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ВІДНОСИНИ НАТО З УКРАЇНОЮ
ПИТАННЯ:
1.
2.
3.

Стратегія України у відносинах з НАТО після
саміту Альянсу в Уельсі.
Оцінка сучасного стану співробітництва між
Україною та НАТО.
Чи може Україна наблизитись до членства в
НАТО?

СУЧАСНІ ВІДНОСИНИ НАТО З
УКРАЇНОЮ
СПІВРОБІТНИЦТВО

ПАРТНЕРСТВО

ІНТЕГРАЦІЯ

Мета:
розвиток відносин в
обопільних інтересах

Мета:
внесок в зміцнення
міжнародної безпеки та
спроможності НАТО

Мета:
• членство України в
НАТО
• розширення та
забезпечення безпеки
євроатлантичного
простору

ЕВОЛЮЦІЯ ВІДНОСИН МІЖ
НАТО ТА УКРАЇНОЮ
Етапи:
1. 1992-1994. Від співробітництва до партнерства
2. 1994-1997. Від співробітництва до «особливого» партнерства
3. 2002-2009. Від «особливого» партнерства до набуття
членства: зупинка на півдорозі
4. 2010-2014. Від інтеграції до «конструктивного» партнерства з
НАТО.
5. 2014- ? ВІД «КОНСТРУКТИВНОГО» ДО «ОСОБЛИВОГО»
ПАРТНЕРСТВА: рух по замкнутому колу, чи чергова спроба
наблизитись до членства в НАТО?

СПІВРОБІТНИЦТВО
Мета: розвиток відносин в обопільних інтересах
НАТО зацікавлене в:
• Модернізації та зміцненні в Україні
• Збереженні демократичного ладу в країні
• Реформуванні сектору безпеки України та сумісності з НАТО

Україна зацікавлена в:
• Збереженні НАТО як ключової структури безпеки та оборони євроатлантичного
простору;
• Збереженні єдності та обороноспроможності Альянсу;
•Збереженні євроатлантичних зв’язків США та Європи, НАТО та ЄС.

Сфери:
воєнна реформа;
економічна безпека,
надзвичайні ситуації,
наука та захист довкілля.

ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕГЛЯДУ
ВІДНОСИН З НАТО
1.
2.
3.

Російсько-українська війна.
Зміна суспільної думки щодо членства в НАТО.
Потреба в оборонній реформі.

ПАРТНЕРСТВО
Мета: Внесок в зміцнення міжнародної безпеки та спроможності НАТО

Етапи:
1. 1994. Реалізація програми ПЗМ («партнерство заради
миру»).
2. 1997. Діяльність в Раді Євроатлантичного партнерства
(РПАП).
3. 1997. Відносини на базі Хартії про особливе партнерство
між Україною і НАТО.
4. 2010. Конструктивне партнерство
5. 2014. Особливе партнерство

ВІДМІННІСТЬ ОСОБЛИВАГО
ПАРТНЕРСТВА - 2016
Мета: досягнення рівня взаємосумісності Збройних Сил України в
нарощуванні спільних спроможностей з НАТО

ПРОБЛЕМИ:
1. Влада не має чіткого бачення сучасного змісту
особливого партнерства.
2. Співробітництво з НАТО розглядається владою як складова
євроінтеграційного курсу України.
3. Ціллю відносин з НАТО є досягнення стандартів Альянсу а не
самого членства в НАТО.

ІНТЕГРАЦІЯ
Мета: Членство України в НАТО.
Розширення та забезпечення безпеки євроатлантичного
простору

Етапи:
1. 2005. Інтенсифікований діалог Україна - НАТО.
2. 2008. Рішення Бухарестського (2008) саміту.
3. 2009. Річна національна програма. «Декларація про
доповнення до Хартії про особливе партнерство між НАТО та
Україною».

НОВИЙ ПОГЛЯД

Президент Петро Порошенко вважає, що наразі не має підніматися питання
членства України в Північноатлантичному альянсі. За словами президента,
співпраця Києва з Альянсом у форматі особливого партнерства є достатньо
ефективною, оскільки допомагає проведенню змін в Україні. "Ключову
важливість для України мають реформи", - зазначив він.
"Коли країна буде відповідати всім критеріям членства, громадяни будуть
вирішувати, як і коли саме може відбутися приєднання (України до
Альянсу)", - заявив глава держави

НОВИЙ ПОГЛЯД
ПОВЕРНЕННЯ ВІД «КОНСТРУКТИВНОГО»
ДО «ОСОБЛИВОГО» ПАРТНЕРСТВА
Рух по замкнутому колу, чи чергова спроба наблизитись
до членства в НАТО?

Ключові принципи:
1.Членство в НАТО в середньотерміновій перспективі неможливе

2.Отримання статусу союзника поза межами членства в НАТО
3.Надання воєнної допомоги Україні у відсічі воєнної агресії Росії поза межами
членства в НАТО
4. Питання членства в НАТО може постати тільки після завершення реформ і
проведення референдуму
Передумови :
•Воєнна агресія Росії проти України.
•Воєнна окупація Росією частини території України.
•Імплементація Україною курсу на європейську інтеграцію.
•Консенсус в суспільстві щодо членства України в НАТО.
•Відмова від позаблокового статусу.

Спільний підхід
Рішення саміту НАТО в Уельсі (2014)
щодо України
1.Ухвалено спільну заяву, що засуджує незаконну і нелегітимну анексію
Криму Росією і її цілеспрямовані дії з метою дестабілізації ситуації на Сході
України із порушенням норм міжнародного права.
2.Держави – члени Альянсу пообіцяли підтримати зусилля української
влади із врегулювання конфлікту політичним шляхом із уникненням будьякого зовнішнього втручання.
3.Держави – члени Альянсу зобов'язалися надати подальшого розвитку
Річній національній програмі співробітництва у рамках Особливого
партнерства між Україною і НАТО, насамперед у галузі безпеки і оборони, з
метою підтримки реформ і трансформації оборонної сфери України,
спрямованих на посилення спроможностей України забезпечити власну
воєнну безпеку, а також підвищення оперативної сумісності між Збройними
Силам України та силами НАТО.

Середньотермінова перспектива
співробітництва України та НАТО в
оборонній сфері
Завдання:
1) посилення спроможностей України забезпечити власну воєнну безпеку,
2) підвищення оперативної сумісності між Збройними Силами України
та силами НАТО.
Інструменти та механізми:
1). Спільна робоча група Україна — НАТО з питань воєнної реформи та проектів
з розбудови потенціалу, що здійснюються під її егідою;
2). Процес планування та оцінки сил;
3). Робочий план Військового комітету Україна — НАТО;
4). Трастові фонди Україна-НАТО ;
5). Дорадча допомога

Пріоритетні напрямки
1. Воєнно-політичний діалог.
2.Досягнення максимального рівня взаємосумісності Збройних Сил України з НАТО
та нарощування спільних спроможностей.
3. Оборонно-технічне співробітництво.
4. Забезпечення внеску у міжнародну безпеку.

Пріоритетні напрямки
ОБОРОННОЇ СПІВРАЦІ УКРАЇНИ І НАТО

Досягнення взаємосумістності ЗCУ
з НАТО та нарощування спільних
спроможностей
БЕЗПЕКА І ОБОРОНА

Оснащення Збройних Сил України
сучасним озброєнням та військовою
технікою, екіпірування особового
складу, заходи освіти та підготовки
військ.
НАТО запровадить нові програми:
•з питань командування,
управління, зв'язку і
комп'ютеризації (С4),
•матеріально-технічного
забезпечення і стандартизації,
•захисту від кіберзагроз,
•соціальної адаптації
військовослужбовців та реабілітації
військовослужбовців, які дістали
поранення внаслідок бойових дій.

•стратегічних комунікацій.

Оборонно-технічне
співробітництво

Взаємовигідний обмін
військовими
технологіями
та впровадження
стандартів НАТО при
виробництві
і модернізації озброєння
та військової техніки.
Інтенсифікація
Запровадження
національних систем
кодифікації
та стандартизації,
сумісних з відповідними
системами НАТО.

Внесок у міжнародну безпеку

1.Участь українського
національного контингенту
в операції Багатонаціональних сил
в Косово;
2. Участь національного персоналу
в тренувально-дорадчій місії
Альянсу «Рішуча підтримка»
в Ісламській Республіці Афганістан;
3. Відновлення діяльності
Контактного пункту в рамках
операції «Активні зусилля»
4. Розширення формату Програми
обміну даними про повітряну
обстановку.

ЩО ЗРОБЛЕНО ?

1. В діяльність Збройних Сил України було запроваджено
65 стандартів НАТО.
2. Затверджено Стратегію національної безпеки України та нову
Воєнну доктрину України.
3. Проходять розгляд Концепція розвитку сектору безпеки і оборони
України, Стратегічний оборонний бюлетень України, Концепція
Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння
та військової техніки Збройних Сил України.
4. Започаткована системна реформа логістики ЗСУ.
5. Налагоджена співпраця у сфері створення Сил спеціальних
операцій..
6. Ведеться спільна робота над Державною програмою
реформування ЗСУ на період до 2020 року.

ПРОБЛЕМИ

1. Відсутність політичної волі у воєнно-політичного керівництва
України на проведення радикальних воєнних реформ в країні та
набуття членства в НАТО.
2. Відсутність належної стратегічної комунікації між Україною та
НАТО.
3. Відсутність в керівництві України згуртованої євроатлантичної
команди на всіх щаблях державної влади.
4. В країні проводиться досить потужна інформаційна компанія,
спрямована на м’яку відмову від перспективи членства України в
НАТО.

Дякую за увагу

