
Інформаційна  довідк  а   щодо  особливого  партнерства  України  з  
Організацією Північноатлантичного договору (НАТО)

Основоположними документами, що визначають відносини між Україною та НАТО на сучасному
етапі,  є  Хартія  про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного
договору  (9.07.1997  р.)  та  Декларація  про  доповнення  Хартії  про  особливе  партнерство
(21.08.2009 р.).
Указом  Президента  України  від  24.09.2014  р.  №  744/2014  уведено  в  дію  рішення  Ради
національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо
захисту  України  та  зміцнення  її  обороноздатності»,  яким  визначено,  що  пріоритетним
національним інтересом України  у  сфері  зовнішньополітичної  діяльності  у  2014  та  наступних
роках є дальший розвиток відносин стратегічного партнерства України з США, ЄС та НАТО.
Ключовим системним документом розвитку співробітництва з НАТО та важливим інструментом
здійснення реформ в Україні за підтримки Альянсу є Річні національні програми співробітництва
Україна-НАТО (РНП), які розробляються з 2009 року. РНП-2015 затверджена Указом Президента
України № 238/2015 від 23 квітня 2015 року.
Відносини  між  Україною та  НАТО мають  два основних  виміри:  політичний  діалог  і  практичне
співробітництво.  Політичний  діалог  України  з  Альянсом  забезпечується  шляхом  двосторонніх
контактів на всіх  рівнях,  включно з міжпарламентським виміром. Провідну роль у поглибленні
цього діалогу відіграє Комісія Україна-НАТО (КУН), створена в 1997 р. на виконання положень
Хартії про особливе партнерство.
В українському суспільстві збільшується суспільна підтримка курсу на членство України в НАТО.
За різними даними – це 40-50%. МЗС працює над тим, щоб у повній мірі використати відкриті для
України можливості зближення з НАТО. Для цього укладені рамкові угоди і  триває робота над
відповідними  імплементаційними  угодами  в  рамках  Трастових  фондів  на  підтримку
обороноздатності України, зокрема, таких фондів налічується п’ять:
Трастовий фонд НАТО з кібербезпеки;
Трастовий фонд НАТО з реформування систем логістики і стандартизації ЗС України;
Трастовий фонд НАТО з фізичної реабілітації  (протезуванні) військовослужбовців, поранених в
АТО;
Трастовий фонд НАТО з модернізації системи управління та зв’язку;
Трастовий фонд НАТО з перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців.
Окрім  того,  запрацював  перший  в  рамках  Комісії  Україна-НАТО  Трастовий  фонд  з
перезахоронення радіоактивних відходів. Разом це біля 6 млн євро. Ще на 10 млн євро можуть
розраховувати  українські  науковці  протягом  2014-2017  рр.  в  рамках  Програми  НАТО  «Наука
заради миру та безпеки».
Також домовлено про створення нового Трастового фонду в підтримку України з розмінування та
протидії  саморобним  вибуховим  пристроям,  визначені  напрями  партнерства  між  Україною  та
НАТО у сфері стратегічних комунікацій.
Для розвитку практичного співробітництва під егідою КУН створено п’ять спільних робочих груп
Україна-НАТО (СРГ): з питань воєнної реформи (СРГ ВР); оборонно-технічного співробітництва
(СРГО);  економічної  безпеки;  планування  на  випадок  надзвичайних  ситуацій  цивільного
характеру (СРГ ПНС); зі співробітництва з питань науки і довкілля (СРГ НОД).
Для України стратегічне партнерство з НАТО є невід’ємною складовою євроінтеграційного курсу,
оскільки доповнює процес внутрішньодержавних перетворень у контексті імплементації Угоди про
асоціацію  між  Україною,  з  однієї  сторони,  та  Європейським  Союзом,  Європейським
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони, ратифікованої
Законом України  від  16  вересня  2014  року  № 1678-VII,  реалізації  Стратегії  сталого  розвитку
«Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5, та виконання
Програми  діяльності  Кабінету  Міністрів  України,  затвердженої  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 9 грудня 2014 року № 695 та схваленої Постановою Верховної Ради України від 11
грудня  2014  року  №  26-VIII,  важливими  реформами  оборонного  та  безпекового  секторів,
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оборонно-промислового  комплексу  та  національних  Збройних  Сил.  Це  дасть  змогу  зробити
процес  інтеграції  України  в  європейську  та  євроатлантичну  спільноту  комплексним  і
всеохоплюючим.


