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насамперед, залежить від ефективності системи професійної підготовки. 

Від професійної підготовленості працівників поліції залежить правильне 

вирішення та ефективне виконання поставлених перед ними задач. 

Отже, роль Національної поліції України у суспільному житті 

держави реалізується насамперед через адміністративну діяльність. Від її 

ефективності суттєво залежить стан правопорядку в цілому, охорона 

громадського порядку, боротьба зі злочинністю, захист прав і законних 

інтересів громадян.  
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СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА НАТО: РОЗВИТОК 

ВЗАЄМОВІДНОСИН 

 
На сьогоднішній день питання про взаємодію України та НАТО є 

досить актуальним та цікавим. Для відома, НАТО – Організація 
Північноатлантичного договору, а також Північноатлантичний альянс. 
НАТО є міжнародною організацією, а також міжурядовою, військово-
політичним союзом. В складі організації перебувають 29 держави 
Північної Америки та Європи. 

Метою перебування в складі НАТО є першочергово досягнення 
мети Північноатлантичного договору. Даний договір був підписаний 4 
квітня 1949 року у Вашингтоні. Саме з цієї почалась діяльність 
Північноатлантичного альянсу, який існує та функціонує й донині. 

У статутних документах альянсу зазначається, що головною роллю 
НАТО є забезпечення свободи та безпеки її членів. Ця мета повинна 
досягатися з використанням політичних та військових засобів.   

НАТО у своїй діяльності дотримується спільних для усіх членів 
Альянсу цінностей демократії, індивідуальної свободи, а також 
верховенства права і мирного розв'язання суперечок. Організація 
підтримує зазначені  цінності в усьому євроатлантичному регіоні.  

Основним принципом, яким керується Альянс є спільність поглядів 
між північноамериканськими та європейськими членами НАТО, що 
поділяють однакові цінності та інтереси, права суспільства, а також 
вони  віддані справі збереження демократичних принципів, що робить 
нероздільною безпеку Європи і Північної Америки. 

Північноатлантичний альянс стоїть на захисті своїх країн-
членів від загрози агресії або іншого способу втручання у внутрішні 
справи країни. Головним військово-політичним принципом організації є 
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система колективної безпеки, тобто спільних організованих дій всіх її 
членів у відповідь на напад ззовні. 

Україна за роки своєї незалежності також виявила бажання вступити 
до НАТО. Незалежна, суверенна, демократична та стабільна Україна є 
також правовою державою і віддана принципу верховенства права. 

Україна, з політичного погляду, має значне значення для 
євроатлантичної безпеки. Слід відмітити, що відносини між Україною та 
НАТО почали зароджуватися вже на початку 90х років ХХ століття, саме 
тоді було покладено зв’язок співпраці НАТО та незалежної України. 
Згодом події, які відбувалися починаючи з 2014 року, а саме політично-
військовий конфлікт України з Росією призвів до активного розвитку 
взаємовідносин та співпраці України з альянсом. Така співпраця 
відбувалася у низці ключових галузей. 

Щодо співпраці та діалогу цих суб’єктів, то вона бере початок з 1991 
року, відколи Україна вступила до Ради Північноатлантичного 
співробітництва та спільної програми «Партнерство заради миру» у 
1994 році. 

Зазначені відносини поступово набували  подальшого розвитку та 
посилилися внаслідок підписання у 1997 році Хартії про особливе 
партнерство, на основі якої було започатковано Комісію України – НАТО 
(КУН), що мала опікуватися та контролювати цей розвиток співпраці. 
Декларація 2009 року про доповнення до Хартії Україна – НАТО надала 
повноваження КУН підкріпити зусилля України у сфері просування 
реформ, які спрямовані на реалізацію євроатлантичних прагнень України, 
а саме шляхом запровадження у життя Річної національної програми 
України. Після таких подій та здійснених кроків до співпраці, вона 
продовжувала поглиблюватися на взаємовигідних засадах, які стали 
спільними для України та НАТО. Причому Україна в цих відносинах бере 
активну участь в операціях і місіях вже під проводом НАТО. 

У своїй діяльності організація НАТО надає першочергове значення 
підтримці та розвитку всеможливих та всеосяжних перетворень у галузі 
першочергово безпеки і оборони в Україні, особливо в такий необхідний 
для держави періоду. Держава за ці роки співпраці заручилася підтримкою 
альянсу, що позитиво відобразилося на її розвитку. 

Слід також відмітити, що дані реформи та заходи, які було 
проведено між Україною та НАТО носили вирішальне значення для 
демократичного розвитку України й зміцнення її здатності забезпечувати 
власну оборону, безпеку, свободу, а також захист як індивідуальних так і 
суспільних прав та інтересів держави та суспільства. Внаслідок російсько-
українського конфлікту НАТО розширила підтримку, що надається 
Україні, у галузі розвитку потенціалу і розбудови спроможностей. 

Із часу Варшавського саміту НАТО у липні 2016 року практична 
допомога Україні з боку НАТО надається у вигляді Комплексної програми 
допомоги (КПД) Україні. Також нещодавно 1-3 червня 2016 р. у Львові 
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було проведено 22-е засідання Спільної робочої групи Україна-НАТО з 
оборонно-технічного співробітництва, під час якого було представлено 
основні положення Державної цільової оборонної програми розвитку 
озброєння та військової техніки на період до 2020 року. 

На засіданні основний акцент в ній робився на перехід від пост-
радянської системи забезпечення Збройних Сил України та інших 
військових формувань до забезпечення за стандартами НАТО та ЄС. 
Тобто Україна у своєму розвитку вбачає стандарти ЄС та НАТО. У цьому 
їй спияє її стан незалежності, визнання її іноземними державами, а також 
підтримка та вчебічна допомога іноземних країн. Таким чином, в процесі 
вивчення та аналізування даного питання, стає зрозумілим, що 
взаємовідносини України НАТО беруть свій початок вже з 90-х років 
ХХ століття і за цей час наша держава зробила помітний крок вперед, та 
порівнюючи з минулим століттям, здобула великого визнання та вийшла 
на принципово новий рівень розвитку усіх сфер, зокрема сфери безпеки та 
оборони. 

В активному розвитку та взаємодії України з Північноатлантичними 
альянсом велику роль відіграє як внутрішня політика держави, так і 
зовнішня. Оскільки з моменту здобуття Україною статусу незалежної, 
правової, демократичної та соціальної держави змінилися і проекти та 
перспективи розвитку країни.  

На сьогоднішній день політика України спрямована на стандарти 
Європейського Союзу та зокрема НАТО. Така взаємодія України з 
організацією НАТО виявляється не тільки як продуктивна, помітна, але є 
й необхідною в сучасних умовах. Україна робить всі можливі кроки та дії, 
спрямовані на посилення союзу її з НАТО, а також спрямовує та працює у 
напрямку виявлення та викорінення недоліків, які уповільнюють її 
розвиток. 
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ПРИРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕСТЕТИЧНОЇ  

КУЛЬТУРИ ЮРИСТА 

 

Особливістю ХХІ століття є тенденція до формування 

полікультурного простору в умовах глобалізаційно-інформаційних змін 

суспільства.  

Наш час ставить підвищені вимоги до особи юриста, який 

змушений динамізувати стиль життя, змінювати форми поведінки, 


