
Допомога НАТО 
Україні

стислий огляд

2018



Партнерство Україна – НАТО
Відносини між Україною і НАТО почали розвиватися ще на по-
чатку 90-х років XX ст. і відтоді стали одним з найбільш значу-
щих 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 техноло-
гії, розвиток оперативної сумісності, оборонну промисловість, 
готовність до реагування на надзвичайні ситуації цивільного 
характеру, а також науку і довкілля, й громадську дипломатію.
 

Представництво НАТО в 
Україні
Створене в 2016 р. Представництво НАТО в Україні забезпечує роз-
виток 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 у 
програмі НАТО «Партнерство заради миру» (ПЗМ) й процесу рефор-
мування структур безпеки і оборони України, підтримуючи постійні 
контакти з Міністерством закордонних справ, Міністерством оборо-
ни, Міністерством інформаційної політики України, Радою національ-
ної безпеки і оборони й іншими державними відомствами України. 

Центр інформації і документації НАТО (ЦІДН) є структурним 
підрозділом Управління громадської дипломатії штаб-квар-
тири НАТО і був першим інформаційним закладом НАТО в  
країні-партнері, що забезпечує відкритий доступ до інфор-
мації широкій громадськості. ЦІДН у Києві відіграє провідну 
роль у підвищенні обізнаності населення України про основ-
ні завдання та пріоритети НАТО, роз’яснює переваги співро-
бітництва між Україною і НАТО, водночас надаючи підтримку 
українській владі у галузі інформування громадськості і стра-
тегічних комунікацій. 

Офіс зв’язку НАТО є складовою Відділу політичних справ і по-
літики безпеки НАТО. Поточні пріоритети Офісу зв’язку НАТО 
в Україні включають: 
a  Посилення політичного діалогу та практичного співробіт-

ництва між НАТО та Україною; 
a  Консультування і підтримка України в проведенні євроатлан-

тичних реформ; 
a  Підтримка трансформації та демократичного управління 

сектором безпеки і оборони України; 
a  Підтримка діяльності цільових фондів та реалізації програм 

НАТО-Україна з розвитку безпекового потенціалу; 
a  Координація зусиль членів Альянсу та інших міжнародних 

донорів для підтримки програми реформ в Україні;
a Надання звітності, аналізу та консультацій штаб-квартирі НАТО.

Реакція на російсько-
український конфлікт
У рамках відповіді на російсько-український конфлікт, Північно-
атлантичний Альянс посилив свою підтримку для розбудови без-
пекових спроможностей України. Відколи вибухнула російсько- 
українська криза, НАТО послідовно дотримувалася чіткої пози-
ції цілком на підтримку 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.) са-
мітах, 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 військовослуж-
бовців; 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 добро-
вільній 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 прак-
тичну 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 консуль-
тацій та практичної підтримки в галузі реформування безпе-
кового та оборонного сектору України, включаючи заходи, ви-
значені в Комплексній програмі допомоги (КПД), що була 
ухвалена на засіданні Комісії Україна-НАТО. 
 

КПД має на меті зміцнення та розширення підтримки України з 
боку НАТО, включаючи адаптовані до конкретних потреб захо-
ди 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 цілеспрямова-
них заходів з підтримки в ключових сферах, таких 
як управління, контроль, зв’язок та комп’юте-
ризація (С4); логістика і стандартизація; обо-
ронно-технічне співробітництво; кібернетична 
оборона; енергетична безпека; медична реабіліта-
ція; знешкодження саморобних вибухових пристроїв, 
розмінування й утилізація вибухонебезпечних пред-
метів; стратегічні комунікації; протидія гібридній 
війні; реформа органів безпеки; планування на випа-
док надзвичайних ситуацій цивільного характеру. 
Конкретні проекти реалізуються, зокрема, через 
програми НАТО з розвитку та нарощування по-
тенціалу, цільові фонди, програму «Наука заради 
миру та безпеки» тощо.

На Брюсельському саміті 2018 р. глави держав і урядів країн- 
членів НАТО привітали поступ щодо запровадження Комплексної 
програми допомоги та її роль у вдосконаленні оборонних спро-
можностей України і розбудові оперативної сумісності. 
НАТО і держави-члени знову підтвердили свою відданість по-
дальшому 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 зу-
силлям України з посилення стійкості до гібридних загроз, у 
т.ч. через активізацію співпраці в рамках Платформи НАТО- 
Україна з протидії гібридним загрозам.



Бюджет 
€ 2 618 000
(для цільових країн-партнерів)

РОЗВИТОК ДОБРОЧЕСНОСТІ

Програми НАТО на підтримку України

Україна бере участь у програмі НАТО з розвитку доброчесності з 2007 р. 
і наразі продовжує отримувати переваги в рамках індивідуального під-
ходу третього етапу програми. В 2015-2018 рр. програма фокусувалася 
на наданні дорадчої стратегічної підтримки та підвищенні індивідуальної 

обізнаності про корупцію і можливості зменшення корупційних ризиків, а також на 
покращенні належного управління ресурсами. 
Навчальні заклади Києва, Львова, Харкова, Хмельницького, Одеси та Житомира, а та-
кож Національний університет оборони України  є основними бенефіціарами індиві-
дуально орієнтованої діяльності з розвитку доброчесності. Навчально-тренувальний 
центр з розвитку доброчесності Національного університету оборони України, який у 
2018 р. було включено до переліку  партнерів НАТО з впровадження програми розбу-
дови доброчесності, продовжує навчальну та тренувальну діяльність в Україні з наро-

щування національної спроможності 
у цій сфері (підготовка тренерів). 
Впродовж 2017-2018 рр. близько 2000 представників сектору оборони та безпеки, 
а також особового складу, брали участь у заходах із розвитку спроможності щодо 
доброчесності, передбачуваності, прозорості та боротьби з корупцією. До основних 
задіяних інституцій відносяться: Міністерство оборони України, Міністерство вну-
трішніх справ, Національна гвардія, Державна прикордонна служба,  Служба без-
пеки України, Національна поліція, Національне агентство з питань запобігання ко-
рупції, Національне антикорупційне бюро, Урядовий офіс координації європейської 
та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів України.

Реалізується з 
2015 (третій етап)

Провідні країни Інші контрибутори

Цілі: 
допомога Україні з метою підвищення культури доброчесності в оборонній сфері та секторі безпеки; надання індиві-
дуальної підтримки, спрямованої на досягнення тривалих результатів реформування системи належного управління та 
запобігання корупції.

Болгарія Норвегія Польща Швейцарія Великобританія Чехія Данія Фінляндія

УДОСКОНАЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

Перший етап програми, орієнований на інституційну та організаційну адаптацію, а також базовий факультетний роз-
виток, загалом завершено. Українські заклади системи професійної військової освіти та підготовки налагодили робочі 
стосунки з основними університетами та академіями країн-членів 
НАТО, а також адаптували свою навчальну структуру до вимог су-

часних навчальних методик підготовки офіцерів-інструкторів. 
Починаючи з 2017 р. фокус у наданні допомоги перенесено на розробку 
навчальних програм за такими напрямами: цивільний демократичний кон-
троль, управління персоналом, стратегічні комунікації, керівництво, управ-
ління якістю, логістика та оперативне планування. 
Для потреб Національного університету оборони України створено Центр роз-
повсюдження передових навчальних методик, відкрито  факультет з розробки 
нових курсів дистанційного навчання, додатково до існуючих стаціонарних. 
До літа 2018 р., у рамках програми удосконалення військової освіти, вже 
близько 1950 інструкторів сержантського складу пройшли підготовку на но-
вих курсах за стандартами НАТО.

Реалізується з 
2013

Контрибутори

Цілі: 
покращення системи професійної військо-
вої освіти та підготовки; допомога у фор-
муванні за стандартами Альянсу нового 
офіцерського та сержантського корпусу.

Болгарія Канада ФранціяЧехія Данія

Норвегія Польща Швейцарія        Великобританія

Німеччина Угорщина Латвія Литва

Португалія Румунія Словаччина Словенія США



Бюджет (на 2018 р.) 
€ 650 000

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Після погодження в липні 2017 р. нової політики програми професійного розвитку, а також затвердження в грудні 2017 р. 
програми і бюджетного плану на 2018 р., програма суттєво трансформувалася і наразі включає такі основні проекти:

• Проект «100 чемпіонів» орієнтований на професіоналізацію ключових державних службовців, задіяних у сфері єв-
роатлантичної інтеграції України (7-8 щорічних тематичних модулів з важливих питань євроатлантичної інтеграції для приблизно 
150-200 державних службовців). Додаткові курси підвищення кваліфікації, спеціально розроблені для такої аудиторії, включають:  
вивчення англійської мови, проектний менеджмент, навички роботи з комп’ютером та курси з питань комунікації.

• Проект літньої академії «МолодьUA» (YoungUA) має на меті створити орієнтовану на реформи спільноту молодих державних 
службовців, здатних впроваджувати зміни в Україні. Проект реалізується шляхом організації щорічних тижневих літніх академій, 

а також проведення зустрічей випускників.

• Євроатлантична освітня платформа при Національній академії Національної 
гвардії України покликана сформувати стійкий навчальний потенціал Академії у 
відповідності до сучасних євроатлантичних стандартів. З цією метою у взаємодії з 
Академією організовуються короткотермінові тематичні курси.

• Трансформація Дипломатичної академії України – кінцевою метою цього 
проекту є посилення навчального потенціалу Академії шляхом проведення тре-
нувань, вдосконалення організації та планування навчального процесу. Пілотний 
проект, у рамках якого здійснюється передача досвіду, – Одеський семінар для 
дипломатів DAOS, що проводиться двічі на рік.

Реалізується з 
2006

Провідна країна Інші контрибутори

Ціль: 
допомога українській владі в реалізації політики євроатлантичної інтеграції 
шляхом удосконалення професійного розвитку державних службовців.

Норвегія ПольщаВеликобританія Данія Естонія Німеччина Литва Нідерланди Швеція Туреччина

ПЕРЕПІДГОТОВКА ТА СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ВІЙСЬКОВИХ
Бенефіціарам проекту надано можли-
вість покращити свої знання та удоско-
налити професійні навички у сферах, на 
які є попит сучасного ринку праці, зо-

крема: маркетинг і менеджмент, англійська мова, 
організація малого підприємництва, бухгалтерський 
облік та податки, комп’ютерна графіка і веб-дизайн, 
телекомунікації та радіо-інженерія, безпека, тран-
спортний менеджмент та логістика, тощо.
За фінансової підтримки цивільного бюджету 
НАТО, станом на липень 2018 р. в рамках програми було надано допомогу з професійної під-
готовки, психологічної підтримки та працевлаштування майже 10200 військовослужбовцям зі 
складу Збройних сил України,  Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Служби 
безпеки України, в більш ніж 65 населених пунктах по всій Україні. 
Про результативність програми свідчить стабільно високий щорічний середній показник со-
ціальної адаптації до цивільного рину праці на рівні не менше 75%.

Бюджет 
€ 380 000

Реалізується з 
2000

Ціль: 
сприяння процесу цивіль-
ного працевлаш тування 
звільнених військовос-

лужбовців, надаючи їм можливість 
отримати додаткову професійну 
кваліфікацію, орієнтовану на вимоги 
цивільного ринку праці.

ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДЛЯ КОЛИШНІХ УЧАСНИКІВ АТО/ООС

У період «декомпресійної» фази проводяться триденні семінари з 
психологічної реабілітації військовослужбовців Збройних сил та На-
ціональної гвардії України, які брали участь у бойових діях на сході 
України та підлягають демобілізації. З 2018 р. військовослужбовців 

Державної прикордонної служби України також включено до цільової аудиторії з 
психологічної реабілітації.
З листопада 2014 р. по вересень 2018 р. було проведено 187 семінарів з пси-
хологічної реабілітації, участь у яких взяли близько 7500 осіб із 72 населених 
пунктів України.

Бюджет 
€ 523 600

Реалізується з 
2014

Цілі: 
сприяння реінтеграції колишніх учасників АТО/ООС до цивільного життя; 
запобігання та подолання наслідків посттравматичного синдрому шляхом 
визна чення персональних особливостей посттравматичної поведінки і сприяння 
розвитку стійкої системи психологічної реабілітації військовослужбовців 
Збройних сил та Національної гвардії України.



ПРОГРАМА НАТО «НАУКА ЗАРАДИ МИРУ І БЕЗПЕКИ»

Україна є найбільшим бенефіціаром цієї програми з 2014 р. Наразі 
українські науковці та експерти беруть участь у реалізації 43 проек-
тів, орієнтованих на вирішення широкого спектру викликів у галузі 
безпеки, таких як: боротьба з тероризмом; енергетична безпека і за-

хист від матеріалів, що містять хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні компо-
ненти; розвиток передових технологій безпекового спрямування; гуманітарні та 
соціальні аспекти безпеки, включаючи імплементацію Резолюції РБ ООН №1325 
«Жінки, мир, безпека».
В 2014-2018 рр. 880 міжнародних експертів взяли участь у проектах, що реа-
лізовувалися в Україні; понад 320 молодих науковців отримали можливість про-
водити дослідження за обраними ними напрямами.
Впродовж останніх років було розроблено та реалізовано низку нових флагманських проектів у пріоритетних для України сфе-

рах співробітництва. До їх переліку, зокрема, входять три проекти, включені до 
Комплексної програми допомоги Україні, а саме: допомога у гуманітарному роз-
мінуванні; створення мультинаціональної системи телемедицини; розробка інно-
ваційної моделі тривимірного міношукача. 
Україна також активно залучена до реалізації двох надсучасних флагманських про-
ектів, які є частиною масштабної ініціативи з розробки системи, здатної виявляти 
вибухівку та зброю у режимі реального часу в масовому транзитному середовищі.  
У рамках розробленого Україною Плану дій з імплементації Резолюції РБ ООН 
№1325 «Жінки, мир, безпека», за підтримки програми НАТО, в травні 2018 р. було 
проведено відповідний семінар з цивільно-військового співробітництва.

Реалізується з 
1991

Цілі: сприяння налагодженню практичної співпраці між експертами та 
науковцями країн-членів НАТО і країн-партнерів; підтримка міжнародних 
зусиль з протидії новим викликам безпеці та удосконалення системи раннього 
попередження і прогнозування для запобігання катастрофам та кризам.

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

ПЛАНУВАННЯ НА ВИПАДОК НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ЦИВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ
Контрибутори

НАТО Польща Румунія Словаччина

Цілі: сприяння Державній службі України з надзвичайних ситуацій у роз-
будові її потенціалу та можливостей у сфері цивільного захисту та гумані-
тарної допомоги, реалізуючи заходи під егідою ЄКЦ; ЄКЦ також виступає 
в ролі клірингового центру для координації запитів і пропозицій щодо 
надання допомоги у випадку природних і техногенних катастроф.

У березні 2017 р. НАТО отримало запит від України про надання допо-
моги з ліквідації наслідків катастрофи, спричиненої пожежею на складах 
боєприпасів у м. Балаклія Харківської обл. Загалом у ході ліквідації на-
слідків цієї катастрофи було задіяно 727 рятувальників та 133 автомобілі, 

включаючи групи знешкодження вибухонебезпечних предметів ДСНС, а також сили 
та засоби країн НАТО. Територію м. Балаклія та дев’яти прилеглих населених пунктів 
було очищено від вибухонебезпечних предметів.

ПРОЦЕС ПЛАНУВАННЯ 
ТА ОЦІНКИ СИЛ 

(ППОС)

ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО

ППОС забезпечує структурований підхід для поси-
лення взаємосумісності та можливостей Збройних 
сил України співпрацювати з країнами-членами НАТО 
в багатонаціональних навчаннях, операціях з реагу-

вання на кризи та інших заходах, спрямованих на забезпечення 
безпеки й стабільності. ППОС є також інструментом планування 
та оцінки прогресу з трансформації та модернізації оборонної і 
військової сфери.

Україна та НАТО узгодили нові Цілі партнерства, а 
також обговорили Проект оцінки участі України в 
ППОС. Документ містить низку спільних заходів з 
найважливіших напрямків реформування сектору 

безпеки та оборони, впровадження стандартів НАТО в Мініс-
терстві оборони України.

Спільна робоча група з військово-технічного співро-
бітництва (СРГВТС) виконує наступні завдання: ана-
ліз результатів співробітництва Україна-НАТО в галузі 
озброєння та військово-промислового комплексу і ви-

значення пріоритетів подальшої спільної роботи; моніторинг ви-
конання Державної цільової програми реформування та розвитку 
оборонно-промислового комплексу на період до 2020 р.; контроль 
участі України у проектах багатонаціонального співробітництва; 
моніторинг запровадження стандартів НАТО у Збройних силах 
України, а також реформування систем логістики та стандартизації.

У травні 2018 р. в Одесі відбулося 26-те засідання 
СРГВТС. Сторони обговорили результати співпраці за 
період після останнього засідання групи та визначи-
ли пріоритети і плани подальшої роботи в рамках До-

рожньої карти оборонно-технічного співробітництва Україна-НАТО, 
а також завдання для її імплементації на друге півріччя 2018 р.



СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ

Дорожню карту Партнерства у сфері стратегічних 
комунікацій було підписано Секретарем Ради національної 
безпеки та оборони України та Генеральним секретарем 
НАТО у вересні 2015 р. 

До осені 2018 р. близько 900 представників українських урядових 
інституцій взяли участь у тренінгах, семінарах з різних комунікаційних 
дисциплін, заходах з обміну досвідом.

Передбачені Дорожньою картою заходи також включають обмін 
українським досвідом з протидії інформаційним загрозам в районі 
Операції об’єднаних сил (раніше – Антитерористичної операції).

Центр інформації і документації НАТО в Україні виконує функції 
виконавчого менеджера Дорожньої карти Партнерства у сфері 
стратегічних комунікацій, а також тісно співпрацює з Дорадчою 
місією ЄС в Україні у проведенні спільних тренувань.

Реалізується з 
2015

Цілі: 
сприяння розвитку потенціалу стратегічних комунікацій з метою забезпечення 
в Україні ефективних та прозорих урядових комунікацій, приділяючи особливу 
увагу сектору безпеки та оборони;  консультативна допомога НАТО, тренування 
та обмін досвідом, а також предметне експерте співробітництво.

ПЛАТФОРМА НАТО-УКРАЇНА З ПРОТИДІЇ ГІБРИДНИМ ЗАГРОЗАМ

Перший робочий семінар Платформи, що мав назву «Кризовий та стратегічний менеджмент в умовах гібридної війни», 
пройшов у Варшаві в жовтні 2017 р. Участь у заході взяли більше 100 представників з 22 країн-членів Альянсу та країн- 
партнерів. Під час семінару було проаналізовано безпекові умови з точки зору вразливості до гібридних загроз, а також 
можливі заходи протидії, включаючи посилення стійкості і цивільного захисту. 

Другий робочий семінар «Співробітництво у сфері стратегічних 
комунікацій для протидії гібридним загрозам» пройшов у Віль-
нюсі в квітні 2018 р. Участь у заході взяли майже 90 учасників з  
20 країн-членів та країн-партнерів Альянсу. Офіційні представни-
ки, експерти та громадські активісти ділилися досвідом та кращими 
практиками на урядовому, міжнародному та громадянському рів-
нях з протидії сучасним інформаційним загрозам, включаючи во-
рожу пропаганду і дезінформацію. Було також обговорено питан-
ня співробітництва між урядовим та неурядовим секторами для 
вироблення всебічної стійкості до гібридних загроз. Заплановано 
низку подальших практичних кроків у рамках діяльності Платформи  
НАТО-Україна з протидії гібридним загрозам.

Реалізується з 
2017

Цілі:  
посилення спроможностей України та Альянсу ідентифікувати гібридні загрози; 
нарощування потенціалу державних інституцій для забезпечення кращої 
готовності протидіяти гібридним загрозам та посилення стійкості у сфері 
цивільного захисту, захисту критичної інфраструктури, стратегічних комунікацій, 
захисту цивільного населення, кібербезпеки та протидії тероризму.

РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ

Діяльність Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань 
воєнної реформи високого рівня (СРГ) головним чином 
спрямована на співробітництво між Україною та НАТО у 
сфері реформування сектору безпеки та оборони. СРГ 

реалізує ініціативи у сфері цивільно-військових відносин, демокра-
тичного нагляду і цивільного контролю над збройними силами та 
іншими органами сектору безпеки, оборонного планування, розроб-
ки 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.  
Радники НАТО надавали активну допомогу під час розробки нещодавно затвердженого Закону України про національну безпеку 
і готові сприяти в подальшій розробці відповідного законодавства, включно із новими законами про парламентський наглядовий 
комітет та реформування Служби безпеки України.

Ціль: 
сприяння реформуванню сектору безпеки та оборони 
України, з особливою увагою до забезпечення цивільного 
демократичного контролю.



Бюджет 
€ 2 741 761

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

Допомога НАТО Україні через цільові фонди

Реалізуються чотири проекти: 
• Регіональна програма НАТО з безпеки повітряного простору (RASP) 
для координації дій цивільних та військових органів, транскордонної співпраці з 
НАТО у вирішенні безпекових проблем у повітряному просторі. Завершено ро-

боти з техніко-економічного обґрунтування проекту та проведено демонстрацію можливо-
стей RASP. Реалізація проекту RASP забезпечить створення підрозділів контролю у Львові, 
Одесі та Вінниці, які будуть мати зв’язок  з відповідними європейськими центрами НАТО.
• Проект з надання Україні обладнання для захищеного тактичного зв’язку та при-
строїв відстеження. Реалізація проекту надасть можливість забезпечити радіозв’язок за-
хищеним обладнанням  для ключових підрозділів управління українських Збройних Сил на 
тактичному рівні, а також сприятиме покращенню контролю ситуації за переміщенням під-
розділів на полі бою в режимі Blue Force Tracking Capability. 
• Проект з обміну досвідом має на меті налагодити обмін інформацією, досвідом та 

знаннями з питань С4 між НАТО та 
Україною, а також встановити прямі 
фахові контакти між українськими 
експертами та експертами країн-членів Альянсу. Відповідні інформація та знання 
вже доступні для України, і українські представники беруть активну участь у нав-
чальних  курсах та заходах НАТО з проблематики С4. У липні 2018 р., за підтримки 
та методичного забезпечення НАТО, було проведено Український С4 Хакатон.
• Проект з ситуаційної обізнаності орієнтований на посилення потенціалу укра-
їнського сектору безпеки та оборони у сфері загальної ситуаційної обізнаності у 
відповідності до стандартів НАТО. У рамках проекту розробляється низка конкрет-
них практичних пропозицій.

Реалізується з 
2014

Провідні країни Інші контрибутори

Великобританія Данія

Цілі: посилення спроможності України забезпечувати власну безпеку шля-
хом реорганізації та модернізації С4 структур; підвищення взаємосумісності 
українсь ких С4 структур між собою, а також із НАТО; сприяння участі України в 
спільних навчаннях та операціях під проводом Альянсу.

Канада Німеччина Ісландія Латвія Литва Польща Туреччина США Австралія

Бюджет 
€ 4 100 000

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЛОГІСТИКИ І СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЗСУ

Ініціатива 1: Кодифікація – досягнуто початкових показників функціонування новоство-
реної національної системи кодифікації: через Агентство НАТО з технічного обслуговуван-
ня та постачання Міністерству оборони України передано обладнання та програмне за-
безпечення, включно із програмним забезпеченням Системи кодифікації НАТО (BULCOD), 

а також спеціальні сервіси захисту інформації у відповідності з українським законодавством. Досяг-
нення повної оперативної спроможності системи заплановано на листопад 2018 р.
Ініціатива 2: Управління системою постачання – продовжується придбання необхідних мате-
ріалів для ремонту та оновлення складських приміщень 46-го Об’єднаного центру забезпечення 
(46-ОЦЗ, Одеса) та 79-ї Окремої десантно-штурмової бригади (79-ОДШБ, Миколаїв), а також про-
водяться роботи із захищеного підключення до мережі Інтернет 46-го ОЦЗ (Одеса). 
Перелік матеріалів та складського обладнання для 46-го ОЦЗ (Одеса), 79-ї ОДШБ (Миколаїв) та  
183-го Окремого батальйону матеріального забезпечення (Балта) погоджується з українськими парт-
нерами. Підготовлено технічне завдання для системи складського менеджменту; уточнюються витрати та вимоги до реалізації проекту.
Придбано та доставлено комп’ютерну техніку відповідно до ініціативи Міноборони України. Забезпечено підтримку операційної 
системи на базі Android для тактичної ланки матеріально-технічного забезпечення; продовжується закупівля Android-планшетів для 
79-ї ОДШБ (Миколаїв). 
Ініціатива 3: Покращення можливостей управління стандартизацією – у травні 2018 р. оприлюднено пропозицію щодо розробки 
Системи управління інформацією зі стандартизації (IMSS) у сфері оборони, а в червні 2018 р. завершено процедуру збору пропози-
цій. Прид бання обладнання, спеціалізованого програмного забезпечення та його сертифікацію планується завершити в період з вересня  
2018 р. по травень 2019 р. Відповідне навчання й тренування було проведено для майже 700 українських малих і середніх підприємств.

Реалізується з 
2015

Провідні країни Інші контрибутори

Цілі: підтримка Програми допомоги НАТО Україні з метою реформування національ-
ної 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.

Польща БельгіяЧехія Нідерланди Болгарія Канада Данія Туреччина



Бюджет 
€ 1 065 000

КІБЕРЗАХИСТ

Початковий етап проекту успішно завершено. Команда 
реагування на інциденти в галузі кібербезпеки готова до 
практичного вирішення завдань. Проведено тренуван-
ня, надано дорадчу експертну допомогу, зведено тесто-
вий центр. 
У рамках другої фази проекту триватимуть тренування та 
навчання. Трастовий фонд має також намір надати до-
помогу з модернізації електронної системи забезпечення 
виборчого процесу в Україні, включаючи модернізацію 
реєстру виборців.

Реалізується 
з 2014

Провідна країна Інші контрибутори

Цілі: 
надання Україні допомоги, необхідної для створення 
Команди реагування на інциденти в галузі кібербезпеки 
(CSIRT), а також розвитку оборонних технічних можли-
востей з протидії кіберзагрозам, включаючи:
•  створення Центру реагування на кіберінциденти;
•  надання обладнання для лабораторій з розслідування 

випадків кібератак;
•  тренування та дорадча допомога.

Туреччина СШАРумунія Албанія Естонія Угорщина Італія Португалія

Бюджет 
€ 435 000

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПЕРЕХОДУ З ВІЙСЬКОВОЇ КАР’ЄРИ НА ЦИВІЛЬНУ

Були досліджені різні системи цивільного працевлашту-
вання військовослужбовців країн-членів НАТО, а також їх 
досвід координації, організації та практичної реалізації 
соціальної адаптації у поєднанні з військовою ієрархією 

та суміжними питаннями. Розроблено українську модель переходу 
з військової кар’єри на цивільну, що включає три функціональні 
лінії: визначення передумов для функціональної підтримки; взає-
модія між державними  органами та військовими формуваннями; 
допомога на ринку праці у взаємодії з Державною службою праці. 
Запропонована концептуальна модель є простою, обґрунтованою і 
придатною до швидкого втілення.
Розроблено критерії та методичний інструментарій, які визначають ключові елементи (організаційні, критерії відповідності, ви-

годи) майбутньої системи переходу на цивільну кар’єру, включаючи 
фінансові та бюджетні питання. 
Ці заходи сприяють збільшенню рівня популярності військової служ-
би у ЗС України та інших військових формуваннях, підвищенню рівня 
мотивації до військової служби у більш кваліфікованих осіб та про-
довженню терміну перебування на дійсній військовій службі. Очіку-
ється, що підтримка системи переходу з військової кар’єри на цивіль-
ну сприятиме зниженню соціальних та політичних ризиків, пов’язаних 
із слабкою реінтеграцією звільненого військового персоналу.
У липні 2018 р. було проведено оцінку діяльності трастового фонду 
групою міжнародних та вітчизняних експертів з метою коригування 
його завдань відповідно до стратегічних пріоритетів сектору безпе-
ки та оборони України.

Реалізується 
з 2015

Провідна країна Інші контрибутори

Цілі: 
надання допомоги з розробки та імплементації сталого, ефективного та інтегрованого підходу до процесу 
перепідготовки і соціальної адаптації військовослужбовців 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 демократії, застосування принципів 
належного управління та фундаментальних цінностей, таких як права і свободи людини, справедливість і 
верховенство права.

ТуреччинаНорвегія Албанія Хорватія Греція Люксембург Португалія



Бюджет 
€ 2 250 000

МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

347 військовослужбовців пройшли фізичну реабілітацію за кордо-
ном, 24 військовослужбовця забезпечено протезами. До 2020 р. в 
Болгарії планується надати реабілітаційну підтримку ще 260 війсь-
ковослужбовцям. 

230 тренерів, 1800 практикуючих спеціалістів та 5900 військовослужбовців 
взяли участь у більш ніж 100 тренувальних та навчальних заходах.
Проведено 17 спортивних оздоровчих зборів: надано допомогу 340 осо-
бам (170 військовослужбовців та 170 цивільних); організовано три сімейні  
реабілітаційні табірні збори на спортивно-тренувальній базі Міністерства 

оборони України «Тисо-
вець»: надано допомогу 
90 особам.
30 поранених військо-
вослужбовців взяли участь у Всесвітніх Іграх Нескорених у 2017 р. П’ять 
поранених військовослужбовців взяли також участь у Марафонах Корпусу 
морської піхоти США у 2016 та 2017 рр. 
У 2017 р. Український науково-дослідний інститут протезування, протезобу-
дування та відновлення працездатності (Харків) отримав перший в області 
сучасний реабілітаційний плавальний басейн. 
Реабілітаційне обладнання світової якості передано трьом медичним устано-
вам: у Львові (Міністерство оборони), Нових Санжарах (Національна гвардія)  та  
Циблях (Міністерство охорони здоров’я). Продовжується придбання реабілітацій-
ного обладнання для військового шпиталю в Ірпені (Міністерство оборони).

Реалізується з 
2016

Провідна країна Інші контрибутори

Цілі: 
надання допомоги пацієнтам – діючим та звільненим зі служби військовослужбовцям, а також цивільному персоналу 
сектору безпеки та оборони, забезпечення невідкладних послуг з реабілітації та протезування за межами країни, а 
також доступу до професійної спортивної реабілітації; сприяння розвитку системи фізичної реабілітації в Україні з 
метою гарантування наявності засобів для надання якісних та надійних послуг діючим і звільненим зі служби військо-
вослужбовцям, а також цивільному персоналу сектору безпеки та оборони.

ЛитваБолгарія Естонія Фінляндія Франція Угорщина Японія

СШАПортугалія Словаччина Словенія Швеція Туреччина

Нідерланди

Німеччина Данія

Бюджет 
€ 683 120

ПРОТИДІЯ САМОРОБНИМ ВИБУХОВИМ ПРИСТРОЯМ 
І ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ

Реалізується з 
2015

Провідна країна Інші контрибутори

Цілі: 
посилення координації в рамках реалізації потенціалу зі знешкодження ви-
бухонебезпечних предметів та протидії саморобним вибуховим пристроям; 
розробка відповідних доктринальних та концептуальних положень, розвиток 
організаційних структур, навчання, матеріально-технічне забезпечення.

Словаччина Данія

Орієнтовний план діяльності цільового фонду презентовано на засіданні Робочої гру-
пи НАТО з протидії саморобним вибуховим пристроям 14 грудня 2016 р. У період із 
січня по травень 2017 р. на території України проведено тристоронні перемовини 

та консультації між представниками Словаччини, 
України та Агентства НАТО з підтримки і поста-
чання. Проектні пропозиції, підготовлені на основі 
завершеного техніко-економічного обґрунтуван-
ня, знаходяться на фінальній стадії розробки. 
Проведено низку семінарів в Україні. Імплемен-
таційна угода погоджена Урядом України; Агент-
ство НАТО з підтримки і постачання здійснює 
координацію даної Угоди.

Люксембург Чорногорія Норвегія Румунія Швеція Великобританія США Нідерланди



Бюджет 
€ 25 000 000

Реалізується з 
2012 (другий етап)

Провідна країна Інші контрибутори

Початкові цілі та результати: сприяння Украї-
ні у виконанні зобов’язань за Оттавською конвен-
цією щодо знешкодження протипіхотних мін, а та-
кож допомога в безпечному знищенні застарілих і 
надлишкових запасів озброєнь і боєприпасів.

Італія ЛюксембургСША ЄС

Після дворічної перерви в 2015-2016 рр., знищено 1 895 960 одиниць протипіхотних 
мін ПФМ-1. Очікуваний щорічний обсяг знищення протипіхотних мін становить 1 млн. 
одиниць. Знищено 130 100 одиниць легких озброєнь і стрілецької зброї (ЛОСЗ); процес 
утилізації призупинено в червні 2013 р. Знищено 27 530 тон застарілих боєприпасів; 

процес утилізації зупинено в квітні 2017 р.
Нові цілі: У квітні 2018 р., у відповідь на запит Міністра оборони України, Агентство НАТО з під-
тримки і постачання в рамках проекту з демілітаризації представило дворічний план, націлений на: 
посилення потенціалу ЗС України з менеджменту запасів боєприпасів, ракет та ЛОСЗ; покращення 
системи управління запасами боєприпасів у ЗС України.

Бельгія Фінляндія Німеччина Ірландія Норвегія Туреччина Швейцарія

Бюджет 
€ 1 500 000

МЕНЕДЖМЕНТ, ПОСТАЧАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ  
ЗАПАСІВ БОЄПРИПАСІВ, РАКЕТ ТА ЛОСЗ

Провідна країна Контрибутор

Цілі: посилення потенціалу ЗС України у сфері менеджменту запасів боєприпасів, ракет та ЛОСЗ; впровадження 
ефективних електронних рішень у сфері менеджменту, постачання, транспортування та обслуговування таких запасів з 
метою заміни застарілої паперової системи обліку радянського типу, яка наразі застосовується в системі менеджменту 
діяльності ЗС України.
За погодженням із ЗС України, Агентством НАТО з підтримки і постачання розроблено процедуру придбання 

програмного забезпечення і необхідного обладнання для 17 об’єктів, а також придбання мережевого обладнання, створення 
внутрішніх захищених мереж і навчання користувачів на двох пілотних арсеналах. У травні 2018 р. було оприлюднено відповідне 
замовлення для промислових підприємств; восени 2018 р. очікується підписання контракту та початок робіт.

США

Реалізується з 
2017

Німеччина

Бюджет 
€ 650 000

БЕЗПЕЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЗАПАСАМИ БОЄПРИПАСІВ
Провідна країна Контрибутори

Цілі: посилення потенціалу системи менеджменту боєприпасів ЗС України; допомога у переході від застарілої системи 
менеджменту запасів боєприпасів радянського типу до системи безпеки та відповідності за стандартами НАТО (S3).
Розроблено проектні пропозиції. За запитом України, придбано спеціальні лампи для освітлення периметру безпеки 
на Калинівському арсеналі боєприпасів.

США

Реалізується з 
2018

Інформ. центр аналізу 
безпеки боєприпасів 
НАТО (NATO MSIAC)

Європейське 
командування ЗС США 

(US EUCOM)

Бюджет 
€ 1 500 000

УТИЛІЗАЦІЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ
Провідна країна Контрибутор

Цілі: реалізація проекту з ліквідації могильника радіоактивних відходів, розта-
шованого на колишньому радянському військовому об’єкті «Цибулеве» у Кіро-
воградській обл. Проект складається з трьох етапів: перший етап – проведен-
ня радіаційного обстеження об’єкту, картографування забруднення та оцінка 
впливу на навколишнє середовище; другий етап – попередня обробка радіоак-

тивних відходів і їх транспортування до місця зберігання спеціалізованого підприємства 
РАДОН; третій етап – відновлення об’єкту, вилучення радіоактивно забрудненого ґрунту 
та приведення забрудненої радіацією території в екологічно безпечний стан.

Німеччина

Реалізується з 
2018 (другий проект)

Люксембург

Після успішного завершення першого проекту (ліквідації могильника радіоак-
тивних відходів на колишньому радянському військовому об’єкті «Вакуленчук» 
у Житомирській обл.), започатковано другий проект з ліквідації могильника ра-
діоактивних відходів, розташованого на колишньому радянському військовому об’єкті «Цибулеве» в Кіровоградській обл.

У липні 2018 р. було підписано угоду про фінансування між Агентством НАТО з підтримки та постачання і Німеччиною. Німеччина 
офіційно підтвердила готовність продовжувати виконувати функції провідної країни у рамках цього проекту, а також зробила 
перший фінансовий внесок до цільового фонду у розмірі € 500 000. Проект наразі перебуває на стадії залучення коштів потен-
ційних донорів.

ЗНИЩЕННЯ ЗВИЧАЙНИХ БОЄПРИПАСІВ,  
СТРІЛЕЦЬКОЇ ТА ЛЕГКОЇ ЗБРОЇ ТА МІН



Видання підготовлено
Фондом «Ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки»

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

(Фото: NATO)
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