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ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНИ З НАТО НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА
За сучасних умов становлення України, розширення співробітництва з
НАТО, зокрема і на регіональному рівні, у сфері забезпечення прав людини
та громадянина є вагомим чинником підвищення рівня національної безпеки
та збереження територіальної цілісності України. Відносини Україна – НАТО
були започатковані ще у 1991 році, коли Україна, щойно здобувши незалежність, приєдналася до Ради Євроатлантичного партнерства, але сьогодні, на
фоні військової агресії з боку Росії, тимчасової окупації Криму та «гібридної» війни на Донбасі, інтенсивний політичний діалог між Україною та Альянсом стає передумовою для створення нових оперативних форм взаємодії з
цією організацією.
Територіальний устрій України за Конституцією передбачає наявність
24 областей, однак в силу географічного фактора, деякі з них, межуючи із зоною конфлікту, потребують посиленої уваги з боку політичного керівництва
та підтримки міжнародних дружніх спільнот, серед яких особливо слід відзначити НАТО, зважаючи на потужний високотехнологічний військовий потенціал цього об’єднання. До таких «критичних» областей належить і Дніпропетровська область, що змушує місцеві органи державної влади та освітянські установи нашої області активізувати співробітництво з НАТО. Вважає347
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мо, що диверсифікація форм співробітництва з НАТО, розширення контактів
з Альянсом, які на сьогодні зосереджені переважно в столиці, дозволить мобілізувати науковий, інтелектуальний, технічний потенціал регіонів нашої
країни, створити на місцевому рівні осередки присутності НАТО в усіх сферах його діяльності.
Як перший крок на шляху розвитку регіональної ініціативи щодо співробітництва з Альянсом, необхідно взяти до уваги та створити усі умови для
реалізації таких форм взаємодії України з НАТО на регіональному рівні, зокрема на рівні Дніпропетровської області, у сфері забезпечення прав людини
та громадянина.
1. Створення на базі місцевих органів влади постійних груп або призначення уповноважених осіб із взаємодії з НАТО, зокрема Представництвом
НАТО в Україні, для підтримки контактів з будь-яких питань, які входять до
предмета діяльності Альянсу та є актуальними для нашого регіону. З призначенням Віце-прем’єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції,
відновила свою роботу і Комісія з питань координації співробітництва України з НАТО, до складу якої мають увійти координатори такого співробітництва, в тому числі й у сфері науки. З цього приводу було б логічним для місцевих органів влади створити подібну посаду з числа вже працюючих співробітників.
2. Проведення спільних заходів наукового, прикладного характеру з питань впровадження стандартів НАТО, внесення спеціальних навчальних дисциплін в регіональні освітянські програми, врахування регіоном досвіду Альянсу з метою підвищення рівня системи місцевої безпеки як відповідь на наявні та потенційні загрози, що йдуть від терористичних утворень на Сході
нашої країни. Регіональним освітянським відомчим закладам, зокрема це
стосується Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, з
питань співробітництва із НАТО слід запровадити на базі навчального закладу відповідні тренінгові програми, реалізовувати спільні проекти.
3. Обмін досвідом, зокрема у медичній сфері. З початку військових дій
на Сході країни, за координації штаб-квартири НАТО, в медичних закладах
країн-членів Альянсу вже пройшли лікування 377 військовослужбовців. Лікарня ім. Мечникова м. Дніпро є ключовим національним медичним закладом з надання першочергової допомоги пораненим військовослужбовцям.
Звичайно, досвід та технічні потужності країн-членів Альянсу дозволили би
врятувати ще не одне життя, і це дуже вагомий привід для розширення регіонального співробітництва з НАТО в медичній сфері.
4. Розробка та реалізація спільних проектів під егідою НАТО. В якості
прикладу можна навести проект STANDEX. Це перша у світі система, яка
може виявляти вибухівку на відстані, в режимі реального часу, не перериваючи при цьому потік пасажирів, а також відстежити місцезнаходження і пересування будь-якого об’єкта або особи, яка несе вибухові речовини, і контролювати спрацювання тривоги. Завдання розробників системи полягало в
тому, щоб не тільки виявляти саму присутність вибухівки, а й достовірно
встановлювати її місцезнаходження серед пасажирів. В даний час з такою
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роботою здатні впоратися тільки спеціально навчені собаки. Ця унікальна та
інноваційна програма з використанням різних технологій покликана допомогти союзникам по НАТО в запобіганні терактів, таких, які відбулися на громадському транспорті в Лондоні, Мадриді, Брюсселі в годину пік. Недавній
приклад, це коли 3 квітня 2017 року на перегоні Санкт-Петербурзького метрополітену стався теракт, який можна було попередити завдяки цій системі,
адже система STANDEX вже була успішно випробувана в метро одного з європейських міст. Вважаємо, що нашому місті, яке також має метрополітен,
слід активізувати зусилля в рамках Комісії Україна-НАТО щодо офіційного
запуску проекту STANDEX. Існують, звичайно, й інші проекти.
Таким чином, слід наголосити на двох позиціях:
по-перше, життєво необхідно, особливо для «критичних» областей, які
знаходяться на невеликої відстані від лінії розмежування та зони бойових
дій, розвивати форми взаємодії з НАТО на регіональному рівні у сфері забезпечення прав людини та громадянина;
по-друге, Дніпропетровська область, зокрема органи місцевої виконавчої
влади, правоохоронні органи міста та області, безпосередньо Університет
внутрішніх справ можуть стати локомотивом щодо просування ідей НАТО,
впровадження стандартів Альянсу з метою підтримання миру, територіальної
цілісності країни, попередження можливих проявів насильства та в кінцевому рахунку підвищення рівня забезпечення прав людини та громадянина в
Україні.
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ПРОБЛЕМА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄС І НАТО
Актуальність даної проблеми обумовлена перетворенням безпекових
проблем на фактор безпосередньої загрози українській державності і суверенітету через російську агресію на півдні та сході України та інспіровані Москвою сепаратистські загрози. Державотворення, підвищення рівня соціального забезпечення, економічна незалежність, приведення державних стандартів
відповідно до міжнародних є важливою складовою процесу інтеграції України в Європейський Союз і НАТО.
Питання інтеграції України в Європейський Союз і НАТО не є предметом дискусії, а є предметом часу й результатом виконання всіх поставлених
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