпеки і 

оборони України від 28 серпня 2014 р. «Про 

невідкладні заходи щодо захисту України та 

зміцнення її обороноздатності» [11]. Як наслідок, 

вже у грудні 2014 р. українськими парламентарями 

було прийнято рішення про відмову від 

позаблокового статусу, який засвідчив свою 

неефективність. Це актуалізувало питання 

налагодження політичного діалогу, оскільки від 

нього безпосередньо залежало військове 

співробітництво.  

Варто звернути увагу, що в основі роботи 

Альянсу закладено те, що в умовах військового 

конфлікту чи нападу на одного або на кількох 

членів НАТО, такий напад буде розглядатися як 

напад на всіх членів, які зобов’язані надати 

допомогу одна одній. Це достатнього 

безпрецедентні гарантії безпеки, територіальної 

цілісності, недоторканості кордонів та державного 

суверенітету, які не дає жодна з наявних на сьогодні 

колективних систем безпеки [14]. Саме в цій 

особливості закладаються одні із чинників, які 

стоять на заваді повноцінній інтеграції України до 

складу НАТО. Передусім це пов’язано із наявністю 

неврегульованого військового конфлікту на 

території нашої держави. Верховна Рада України у 

січні 2018 р. визнала РФ державою-агресором, а в 

ухваленому законопроекті про деокупацію Донбасу 

назвала військову операцію на Донбасі «заходами 

із забезпечення національної безпеки і оборони, 

стримування і відсічі російської збройної агресії» 

[7]. Тим самим наявність конфлікту з РФ була 

зафіксована юридично. Своєю чергою, таке 

формулювання суперечить умовам вступу до 

НАТО [6]. Водночас, не слід забувати, що чимало 

правників, політиків та експертів переконують, що 

у правовому полі військовий конфлікт на Донбасі 

не становить перешкоди на шляху вступу України 

в Альянс. Натомість, на наше переконання, 

зважаючи на сучасну геополітичну ситуацію 

навколо нашої держави, навіть гіпотетичній 

можливості вступу нашої держави в Альянс 

перешкоджають щонайменше декілька інших 

причин, які можна пов’язувати власне із 

специфікою внутрішньополітичного життя в 

Україні.  

Однією із причин є невідповідність ЗСУ 

стандартам НАТО, досягнення якої потребує 

тривалого часу на реалізацію. Під стандартами 

НАТО слід розуміти систему угод, що допомагають 

найефективніше здійснювати спільне управління 

силами та військовими засобами, уможливлюють 

спільні операції та місії, бойову підготовку, 

технічне оснащення армій, розробку та 

виробництво озброєння та військової техніки. 

Однак владою України було започатковано 

процедуру поетапного переходу українських 

військовослужбовців до стандартів НАТО. 

Зокрема, вже з 2014 р. іноземні інструктори були 

присутні під час навчань українських 

військовослужбовців. Низка військових закладів 

започаткували впровадження програми НАТО з 

удосконалення військової освіти. До реформування 

оборонної структури в Україні залучені іноземні 

радники від 13-ти країн-членів НАТО, які надають 

консультативну дорадчу допомогу Міністерству 

оборони України та Генеральному штабу України. 

Серед них є фахівці, які перебувають при Комітеті 

реформ Міністерства оборони України та ЗСУ. 

Своїх спеціалістів надіслали США, Велика 

Британія, Литва, Канада, Німеччина та Польща. 

Під головуванням міністра оборони України 

при Міноборони було створено спеціальний орган 

– Комітет реформ МО України та ЗСУ, який 

об’єднав в собі фахівців військового будівництва в 

Україні, представників органів виконавчої та 
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законодавчої влади, радники від держав-членів 

НАТО, волонтери та представники громадських 

організацій. Спільними зусиллями було розроблено 

та детально розписано досягнення стратегічних 

цілей та основних завдань оборонної реформи на 

найближчі роки.  

Цілком очевидно, що виконання технічної 

частини стандартизації ЗСУ згідно з нормами 

НАТО є найбільш затратна за обсягами частина 

реформи. Адже в цьому випадку армію слід 

забезпечити технікою, зброєю, боєприпасами, 

харчуванням тощо. Розробку, закупівлю та 

модернізацію зразків озброєння та військової 

техніки здійснюють з поетапною заміною її 

застарілих зразків. При цьому першочерговим в 

цьому процесі є дотримання стандартів НАТО. Ще 

у 2015 р. було так звану Дорожню карту 

реформування Збройних Сил України. За його 

словами тодішнього міністра оборони України С. 

Полторака, у ЗСУ станом на листопад 2015 р. було 

впроваджено 115 стандартів НАТО, на основі яких 

розроблено 64 національні та військові керівні 

документи, розроблено перелік із 402 стандартів 

НАТО, які потребують першочергового 

впровадження [4]. У цьому напрямку, як елемент 

практичної допомоги НАТО Україні з метою 

реформувати ЗСУ згідно з натівськими 

стандартами слід розглядати Комплексний пакет 

допомоги (КПД), ухвалений на засіданні голів 

держав та урядів Комісії Україна-НАТО 9 липня 

2016 р. в рамках Варшавського саміту [15]. 

22 листопада 2018 р. Український Парламент у 

першому читанні, а 7 лютого 2019 р. – в цілому 

підтримав президентський законопроект про 

внесення змін до Конституції про інтеграцію 

України до Євросоюзу та НАТО. Тодішній голова 

держави П. Порошенко неодноразово наголошував 

на важливості вступу України до НАТО в контексті 

захисту від Росії. Зокрема, у своєму виступі в 

листопаді 2018 р. президент України зазначив: 

«Будь ми членом альянсу, Росія б ніколи не 

наважилася анексувати Крим». І вчергове згадав 

про віддалення України від Росії: «….Фіксуючи в 

Конституції обов'язковість курсу на вступ до НАТО 

і Євросоюзу, ми посилаємо меседж і в Москву: ми 

розлучаємося остаточно і безповоротно. Росія як 

країна-агресор не має і не буде мати права вето на 

наш вступ ні в НАТО, ні в Європейський Союз. Це 

суверенне право України як країни, яка впевнено 

йде своїм шляхом», – сказав голова держави [9]. 

Для вступу в Альянс Україні слід провести 

низку реформ в правовій сфері та секторі 

державного управління тощо. Як свідчать Річні 

національні програми України, з 2014 р. Україна 

робить рішучі кроки в напрямку налагодження 

інтенсивнішого діалогу з НАТО. Зауважимо, що ці 

документи в перспективі розглядаються як базові 

для затвердження для України Плану дій на 

членство в НАТО. Своєю метою такі програми 

мають реформування виборчого законодавства, 

системи судочинства, прокуратури, пенітенціарних 

органів, системи державного управління, 

податкової системи, енергетичного сектору, 

впровадження децентралізації, ефективної 

боротьба з відмиванням доходів, фінансуванням 

тероризму і незаконним розповсюдженням зброї. 

Увагу також звертають на впровадження 

ефективних систем логістики і стандартизації в 

армії, модернізації системи командування та 

військового управління, програми розвитку 

доброчесності для зменшення ризиків корупції в 

секторі безпеки і оборони. 

 Не останнє місце для повноцінної 

співпраці з НАТО та входження України до її 

структур належить ставленню громадськості до 

такої ідеї. Як свідчать соціологічні дослідження, 

питання євроатлантичної інтеграції України для її 

населення є надзвичайно важливим. Сьогодні в 

Україні значно збільшилася кількість прихильників 

ідеї членства в Північноатлантичному Альянсі і 

сягає вона понад 53%. Саме ставлення українців до 

НАТО стало одним із найяскравіших прикладів 

кардинальних зрушень у громадській думці. 

Водночас результати опитувань засвідчили також і 

те, що українські громадяни мало знають про 

НАТО, цілі та завдання, які переслідує Альянс. 

Зокрема, як засвідчили дані соціологічного 

опитування, проведеного Українським центром 

економічних та політичних досліджень ім. О. 

Разумкова, про ймовірні наслідки вступу до НАТО 

чи відмови від нього «знають мало» 36 % або 

«взагалі нічого» 16% українців [1]. 

Важливе місце у налагодженні 

співробітництва з НАТО в умовах військової агресії 

посідає наявність внутрішньополітичного 

консенсусу в державі. Варто зазначити, що 

російська агресія дещо згуртувала вітчизняний 

політикум у сфері євроатлантичної інтеграції. 

Однак, з часом на політичній арені дедалі частіше 

почали озвучувати свої антинатівські заяви 

представники проросійських політичних сил, 

зокрема партії «Опозиційний блок». Не змінилася 

ситуація і після позачергових виборів до Верховної 

Ради, що відбулися влітку 2019 р. В українському 

парламенті існують політичні сили, які 

продовжують спекулювати на темі участі України в 

системах колективної безпеки. Однак, як видається, 

склад Верховної Ради України IX скликання, 

збереже вектор євроінтеграції та реформування 

української армії згідно із стандартами НАТО. 

Підтвердженням цього слід вважати заклик 

українських парламентарів до Президента України 

забезпечити підготовку та подання у до 

Північноатлантичної ради НАТО та Генерального 

секретаря НАТО звернення про підтвердження 

наміру України отримати План дій щодо членства в 

НАТО [8]. 

Не слід забувати, що на процес інтеграції 

нашої держави до НАТО також впливає і ставлення 

самих держав-членів Альянсу, яке, нажаль, можна 

охарактеризувати як неоднозначне та суперечливе. 

Застереження, які час від часу звучать з боку 

лідерів європейських держав стосуються 

здебільшого загрози втягнення цих держав у 

глобальний конфлікт з Росією, наслідки якого 

можуть бути непередбачуваними. 
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проти України дала поштовх новому етапу 

розвитку відносин нашої держави з НАТО. 

Зважаючи на відверте ігнорування Кремлем норм 

міжнародного права і відсутність чітких механізмів 

їхній протидії, а також беручи до уваги важливе 

геостратегічне положення України, світове 

співтовариство почало надавати допомогу Україні 

у військовій та політичній сферах. Першість у 

цьому процесі почав відігравати військовий блок 

НАТО. З боку Альянсу зросла практична фінансова 

та матеріально-технічна допомога. Усунувши 

чинники, що перешкоджають вступу Україні в 

НАТО, а також в умовах збереження 

зовнішньополітичного курсу та врегулювання 

конфлікту на Донбасі наша держава цілком 

імовірно може отримати План дій щодо членства в 

НАТО. Звісно, зважаючи на те, що вступ до НАТО 

є перспективою щонайменше десяти наступних 

років, і залежить від впровадження Україною 

послідовних і дієвих реформ, а з боку Альянсу – 

політичної волі країн-членів НАТО, політичному 

керівництву України слід звернути увагу на 

реформування ЗСУ у високопрофесійну бойову 

силу, яка здатна дати відсіч ворогу та виконати 

поставлені перед собою завдання. 
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