
Стислий огляд допомоги 
НАТО Україні



Партнерство України з НАТО розпочалося в 1991 р. і було по-
силено в 1997 р. з підписанням Хартії про особливе парт-
нерство між Україною та Організацією Північно-Атлан-
тичного договору та створенням Комісії Україна-НАТО.

Центр інформації і документації НАТО (ЦІДН) було від-
крито у травні 1997 р. напередодні підписання Хартії про 
Особливе партнерство між Україною і НАТО. ЦІДН є струк-
турним підрозділом Управління громадської дипломатії 
штаб-квартири НАТО і був першим інформаційним закладом 
НАТО в країні-партнері, 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 пере-
ваги співробітництва між Україною і НАТО, водночас нада-
ючи підтримку українській владі у галузі інформування гро-
мадськості і стратегічних комунікацій.

Україна та НАТО спільно визначають і погоджують сфери 
співробітництва, перш за все зосереджуючи увагу на потре-
бах України. Співробітництво Україна-НАТО включає широке 
коло питань, серед яких, зокрема: демократичні реформи, 
захист прав людини, запобігання та боротьба з корупцією, 
реформування системи державного управління та судо - 
чинства, економічні реформи, міжнародне наукове співробіт-
ництво, енергетична безпека, громадська безпека, захист 
кри тичної інфраструктури, екологічна безпека, інформа-
ційна та кібербезпека, безпека повітряного простору,  
вдосконалення військової освіти та підготовки, соціальний 
захист військовослужбовців та їх сімей тощо.

У рамках відповіді на російсько-український конфлікт, Північ-
ноатлантичний Альянс посилив свою підтримку для розбудови 
безпекових спроможностей України. Безпрецедентні рішення 
щодо надання допомоги Україні були прийняті на Уельському 
(2014 р.) та Варшавському (2016 р.) самітах НАТО.

Уельський саміт НАТО
На Уельському саміті 2014 р. 
держави-члени НАТО ви-
рішили заснувати п’ять 
нових цільових фондів 
для допомоги Україні в 
критично важливих сфе-
рах: управління, контроль, 
зв’язок та комп’ютериза-
ція (С4); логістика і стан-
дартизація; кібернетична 
безпека; перепідготовка і 

соціальна адаптація військовослужбовців; медична реабі-
літація. Загальний бюджет нових цільових фондів стано-
вить більше 10 млн. євро. Окрім того, на прохання України, 
в червні 2015 р. Альянс погодився започаткувати шостий 
цільовий фонд – для боротьби із саморобними вибухови-
ми пристроями та утилізації вибухонебезпечних предметів. 

НАТО також посилив існуючі програми з оборонної осві-
ти, професійного розвитку, управління сектором безпеки, 
науково-технічного співробітництва з Україною з питань 
безпеки. Крім того, Альянс посилив свою консультативну 
присутність в офісах НАТО в Києві.

 Цільові фонди – це механізм надання на добро-
вільній основі окремими країнами-членами та 
партнерами Альянсу цільової практичної допомоги 
державам-партнерам у галузі демілітаризації та 
оборонної реформи в рамках індивідуальних про-
ектів 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. 

Партнерство Україна-НАТО:
більше, ніж військове співробітництво



Варшавський саміт НАТО
На Варшавському самі-
ті 2016 р. країни НАТО 
підтвердили свою рішу-
чу підтримку суверенітету 
України, її територіальної 
цілісності в межах міжна-
родно визнаних кордонів і 
невід’ємне право визнача-
ти своє майбутнє та зов-
нішньополітичний курс без 
зовнішнього втручання.

Північноатлантичний Альянс вирішив продовжувати надання 
стратегічних консультацій та практичної підтримки в галузі 
реформування безпекового та оборонного сектору України, 
включаючи заходи, визначені в Комплексному пакеті до-
помоги, що був ухвалений на засіданні Комісії Україна-НАТО, 
проведеному в рамках Варшавського саміту. Члени Альянсу 
й надалі надаватимуть підтримку Україні через Представ- 
ництво НАТО в Україні, а також дорадчу допомогу та підтрим-
ку в двосторонньому форматі, зокрема структурам оборони і 
безпеки, на основі стандартів і принципів НАТО, в тому числі 
у сфері демократичного цивільного контролю над Збройними 
Силами і забезпечення їхньої взаємосумісності з НАТО.

Комплексний пакет допомоги 
Комплексний пакет допо-
моги Україні (КПД), ухвале-
ний під час Варшавського 
саміту НАТО в 2016 р., має 
на меті зміцнення та роз-
ширення підтримки Украї-
ни 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.

У 2014 р. Україна розпочала комплексний аналіз сектору 
безпеки та оборони. Зазначений процес проходив за спри-
яння радників НАТО через Представництво НАТО в Україні. У 
2015 р. було затверджено нову Стратегію національної без-
пеки України, після чого в 2016 р. розроблено дорожню кар-
ту оборонної реформи – Стратегічний оборонний бюлетень. 
Реформувати власні збройні сили відповідно до стандартів 
НАТО та досягнення їх взаємосумісності з силами НАТО до 
2020 р. – заявлена мета України. Однією з основних цілей 
КПД є надання допомоги Україні в досягненні цієї мети.

Відповідно до КПД, НАТО продовжуватиме надавати консуль-
тації 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’юте-
ризація (С4); логістика і стандартизація; оборонно-технічне 
співробітництво; кібернетична оборона; енергетична безпе-
ка; медична реабілітація; знешкодження саморобних вибухо-
вих пристроїв, розмінування й утилізація вибухонебезпечних 
предметів; стратегічні комунікації; протидія гібридній війні; 
реформа органів безпеки; планування на випадок надзви-
чайних ситуацій цивільного характеру. Конкретні проекти 
реалізуються, зокрема, через програми НАТО з розвитку та 
нарощування потенціалу, цільові фонди, програму «Наука 
заради миру та безпеки» тощо.



Програми НАТО

Реалізується з: 
лютий 2015 р. 
(третій етап)

Інші контрибутори:Провідні країни:

Тривалість: 
3 роки (третій етап)

Бюджет: 
€ 2 618 000 для цільових 
країн-партнерів

Програма націлена на надання Україні підтримки для зменшення ко-
рупційних ризиків у секторі оборони та безпеки, закріплення принципів 
та практик належного управління і посилення індивідуальних можли-
востей. В рамках третього етапу програми Україна продовжує отриму-

вати індивідуальну підтримку для впровадження рекомендацій, вироблених під час 
експертного оцінювання 2015 р. Політика НАТО з питань доброчесності, схвалена 
на Варшавському саміті, і План дій, намічений міністрами закордонних справ кра-
їн-членів Альянсу в грудні 2016 р., передбачає додаткову допомогу для України.

Україна бере участь у програмі з моменту її заснування і наразі продовжує 
отримувати переваги в рамках індивідуального підходу третього етапу 
програми. В 2015-2017 рр. програма фокусується на підвищенні індиві-
дуальної обізнаності про корупцію і можливостей зменшення корупційних 

ризиків і неналежного управління ресурсами. Перший випуск сертифікованого курсу 
НАТО з доброчесності в операціях з підтримання миру відбувся у 2015 р. Тренінги, 
спрямовані на підвищення обізнаності про корупцію як загрозу безпеці, а також по-
кращення управління фінансовими і людськими ресурсами, проводились у військо-
вих навчальних закладах більшості регіонів. Зусилля спрямовані також на включення 
програм доброчесності до системи військової освіти шляхом оновлення національних 
навчальних програм із включенням модулів з доброчесності та навчальної програми з 
доброчесності через Програму НАТО «Удосконалення військової освіти» (DEEP).

Бенефіціарами програми з розбудови доброчесності є навчальні заклади Києва, Львова, Харкова, Хмельницького, Одеси та Житомира.

Навчально-тренувальний центр з розвитку доброчесності Національного університету оборони України отримує допомогу 
НАТО з метою здобуття статусу партнера з впровадження програми розбудови доброчесності й проведення навчальної та 
тренінгової діяльності в Україні з нарощування національної спроможності у цій сфері (підготовка тренерів).

Близько 2000 представників сектору оборони та безпеки, а також персоналу, який бере участь у заходах із запобігання та 
боротьби з корупцією Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного антикорупційного бюро та 
Держфінмоніторингу відвідували навчальні програми з розбудови доброчесності.

ЧехіяБолгарія Норвегія Польща Швейцарія Велика 
Британія

Данія Фінляндія

Основне завдання програми – сприяння Україні у 
вдосконаленні системи військової освіти та профе-
сійної підготовки. Програма взяла на себе довго-
строкову функцію сприяння двосторонній підтримці 

країн НАТО з метою формування в Збройних Силах України ново-
го сержантського складу за стандартами Альянсу.

У 2016 р. в межах програми розпочато реалізацію па-
кету допомоги з метою формування до 2022 р. профе-
сійного сержантського складу. Станом на початок літа  
2017 р., в рамках програми вже пройшли підготовку 

близько 1500 інструкторів, що закінчили стандартизовані курси НАТО.

РОЗВИТОК ДОБРОЧЕСНОСТІ

Реалізується з: 
відновлено в 2014 р.

УДОСКОНАЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ
Контрибутори: 

Канада Данія Латвія Литва Польща Словенія Швейцарія Велика 
Британія

США



Реалізується з: 
2009 р.  
(другий етап)

Провідна країна:

Тривалість: 
8 років (другий етап)

Бюджет:  
€ 571 000 на 2017 р.

Другий етап програми націлений на реалізацію трьох ключових завдань з 
допомоги Україні в посиленні цивільного демократичного контролю над 
структурами сектору безпеки та оборони: 

1) сприяння організаційній розбудові та реалізації реформ в державному 
секторі; 

2) нарощування потенціалу українських відомств, задіяних у сфері про-
фесійного розвитку; 

3) підвищення професійних якостей українських державних службовців, 
залучених до виконання завдань у сфері євроатлантичної інтеграції.

Наразі програма співпрацює з міністерствами, відомствами та освітніми 
установами, зосереджуючись на підтримці розробки ефективних струк-
тур управління персоналом та розвитку лідерських навичок. 

Щороку в рамках програми 600-800 осіб проходять підготовку з вивчен-
ня англійської мови, 100 – навчання з інформаційних технологій, 200 
– вивчення євроатлантичних оборонних та безпекових структур і стан-
дартів, ще 200 осіб навчаються на різноманітних спеціалізованих кур-
сах по окремих напрямах реформ. Крім того, у взаємодії з українськими 
партнерами, проводяться відповідні конференції та семінари. 

У першій половині 2017 р., в рамках програми проведено 12 навчальних 
та освітніх заходів, в яких взяли участь 216 учасників. Три курси з ви-
вчення англійської мови, на які залучено понад 700 осіб, розпочалися і 
будуть завершені впродовж 2017 р.

Велика 
Британія

 ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Інші контрибутори: 

Данія Естонія Німеччина Литва Нідерланди Норвегія Польща Швеція Туреччина

Основне завдання полягає в тому, щоб полегшити процес 
цивільного працевлаштування звільнених військовослуж-
бовців, надаючи їм можливість отримати додаткову профе-
сійну кваліфікацію, орієнтовану на вимоги цивільного ринку 
праці. Програма націлена на професійне навчання колишніх 
військовослужбовців, а також військовослужбовців, що ма-
ють незабаром вийти на пенсію, для кращої інтеграції до 
цивільного ринку праці.

В 2000-2016 рр. близько 8800 колишніх військовослуж-
бовців скористалися програмою в більш ніж 60 населених 
пунктах по всій Україні. Очікувана кількість випускників у 
2017 р. – близько 1000. Ті, хто пройшов навчання, знайшли 
роботу впродовж 8-9 місяців. Рівень зайнятості випускни-
ків програми в 2015 р. становив 81%.

Реалізується з: 
2000 р.

ПЕРЕПІДГОТОВКА ТА СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ВІЙСЬКОВИХ



Реалізується з: 
2014 р.

Бюджет: 
€ 588 000 на 2014-2017 рр.

Завдання проекту полягає у наданні кваліфікованої допомоги 
з психологічної реабілітації колишнім учасникам АТО зі складу 
Збройних Сил та Національної гвардії України з метою подолання 
наслідків посттравматичного синдрому, а також сприяння роз-
витку стійкої системи психологічної реабілітації військовослуж-
бовців. 

У період з 2014 р. по 2017 р. більше 5200 осіб з 51 населеного 
пункту з всієї України отримали допомогу з психологічної реа-
білітації. Додатково виділені в 2017 р. кошти дають можливість 
провести ще 70 семінарів з психологічної реабілітації.

ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДЛЯ КОЛИШНІХ УЧАСНИКІВ АТО

Реалізується з: 
відновлено в 2015 р.

ППОС забезпечує структурований підхід для посилення взаємо-
сумісності та можливостей Збройних Сил України співпрацювати 
разом із країнами-членами НАТО в багатонаціональних навчан-
нях, операціях з реагування на кризи та інших заходах, спрямо-
ваних на забезпечення безпеки та стабільності. ППОС є також 
інструментом планування та оцінки досягнення прогресу з тран-
сформації та модернізації оборонної та військової сфери.

У 2016 р., під час підготовки до циклу оцінювання ППОС на 2017 р., 
Україна та НАТО узгодили нові Цілі партнерства, а також обго-
ворили Проект оцінки участі України в ППОС. Документ містить 
низку спільних заходів щодо найважливіших напрямків рефор-
мування сектору безпеки та оборони і впровадження стандартів 
НАТО в Міністерстві оборони України.

ПРОЦЕС ПЛАНУВАННЯ ТА ОЦІНКИ СИЛ (ППОС)

Спільна робоча група з військово-технічного співробітництва 
виконує наступні завдання: аналіз результатів співробітництва 
Україна-НАТО в галузі озброєння та військово-промислового 
комплексу, визначення пріоритетів подальшої спільної роботи; 
моніторинг виконання Державної цільової програми реформу-
вання та розвитку оборонно-промислового комплексу на пе-
ріод до 2020 р.; контроль за участю України у проектах бага-
тонаціонального співробітництва; моніторинг запровадження 
стандартів НАТО у Збройних Силах України, а також реформу-
вання систем логістики та стандартизації ЗСУ.

У червні 2017 р. в Києві відбулося 24-те засідання Спільної ро-
бочої групи з військово-технічного співробітництва. Сторони об-
говорили співпрацю в галузі озброєнь та визначили пріоритети 
і плани подальшої співпраці в рамках дорожньої карти оборон-
но-технічного співробітництва Україна-НАТО. Також було про-
аналізовано роботу цільових фондів НАТО, спрямованих на під-
вищення обороноздатності Збройних Сил України та досягнення 
сумісності з Альянсом. 

ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО



Реалізується з: 
вересень 2016 р.

Дорожню карту Партнерства у сфері стратегічних комунікацій було 
підписано Секретарем Ради національної безпеки та оборони Укра-
їни Олександром Турчиновим та Генеральним секретарем НАТО Єн-
сом Столтенбергом 22 вересня 2015 р., під час візиту останнього 

до України. Це унікальний документ про співпрацю, єдина угода такого роду між 
НАТО і країною-партнером. 

Партнерство у сфері стратегічних комунікацій спрямоване на сприяння розвитку культури стратегічних комунікацій та 
спроможностей у цій сфері, забезпечення в Україні ефективних та прозорих урядових комунікацій з високим рівнем довіри 
до них, приділяючи особливу увагу сектору безпеки та оборони.

Проекти з розвитку спроможностей у сфері стратегічних комунікацій включають навчальні тренінги та семінари, інфор-
маційні поїздки за кордон тощо. З 2016 р. до літа 2017 р. близько 300 представників органів безпеки та оборони взя-
ли участь у навчальних заходах та семінарах з різних дисциплін у сфері стратегічних комунікацій. Партнерство у сфері 
стратегічних комунікацій включає також консультаційну підтримку для розробки ключових програмних документів у 

цій сфері. Як виконавча структура з імплементації Дорожньої карти Партнерства у сфері стратегічних комунікацій в Україні, Центр 
інформації та документації НАТО тісно співпрацює з Консультативною місією ЄС в Україні щодо проведення спільних тренінгів. 

СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ

НАТО сприяє реформуванню Служби безпеки України, зосереджую-
чи увагу на питанні забезпечення цивільного демократичного 
контролю.

НАТО надає експертну та дорадчу допомогу в рамках реформу-
вання Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України. 
Діяльність Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної 
реформи високого рівня (СРГ) спрямована на співробітництво між 

Україною та НАТО у сфері реформування сектору безпеки та оборони. СРГ, яку 
створено у 1998 р. під егідою Комісії Україна-НАТО, 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 надає Україні можливість враховувати досвід країн-членів Альянсу та мати доступ до їх експертного потенціалу, а також 
є інструментом, за допомогою якого Альянс може надавати допомогу. Експерти СРГ розробили Концепцію реформи Служби 
безпеки України, реалізація якої сприятиме впровадженню в діяльність СБУ європейських та євроатлантичних стандартів.

РЕФОРМА ОРГАНІВ БЕЗПЕКИ

Польща Румунія Словаччина

Основне завдання – надавати сприяння Державній службі України з над-
звичайних ситуацій у розбудові її потенціалу та можливостей у сфері ци-
вільного захисту та гуманітарної допомоги, реалізуючи заходи під егідою 
ЄКЦ. ЄКЦ виступає в ролі клірингового центру для координації як запитів, 

так і пропозицій щодо надання допомоги у випадку природних і техногенних катастроф.

24 березня 2017 р. НАТО отримало запит від України про надання 
допомоги з ліквідації наслідків катастрофи, спричиненої пожежею 
на складах боєприпасів у м.Балаклія Харківської обл. Станом на 6 
квітня 2017 р. українські групи знешкодження вибухонебезпечних 

предметів очистили територію м. Балаклія та дев’яти прилеглих населених пунк-
тів. Загалом у ході ліквідації наслідків цієї катастрофи було задіяно 727 ряту-
вальників та 133 автомобілі, включаючи групи знешкодження вибухонебезпеч-
них предметів ДСНС, а також сили та засоби країн-контрибуторів.

ПЛАНУВАННЯ НА ВИПАДОК НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ЦИВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

Провідна агенція: Інші контрибутори: 
Євроатлантичний координаційний центр реагування на 
природні лиха та катастрофи (ЄКЦ/EADRCC)

НАТО (через Програму 
НАТО «Наука заради миру і 
безпеки»)



Реалізується з: 
1991 р.

Програма НАТО «Наука заради миру і безпеки» є інструментом 
партнерства, що сприяє налагодженню практичної та орієнтованої 
на безпеку співпраці між експертами та науковцями країн-членів 
НАТО та країн-партнерів Альянсу. Активна взаємодія між Україною 
та програмою НАТО розпочалася ще в 1991 р. та суттєво поглиби-
лася з того часу. Реагуючи на кризу в Україні та слідуючи політичним 
рішенням міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу, пого-
дженим у квітні 2014 р., практичне співробітництво з Україною у 
сфері науки та технологій було посилено.

Україна є найбільшим бенефіціаром цієї програми НАТО з 2014 р., 
у 2014-2017 рр. започатковано 57 нових проектних напрямів ді-
яльності, орієнтованих на вирішення широкого спектру питань, що 
виникають в галузі безпеки, у тому числі таких, як боротьба з те-
роризмом, енергетична безпека і захист від матеріалів, що містять 
хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні компоненти. 

Більшість поточних напрямів діяльності програми допомагає Україні 
долати наслідки триваючої кризи. Наразі розроблено та започатко-
вано низку нових флагманських проектів у пріоритетних для України 
напрямах співробітництва, а саме: допомога у гуманітарному роз-
мінуванні; розробка інноваційної моделі тривимірного міношукача; 
створення мультинаціональної системи телемедицини; відновлення 
забрудненого паливом військового об’єкту в м. Києві; розробка удо-
сконаленого генератора рентгенівського випромінювання. Перші три 
з перерахованих проектів є частиною Комплексного пакету допомоги 
Україні, погодженого на Варшавському саміті НАТО 2016 р. 

У 2014 р. НАТО виділило € 2,2 млн. на співробітництво з Україною 
в рамках програми «Наука заради миру і безпеки», ще € 3,4 млн. 
виділено у 2015 р. Загалом на період 2014-2019 рр. передбачено 
виділення € 15 млн. проектних коштів.

ПРОГРАМА НАТО «НАУКА ЗАРАДИ МИРУ І БЕЗПЕКИ»

Реалізується з: 
березень 2012 р. 
(другий етап)

Тривалість: 
9 років (другий етап)

Інші контрибутори: Провідна країна:

Бюджет: 
€ 25 000 000

Другий етап передбачає реалізацію трьох ініціатив, спрямованих на 
покращення регіональної безпеки; створення безпечних умов про-
живання населення; сприяння Україні у виконанні зобов’язань за 
Оттавською конвенцією щодо знешкодження протипіхотних мін, а 

також допомогу в безпечному знищенні застарілих і надлишкових запасів оз-
броєнь і боєприпасів, зокрема, 366 тис. одиниць легких озброєнь та стрілецької 
зброї (ЛОСЗ), 46,8 тис. тон звичайних боєприпасів (ЗБ), 5,7 млн. одиниць про-
типіхотних мін ПФМ-1, що становить всю кількість наявних в Україні запасів цих 
мін; забезпечення системи електронного менеджменту запасами ЗБ та ЛОСЗ.

Після дворічної перерви в 2015-2016 рр., знищено 1,4 млн. оди-
ниць протипіхотних мін ПФМ-1. Очікуваний щорічний обсяг знищен-
ня протипіхотних мін становить 1 млн. одиниць. Знищено 130,1 тис. 
одиниць ЛОСЗ; процес утилізації призупинено у червні 2013 р. Зни-

щено 25,6 тис. тон боєприпасів; процес утилізації призупинено у квітні 2017 р.

ЗНИЩЕННЯ ЗВИЧАЙНИХ БОЄПРИПАСІВ, СТРІЛЕЦЬКОЇ ТА ЛЕГКОЇ ЗБРОЇ ТА МІН

США ШвейцаріяЄС Бельгія Фінляндія Німеччина Ірландія Італія Люксембург Норвегія Туреччина



Реалізується з: 
грудень 2014 р.

Тривалість: 
2 роки  
(початковий період)

Провідні країни:

Бюджет: 
€ 2 480 000

Цільовий фонд допомагає Україні в реорганізації та модернізації С4 струк-
тур; посиленні спроможностей забезпечувати власну безпеку; підвищен-
ні взаємосумісності українських С4 структур з НАТО, що сприяє участі в 
спільних навчаннях та операціях під проводом Альянсу. Цільовий фонд C4 

працює в тісному співробітництві з Європейським командуванням США в рамках Ініці-
ативи з підтримки безпеки інформаційно-технологічної інфраструктури України.

Провідні країни узгодили проекти щодо надання Україні обладнання для 
захищеного тактичного зв’язку (STC) і започаткування співробітництва 
в рамках Регіональної програми НАТО з безпеки повітряного простору 
(RASP) для координації дій цивільних та військових органів, транскордонної 

співпраці з НАТО у вирішенні безпекових проблем у повітряному просторі. 

Проект STC був трансформований, щоб своєчасно забезпечити радіозв’язок за-
хищеним обладнанням супутникового зв’язку «Iridium» для ключових підрозділів 
управління українських Збройних Сил, Військово-Морських Сил, Національної 
гвардії та Державної прикордонної служби. 1700 тактичних високочастотних ра-
діостанцій передано Україні, щоб забезпечити захищений тактичний зв’язок.

Перша фаза проекту RASP успішно завершилася. В січні 2017 р. було поновлено 
угоду щодо ініціативи про спільний повітряний простір. Станом на червень 2017 р. налагоджено систему захищеного зв’язку 
між Варшавою та Вінницею.

Проект «Розповсюдження знань» (KS) був затверджений та підписаний провідними країнами у грудні 2016 р., і зараз перебу-
ває на стадії виконання. Сотні нетаємних документів щодо стандартів і найкращих практик НАТО були передані Україні. Проект 
«Ситуативна обізнаність» (SA), який надає підтримку Україні у створенні мережі ситуаційних центрів по всій країні, також був 
інтегрований до проекту KS.

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОМАНДУВАННЯ, УПРАВЛІННЯ, КОМУНІКАЦІЇ ТА 
КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ (С4) 

Інші контрибутори:

Практична допомога НАТО Україні через цільові фонди, 
створені після Уельського саміту НАТО 2014 р.

НімеччинаКанада Велика 
Британія

Данія Ісландія Латвія Литва Польща Туреччина США Австралія

Реалізується з: 
жовтень 2015 р.

Тривалість: 
3 роки 

Провідні країни:

Бюджет:  
€ 4 100 000

Цільовий фонд створено з метою підтримки реформування систем логіс-
тики і стандартизації Збройних Сил України, Національної гвардії, Дер-
жавної прикордонної служби. Проект є одним з головних рушіїв для до-
сягнення цілей у галузі логістики, стандартизації та кодифікації в рамках 

Комплексного пакету допомоги. Цілі проекту мають бути досягнуті завдяки впрова-
дженню трьох ініціатив, спрямованих на: 1) підвищення національних спроможностей 
з кодифікації; 2) поліпшення можливостей управління системою постачання; 3) покра-

щення можливостей управління стандартизацією.

Програмне забезпечення Системи кодифікації НАТО (NCS) надано та сертифіковано; на 100% завершено постачання 
апаратного і програмного забезпечення, мережу встановлено; комплексну систему захисту інформації створено і сер-
тифіковано; розроблено технічні завдання для ремонту приміщень та конструкторських робіт; надано 27 робочих стан-
цій (комп’ютерів) для Міністерства оборони України; 634 експерти отримали спеціальну підготовку й освіту; проведено 

оцінку існуючої системи управління стандартизацією та розроблено технічне завдання для її модернізації.

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЛОГІСТИКИ І СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЗСУ

Інші контрибутори: 

Чехія Нідерланди Польща Бельгія Болгарія Канада Данія Туреччина США



Реалізується з: 
грудень 2014 р.

Тривалість: 
2 роки

Провідна країна:

Бюджет:  
€ 1 065 000

Цільовий фонд надає Україні допомогу, необхідну для розвитку її обо-
ронних технічних можливостей для протидії кіберзагрозам, створен-
ня команди реагування на інциденти в галузі кібербезпеки. Допомога 
включає надання обладнання для лабораторій з розслідування ви-
падків кібератак та створення Центру реагування на кіберінциден-
ти. Проект має також навчальний та дорадчий вимір, адаптований з 
урахуванням потреб українських оборонних та безпекових відомств.

Проект функціонує. Початковий етап успішно завершено. Процес при-
дбання та передачі обладнання готовий до запуску, після чого роз-
почнеться процедура встановлення. Розпочалися тренінгові та кон-
сультативні роботи: 5 майбутніх системних адміністраторів пройшли 
підготовку в установах НАТО, готуються до підготовки ще 10 осіб 
(старші оператори), є також додатковий запит української сторони на 
підготовку 6 фахівців. 

КІБЕРЗАХИСТ

Румунія

Інші контрибутори: 

Албанія Естонія Угорщина Італія Португалія Туреччина США

Реалізується з: 
червень 2015 р.

Тривалість: 
3 роки

Провідна країна:

Бюджет: 
€ 435 000

Завдання цільового фонду полягає у наданні допомоги з розробки та 
імплементації сталого, ефективного та інтегрованого підходу до про-
цесу перепідготовки і соціальної адаптації військовослужбовців як 
функціональної складової системи менеджменту персоналом Зброй-

них Сил України. Проект посилює розуміння українськими посадовцями основних 
організаційно-управлінських концепцій систем соціальної адаптації, розвиває їх 
професійні навички, визначає параметри допомоги для цивільного працевлаш-
тування військовослужбовців ЗСУ за допомогою семінарів, навчальних поїздок 
та аналітичних досліджень. Проект також допомагає створити належну норма-
тивну базу для перехідної системи національної системи перепідготовки та соці-
альної адаптації військовослужбовців.

Були досліджені різні системи цивільного працевлаштування  
військовослужбовців країн-членів НАТО, а також їх досвід коор-
динації, організації та практичної реалізації соціальної адаптації. 
У жовтні 2016 р. члени Керівного комітету цільового фонду пого-

дилися розпочати процес передачі функцій із соціальної адаптації та працев-
лаштування демобілізованих військовослужбовців від Міністерства соціальної 
політики до Міністерства оборони України. Триває процес залучення до роботи 
ключових відповідальних урядових органів. 

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПЕРЕХОДУ З ВІЙСЬКОВОЇ КАР’ЄРИ НА ЦИВІЛЬНУ

Інші контрибутори:

Норвегія Албанія Хорватія Греція Люксембург Португалія Туреччина



Реалізується з: 
березень 2016 р.

Тривалість: 
2 роки

Провідна країна:

Бюджет: 
€ 2 250 000

Основні завдання цільового фонду включають: а) надання допомоги 
пацієнтам, зокрема, діючим та звільненим зі служби військовослуж-
бовцям, а також цивільному персоналу сектору безпеки та оброни; 
гарантування надання невідкладних послуг з реабілітації та про-
тезування за межами країни, а також доступу до послуг трудової 
й спортивної реабілітації; б) сприяння розвитку системи фізичної 
реабілітації в Україні з метою гарантування наявності засобів для 
надання якісних та надійних послуг діючим і звільненим зі служби  
військовослужбовцям, а також цивільному персоналу сектору  
безпеки та оброни.

159 військовослужбовців пройшли фізичну реабілітацію за кордо-
ном; додатково 11 військовослужбовців забезпечено протезами.  
В 2017 р. планується надати реабілітаційну допомогу ще 50 війсь-
ковим. 

230 тренерів, 1800 фахівців та 5900 військовослужбовців взяли 
участь у більш ніж 100 тренувальних та навчальних заходах. 

У серпні 2016 р. НАТО почала надавати спортивну реабілітацію: про-
фінансовано 9 спортивних таборів; забезпечено участь 4 поранених 
військовослужбовців у Марафоні 2016 р. Корпусу морської піхоти 
США. Серед бенефіціаріїв цільового фонду – також члени команди, 
яка представлятиме Україну на Всесвітніх Іграх Нескорених, що 
проходитимуть у Торонто у 2017 р. 

У 2017 р. Український науково-дослідний інститут протезування, 
протезобудування та відновлення працездатності (м. Харків) отри-
мав перший в області сучасний реабілітаційний плавальний басейн. 
Реабілітаційне обладнання передано трьом медичним установам: у 
Львові (Міністерство оборони), Нових Санжарах (Національна гвар-
дія), Циблях (Міністерство охорони здоров’я). 

МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Інші контрибутори:

Болгарія Естонія Фінляндія Угорщина Японія Литва Нідерланди Словаччина Швеція Туреччина США

Основними завданнями цільового фонду є: 1) посилення координа-
ції в рамках реалізації потенціалу з питань знешкодження вибухоне-
безпечних предметів та протидії саморобним вибуховим пристроям;  
2) розробка відповідних доктринальних та концептуальних положень, 

організаційної структури, навчання та матеріально-технічне забезпечення.

Орієнтовний план діяльності цільового фонду презентовано на засі-
данні Робочої групи НАТО з протидії саморобним вибуховим пристро-
ям 14 грудня 2016 р. У період з січня по травень 2017 р. на тери-
торії України проведено тристоронні перемовини та консультації між 

представниками Словаччини, України та Агентства НАТО з підтримки і постачання. 
Проектні пропозиції, підготовлені на основі завершеного техніко-економічного обґрунтування, знаходяться на фінальній 
стадії розробки. Перша експертна нарада проведена за сприяння Національної гвардії України у січні 2017 р. у м. Києві. 

ПРОТИДІЯ САМОРОБНИМ ВИБУХОВИМ ПРИСТРОЯМ І ЗНЕШКОДЖЕННЯ 
ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ

Провідна країна:

Словаччина

Засновано: 
червень 2015 р.

Інші контрибутори: 

Данія Люксембург Чорногорія Норвегія Румунія



Видання підготовлено 
Фондом «Ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки»

за сприяння та фінансової підтримки Центру інформації  
та документації НАТО в Україні. 

Київ, 2017 р. http://www.nato.inthttp://eesri.org


