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Що таке НАТО?
НАТО (Організація Північноатлантичного договору)–
міжнародна організація, створена 4 квітня 1949 року
для колективної оборони країн Західної Європи та
Північної Америки

КРАЇНИ-ЧЛЕНИ НАТО
У ЦЕЙ ЧАС ІСНУЄ

29
КРАЇН-ЧЛЕНІВ

Членство в НАТО відкрите для «будь-якої іншої
європейської країни, що здатна просувати принципи
цього Договору і робити внесок у підтримання безпеки
на північноатлантичному просторі».
НАТО також має те, що називається План дій
щодо членства. За допомогою якого, надається
практична консультація і адресна допомога країнам,
що прагнуть стати членами, підготуватися до
членства і відповідати ключовим вимогам.

ОСНОВНІ ФАКТИ
Мета НАТО полягає в тому, щоб гарантувати свободу і безпеку його
членам за допомогою політичних і військових засобів.
ПОЛІТИЧНІ
НАТО сприяє демократичним цінностям і надає можливість членам
консультуватися і взаємодіяти в області захисту і безпеки.
ВІЙСЬКОВІ
НАТО вважає своїм обов’язком мирне розв’язання суперечок.

Відвідайте офіційний
веб-сайт: www.nato.int
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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 для обох сторін.

ПРЕДСТАВНИЦТВО НАТО В УКРАЇНІ
Створене в 2016 році.
Ключові задачі: участь в усих заходах співробітництва в рамках
Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО, надання
дорадчої допомоги українським державним органам та офіційним
особам та сприяння створенню стратегічного партнерства між НАТО,
державними органами та громадськими організаціями в Україні.

Офіс зв’язку НАТО
в Україні
Заснований у квітні 1999 року.
Ключові задачі:
зв'язок та взаємодія: керівні
органи України, НАТО,
країн-членів та країн-партнерів
НАТО;
консультативно-дорадча
допомога: Україні та НАТО
стосовно поточного та
майбутнього співробітництва;
сприяння: програми,
проекти, заходи, візити.

текст Хартії про особливе
партнерство між Україною
та НАТО: goo.gl/vNVeAV

Центр інформації та
документації НАТО
Заснований у 1997 році.
Ключові задачі:
поліпшення інформованості
про НАТО;
доступ до документів та
публікацій НАТО;
сприяє та надає фінансову
підтримку українським
неурядовим організаціям у
проведенні заходів, виданні
публікацій та розробці
навчальних програм,
присвячених НАТО та/або
відносинам Україна НАТО.

2014
На Уельському саміті держави-члени
НАТО вирішили заснувати п’ять нових
цільових фондів для допомоги Україні.
Окрім того, на прохання України,
в 2015 р. Альянс погодився
започаткувати шостий цільовий
фонд – для боротьби із саморобними
вибуховими пристроями та утилізації
вибухонебезпечних предметів.

2016
Під час Варшавського саміту
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.

2018
На Брюсельському саміті
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.
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 НАТО-Україна з
протидії гібридним загрозам.

Веб-сайт Україна-НАТО:
goo.gl/vNVeAV

2019
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект про
закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство
в Європейському союзі й НАТО. Відповідно до схвалених змін,
до повноважень ВР додано "реалізацію стратегічного курсу держави
на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі
та в Організації Північноатлантичного договору", а уряд
"забезпечує реалізацію" цього курсу, Президент проголошується
"гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття
повноправного членства України в Європейському Союзі та в
Організації Північноатлантичного договору".

Програми НАТО
на підтримку України
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Програм НАТО на
підтримку України

Розвиток доброчесності
Удосконалення військової освіти
Професійний розвиток
Перепідготовка та соціальна адаптація військових,
психологічна реабілітація для колишніх учасників АТО/ООС
Планування на випадок надзвичайних ситуацій цивільного
характеру
Процес планування та оцінки сил
Програма НАТО «Наука заради миру і безпеки»
Військово-технічне співробітництво
Реформування сектору безпеки та оборони
Стратегічні комунікації
Платформа НАТО-Україна з протидії гібридним загрозам

Веб-сайт Україна-НАТО: goo.gl/vNVeAV

ПЕРЕПІДГОТОВКА ТА СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ
ВІЙСЬКОВИХ
Мета: сприяння процесу цивільного працевлаштування звільнених
військовослужбовців, надаючи їм можливість отримати додаткову
професійну кваліфікацію, орієнтовану на вимоги цивільного ринку
праці.
Станом на липень 2018 р. в рамках програми було надано допомогу
з професійної підготовки, психологічної підтримки та працевлаштування майже 10200 військовослужбовцям.
Детальніше тут

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК
Мета: допомога українській владі в реалізації політики євроатлантичної інтеграції шляхом удосконалення професійного розвитку
державних службовців.
Програма наразі включає такі основні проекти:
- Проект «100 чемпіонів», який включає проведення 7-8 щорічних
тематичних модулів з важливих питань євроатлантичної інтеграції.
- Проект літньої академії «МолодьUA» (YoungUA), який реалізується
шляхом організації щорічних тижневих літніх академій, а також
проведення зустрічей випускників.
- Євроатлантична освітня платформа
- Трансформація Дипломатичної академії України – кінцевою метою
цього проекту є посилення навчального потенціалу Академії шляхом
проведення тренувань, вдосконалення організації та планування
навчального процесу.
Детальніше тут

Програми НАТО
на підтримку України
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Цільових Фондів

Модернізація системи командування, управління,
комунікації та комп’ютеризації
Реформування системи логістики і стандартизації
Збройних Сил України
Кіберзахист
Створення системи переходу з військової кар’єри
на цивільну
Протидія саморобним вибуховим пристроям і знешкодження вибухонебезпечних предметів
Медична реабілітація
Утилізація радіоактивних відходів
Знищення звичайних боєприпасів, стрілецької та легкої
зброї і мін
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».
Детальніше тут

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЛОГІСТИКИ І
СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЗСУ
Мета: підтримка Програми допомоги НАТО Україні з метою
реформування національної системи логістики і стандартизації
шляхом впровадження трьох ініціатив, а саме:
– Ініціатива 1: підвищення національних спроможностей з кодифікації;
– Ініціатива 2: поліпшення можливостей управління системою
постачання;
– Ініціатива 3: покращення можливостей управління стандартизацією.
Детальніше тут

МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
Мета: надання допомоги пацієнтам, забезпечення невідкладних
послуг з реабілітації та протезування за межами країни, а також
доступу до професійної спортивної реабілітації; сприяння розвитку
системи фізичної реабілітації в Україні.
Детальніше тут

ЗНИЩЕННЯ ЗВИЧАЙНИХ БОЄПРИПАСІВ,
СТРІЛЕЦЬКОЇ ТА ЛЕГКОЇ ЗБРОЇ ТА МІН
Мета: сприяння Україні у виконанні зобов’язань за Оттавською
конвенцією щодо знешкодження протипіхотних мін, а також
допомога в безпечному знищенні застарілих і надлишкових запасів
озброєнь і боєприпасів.
Детальніше тут

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПЕРЕХОДУ З ВІЙСЬКОВОЇ
КАР’ЄРИ НА ЦИВІЛЬНУ
Мета: надання допомоги з перепідготовки і соціальної адаптації
військовослужбовців; сприяння зміцненню миру шляхом розвитку
демократії, застосування принципів належного управління та
фундаментальних цінностей, таких як права і свободи людини,
справедливість і верховенство права.
Детальніше тут

Програми НАТО
на підтримку України
ПРОГРАМА НАТО «НАУКА ЗАРАДИ МИРУ І БЕЗПЕКИ»
Мета: сприяння налагодженню практичної співпраці між експертами
та науковцями країн-членів НАТО і країн-партнерів.
Україна є найбільшим бенефіціаром цієї програми з 2014 р.
Наразі українські науковці та експерти беруть участь у реалізації
43 проектів, орієнтованих на вирішення широкого спектру викликів
у галузі безпеки, таких як: боротьба з тероризмом; енергетична
безпека і захист від матеріалів, що містять хімічні, біологічні,
радіологічні та ядерні компоненти; розвиток передових технологій
безпекового спрямування; гуманітарні та соціальні аспекти безпеки.
В 2014-2018 рр. 880 міжнародних експертів взяли участь у проектах,
що реалізовувалися в Україні; понад 320 молодих науковців
отримали можливість проводити дослідження за обраними
ними напрямами.
Українські науковці мають можливість отримати гранти НАТО для
реалізації проектів у рамках Програми «Наука заради миру і безпеки»
шляхом заповнення заявки на проект на сайті НАТО
Детальніше тут

Проектна пропозиція на виділення гранту в рамках Програми має
обов’язково містити потенційних країн-партнерів (принаймні одну
державу-члена) по реалізації проекту, орієнтовний термін його
виконання та необхідну суму на реалізацію (в тому числі очікувані
дотації з боку НАТО).

Відеоролик про програму «Україна-НАТО:
Наука заради миру» тут

Корисні посилання
Представництво НАТО в Україні
Офіційна сторінка Україна – НАТО у соціальній мережі Фейсбук
Державні програми та плани співробітництва НАТО
Огляди діяльності НАТО
Онлайн Бібліотека НАТО
Черкаський центр євроатлантичної інтеграції при Черкаському
обласному інституті післядипломної освіти педагогічних
працівників
Центр європейської та євроатлантичної інтеграції при
Черкаському національному університеті імені Б. Хмельницького

Брошуру розробив
Департамент регіонального розвитку
Черкаської обласної державної адміністрації

На основі інформації наданої
Міністерством інформаційної політики України
2019

