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ВД Виховання доброчесності

Прозорість, підзвітність та доброчесність у секторі безпеки й оборони

ЩО?
Програма виховання доброчесності (ВД) є програмою під проводом НАТО, що спрямована на розвиток
інституційного потенціалу і надає практичні інструменти, які допомагають країнам утверджувати доброчесність,
забезпечувати прозорість та підзвітність і зменшувати ризик корупції у секторі безпеки й оборони.
ВД сприяє впровадженню кращих практик, процесів та методологій і надає країнам адресну підтримку,
спрямовану на підвищення ефективності національних органів безпеки й оборони.
Програму було запроваджено Радою євроатлантичного партнерства у листопаді 2007 року. На Чиказькому
саміті (2012 р.), відзначивши досягнення Програми ВД та потребу у краще структурованому підході до її
виконання, глави держав та урядів країн НАТО надали ВД статусу дисципліни НАТО і узгодили План освіти та
підготовки з питань ВД.
		

ДЛЯ КОГО?
Програма ВД є адаптованою до національних потреб та вимог. Реалізація програми відбувається на основі
національних запитів, а участь у ній – на добровільних засадах.

Вона є відкритою для держав НАТО, країн-членів Євроатлантичного партнерства, Середземноморського
діалогу, Стамбульської ініціативи співпраці, а також для країн-партнерів з усього світу. Запити від інших країн
розглядаються союзниками на індивідуальній основі.

ЯК? КОМПЛЕКС ЗАСОБІВ ВИХОВАННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ
ЗАПИТАЛЬНИК САМООЦІНКИ ТА ПРОЦЕС ПАРТНЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТНОЇ
ОЦІНКИ ЩОДО ВИХОВАННЯ ДОБРЧЕСНОСТІ.
Запитальник самооцінки (ЗС)

Заповнення ЗС є першим кроком у цьому процесі. Країни, що ухвалили рішення брати участь у ВД, можуть, на
добровільних засадах, заповнити вказаний запитальник. Запитальник являє собою певний діагностичний
інструмент, у разі застосування якого країна отримує картину поточного стану відповідних національних
процедур та практик. Запитальник стосується ведення справ у секторі безпеки та оборони. Це включає наступні
елементи:
• демократичний контроль та взаємодія;
• національні антикорупційні закони та політика;
• антикорупційна політика в секторі безпеки й оборони;
• кодекс поведінки персоналу; кадрова політика,
підготовка та дисципліна

• організаційно-фінансова підготовка;
• операції;
• закупівлі;
• взаємодія з підприємствами ВПК та постачальниками.

Хоча запитальник самооцінки розроблявся для міністерств оборони,
деякі країни використовують його і для інших міністерств сектора безпеки
й оборони.
ЗС у заповненому вигляді надсилається до Міжнародного секретаріату
НАТО, який відповідає за партнерську експертну оцінку з питань
ВД та проведення консультацій у відповідній країні. Експертна група
під проводом НАТО, що виконує цю роботу, не надає інформацію
жодній третій стороні. Усі заходи та рекомендації координуються
безпосередньо з відповідною країною, так само, як і питання щодо
складу експертної групи.

Партнерська експертна оцінка та консультації в країнах

ЗС
План
дій

Партнерська
експертна
оцінка

Звіт за
результатами
партнерської
експертної
оцінки

Заповнений запитальник самооцінки (ЗС) аналізується у відповідній
країні спільно з представниками її уряду. Партнерська експертна оцінка проводиться з метою кращого розуміння
поточної ситуації, обміну інформацією щодо передового досвіду та практичних заходів з підвищення рівня
прозорості, підзвітності та доброчесності в секторі безпеки й оборони.
Кожна партнерська експертна оцінка адаптована для конкретної країни. Настійно рекомендується, аби робота
щодо ЗС та партнерського експертного аналізу виконувалась із залученням парламентарів та представників
громадянського суспільства, у тому числі неурядових організацій, ЗМІ та науковців.

Звіт за результатами партнерської експертної оцінки
Звіт за результатами партнерської експертної оцінки, складений на основі заповненого запитальника
самооцінки (ЗС) та консультацій в столицях відповідних країн, визначає належну практику та рекомендації
стосовно подальших дій. Це має на меті допомогти країні розробити план дій щодо ВД і використати наявні
інструменти ВД та інші механізми, які має НАТО. Звіт за результатами партнерської експертної оцінки
включає 3 основні складові:

Спостереження
щодо передових
практик

Спостереження
щодо питань,
які потребують
удосконалення

Рекомендації
щодо
подальших дій

План дій
Після заповнення ЗС та завершення процесу партнерської експертної оцінки багато країн приступають до
розробки національного плану дій. В процесі виконання цієї роботи країнам рекомендується повною мірою
використовувати ресурси та інструменти партнерства НАТО.
Країнам пропонується також використовувати практичний досвід як національних, так і регіональних організацій
громадянського суспільства. Такий підхід сприяє підвищенню рівня прозорості та розбудові місцевого
інституційного потенціалу.
Коли це можливо, програма ВД інтегрується і адаптується до національних процесів та механізмів

партнерства НАТО, у тому числі Індивідуальної партнерської програми співпраці, Плану дій з підготовки до
членства,
Процесу планування та оцінки сил в рамках партнерства, а також – для Афганістану – Програми тривалого
партнерства. Сюди входить також визначення можливостей взаємодії з іншими поточними програмами, такими,
як Програма професійного розвитку для Грузії та України.

ГОЛОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

• розробка програми змін та удосконалення поточних
програм реформування;
• взаємодія на високому посадовому та урядовому
рівні;
• розробка плану дій щодо виховання доброчесності,
спрямованого на підтримку та розвиток отриманих
рекомендацій;

• посилене сприяння реалізації програми ВД та інших
міжнародних зусиль, спрямованих на зменшення
ризику корупції;
• поліпшення стосунків з громадянським суспільством
та ЗМІ;
• створення постійної структури та механізмів
координації впровадження передового досвіду.

• суттєвий вплив на національні програми освіти та
підготовки, який забезпечує довгострокові переваги

...а потім?

Країни можуть звертатися з запитом про підтримку в питаннях ВД без жодного зобов’язання щодо наступного
етапу. Загальний процес може відбуватися на разовій основі, або як частина повторюваного циклу.

ОСВІТІ ТА ПІДГОТОВКА У СФЕРІ ВД
Освіта та підготовка мають вирішальне значення для впровадження і забезпечення сталості змін та досягнення
довгострокового ефекту: організовуються курси, спрямовані на надання країнам допомоги та навчання у
розбудові потенціалу та удосконаленні інституцій у дусі зміцнення безпеки на основі співпраці.
Програма освіти та підготовки спрямована на підвищення рівня обізнаності, обмін інформацією щодо кращих
практик, процесів та методологій, а також на удосконалення оперативної сумісності та сприяння міжнародній
співпраці, оскільки усі ці інструменти мають ключове значення для зміцнення загальної безпеки.

Для надання допомоги країні передбачається широке коло спеціально адаптованих освітніх заходів: виїзні
курси, заходи, що проводяться мобільною експертною групою, заняття з підготовки інструкторів та інші заходи,
що організовуються періодично або на основі запитів, обумовлених особливими потребами.
Заходи розробляються для персоналу сектору безпеки й оборони (цивільного та військового) і можуть
проводитися різними мовами.
Деякі курси організовує безпосередньо НАТО, а інші – партнери з імплементації програми ВД.
Відповідно до завдань, поставлених Північноатлантичною радою, зусилля зосереджуються на розробці
структурованого та сталого підходу до питань освіти та підготовки. План освіти та підготовки з питань
ВД, розроблений у співпраці з військовим керівництвом НАТО та узгоджений Північноатлантичною радою,
пов’язаний з поточними та майбутніми операціями НАТО, а також з цивільними та військовими зусиллями
Альянсу, що сприяють ефективному урядуванню в секторі безпеки й оборони.
Співпрацюючи з Об’єднаним командуванням НАТО з питань трансформації, Міжнародний секретаріат Альянсу
виконує функцію провідного органу оцінки потреб у сфері освіти та підготовки з питань ВД, оскільки визначає
необхідні засоби та фахові ресурси, які належить забезпечити через заходи освіти та підготовки. Центр з
виховання доброчесності в оборонному секторі (ЦВДОС, Норвегія) виконує функцію головного розробника
навчальних програм і відповідає за трансформацію оперативних потреб у завдання щодо освіти та підготовки в
межах відповідного предмета, програми, модуля та\або курсу.

ПУБЛІКАЦІЇ
Книга «Виховання доброчесності та зменшення корупції у секторі безпеки: збірка передового досвіду»
характеризує стратегічний підхід до зменшення корупційних ризиків. Вона зосереджується на практичних
аспектах розробки та впровадження програм виховання доброчесності в оборонній сфері, враховуючи,
водночас, культурні особливості оборонних інституцій.
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«Запитальник самооцінки» допомагає країнам проаналізувати наявні інструменти та процедури, спрямовані на
зменшення ризику корупції, а також визначити як недоліки, так і сфери, в яких спостерігається покращення.
«Виховання доброчесності і боротьба з корупцією в оборонних структурах: досвід України» пропонує кінцеві
результати одного з проектів ВД у формі програмного документа, який містить практичні рекомендації для
уряду України щодо можливих шляхів зменшення ризику корупції.
Окрім цих публікацій, як Альянс, так і партнери з імплементації Програми ВД регулярно випускають і інші
видання. Слідкуйте за останньої інформацією на веб-сторінці ВД!

ХТО? УЧАСНИКИ ПРОЦЕСУ
СЕКРЕТАРІАТ НАТО
Програма ВД розробляється і керується Міжнародним
секретаріатом НАТО. Цивільний персонал НАТО тісно
співпрацює з військовим керівництвом Альянсу, у тому числі з
Міжнародним військовим штабом, Об’єднаним командуванням
з питань трансформації, Об’єднаним оперативним командуванням та підпорядкованими командуваннями.

ПАРТНЕРИ З ІМПЛІМЕНТАЦІЇ ПРОГРАМИ ВД
Програма ВД підтримується мережею партнерів з імплементації, що включає як союзників, так і країни, що
не є членами Альянсу, організації громадянського суспільства та інші міжнародні інституції. Вони надають
експертну дорадчу допомогу, організовують заходи, проводять дослідницько-аналітичну роботу.
Міжнародний секретаріат НАТО тісно співпрацює також з Організацією з безпеки та співробітництва в Європі
(ОБСЄ), Азійським банком розвитку (АзБР, Кабульський офіс) та Світовим банком. Така співпраця відповідає
загальним принципам Програми ВД щодо доданої вартості та доповнення зусиль інших учасників процесу,
особливо тих, хто перебуває на театрі операцій.
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Управління ООН з наркотиків і злочинності (УНЗ
ООН, Відень)
Центр з питань виховання доброчесності в
оборонному секторі (ЦВДОС, Норвегія)
Інститут управління оборонними ресурсами (ІУОР,
США)
Поліцейська місія ЄС в Афганістані
Женевський центр демократичного контролю над
збройними силами (ДКЗС, Швейцарія)
Женевський центр політики безпеки (ЖЦПБ,
Швейцарія)
Міністерство оборони Болгарії
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Міністерство оборони Норвегії
Школа НАТО в Обераммергау (ШНО, Німеччина)
Школа підвищення кваліфікації офіцерів ВМФ (США)
Норвезька агенція державного управління та
урядування
Навчальний центр ПЗМ з урядування та лідерства
(Сполучене Королівство)
Турецький навчальний центр ПЗМ (Туреччина)
Навчальний центр щодо операцій з підтримки миру
(НЦОПМ, Боснія та Герцеговина)
Шведський національний оборонний коледж
Британське відділення Трансперенсі Інтернешнл (ТІ,
Сполучене Королівство).

СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ ФАХІВЦІВ З ВИХОВАННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ
Програма ВД спирається на підтримку спільного резерву фахівців (СРФ) з виховання доброчесності, до
якого входять працівники цивільних та оборонних міністерств, міжнародних організацій та громадянського
суспільства. Вони надають дорадчу допомогу і беруть активну участь в розробці та імплементації усіх аспектів
Програми ВД. Фахівці зі спільного резерву залучаються при потребі і відіграють активну роль в проведені
партнерської експертної оцінки, в заходах ВД з освіти та підготовки, а також у розробці фактологічних довідок
та документуванні кращих практик.

Учасники
процесу
Партнери з імплементації
Програми ВД

Фінансові донори
Спільний резерву фахівців
з виховання доброчесності

ФІНАНСОВІ ДОНОРИ
Програма ВД підтримується добровільними внесками до керованого
Міжнародним секретаріатом НАТО Цільового фонду, провідними країнами
якого є Бельгія, Болгарія, Норвегія, Польща, Швейцарія та Сполучене
Королівство. Внески до Цільового фонду ВД використовуються для
зміцнення інституційного потенціалу міністерств і вважаються офіційною
допомогою для цілей розвитку (відповідно до принципів ОЕСР).
Фінансові внески здійснюють: Австрія, Бельгія, Болгарія, Чеська Республіка,
Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща,
Словаччина, Швейцарія, Сполучене Королівство, Сполучені Штати.
На додаток програма ВД підтримується негрошовими внесками
членів Альянсу та країн-партнерів.
https://verity.hq.nato.int/buildingintegrity

0693-14 NATO GRAPHICS & PRINTING I 06- 2014 UKR- 1

Секретаріат НАТО

