
Україна
і НАТО



ЩотакеНАТО?
НАТО (NATO – North Atlantic Treaty 
Organisation) – Організація
Північноатлантичного договору –
міжнародна організація, створена 
4 квітня 1949 року для колективної
оборони країн Західної Європи та 
Північної Америки згідно з 
принципами  51 статті Статуту ООН.
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Українає  єдиноюкраїною-партнером  НАТО, що

береучасть у всіхосновнихпоточних

миротворчихмісіяхпідїїпроводом. Українські

миротворцібулизалученідо виконаннязавдань

у складіМіжнароднихсил  безпекив  Косові, 

ТренувальноїмісіїНАТО  в  Іраці, Міжнародних

сил  сприяннябезпеців  Афганістані(МССБ). 

Українає  учасницеюантитерористичноїоперації

НАТО «Активнізусилля».



Представництво НАТО в Україні складається з Офісу зв'язку
НАТО та Центру інформації та документації НАТО.

Офіс зв’язку НАТО в Україні був
відкритий у квітні 1999 року. Його
відкриття стало підтвердженням

високого рівня відносин між Україною
та НАТО. Метою його діяльності є 

сприяння участі України у програмі
«Партнерство заради миру» з 

максимально повним використанням
можливостей, закладених у цьому

механізмі, а також поглиблення
співпраці між НАТО та державними

структурами України в рамках Річних
національних програм. 4



Офіс зв’язку має три основних
завдання:

• підтримання контактів з різними 
українськими установами та відповідними 
структурами НАТО, які опікуються розробкою 
та виконанням заходів по лінії відносин між 
Україною та НАТО, а також підтримує постійні
контакти з посольствами країн НАТО та країн-
партнерів щодо розвитку двосторонньої та 
багатосторонньої співпраці;

• надає консультації відповідним органам 
України та НАТО щодо заходів та напрямів
можливого поглиблення співпраці;

• бере безпосередню участь у підготовці і 
виконанні практичних заходів таких, як 
військові навчання або проведення курсів з 
питань НАТО при Національному університеті 
оборони України імені Івана Черняховського, 
сприяє налагодженню офіційних контактів 
між Україною та НАТО на усіх рівнях.
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Основні галузі співпраці
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Співробітництво в 
реформуванні

сектору безпеки та 
оборони, у 
військовій і 

військово-технічній
сферах;

Співробітницт
во у військово-

технічній
галузі;

Співробітницт
во у сферах 

науки та 
захисту

довкілля;

Співробітницт
во в подоланні

загроз
невоєнного
характеру;

Співробітництво України з НАТО як один із
напрямів безпекової політики нашої держави

спрямований на досягнення високих стандартів
країн-членів Альянсу, взаємовигідну практичну

взаємодію України з Альянсом у подоланні
традиційних та нових викликів і загроз, а також на 
забезпечення належного місця і впливу України в 

міжнародній безпековій системі.
Основоположними документами у відносинах

України з НАТО на сьогодні є Хартія про особливе
партнерство між Україною та Організацією

Північно-Атлантичного договору від 9 липня 1997 
р. і Декларація про її доповнення від 21 серпня

2009 р. Співпраця в практичних сферах 
регулюється 30 угодами між Україною та НАТО.



Сьогодні членами НАТО є 30 
країн: Албанія, Бельгія, Велика 

Британія, Греція, Данія, Ісландія, 
Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, 
Нідерланди, Німеччина, Норвегія, 

Польща, Португалія, Сполучені
Штати Америки, Туреччина, 

Угорщина, Франція, Чехія, Литва, 
Латвія, Естонія, Румунія, Болгарія, 

Словаччина, Словенія, Північна
Македонія, Хорватія і Чорногорія.
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Перспективи розвитку співробітництва України й НАТО на сучасному етапі

У цьому контексті передбачається залучення визначеного
комплекту сил і засобів Збройних сил України до 

багатонаціональних військових формувань високої готовності
(комплекту військ (сил) у межах Системи резервних угод ООН, 

Сил реагування НАТО, бойових тактичних груп Євросоюзу тощо). 
Практичними прикладами такої діяльності є:

 участь у Силах реагування НАТО;
 залучення сил і засобів Збройних сил України до бойових

тактичних груп Європейського Союзу;
 створення спільної литовсько-польсько-української бригади

(ЛитПолУкрбриг).

Важливим проєктом Альянсу для нас залишається участь у 
Концепції оперативних можливостей, завдяки чому підрозділи
Збройних сил України мають можливість здійснювати заходи 
бойової підготовки за стандартами НАТО. Важливим етапом
підготовки сил і засобів Збройних сил України до виконання

завдань за призначенням у багатонаціональному середовищі є 
участь представників і підрозділів Збройних сил України у 

багатонаціональних військових навчаннях. Активізуватиметься
співробітництво щодо обміну даними про повітряну обстановку 

між відповідними командними пунктами ВПС України та суміжних
країн-членів НАТО. Цей проєкт уже реалізовано на нашому

західному напрямку.



Дякуюємоза увагу!

Відділ комунікації та 
міжнародних зв’язків


