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НОВІ АСПЕКТИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА НАТО
Яскравим проявом нового підходу до співпраці України та НАТО стали
результати візиту в Україну Генерального секретаря НАТО Андерса Фог
Расмуссена 24 лютого 2011 року.
Генсек НАТО висловив надію на участь українських Збройних сил в
антипіратських операціях під прапором НАТО. Розглядається можливість
патрулювання вод Аденської затоки та участі в операціях щодо запобігання
захопленню суден для боротьби з піратством. Крім того, пропонується розширення
українського представництва (контингент військових інструкторів) в Афганістані.
НАТО пропонує українській стороні допомогу в організації Чемпіонату Європи з
футболу 2012 року. Допомога може надаватись у безпековій сфері, якщо Україна
звернеться з відповідним проханням до Альянсу. В цілому, підсумком візиту
Генсека НАТО до України стало окреслення стратегічних перспектив розвитку
відносин нашої держави з Альянсом.
Співробітницво з Альянсом у нових сферах виходило з попереднього досвіду
співпраці, його нові аспекти були визначені у 2009-2010 роках:
1) 2 квітня 2009 року було підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України
та НАТО стосовно транзитного перевезення територією України вантажів для
забезпечення операції Міжнародних сил сприяння безпеці.
2) У 2010 році Україна першою серед країн-партнерів започаткувала
співробітництво з НАТО з питань кібернетичного захисту. У Річній Національній
програмі 2011 року передбачені такі заходи щодо кібернетичної безпеки:
розпочати впровадження рекомендацій щодо вдосконалення системи захисту
національної інформаційної інфраструктури від внутрішніх та зовнішніх
кіберзагроз; розробити проект Стратегії кібернетичної безпеки України; розробити
спільні заходи щодо боротьби з кіберзлочинністю; сприяти проведенню
міжнародних заходів та навчань з питань кібернетичної безпеки.
3) У 2010 р. Україна першою серед країн-партнерів залучилась до Сил
реагування НАТО (СРН). В квітні 2010 р. представники Сухопутних військ ЗСУ
взяли участь у міжнародному сертифікаційному навчанні Сил реагування НАТО
„Золота маска – 2010” на території ФРН.
4) У травні 2010 р. було підписано Меморандум про взаєморозуміння між
Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил Турецької
Республіки та Штабом Верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил
НАТО в Європі стосовно обміну даними про повітряну обстановку.
Отже, незважаючи на те, що Україна не прагне членства в НАТО,
проголосивши позаблоковий статус, конструктивне партнерство між Україною та
НАТО розширюється, охоплюючи нові сфери.
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