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Партнерство Україна – НАТО
Відносини між Україною і НАТО почали розвиватися ще на
початку 90-х років XX ст. і відтоді стали одним з найбільш
значущих партнерств НАТО.
Консультації і співробітництво між Україною і НАТО охоплюють широке коло галузей, зокрема, політичний діалог, операції з підтримання миру, реформування структур безпеки і
оборони, безпосереднє військове співробітництво, оборонні
технології, розвиток оперативної сумісності, оборонну промисловість, готовність до реагування на надзвичайні ситуації цивільного характеру, а також науку і довкілля, й громадську дипломатію.

Офіс зв’язку НАТО є складовою Відділу політичних справ
і політики безпеки НАТО. Поточні пріоритети Офісу зв’язку
НАТО в Україні включають:
✓ Посилення політичного діалогу та практичного співробітництва між НАТО та Україною;
✓ Консультування і підтримка України в проведенні євроатлантичних реформ;
✓
Підтримка трансформації та демократичного управління
сектором безпеки і оборони України;
✓ Підтримка діяльності цільових фондів та реалізації програм НАТО-Україна з розвитку безпекового потенціалу;
✓ Координація зусиль членів Альянсу та інших міжнародних
донорів для підтримки програми реформ в Україні;
✓ Надання звітності, аналізу та консультацій штаб-квартирі
НАТО.

Представництво НАТО в Україні
Створене в 2016 р. Представництво НАТО в Україні забезпечує розвиток партнерства безпосередньо в країні. До його
складу входить Центр інформації та документації НАТО,
створений у 1997 р., який сприяє інформуванню громадськості про діяльність НАТО та переваги, які дає співробітництво між Україною і Альянсом, і Офіс зв’язку НАТО, створений у 1999 р., який сприяє участі України в програмі НАТО
«Партнерство заради миру» (ПЗМ) й процесу реформування
структур безпеки і оборони України, підтримуючи постійні
контакти з Міністерством закордонних справ, Міністерством
оборони, Радою національної безпеки і оборони й іншими
державними відомствами України.

Центр інформації і документації НАТО (ЦІДН) є структурним підрозділом Управління громадської дипломатії
штаб-квартири НАТО і був першим інформаційним закладом
НАТО в Україні, що забезпечує відкритий доступ до інформації широкій громадськості. ЦІДН у Києві відіграє провідну
роль у підвищенні обізнаності населення України про основні завдання та пріоритети НАТО, роз’яснює переваги співробітництва між Україною і НАТО, водночас надаючи підтримку українській владі у галузі інформування громадськості і
стратегічних комунікацій.

Реакція на російськоукраїнський конфлікт
У рамках відповіді на російсько-український конфлікт, Північноатлантичний Альянс посилив свою підтримку для розбудови безпекових спроможностей України. Відколи вибухнула
російсько-українська криза, НАТО послідовно дотримувалася чіткої позиції щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів. Держави-члени Альянсу не визнали і ніколи не визнають
незаконну і нелегітимну анексію Криму Росією, а також засудили цілеспрямовані дії Росії з метою дестабілізації ситуації на сході України із проведенням військового втручання і
підтримкою бойовиків.

Безпрецедентні рішення щодо надання допомоги Україні
були прийняті на Уельському (2014 р.) та Варшавському (2016 р.) самітах, і підтверджені на Брюссельському
(2018 р.) саміті НАТО.

На Уельському саміті 2014 р. держави-члени НАТО вирішили заснувати п’ять нових цільових фондів для допомоги Україні
в критично важливих сферах: управління, контроль, зв’язок та
комп’ютеризація (С4); логістика і стандартизація; кібернетична
безпека; перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців; медична реабілітація. Окрім того, на прохання України,
в 2015 р. Альянс погодився започаткувати шостий цільовий
фонд – для боротьби із саморобними вибуховими пристроями
та утилізації вибухонебезпечних предметів.

Цільові фонди – це механізм надання на добровільній основі окремими країнами-членами та
партнерами Альянсу цільової практичної допомоги державам-партнерам у галузі демілітаризації
та оборонної реформи в рамках індивідуальних
проектів за програмою «Партнерство заради
миру» (ПЗМ). Ефективність цього механізму, що
поєднує практичну допомогу країнам та високий
рівень публічної дипломатії, підтверджено успішною реалізацією з вересня 2000 р. трьох десятків
таких проектів.
Під час Варшавського саміту 2016 р. Північноатлантичний Альянс вирішив продовжувати надання стратегічних
консультацій та практичної підтримки в галузі реформування
безпекового та оборонного сектору України, включаючи заходи, визначені в Комплексній програмі допомоги (КПД),
що була ухвалена на засіданні Комісії Україна-НАТО.

На Брюссельському саміті 2018 р. глави держав і урядів
країн-членів НАТО привітали поступ щодо запровадження
Комплексної програми допомоги та її роль у вдосконаленні
оборонних спроможностей України і розбудові оперативної
сумісності.
НАТО і держави-члени знову підтвердили свою відданість
подальшому наданню допомоги Україні щодо реалізації порядку денного реформування національних структур безпеки
і оборони, зокрема, у рамках Комплексної програми допомоги, з тим, щоб Україна могла більш ефективно забезпечувати
власну безпеку.
Глави держав і урядів також підтвердили свою підтримку зусиллям України з посилення стійкості до гібридних загроз,
у т.ч. через активізацію співпраці в рамках Платформи
Україна-НАТО із протидії гібридній війні.
4 квітня 2019 р. на зустрічі у Вашингтоні міністри закордонних справ країн-членів НАТО узгодили пакет заходів з
покращення ситуаційної обізнаності в Чорноморському
регіоні і посилення підтримки Грузії та України. Відповідно
до цих рішень, союзники посилили свою практичну підтримку Україні, що включає співпрацю з її військово-морськими
силами, ситуаційну обізнаність, відвідування портів, навчання та обмін інформацією.

КПД має на меті зміцнення та розширення підтримки України
з боку НАТО, включаючи адаптовані до конкретних потреб
заходи з розбудови сил, засобів та можливостей в секторі
безпеки та оборони, що сприятиме підвищенню обороноздатності України на тлі широкого спектру загроз, у т.ч.
гібридних.

Відповідно до Комплексної програми допомоги,
НАТО продовжуватиме надавати консультації
стратегічного рівня з питань реформування складових сектору безпеки та оборони.
Крім того, КПД містить понад 40 цілеспрямованих
заходів з підтримки в ключових сферах, таких як:
управління, контроль, зв’язок та комп’ютеризація
(С4); логістика і стандартизація; оборонно-технічне співробітництво; кібернетична оборона;
енергетична безпека; медична реабілітація;
знешкодження саморобних вибухових пристроїв, розмінування й утилізація вибухонебезпечних
предметів; стратегічні комунікації; протидія гібридній війні; реформа органів безпеки; планування на випадок надзвичайних ситуацій цивільного
характеру.
Конкретні проекти реалізуються, зокрема, через
програми НАТО з розвитку та нарощування потенціалу, цільові фонди, програму «Наука заради
миру та безпеки» тощо.

31 жовтня 2019 р. на засіданні Комісії Україна-НАТО союзники підтвердили свою відданість подальшій підтримці
реформ в Україні та схвалили третій перегляд Комплексного пакету допомоги, пов’язуючи його із реформаторськими цілями, спрямованими на впровадження євроатлантичних принципів, кращих практик і стандартів, а також
посилення взаємодії з НАТО.
Союзники також привітали розвиток діалогу і співпраці між
НАТО та Україною з питань безпеки в Чорноморському регіоні, завірили в продовженні підтримки зусиль України з посилення її стійкості до гібридних загроз.

Програми НАТО на підтримку України
РОЗБУДОВА ДОБРОЧЕСНОСТІ
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Завдання:
допомога Україні з метою підвищення культури доброчесності в секторі оборони та безпеки;
 адання індивідуальної підтримки, спрямованої на досягнення тривалих результатів з посилення стійкого
н
реформування системи належного управління та запобігання корупції.
Впродовж 2015-2019 рр. у рамках Програми надавалася дорадча стратегічна
підтримка та здійснювалися заходи з
підвищення індивідуальної обізнаності,
навичок та інституційних можливостей
для зменшення корупційних ризиків,
а також зміцнення системи цінностей та відповідної
практики у сфері належного управління. Усі заходи, які
здійснювалися під егідою Програми, відображені у Річній робочій програмі для України, спрямованій на надання підтримки з впровадження принципів належного
управління в секторі оборони та безпеки.
Починаючи з 2015 р., більше 3000 представників військових навчальних закладів, різних силових відомств
та установ сектору оборони і безпеки взяли участь у
навчальних заходах Програми НАТО з виховання доброчесності, проведених у військових навчальних закладах в Україні (у Києві, Львові, Харкові, Хмельницькому, Одесі, Житомирі) та закордоном, а саме: семінар НАТО зі вступу до тематики виховання доброчесності; вступний курс НАТО з виховання
доброчесності в операціях з підтримання миру, що проводяться командою Мобільної тренінгової групи Тренінгового центру
операцій з підтримання миру ЗС Боснії і Герцеговини; тренінгах та семінарах Оборонного коледжу в Берліні та Школи НАТО
в Обераммергау, Центрі підготовки сил підтримання миру в Сараєво.
Україна надала відповіді на запитальник Програми із самооцінки, після чого відбувся Процес експертного аналізу у рамках НАТО. Серед
учасників опитування були Міністерство оборони України, Збройні Сили України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки
України, Національна гвардія України, Національна поліція України та Державна прикордонна служба України. Державна служба України
з надзвичайних ситуацій та Державна служба
спеціального транспорту України безпосередньо залучалися до участі в предметній дискусії
із представниками Групи експертного аналізу
НАТО. Висновки та рекомендації, напрацьовані
за результатами цього процесу, включені до Загальної доповіді щодо самооцінки та експертного аналізу Програми, оприлюдненої у жовтні
2019 р., та в подальшому формуватимуть і визначатимуть сутність спеціально розроблених
заходів надання підтримки Україні в рамках
Програми з виховання доброчесності.

УДОСКОНАЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ
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Завдання:
 ідтримка реструктуризації системи української професійної військової освіти та її переорієнтації з огляду на
п
західний підхід;
с творення умов для того, щоб система професійної військової освіти могла забезпечити офіцерів і сержантський склад новими освітньо-професійними компетенціями для досягнення взаємосумісності з НАТО;
 опомога українським навчальним закладам професійної військової освіти у п’яти сферах розвитку: освіта та
д
навчання (основні заходи), доктрини, управління персоналом, організація та матеріально-технічне забезпечення (допоміжні заходи).
Перший етап Програми, орієнований на інституційну та
організаційну адаптацію і формування факультативної основи, завершено. Українські заклади системи професійної
військової освіти та підготовки налагодили робочі стосунки
з основними євроатлантичними університетами та академіями, а також адаптували свою навчальну структуру до вимог сучасних навчальних методик підготовки нових офіцерів-інструкторів.
Другий етап Програми фокусує увагу на наданні допомоги з розробки навчальних програм у галузі цивільного демократичного контролю, управління персоналом, стратегічних комунікацій, лідерства, управління якістю, логістики та оперативного планування НАТО.
Для потреб Національного університету оборони України створено Центр
розповсюдження передових навчальних методик та підготовлено викладачів з розробки нових інтерактивних курсів віддаленого навчання на додаток до вже існуючих стаціонарних. На базі Житомирського військового інституту розроблено спеціалізований онлайн курс з кіберзахисту під назвою «10 принципів кібернетичної безпеки», який відповідає вимогам Загальної
настанови НАТО з кібернетичної безпеки. Започатковано проведення пілотних курсів у військових академіях/університетах
за новими навчальними програмами, включаючи підготовку офіцерів з оперативного управління та планування відповідно
до стандартів НАТО. Враховуючи досвід пілотного курсу в Львівській військовій академії, розпочато базовий курс підготовки
офіцерів, який має стати стандартним для всіх підготовчих закладів військової освіти.
Програма також надає підтримку закладам професійної військової освіти та навчальним центрам для сержантського та старшинського складу.
Завершується реалізація другого етапу затвердженої Генеральним штабом ЗС України Концепції розвитку професійного сержантського та старшинського складу ЗС України та Плану розвитку сержантських шкіл. Створено три сержантських навчальних центри, рівень
завантаженості яких вже досягнув половини від розрахункового показника. У навчальних закладах запроваджено нову чотирирівневу систему
підготовки сержантів та трирівневу програму удосконалення підготовки та оцінки інструкторів. Розпочато проведення нових курсів лідерства
сержантського складу та курсів з удосконалення підготовки інструкторів.
Впродовж 2014-2019 рр. було проведено 492 тренувальних курси, в
ході яких більше 5100 викладачів та студентів закладів професійної військової освіти пройшли підготовку відповідно до стандартів НАТО.
За підтримки Канади, Литви, США та інших членів Альянсу розробляються/переглядаються нові програми удосконалення командирської підготовки та підготовки інструкторів і спеціалістів (снайперів, спеціалістів з
розмінування, санітарів, сержантів бойових підрозділів та ін.).

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК
11 країн-

Провідна країна

Інші контрибутори

контрибуторів
Великобританія

Данія

Естонія

Фінляндія

Німеччина

Литва

Нідерланди

Норвегія

Польща

Швеція

Туреччина

4 основні

проекти
реалізуються

Завдання:
допомога українській владі в реалізації політики євроатлантичної інтеграції шляхом удосконалення професійного розвитку державних службовців;
сприяння реформі сектору безпеки та оборони за допомогою розбудови інституційного потенціалу.

У рамках Програми реалізуються чотири основні проекти:
• Проект «100 чемпіонів» орієнтований на професіоналізацію ключових державних службовців, задіяних у
сфері євроатлантичної інтеграції України із 55 державних установ (проводиться 7-8 щорічних тематичних модулів з важливих питань євроатлантичної
інтеграції для 150-200 держаних службовців). Для
них спеціально розроблені додаткові курси підвищення кваліфікації, які включають вивчення англійської мови, проектний менеджмент та удосконалення навичок з питань комунікації.
• Проект літньої академії «Молодь UA» має на меті
створити орієнтовану на реформи спільноту молодих державних службовців, здатних здійснювати зміни в Україні. Проект
реалізується шляхом організації щорічних тижневих літніх академій, а також проведення зустрічей випускників.
• Тренінговий центр Апарату Верховної Ради України (ВР) призначений для створення постійної тренувальної платформи на
базі ВР, укомплектованої та уповноваженої здійснювати незалежну оцінку потреб, структури тренувальних курсів та модулів,
а також проводити та оцінювати тренування державних службовців ВР. Проект реалізується спільно з Управлінням кадрів
Апарату Верховної Ради України.
• Департамент євроатлантичної інтеграції Національної академії Національної гвардії України створений у взаємодії з
Програмою. Він функціонує в якості тренувальної платформи відповідно до сучасних євроатлантичних стандартів. Спільно з
Академією в рамках Програми організовуються короткотермінові тематичні модулі для курсантів та офіцерів, а також проводяться семінари з підвищення кваліфікації для постійного складу Академії.

ПЕРЕПІДГОТОВКА І СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ
КОЛИШНІХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

11 000

випускників

65 локацій по
всій території
України

75% випускників

працевлаштувалися
на цивільному ринку
праці
Завдання:

сприяння процесу працевлаштування
військовослужбовців сектору безпеки та оборони України,
які залишають або залишили військову
службу, шляхом надання їм додаткової
професійної кваліфікації, орієнтованої
на попит цивільного ринку праці;
сприяння розбудові інституційного потенціалу державних органів сектору оборони та безпеки, що мають військові формування, з метою пом’якшення негативних
економічних та соціальних наслідків оборонного реформування.

За фінансової підтримки цивільного бюджету НАТО впродовж
2000-2019 рр. у рамках Програми було надано допомогу з професійної підготовки, психологічної підтримки та працевлаштування
близько 11000 військовослужбовців у більш ніж 65 закладах по
всій території Україні. До участі в курсах з професійної підготовки залучалися військовослужбовці зі складу Збройних Сил
України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Служби
безпеки України, які повинні
були залишити військову службу впродовж року з моменту
початку курсів або вже були
звільнені зі служби не більше,
як за три роки до початку навчання на курсах.
Отримувачам допомоги в рамках проекту надано можливість покращити власні знання та удосконалити професійні навички у сферах, що затребувані на су
часному ринку праці шляхом участі у цілій низці курсів, зокрема: англійська
мова, організація та ведення малого підприємництва, бухгалтерський
облік та податки, маркетинг, комп’ютерна графіка та дизайн, телекомунікації та радіоінженерія.
Про успішність Програми
свідчить стабільно високий щорічний середній показник соціальної адапта
ції її випускників до циві
льного ринку праці на рівні не менше 75%.

ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
ДЛЯ КОЛИШНІХ УЧАСНИКІВ АТО/ООС
Починаючи з 2014 р. психологічна реабілітація колишніх учасників АТО/ООС здійснювалася під егідою Цільового фонду
НАТО з переходу з військової кар’єри на цивільну.
Впродовж 2014-2019 рр. було проведено 241 семінар з психологічної реабілітації у 80 різних місцях по всій території України,
в яких взяли участь 9640 учасників.
Проведено триденні семінари з психологічної реабілітації, спрямовані на подолання наслідків посттравматичного стресового розладу для військовослужбовців Збройних Сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби
України. Цільовою аудиторією таких семінарів є особи, які брали участь у бойових діях на сході України та підпадають під демобілізацію.
Досвід, отриманий у ході семінарів, проведених за підтримки НАТО, сприяв
активізації заходів із розбудови загальнонаціональної системи психологічної
реабілітації.

9 640 осіб

отримали допомогу

241 семінар

з психологічної
реабілітації

80 локацій по всій
території України
Завдання:
сприяння психологічній
реабілітації колишніх учасників Операції об’єднаних сил
(ООС), з урахуванням нагальних потреб їх поступової адаптації до умов
цивільного життя;
сприяння розвитку всебічної стійкої
системи психологічної реабілітації у силових відомствах України.

ПРОГРАМА НАТО «НАУКА ЗАРАДИ МИРУ ТА БЕЗПЕКИ» (НМБ)

945 молодих

науковців отримали
підтримку в рамках
програм з обміну

143 семінари
перспективних
досліджень

721 експерт з України

90 багаторічних

26 інститутів

12 курсів

був залучений до
заходів НМБ

перспективних
досліджень

проектів

підвищення
кваліфікації

Завдання:
с прияння налагодженню практичної співпраці з питань, що становлять спільний інтерес у сфері посилення
безпеки НАТО та країн-партнерів Альянсу, шляхом підтримки міжнародних зусиль з протидії новим викликам
безпеці, підтримки операцій та місій під проводом НАТО та удосконалення системи раннього попередження і
прогнозування для запобігання катастрофам та кризам.
Активна взаємодія з Україною за Програмою
НМБ триває з 1991 р.; більше ніж 721 експерт
з України був залучений до заходів у рамках
Програми.
З 2014 р. Україна є найбільшим бенефіціаром
Програми НМБ. Упродовж останніх п’яти років з Україною як
провідним партнером було започатковано 69 заходів НМБ.
Наразі Україна залишається провідним партнером і має
28 поточних проектів НМБ, що становить 24% від загального обсягу Програми. Діяльність за Програмою НМБ в Україні
охоплює широке коло питань щодо нових викликів безпеці:
боротьба з тероризмом, передові технології, кібер-захист,
гібридна війна, енергетична безпека та захист від хімічних,
біологічних, радіологічних і ядерних речовин (ХБРЯ). Заходи
НМБ стосуються також гуманітарних та соціальних аспектів

безпеки, таких як виконання Резолюції Ради безпеки ООН
№1325 «Жінки, мир, безпека»; сприяють розробці передових технологій безпекового призначення; підвищують ефективність виявлення і знешкодження мін та вибухонебезпечних боєприпасів.
Зокрема, перелік завершених та поточних проектів, що реалізовуються Україною за підтримки країн-членів Альянсу в
рамках Програми НМБ, включає в себе:
– виявлення вибухівки та вогнепальної зброї у протидії
тероризму (DEXTER) – флагманський проект НМБ з розробки інтегрованої системи виявлення вибухівки та вогнепальної зброї в громадських місцях – дистанційно, в режимі
реального часу і без створення перешкод для перехожих;

– гуманітарне розмінування в Україні – багаторічний проект з надання допомоги Україні у сфері гуманітарного розмінування;
– багатонаціональна система телемедицини – багаторічний проект, що дозволяє медикам з різних країн долучатися
до ліквідації наслідків катастроф та інцидентів;
– компактні сенсорні системи для безпілотних літальних апаратів – багаторічний проект з розробки датчика для
безпілотних літальних апаратів (БПЛА), що дозволяє збирати
дані про розташування ворожих форпостів;
– радіолокаційна мережа візуалізації для спостереження за безпекою повітряних та морських кордонів
(NORMA) – багаторічний проект з розробки радіолокаційної
мережі, здатної забезпечити функціонування цілодобової
стійкої системи спостереження з високими можливостями
виявлення об’єктів за будь-яких погодних умов.

Допомога НАТО Україні через цільові фонди
МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОМАНДУВАННЯ, УПРАВЛІННЯ,
ЗВ’ЯЗКУ ТА КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ

€ 4 403 142

10 країн-

бюджет

Провідні країни

Канада

Німеччина

Великобританія

4 проекти

контрибуторів

реалізуються

Інші контрибутори

Данія

Ісландія

Латвія

Литва

Польща

Туреччина

США

Завдання:
 досконалення спроможностей України забезпечувати власну безпеку шляхом реорганізації та модернізації
в
С4 структур;
підвищення взаємосумісності між українськими С4 структурами та розвиток їх взаємосумісності з НАТО;
сприяння участі України в спільних навчаннях та операціях під проводом Альянсу.
Продовжується реалізація чотирьох проектів:
• Проект з обміну знаннями надає Україні можливість отримати доступ до експертних знань НАТО
(галузевих експертів), інформації, документації та
досвіду через семінари, курси, участь у С4-заходах
НАТО. У 2018-2019 рр. за підтримки та методичного забезпечення НАТО було започатковано проведення експертних С4 Хакатонів. У 2019 р. поведено курси з планування
системи комунікації та інформації, а також семінар-практикум
з аналітичного забезпечення процесу оборонного планування
НАТО та JDARTS (Інструмент оборонного планування НАТО).
Триває реалізація ініціативи з підтримки роботи персоналу України в установах НАТО. Цей проект здійснюється у тісній співпраці
з Консультативною радою з оборонної реформи (DRAB) щодо підтримки семінарів з трансформації системи командування і
управління (С2). Надано допомогу в розробці доктрин системи управління та контролю; в разі потреби така допомога надаватиметься й надалі. В 2020 р. планується надати підтримку в проведенні Третього Українського національного Хакатону, впровадження в Україні Концепції федеративної мережі місій та вивчення відповідного досвіду. Україна виявила інтерес щодо проведення в 2021 р. С4 Хакатону НАТО; в разі погодження цієї ініціативи Цільовий фонд НАТО надаватиме відповідну підтримку.
• Проект із захищеного зв’язку реалізується з метою забезпечення
України засобами захищеного супутникового зв’язку та засобами відстеження. У 2019 р. для підвищення стійкості зв’язку було надано обладнання супутникової захищеної телефонії «Іридіум», а також засоби
відстеження (трекери). У рамках подальшої реалізації цього проекту передбачається продовження річної передплати на користування сервісами «Іридіум», а також надання допоміжного обладнання. Відповідна проектна пропозиція вже передана провідним країнам для затвердження.
• Програма безпеки регіонального повітряного простору (RASP)
інтегрує цивільні та військові дані повітряного руху і забезпечує ситуаційну обізнаність повітряного
простору та безпеку управління
повітряним рухом, у т.ч. транскордонним. Завершено роботи з техніко-економічного обґрунтування проекту та проведено успішну демонстрацію можливостей RASP.
В 2019 р. у рамках проекту RASP створені підрозділи контролю у Львові, Одесі та
Вінниці, які будуть мати зв’язок з іншими об’єктами контролю НАТО в Європі. Формальна передача підрозділів буде проведена в 2020 р. У рамках подальшої реалізації
програми провідні країни наразі розглядають проектні пропозиції щодо підписання
трирічного контракту з підтримки функціонування та обслуговування згаданих центрів.
• Проект з ситуаційної обізнаності орієнтований на посилення потенціалу українського сектору безпеки та оборони із загальної ситуаційної обізнаності у відповідності
до стандартів та процедур НАТО. З цією метою Альянс планує надати відповідний Інструментарій ситуаційної обізнаності НАТО (програмне забезпечення), що дозволить
Україні протестувати національні засоби ситуаційної обізнаності та їх взаємосумісність з НАТО.

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЛОГІСТИКИ І СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Провідні країни

€ 4 100 000

9 країн-

271

800 експертів

бюджет

контрибуторів
Чехія

пройшли
підготовку

стандарт НАТО
впроваджено

Нідерланди

Польща

Інші контрибутори

Завдання:
 ідтримка реформи національної системи логістики і стандартизації
п
Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної
служби України шляхом впровадження трьох ініціатив, орієнтованих на
зміцнення потенціалу в наступних сферах:
1) підвищення національних спроможностей з кодифікації;
2) поліпшення можливостей управління системою постачання;
3) покращення можливостей управління стандартизацією.

Бельгія

Болгарія

Канада

Данія

Туреччина

США

Ініціатива 1: Кодифікація. Досягнуто планових показників повної оперативної спроможності національної системи кодифікації: 100% обладнання та програмного забезпечення
доставлено, сертифіковано та встановлено у рамках єдиної мережі. Створено й сертифіковано комплексну систему захисту інформації. Завдяки реалізованим заходам, Україна отримала від НАТО сертифікат відповідності для національної системи кодифікації і увійшла
до переліку країн, що отримують допомогу за шкалою Системи кодифікації НАТО.
Ініціатива 2: Управління системою постачання. Ця ініціатива має на меті удосконалити процеси
управління складськими запасами як однієї із ланок системи постачання. В 2019 р. завершено ремонт
чотирьох складських приміщень в Одесі. Впродовж 2020 р. планується придбати програмне забезпечення для системи складського менеджменту, доставити нове вантажно-розвантажувальне обладнання та провести тренування складського персоналу. Додатково, для потреб центру управління якістю Міністерства оборони України надано 27 робочих
станцій, а також підписано дві угоди між Агенцією НАТО з підтримки і постачання та Україною щодо постачання необхідного
обладнання. Чотири представники Міністерства оборони України взяли участь у восьмитижневій тренувальній програмі міжнародного співробітництва у сфері логістики Агенції НАТО з підтримки і постачання з (NICOLOG).
Ініціатива 3: Стандартизація. Станом на кінець 2019 р. в Україні було впроваджено 271 стандарт НАТО шляхом розвитку
відповідної нормативно-правової бази у сфері оборони як на національному, так і на відомчому рівнях. Міністерство оборони
України отримало Систему менеджменту інформацією у сфері стандартизації, до складу якої входить відповідне програмне
та технічне забезпечення і документація. Проведено необхідне тренування з використання цієї Системи. Впродовж 20142019 рр. у 45 тренувальних та навчальних заходах пройшли підготовку більше 800 експертів, у тому числі 44 галузевих експерти Міністерства оборони та Збройних Сил України, які закінчили курси з вивчення англійської мови.

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПЕРЕХОДУ
З ВІЙСЬКОВОЇ КАР’ЄРИ НА ЦИВІЛЬНУ

€ 595 000

Провідна країна

Інші контрибутори

бюджет

Норвегія

Албанія

Хорватія

Греція

Люксембург

Португалія

Туреччина

Завдання:
надання допомоги Україні з розробки та імплементації сталого, ефективного
7 країнта інтегрованого підходу до процесу переходу з військової кар’єри на цивільну
контрибуторів
та соціальної адаптації військовослужбовців;
впровадження такого підходу як функціональної складової системи менеджменту персоналом Збройних Сил України та інших силових відомств, зокрема, Національної
гвардії та Державної прикордонної служби України;
сприяння зміцненню миру шляхом розвитку якісної демократії, застосування принципів належного управління та цінностей свободи і прав людини, справедливості та верховенства права.
Під час першого етапу роботи (червень 2015 р. – червень 2019 р.) Цільовим фондом здійснювалися заходи з
надання аналітичної підтримки, розробки концепцій та аналізу політик, а також проводилася практична діяльність у формі ознайомчих візитів, семінарів з професійного розвитку із залученням відповідних галузевих експертів. За результатами першого етапу було розроблено всеохоплюючий системний підхід з надання підтримки
військовослужбовцям, які залишають службу і переходять до цивільного життя. Цей етап завершився розробкою української моделі переходу з військової кар’єри на цивільну.
З метою подальшого розвитку досягнутих результатів Цільовим фондом запропоновано додаткову ініціативу. У взаємодії
із сектором безпеки та оборони України розроблено пропозиції до другого етапу роботи фонду «Реформування переходу з
військової кар’єри на цивільну з метою розбудови спроможних і стійких оборонних інституцій». Триває обговорення надання
підтримки НАТО з реалізації цього етапу.

МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

€ 3 150 000

5 900 військовослужбовців, 1 800 практику-

522 особи

340 осіб пройшли
оздоровлення в
17 спортивних таборах

28 військовослуж-

ючих спеціалістів,
230 тренерів отримали
підтримку

бюджет

19 країн-

контрибуторів

Провідна країна

Болгарія

пройшли медичну
реабілітацію
закордоном

бовців забезпечено
протезами

Інші контрибутори

Австралія

Бельгія

Чехія

Данія

Естонія

Фінляндія

Франція

Німеччина

Угорщина

Японія

Литва

Нідерланди

Португалія

Словаччина

Словенія

Швеція

Туреччина

США

Завдання:
 адання допомоги пацієнтам, зокрема, діючим та звільненим військовослужбовцям, а також цивільному перн
соналу сектору безпеки та оборони з метою отримання ними невідкладних послуг з реабілітації та протезування за межами країни, а також доступу до професійної та спортивної реабілітації;
с прияння розвитку системи медичної реабілітації в Україні з метою гарантування наявності засобів для надання якісних та надійних послуг діючим і звільненим військовослужбовцям, а також цивільному персоналу
сектору безпеки та оборони.
522 військовослужбовці пройшли медичну реабілітацію закордоном, додатково 28 військовослужбовців забезпечено протезами.
13 поранених військовослужбовців пройшли тренувальний курс
трудової реабілітації. В 2020 р. у Болгарії планується надати реабілітаційну підтримку ще 110 військовослужбовцям. В 2020-2021 рр.
планується надавати реабілітаційну підтримку в США.
5900 військовослужбовців, 1800 практикуючих спеціалістів та 230 тренерів
взяли участь у більш ніж 100 тренувальних та навчальних заходах. У період з
березня 2018 р. по січень 2020 р. успішно проведено курс бакалаврської та
магістерської освітніх програм з протезування та ортопедії, сертифікованих за
стандартами Міжнародної спілки з протезування та ортопедії (ISPO). Освітня
програма з підготовки тренерів з ерготерапії успішно реалізована у 2019 р.
Наступний курс бакалаврської та магістерської освітніх програм з протезування та ортопедії, сертифікованих за стандартами
ISPO, триватиме до січня 2022 р. Магістерська освітня програма з ерготерапії триватиме до травня 2021 р. Навчальна програма для лікарів з фізичної реабілітаційної медицини триватиме до березня 2021 р. Переклад посібника «Фізична медицина
та реабілітація Бредома» планується завершити до березня 2021 р. У червні 2020 р. планується провести тренувальний курс
з електроміографії разом із групою американських фахівців департаменту фізичної медицини та реабілітації Вісконсинського
медичного коледжу. Наприкінці 2020 р. буде проведено освітній семінар для 2-3 військовослужбовців з виробництва електронних ортопедичних систем.
Проведено 17 спортивних оздоровчих зборів: надано допомогу 340 особам (170 військовослужбовців та 170 цивільних).
Організовано п’ять зборів сімейних реабілітаційних таборів на спортивно-тренувальній базі Міністерства оборони України:
надано допомогу 149 особам.
Українська команда у складі 30 поранених військовослужбовців взяла участь у Всесвітніх Іграх Нескорених у 2017 р. П’ять
поранених військовослужбовців брали участь у Марафонах Корпусу морської піхоти США в 2016 та 2017 рр. У 2020 р. продовжується надаватися підтримка українській команді для участі у чергових Всесвітніх Іграх Нескорених.
Реабілітаційне обладнання світової якості передано чотирьом медичним установам: у Львові (Міністерство оборони), Нових Санжарах (Національна гвардія), Циблях (Міністерство охорони здоров’я) та Ірпені (Міністерство оборони). Український науково-дослідний інститут протезування,
протезобудування та відновлення працездатності (Харків) отримав перший в області
сучасний реабілітаційний плавальний басейн. Міністерству оборони України передано
спеціальний адаптивний мікроавтобус. Планується надати підтримку для створення в
Харкові Національного центру передового досвіду з протезування.
Медичне реабілітаційне обладнання буде постачатися і в 2020-2021 рр., зокрема, до
Головного військового клінічного госпіталю в Києві; Медичного реабілітаційного центру «Пуща-Водиця»; державної реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю»; Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни
в Пущі-Водиці.

ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ ТА
ПРОТИДІЯ САМОРОБНИМ ВИБУХОВИМ ПРИСТРОЯМ

€ 724 120
бюджет

контрибуторів

Провідна країна

Словаччина

на базі 4 навчальних
центрів проведено
тренувальні курси

9 країн-

Інші контрибутори

Данія

Люксембург

Чорногорія

Норвегія

Румунія

Швеція

Великобританія

США

Завдання:
 осилення координації в рамках реалізації потенціалу України зі знешкодження вибухонебезпечних предметів
п
та протидії саморобним вибуховим пристроям;
допомога в трансформуванні існуючої в Україні системи знешкодження вибухонебезпечних предметів та розвиток протидії саморобним вибуховим пристроям у відповідності до стандартів НАТО.
У жовтні 2019 р. в Києві було проведено семінар щодо підходів НАТО до знешкодження вибухонебезпечних предметів
за участі 41 представника від усіх відомств українського
сектору безпеки. Навчальний ознайомчий курс з пошукових
заходів та планування проведено на базі чотирьох українських тренувальних центрів – Збройних Сил України, Національної поліції, Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних
ситуацій. Український старший офіцер у званні полковника взяв участь у
двотижневому курсі для штабних офіцерів НАТО зі знешкодження вибухонебезпечних предметів, який
проходив на базі Центру передового досвіду НАТО зі знешкодження вибухонебезпечних предметів.
Офіційно погоджено, надруковано
та розповсюджено першу версію
примірника Глосарію загальної термінології у сфері утилізації та протидії вибуховим
пристроям. Планується проведення додаткових семінарів та тренувань з метою сприяння обізнаності щодо підходів НАТО до знешкодження вибухонебезпечних предметів
та протидії саморобним вибуховим пристроям.

УТИЛІЗАЦІЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

€ 1 500 000
бюджет

3 країни-

Провідна країна

Інші контрибутори

контрибутори
Німеччина

Люксембург

Норвегія

Завдання:
 езпечна ліквідація могильників радіоактивних відходів на колишніх радянських військових об’єктах на териб
торії України та відновлення забрудненої радіацією території до безпечних екологічних норм.
Після успішного завершення першого проекту Цільового фонду (ліквідації могильника радіоактивних відходів, розташованого на колишньому радянському військовому об’єкті у Житомирській обл.), започатковано другий проект
з ліквідації могильника радіоактивних відходів на колишньому радянському
військовому об’єкті «Цибулеве» в Кіровоградській обл.
Реалізація проекту здійснюється в три етапи:
– перший етап – проведення радіаційного обстеження та дослідження об’єкта, визначення
рівня радіаційного забруднення та оцінка його впливу на навколишнє середовище;
– другий етап – попередня обробка радіоактивних відходів,
їх транспортування до місця поховання – спеціалізованих
підприємств Державного об’єднання «Радон»;
– третій етап – відновлення об’єкту, вилучення радіо
активно забрудненого ґрунту та приведення забрудненої
радіацією території військового об’єкту у відповідність до
безпечних екологічних норм.
У 2019 р. було успішно завершено перший етап проекту
та розпочато другий етап, який має завершитися в 2020 р.

Нові додаткові ініціативи в рамках ЦІЛЬОВОГО ФОНДУ З
УТИЛІЗАЦІЇ НАДЛИШКОВИХ АРСЕНАЛІВ ЗБРОЇ ТА БОЄПРИПАСІВ
Початковим завданням Цільового фонду було надати Україні
сприяння у виконанні зобов’язань за Оттавською конвенцією щодо
знешкодження протипіхотних мін, а також допомогти в безпечному знищенні застарілих і надлишкових запасів озброєнь і боєприпасів. За підтримки фонду було знищено 2,4 млн. одиниць протипіхотних мін ПФМ-1 (С) та утилізовано 28,4 тис. тон непридатних
до використання боєприпасів. Загальний бюджет для виконання
цих робіт становив € 27 000 000.
Нові додаткові завдання: в 2018 р., у відповідь на запит Міністра оборони України, Агенція НАТО з підтримки і постачання
в рамках проекту з демілітаризації розробила план, що передбачає надання Україні Автоматизованої системи управління запасами боєприпасів, легкого озброєння та стрілецької зброї (ASMeS),
а також удосконалення Системи управління безпекою зберігання
боєприпасів (ASM).

Ініціатива з НАДАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ
БОЄПРИПАСІВ, ЛЕГКОГО ОЗБРОЄННЯ ТА СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ (ASMeS)

€ 2 500 000
бюджет

250 користувачам на 17 військових об’єктах буде надано сучасне адаптоване програмне забезпечення

2 пілотні військові частини будуть забезпечені обладнанням, робочими станціями та мережевою інфраструктурою

Завдання:
 осилення спроможності ЗСУ з управління запасами боєприпасів, Провідна країна Інші контрибутори
п
ракет, стрілецької зброї і легких озброєнь (ЛОСЗ);
 провадження ефективних електронних рішень у сфері управління,
в
постачання, транспортування та обслуговування цих запасів з метою заміни застарілої системи фізичних (паперових) носіїв обліку,
яка використовується в існуючій системі управління запасами ЗСУ.

США

Бельгія

Німеччина

Скоординовано технічні вимоги для побудови інфраструктури на пілотних арсеналах та базах; надано рекомендації щодо створення Центру розвитку та супроводження системи; зібрана початкова інформація та дані
про ASMeS для подальшої атестації програмного забезпечення та створення і атестації комплексної системи
захисту інформації (КСЗІ).
Проведено спеціалізацію програмного забезпечення, розроблено план випробувань та підготовки до локалізації
програмного забезпечення. Спеціальне програмне забезпечення буде надано для 250 користувачів на 17 військових об’єктах: Командування сил логістики ЗСУ; 14 військових частин (стратегічні арсенали боєприпасів і бази для зберігання ЛОСЗ);
1-2 бойові військові частини. Планується передати технічне обладнання, робочі станції та створити мережеву інфраструктуру
у двох пілотних військових частинах, а також провести відповідне навчання для головних адміністраторів та користувачів.

Ініціатива з УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ
ЗБЕРІГАННЯ БОЄПРИПАСІВ (ASM)

€ 1 650 000
бюджет

Завдання:

80% складських запа-

сів боєприпасів пройшли
класифікацію небезпечності відповідно до стандартів НАТО

Провідна країна Інші контрибутори

США

удосконалення Системи управління безпекою зберігання боєприпасів (ASM);

Інформ. центр
аналізу безпеки боєприпасів
НАТО

Європейське командування ЗС
США

допомога в переході від застарілої радянської системи управління безпекою зберігання боєприпасів до системи, що відповідає стандартам Системи НАТО з безпеки та придатності до використання боєприпасів (S3).
Розроблено план переходу до нової Системи та розпочато його реалізацію. 80% складських запасів боєприпасів
пройшли класифікацію небезпечності відповідно до стандартів НАТО.
Надано обладнання для деревообробних майстерень на чотирьох арсеналах. Загальна вартість обладнання та
проектної документації становить € 390 000. Впродовж 2020 р. планується передати обладнання для лабораторії випробування боєприпасів.
300 спеціальних ламп для освітлення периметру надані арсеналу боєприпасів «Калинівка». Для потреб українських арсеналів
зберігання боєприпасів передано 10 ноутбуків.
У 2019 р. розпочато дворічні курси з вивчення англійської мови для 100 експертів у галузі поводження з боєприпасами від
Міністерства оборони України, ЗС України та Військової академії (Одеса).

Інші напрямки співробітництва України з НАТО
ПОСИЛЕННЯ ПРИСУТНОСТІ У ЧОРНОМУ МОРІ
З моменту незаконної анексії Криму Російською
Федерацією, НАТО посилило свою присутність у
Чорному морі з метою зміцнення безпеки в цьому
регіоні та посилення спроможності ВМС України діяти разом з НАТО та іншими країнами-партнерами.
У 2019 р. Постійні військово-морські групи НАТО
проводили спільні навчання з кораблями України
та Грузії, покращуючи здатність діяти разом. Декілька країн-членів Альянсу здійснюють повітряне
патрулювання в регіоні Чорного моря.
Приклади тісної співпраці включають регулярні
візити до Одеси кораблів НАТО та суден країнчленів Альянсу. Генеральний секретар НАТО Єнс
Столтенберг разом з Північно-Атлантичною Радою відвідав Одесу під час візиту до України
30 жовтня 2019 р.

СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ
НАТО надає сприяння Україні з розвитку потенціалу стратегічних комунікацій з метою забезпечення
ефективних та прозорих урядових комунікацій, приділяючи особливу увагу сектору безпеки та оборони. Альянс також надає консультативну допомогу та
сприяння в організації тренувань, обміну досвідом
та налагодженні галузевого експертного співробітництва. Завдяки підтримці НАТО, більше 1000 представників українських урядових установ відвідали
тренінги, семінари з різних комунікативних дисциплін, а також заходи з обміну досвідом.
Центр інформації та документації НАТО в Україні виконує функції виконавчого менеджера Дорожньої карти
Партнерства у сфері стратегічних комунікацій та тісно
співпрацює з представниками широкого кола міжнародної донорської спільноти з метою ефективного реагування на запити Української сторони щодо подальшого розвитку потенціалу стратегічних комунікацій.

ПЛАТФОРМА УКРАЇНА-НАТО ІЗ ПРОТИДІЇ ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ
З початку свого заснування на Варшавському саміті у
липні 2016 р. Платформа НАТО-Україна із протидії гібридній війні сприяє налагодженню співробітництва
між Альянсом та Україною у сфері протидії гібридним
загрозам. Платформа зосереджує увагу на посиленні
здатності України та Альянсу ідентифікувати гібридні загрози, а також нарощенні потенціалу державних
інституцій для забезпечення кращої готовності протидіяти гібридним загрозам, посиленні їх стійкості у
сфері цивільного захисту, захисту критичних інфраструктурних об’єктів, стратегічних комунікацій, захисту цивільного населення, кіберзахисту та протидії
тероризму.
У 2019 р. було реалізовано шість проектів з акцентом на чотирьох напрямах, що стосувалися розробки моделі гібридного конфлікту, системи кризового
менеджменту, захисту критичної інфраструктури та стратегічних комунікацій. Реалізація відповідних проектів триватиме і
в 2020-2021 рр. за фінансової підтримки та цільових внесків країн-союзників і партнерів, Центрів передового досвіду,
програм НАТО з розвитку співробітництва та зміцнення потенціалу, а також спільного фінансування з використанням інструментарію цільових фондів.

РЕФОРМА СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ ТА РОЗВІДУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ,
ПОВОДЖЕНННЯ ІЗ СЕКРЕТНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, ПОСИЛЕННЯ
ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ
Спільна робоча група Україна-НАТО з питань воєнної реформи високого рівня (СРГ ВР) виконує роль основної платформи, на якій обговорюються питання розвитку співробітництва
між Україною та НАТО у сфері реформування сектору безпеки
та оборони. СРГ ВР реалізує ініціативи у сфері цивільно-військових відносин, демократичного контролю та залучення громадськості до управління діяльністю Збройних Сил та інших
складових сектору безпеки, оборонного планування, розробки стратегії та концепцій національної безпеки. СРГ ВР надає
Україні можливість враховувати досвід країн-членів Альянсу та
мати доступ до їх експертного потенціалу, а також слугує інструментом, завдяки якому Альянс спрямовує свою допомогу.
У тісній взаємодії з виконавчою та законодавчою гілками влади, радники НАТО в рамках подальшого удосконалення існуючого законодавства України надають дорадчу допомогу в
розробці нового проекту закону про Службу безпеки України,
а також законопроектів про парламентський контроль, про
розвідувальну діяльність, про державну таємницю.

ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Спільна робоча група Україна-НАТО з військово-технічного співробітництва (СРГ ВТС) виконує
наступні завдання: аналіз результатів співробітництва Україна-НАТО в галузі озброєння та військово-промислового комплексу, визначення
пріоритетів подальшої спільної роботи; підтримка зусиль Уряду України у сфері реформування
системи військових закупівель та оборонного замовлення, а також реформування військово-промислового комплексу; надання допомоги Україні
для участі в проектах багатонаціонального співробітництва; моніторинг запровадження стандартів НАТО у ЗС України, а також реформування
системи логістики та стандартизації.

ПРОЦЕС ПЛАНУВАННЯ
ТА ОЦІНКИ СИЛ (ППОС)

ППОС забезпечує структурований підхід для посилення
взаємосумісності та можливостей Збройних Сил України
співпрацювати разом із країнами-членами НАТО в багатонаціональних навчаннях, операціях з реагування на кризи та
інших заходах, спрямованих на забезпечення безпеки та стабільності. ППОС є також інструментом планування та оцінки
досягнення прогресу з трансформації та модернізації оборонної та військової сфери.

ПЛАНУВАННЯ НА ВИПАДОК
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ЦИВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

НАТО надає сприяння Державній службі України з надзвичайних ситуацій у розбудові її потенціалу та можливостей у
сфері цивільного захисту та гуманітарної допомоги, реалізу
ючи заходи під егідою Євроатлантичного координаційного
центру реагування на природні лиха та катастрофи (ЄАКЦРСЛК). ЄАКЦРСЛК виступає в ролі клірингового центру для
координації як запитів, так і пропозицій щодо надання допомоги у випадку природних і техногенних катастроф.

Видання підготовлено Фондом «Ініціатива з дослідження східноєвропейської
безпеки» за сприяння та фінансової підтримки Центру інформації та
документації НАТО в Україні.

http://eesri.org

Фото: https://www.nato.int ; https://www.president.gov.ua ; http://www.mil.gov.ua ;
https://twitter.com/NATOinUkraine ; https://twitter.com/UKRinNATO ;
https://www.facebook.com/PDPUkraine ; https://www.facebook.com/UA.EU.NATO .

@EESRIorg

Київ, 2020

https://www.nato.int
@NATOinUkraine

