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У статті розглянуто науковий аспект гуманітарного співробітництва Україна–НАТО
та обґрунтовано його подальші перспективи. Саме через співпрацю в науково-технічній сфері
забезпечується науковий складник гуманітарного співробітництва Україна-НАТО, яка є
необхідною для його подальшого розвитку.
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Науковий потенціал як важливий складник експортного потенціалу будь-якої країни
привертає до себе увагу багатьох держав світу й міжнародних організацій. Зважаючи на
європейський вимір зовнішньої політики України й активне залучення українських учених до
участі в міжнародних програмах, зокрема до Наукової програми НАТО, Україна приділяє
велику увагу питанням міжнародного науково-технічного співробітництва й розвитку
співпраці з євроатлантичним Альянсом у галузі науки і, зокрема, новітніх технологій. Тому
науково-технічна співпраця є однією з провідних у сфері гуманітарного співробітництва між
Україною й НАТО.

Слід зазначити, що нині наукові дослідження, присвячені невійськовим аспектам
співробітництва Україна-НАТО і, зокрема, науковому співробітництву, тільки
розпочинаються. Цей аспект розглядається здебільшого опосередковано, інколи в контексті
відносин особливого партнерства. Про спільні наукові розробки українських учених і їхніх
колег з країн-членів і партнерів НАТО можна дізнатися з видань інформаційного характеру як
вітчизняних (“Україна-НАТО”, “Атлантична панорама”), так і зарубіжних (“Science, Society,
Security”, “NATO news”), а також із наукових збірників і збірників міжнародних конференцій.

У цьому контексті слід зазначити як перші доробки в цій сфері навчальні посібники
Полторацького О.С. “НАТО в сучасних євроатлантичних відносинах” (Розділ 8 “Особливості
та проблеми розвитку і трансформації відносин Україна-НАТО”), колективну монографію
“Міжнародні відносини і євроінтеграція України” (Глава IV), науково-інформаційний збірник
Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України “Державне управління
науково-технічними та економічними процесами реалізації Україною стратегічного курсу на
європейську та євроатлантичну інтеграцію” (Розділ 5 “Міжнародне науково-технічне
співробітництво і роль НАТО у цьому процесі”).

Невипадково в Державній програмі інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції на 2008–2011 рр. передбачено видання інформаційно-довідкових
матеріалів з питань невійськових аспектів співпраці України з НАТО, зокрема наукового.

Наукове співробітництво Україна-НАТО має застосування не тільки в межах власне
наукових проектів, адже формування науково обґрунтованої економіки є одним із головних
стратегічних пріоритетів усіх розвинених країн світу. Найбільш конкурентною й динамічною у
світі є саме “економіка знань”, яка спроможна забезпечити стале економічне зростання,
зростання кількості робочих місць і продуктивності праці, посилення соціальної злагоди і
прогресу.

Оскільки для оцінки загального рівня розвитку міжнародного співробітництва важливу
роль відіграє аналіз саме наукового співробітництва – сфери, де знання зароджуються,
зберігаються та передаються до інших сфер діяльності, наукове співробітництво Україна–
НАТО якісно характеризує відносини в межах Інтенсифікованого діалогу, які склалися між
нашою державою й Північноатлантичним Альянсом.

Світова глобалізація та розвиток інформаційних технологій, трансформація української
економіки, намагання створити національну інноваційну систему повинні бути основними
чинниками, які впливають на розвиток вітчизняного науково-технічного потенціалу. Головним



завданням науково-технічної політики в Україні повинно стати ефективне забезпечення
наукового та інноваційного потенціалу країни, що має підвищити конкурентоспроможність
економіки, визначити місце держави на світовому ринку та в політичному просторі [1].

Наукова співпраця в НАТО бере свій початок від рекомендацій, виданих 1956 р.
Комітетом з невійськового співробітництва НАТО. Цей комітет у складі міністрів закордонних
справ Лагне (Норвегія), Мартіно (Італія) та Пірсона (Канада) зауважив, що поступ у науці й
технологіях настільки важливий для майбутнього євроатлантичного співтовариства, що країни
НАТО повинні забезпечити вивчення кожної можливості спільної співпраці [2].

Наукова програма НАТО була започаткована в 1958 році як свідоцтво особливої уваги до
прогресу в галузі науки й технологій як чинника створення безпеки націй та укріплення їхніх
позицій у міжнародному співтоваристві. Визначальними характеристиками Наукової програми
були й залишаються підтримка досліджень високої наукової якості й спроможність швидко
реагувати на нові досягнення. Щороку в реалізації Наукової програми НАТО беруть участь
приблизно 13 тисяч учених не тільки з країн НАТО, але й з країн-членів Ради
Євроатлантичного Партнерства [3].

Наукова програма НАТО не є програмою в галузі військової науки. Її метою є сприяння
співпраці науковців з різних країн [4]. Упродовж свого існування Наукова програма НАТО
розширювала свій вплив, змінювалися й цілі програми. Зважаючи на нову роль НАТО у світі,
змінилася й Наукова програма, до неї почали долучатися країни-партнери, а також учасники
Середземноморського діалогу.

Наразі програма приділяє особливу увагу підтримці співробітництва дослідників у сфері
захисту від тероризму та інших загроз безпеці. Важливо, що Україна є учасником міжнародних
договорів у сфері боротьби з тероризмом і підтримує дії світової спільноти в цьому напрямі.
Для цього активно розвивається практика залучення експертів держав-членів НАТО для
проведення навчань і тренувань в Україні з антитерористичної тематики, спрямованих на
поглиблення міжнародної співпраці, отримання відповідних оцінок та рекомендацій. Триває
робота з проведення наукових досліджень у сфері запобігання тероризму та забезпечення
участі українських фахівців з антитерористичної діяльності у відповідних міжнародних
науково-практичних конференціях, нарадах і семінарах, які організовує Північноатлантичний
Альянс. Наукові дослідження проводяться також із актуальних питань глобальної та
регіональної безпеки.

Наукова програма складається з підпрограм, які охоплюють різні механізми
співробітництва: надання наукових стипендій, розроблення проектів у галузі науки й
технологій, підтримка дослідницької інфраструктури, підпрограми “Безпека через науку” та
“Наука заради миру і безпеки” та ін. Програма також спрямована на сприяння обміну й
передачі технологій для роз’яснення пріоритетних завдань країн-партнерів.

Підписання 9 липня 1997 року Президентом України й лідерами країн НАТО Хартії про
особливе партнерство між Україною й НАТО значно поглибило відносини України й НАТО,
зокрема, у сфері науково-технічного співробітництва. Для подальшої реалізації положень
Хартії були розроблені й упроваджені в дію Державні програми співробітництва й Цільові
плани співробітництва Україна-НАТО, які від 2003 р. затверджуються щорічно.

Для координації науково-технічного співробітництва Україна-НАТО в межах Наукової
програми НАТО та Програми з викликів сучасного суспільства створено спільну Робочу групу
з питань науки й захисту довкілля, перше засідання якої було проведене в Брюсселі 18 жовтня
2000 р. Високу оцінку керівництва Наукового комітету НАТО отримала ініціатива України,
яка першою серед країн-партнерів надавала державну підтримку українським науковцям, які
отримали гранти НАТО. Ініціатива України зі співфінансування є вагомим показником
важливості, яку надає Україна науковому співробітництву. 2001 р. було проведено друге
засідання спільної Робочої групи Україна-НАТО з питань науки й захисту довкілля, під час
якої в Національному авіаційному університеті м. Києва було проведено презентацію Наукової
програми НАТО для поширення інформації серед українських науковців про напрямки
науково-технічного співробітництва [5]. Уперше в Україні 23–27 червня 2003 року було
проведено засідання Наукового комітету НАТО. У його межах також проходило засідання
спільної Робочої групи з питань науки й захисту довкілля. Головним питанням порядку
денного засідання стало визначення пріоритетних напрямів співробітництва України з НАТО у



сфері науки й технологій [6]. Українською стороною було запропоновано як
найперспективніші для наукової співпраці такі сфери: інформаційні технології; клітинна
біологія й біотехнології; нові матеріали; захист довкілля [7].

Останнім часом підвищується рейтинг українських вчених у сфері нанотехнологічних
розробок, що дозволяють конструювання об’єктів, здатних із молекулярною точністю
забезпечити докорінні зміни у виробництві, значне поліпшення властивостей матеріалів і
підвищення продуктивності приладів й обладнання. На основі нанотехнологій створюються
матеріали із принципово новими властивостями та визначально високими характеристиками
[8].

Серед проектів у цій галузі – “Нанокристалічні композити високої точки плавлення:
матеріали нового тисячоліття” в межах програми “Науки заради миру”, пов’язаний із
виготовленням високоякісної кераміки та її складників.

Значну увагу вчених України сконцентровано на таких пріоритетних наукових розробках,
необхідних для агропромислового комплексу, як радіобіологія, гідробіологія, раціональне
використання природних ресурсів, екологія та біорізноманіття.

Наразі Україна посідає друге місце після Росії в переліку країн-партнерів зі
співробітництва в межах Наукової програми НАТО. Проекти “Науки заради миру і безпеки” –
це проекти прикладних досліджень і розробок, що покликані допомогти країнам-партнерам у
їхньому переході до суспільства знань і ринково орієнтованої економіки.

Відносини особливого партнерства, які характеризуються єдністю стратегічних інтересів
України й НАТО, розвиваються надзвичайно активно й динамічно. За роки, що минули після
підписання Хартії про особливе партнерство, було досягнуто прогрес у всіх напрямках
співробітництва, зокрема й у науково-технічному. Особливе партнерство з НАТО
розглядається як важливий механізм залучення України до загальноєвропейських
інтеграційних процесів. Воно продиктоване національними інтересами України, її народу,
пріоритетами зовнішньої політики нашої держави. Метою цього співробітництва є, з одного
боку, використання потенціалу й можливостей держав-членів НАТО для розв’язання
національних проблем у галузі науки й технологій, з другого боку – використання науково-
технічного потенціалу України у сферах роззброєння, високих технологій, екологічної безпеки,
а також участь в інших наукових проектах, що здійснюються під егідою НАТО [9].

Ось деякі цифри, які це демонструють. У 2004 р. НАТО виділила для України понад 1,5
млн. євро на проведення й реалізацію 46 наукових заходів і проектів. 2005 р. було
започатковано 36 нових дослідницьких проектів у сфері науки й захисту довкілля між
українськими науковцями й відповідними структурами НАТО. 2006 р. на розвиток науки в
Україні НАТО виділила майже 2 млн. євро, зокрема, для інформатизації українських
університетів [10]. Також у 2006 році за підтримки Міністерства освіти і науки України
українські вчені брали участь у 13 проектах підпрограми “Наука заради миру” та інших
підпрограмах через обмін візитами, участь у міжнародних заходах тощо. Нині на завершальній
фазі перебуває проект “Розробка генератора рентгенівського випромінювання” (розробник –
Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут”), якому немає
аналогів у світі за технічними характеристиками. Генератор-циклотрон планується
використовувати для досліджень у сфері медицини, екологічної безпеки, судової експертизи.
Розробка установки почалася 2000 р. за рахунок гранту НАТО, а перший транш становив 300
тисяч євро.

Для Харкова це не єдиний приклад співпраці з НАТО. Харківські вчені створюють
прозору броню в межах програми “Наука заради миру”. Відповідні роботи зі створення
захисного облицювання рухомих об’єктів виконуються Інститутом монокристалів НАН
України. Проведені наукові дослідження та розроблена технологія дозволяють виготовлення
аналогу такого типу кулестійкого скла, яке не поступається за міцністю алмазу. Успішно
завершено й інший проект із виробництва захисного обладнання для збереження безпеки
людей в умовах надзвичайних ситуацій.

Серед спільних проектів України й НАТО в межах програми “Наука заради миру і
безпеки” є такі наукові дослідження: “Система спостереження та база даних екосистем
Чорного моря”, “Тверді надкислоти”, “Моніторинг та система спостереження за річками”,
“Новітні сплави алюмінію для транспорту, виготовлені за новою технологією швидкої



кристалізації”, “Розробка генератора рентгенівського випромінювання”, “Функціональні
сорбенти” та ін.

Стратегія економічного і соціального розвитку України вимагає ефективного
використання вітчизняної науки й техніки для розв’язання соціальних, економічних,
культурних та інших проблем суспільства. Розвиток науково-технічної та інноваційної галузей
України є водночас важливим елементом інтеграції країни до євроатлантичних структур. Тому
ефективний розвиток цих сфер можна розглядати як одне із найважливіших джерел прогресу в
економіці та поступової інтеграції до спільноти найрозвиненіших демократичних країн світу
на рівноправних засадах.

Науково-технічна діяльність, як і інноваційна (яка у свою чергу є закономірним
продовженням й водночас суттєвим стимулювальним чинником першої) є одними з
найсуттєвіших чинників, які обумовлюють трансформацію економіки як на національному, так
і на глобальному рівнях у сучасному світі. І хоча ці сфери соціально-економічного буття
зазнають багатьох національних і глобальних впливів, саме вони зрештою зумовлюють
докорінні зміни у структурі національного виробництва, особливостях міжнародного поділу
праці, формуванні тих чи інших шляхів і моделей національного розвитку.

Економічне зростання значно залежить від здатності країни вчасно адаптуватися до
технологічних зрушень, засвоїти нові економічні ніші наукомісткої продукції та
інтелектуальних послуг. Роль державного регулювання та міжнародного співробітництва у
цьому процесі, особливо на початкових етапах, важко переоцінити [11].

Важливим є той факт, що Україна формує, уточнює й коригує пріоритети свого науково-
технічного та інноваційного розвитку на основі аналітичних досліджень, зокрема, у межах
виконання Державної програми прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008–2012
роки, для визначення перспективних тенденцій розвитку науки і техніки, а також новітніх
конкурентоспроможних технологій як найсучаснішого й найефективнішого інструменту
вироблення державної політики в науково-технічній сфері, забезпечення інноваційного
розвитку національної економіки.

Підтримці досліджень та обмінів інформацією для ефективнішого використання
національних науково-технічних досягнень повинно приділятися більше уваги як на рівні
вищої школи й дослідницьких закладів, так і на рівні міністерств. Адже активна й успішна
науково-технічна діяльність є необхідним складником національної безпеки й міжнародного
співробітництва.

Саме через співпрацю в науково-технічній сфері забезпечується науковий складник
гуманітарного співробітництва Україна-НАТО, яка є необхідною для його розвитку:
розробляються нові методи для утилізації боєприпасів і технологічні винаходи для подолання
наслідків надзвичайних ситуацій, створюються матеріали й пристрої нового покоління,
забезпечується розвиток економіки, освіти, охорона навколишнього середовища, виникають
нові виробничі потужності, підвищуються зайнятість та ефективність виробництва.

Важливого значення для подальшого плідного розвитку науково-технічної співпраці
Україна-НАТО має започаткування у ВНЗах навчальних проектів для студентів і викладачів
для детальнішого ознайомлення з діяльністю Альянсу і, зокрема, її науковим складником. Такі
проекти стимулюватимуть зацікавленість у розширенні співробітництва між навчальними
закладами України та країн-членів НАТО. Наразі вже проводяться відповідні інформаційно-
просвітницькі заходи, зокрема, і в регіонах, відкриваються Центри євроатлантичної інтеграції.

У сучасних умовах українська фундаментальна наука робить кроки назустріч тісному
співробітництву з науковцями держав євроатлантичної спільноти, розвиваючись і набуваючи
нового досвіду. Здійснюючи практичне співробітництво в цій сфері, ми зможемо забезпечити
безпечне, стабільне й благополучне майбутнє для прийдешніх поколінь.
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Scientific aspect of the NATO-Ukraine humanitarian cooperation is considered and its further
perspectives are grounded in this article. Just through the cooperation in scientific and technical
sphere the scientific element of the NATO-Ukraine humanitarian cooperation is provided, which is
necessary for its further development.

Key words: scientific aspect, scientific research, humanitarian cooperation, NATO Scientific
program, scientific and technical sphere, development strategy.

В статье рассмотрен научный аспект гуманитарного сотрудничества Украина-НАТО и
обоснованы его дальнейшие перспективы. Именно через сотрудничество в научно-
технической сфере обеспечивается научная составляющая гуманитарного сотрудничества
Украина-НАТО, которая является необходимой для его дальнейшего развития.

Ключевые слова: научный аспект, научные исследования, гуманитарное сотрудничество,
научная программа НАТО, научно-техническая сфера, стратегия развития.
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