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Вступ

Річна національна програма Украї�на – 
НАТО (далі – РНП) розробляється вже 
маи� же десять років. Однак за цеи�  довгии�  
період був певнии�  проміжок часу, коли 
зазначеному документу не приділялася 
увага – це період так званого «застою» 
євроатлантичної� інтеграції�, час прези-
дентства В. Януковича. 

У 2010-2014 роки, напрямок взаємодії� 
з НАТО не просто гальмувався, він був 
фактично відсутніи�  серед пріоритетів 
зовнішньої� політики Украї�ни. Більш того, 
затвердження «позаблокового» статусу – 
закріпило це и�  законодавчо. Звичаи� но 
у тои�  період ні про якии�  розвиток РНП 
не и� шлося. Оскільки членство в НАТО 
не було метою тогочасного вищого ке-
рівництва держави, то и�  не приділялася 
належна увага суттєвому наповненню 
РНП. Відтак склалося, що Програма стала 
більш схожа на певнии�  перелік двосто-

ронніх заходів не дуже активного співро-
бітництва з Альянсом без далекоглядних 
планів.

Після Революції� Гідності ситуація суттє-
во змінилася. Законодавчо відновився 
курс Украї�ни в НАТО, євроатлантичнии�  
напрям став одним з основних пріорите-
тів держави, якии�  тісно пов’язании�  із за-
гальним реформуванням Украї�ни. Украї�-
на впевнено демонструвала і продовжує 
демонструвати свою чітку позицію – 
наша мета це набуття членства в НАТО.

Кожен рік РНП послідовно вдоскона-
лювалась з урахуванням рекомендаціи�  
НАТО, сучасної� ситуації� в краї�ні та гли-
бокого аналізу помилок, допущених у 
процесі розроблення та виконання попе-
редніх Програм. 

Знаковою подією на цьому напрямі стало 
утворення в Уряді посади Віце-прем`єр- 
міністра з питань європеи� ської� та  

НОВА РІЧНА НАЦІОНАЛЬНА 
ПРОГРАМА УКРАЇНА-НАТО   
ЗМІНА СУТІ, А НЕ ФОРМИ

Інна Потапова
Урядовий офіс координації європейської  

та євроатлантичної інтеграції

У 2019 році Україна побачить абсолютно нову по своїй суті Річну національ-
ну програму Україна-НАТО. РНП є механізми для реального наближення 
України до НАТО, не чекаючи політичної волі щодо майбутнього членства 
України в Альянсі. Вперше, були задіяні основні принципи стратегічного 
планування: чіткість, доцільність, досяжність, часова визначеність та 
наступність, а також визначено, що РНП це вже не тільки про двосто-
роннє співробітництво з НАТО, це повноцінна програма усіх необхідних вну-
трішньодержавних реформ для набуття членства в Альянсі. 
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євроатлантичної� інтеграція. Це рішення 
суттєво активізувало євроатлантичнии�  
напрям і процес розвитку та удоскона-
лення РНП загалом.

Значним позитивним поштовхом стало 
також відновлення роботи Комісії� з пи-
тань євроатлантичної� інтеграції� Украї�ни 
як допоміжного органу при Президен-
тові Украї�ни, до складу якої� увіи� шли 32 
представники державних органів, що 
наи� більш активно залучені до розро-
блення та виконання РНП. Комісія була 
кардинально реформована та оновлена 
з огляду на зміни зовнішньополітичних 
пріоритетів. Головою Комісії� стала Віце- 
прем`єр-міністра з питань європеи� ської� 
та євроатлантичної� інтеграції�. Крім того, 
з членів Комісії� були визначені Націо-
нальні координатори у різних сферах 
відповідно до тематики розділів РНП. 
Робота Комісії� суттєво сприяла міжвідом-
чіи�  координації� в сфері євроатлантичної� 
інтеграції�. 

Нова Річна національна програма 
Україна-НАТО

Суттєвим проривом у процесі розроблен-
ня Річної� національної� програми став 
2018 рік. Нарешті було досягнуто чіткого 
і узгодженого розуміння, як саме повинен 
виглядати документ, що має на меті підго-
товку Украї�ни до членства в НАТО. Цьому 
передували наполеглива і цілеспрямова-
на робота усіх заінтересованих державних 
органів у тісніи�  співпраці з іноземними 
радниками та експертами держав-членів 
НАТО за координації� підрозділу НАТО Уря-
дового офісу координації� європеи� ської� та 
євроатлантичної� інтеграції�. 

Послідовно був відпрацьовании�  відпо-
віднии�  алгоритм діи� . Були визначені два 
основні напрями, якими центральні ор-
гани виконавчої� влади та інші державні 
органи паралельно просувалися у проце-
сі оновлення РНП. 

Першии�  напрям – це написання нового 
Положення про розроблення, виконан-
ня РНП та моніторинг ї�ї� результатів. За 
це відповідав Урядовии�  офіс коорди-
нації� європеи� ської� та євроатлантичної� 
інтеграції� спільно з Міністерством за-
кордонних справ Украї�ни та іноземними 
радниками. 

Другии� , не менш важливии� , – це навчан-
ня співробітників усіх державних органів 
влади, залучених до написання та вико-
нання РНП, новим методикам у тісніи�  
взаємодії� із Програмою Украї�на – НАТО з 
професіи� ного розвитку. 

З початку 2018 року був запроваджении�  
річнии�  модульнии�  курс, що проходив 
маи� же кожен місяць і перші півроку був 
присвячении�  виключно новим методи-
кам написання Річної� національної� про-
грами. Участь у курсі на постіи� ніи�  основі 
взяли більш ніж 100 представників дер-
жавних органів влади, які безпосередньо 
опікуються євроатлантичним напрямом 
у кожному відомстві. Зазначении�  курс 
так і отримав назву «Champions100». 

Результатом навчання стали якісні про-
позиції� державних органів до проекту 
Річної� національної� програми Украї�на- 
НАТО-2019, а також, що надзвичаи� но 
важливо, зміни в уявленні та сприи� нят-
ті багатьма відомствами суті і мети РНП 
загалом. 

«Суттєвим проривом у 
процесі розроблення Річної 
національної програми 

став 2018 рік. Нарешті було 
досягнуто чіткого і узгодженого 
розуміння, як саме повинен 
виглядати документ, що має 
на меті підготовку України 
до членства в НАТО
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Як вже було зазначено, паралельно від-
працьовувалося нове Положення про річ-
ні національні програми для подальшого 
внесення на розгляд Глави держави. Піс-
ля довготривалих консультаціи�  у процесі 
написання максимально якісного та при-
и� нятного документа, Положення було 
затверджене Указом Президента Украї�ни 
від 2 жовтня 2018 року № 298. 

Одна з головних ідеи�  Положення поля-
гає в тому, що РНП це вже не тільки про 
двостороннє співробітництво з НАТО. 
РНП – це повноцінна програма усіх не-
обхідних внутрішньодержавних реформ, 
необхідних для набуття членства в НАТО.

Дуже часто у суспільстві виникають пи-
тання стосовно отримання Украї�ною 
Плану діи�  щодо членства в НАТО (ПДЧ). 
Лунають думки, що тільки так ми можемо 
досягти нашої� мети. Однак, навіть сторо-
на НАТО неодноразово наголошувала на 
необхідності використання усіх механіз-
мів для позитивних та вкраи�  необхідних 
змін у державі. Отримання Украї�ною ПДЧ 
є суто політичним питанням, питанням 
керівництва держави і націи�  Альянсу. І 
поки продовжується обговорення зазна-
ченого, державні органи активно вико-
ристовують всі можливості, інструменти 
і механізми для реального наближення 
Украї�ни до НАТО. Річна національна про-
грама якраз і є тим механізмом. Ось чому 
був кардинально змінении�  підхід до ї�ї� 
розроблення. 

Чим відрізняється новии�  підхід до РНП? 
В першу чергу, були задіяні основні прин-
ципи стратегічного планування, які ви-
користовуються у державах – членах 
НАТО: чіткість, доцільність, досяжність, 
часова визначеність та наступність. 

Дотримуючись цих принципів, вибудо-
вується чіткии�  і зрозумілии�  логічнии�  
ланцюжок зі стратегічної� мети, цілеи� , 
пріоритетних завдань на поточнии�  рік 
і заходів для ї�х досягнення. Це макси-
мально унеможливлює внесення до РНП 
на етапі розробки непослідовних та не 
напряму дотичних до відповідних цілеи�  
заходів. Іншими словами у новіи�  РНП 
практично відсутні «підміна понять» та 
«процес заради процесу». Максимальна 
чіткість і послідовність. 

Вперше додатком до Річної� національної� 
програми стали показники ефективності 
та індикатори виконання. В першу чергу, 
це допомогло спрямувати формування 
завдань і заходів виключно на результат 
з одночасним прогнозування и� ого впливу 
на життєдіяльність держави. Зазначении�  
додаток планується заповнювати один 
раз на рік у грудні, що дозволить прослід-
кувати прогрес у реалізації� кожної� рефор-
ми або ж навпаки виявити прогалини і 
помилки. У цьому і полягає и� ого головна 
цінність. Крім того, зазначена інформація 
дасть змогу якісно і доступно інформува-
ти громадськість щодо просування Украї�-
ни на євроатлантичному напрямі.

Важливим також стала зміна часових 
рамок для розробки Річної� національ-
ної� програми Украї�на-НАТО. Відтепер 
Програма почне формуватися ще у бе-
резні-квітні з огляду на необхідність 
гармонізації� з процесом бюджетного пла-
нування. Ця умова була зроблена свідомо 
з огляду на важливість вчасного плану-
вання державними органами відповід-
них коштів на реалізацію запропонова-
них ними заходів. Звичаи� но виконання 
РНП відбувається за консультативної�, 

«Одна з головних ідей 
Положення полягає в 
тому, що РНП це вже 

не тільки про двостороннє 
співробітництво з НАТО. РНП 
- це повноцінна програма усіх 
необхідних внутрішньодержавних 
реформ, необхідних для 
набуття членства в НАТО
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дорадчої�, технічної� та фінансової� під-
тримки НАТО. Однак РНП є національною 
програмою, а від так, в першу чергу, має 
реалізовуватися за власні кошти. 

Змінені також строки подання пропози-
ціи�  державних органів до проекту про-
грами – це 30 травня, а не 15 серпня як 
це було раніше. Це дасть можливість і 
додатковии�  час більш ретельно опрацю-
вати зведении�  проект РНП перед направ-
ленням и� ого до 15 жовтня на розгляд до 
Міжнародного секретаріату НАТО та Ко-
місії� з питань координації� євроатлантич-
ної� інтеграції� Украї�ни. 

Після отримання ї�х рекомендаціи� , які 
максимально мають бути враховані, про-
ект РНП направляється до Міністерства 
закордонних справ Украї�ни для доопра-
цювання у межах компетенції� та забезпе-
чення узгоджувального процесу з усіма 
зацікавленими центральними органами 
виконавчої� влади та іншими державними  
органами. До розроблення проекту РНП-
2019 була залучена безпрецедентна кіль-
кість відомств – маи� же вісімдесят. Далі 
відбувається схвалення проекту РНП на 
засіданні Уряду та внесення и� ого на роз-
гляд Президенту Украї�ни разом з відпо-
відним Указом Глави держави до 31 січня 
планового року.

Система координації

Окрему увагу у процесі розроблення та 
виконання Річної� національної� програ-
ми Украї�на-НАТО слід приділити систе-
мі координації�. Як уже було зазначено, 
відповідно до нового Положення про 
РНП контроль та координація діяльності 
центральних органів виконавчої� влади 
та інших державних органів покладені 

на Комісію з питань координації� євроат-
лантичної� інтеграції� Украї�ни. Крім того, 
Комісія забезпечує перегляд існуючих ці-
леи� , зазначених в РНП з огляду на поточ-
ну ситуацію в державі та, у разі необхід-
ності, вносить необхідні корективи. 

Координуюча роль у самому процесі роз-
роблення РНП покладена на Урядовии�  
офіс координації� європеи� ської� та євроат-
лантичної� інтеграції�. У цьому контексті 
була створена міжвідомча робоча гру-
па з розроблення річних національних 
програм на чолі з керівником підрозділу 
НАТО Урядового офісу координації� євро-
пеи� ської� та євроатлантичної� інтеграції�. 
Робоча група функціонує у рамках Комісії� 
та включає 72 представника практично 
усіх заінтересованих державних органів. 

Проект РНП з урахуванням нових ви-
мог готується в Урядовому офісі саме 
робочою групою. Фактично робоча гру-
па стала ефективною платформою для 
консультаціи�  та вирішення неузгодже-
ностеи�  у ході процесу підготовки проек-
ту нової� РНП. 

Результат роботи, що тривала протягом 
2018 року, можна буде об’єктивно оціни-
ти після отримання перших звітів про 
виконання вже оновленої� РНП. Вони по-
кажуть чи все правильно було зроблено 
при розробленні Програми, чи працюють 
нові методології� і чи потребує РНП по-
дальшого удосконалення і де саме. 

Інна Потапова, державний експерт Урядового 
офісу координації європейської та євроатлантичної 
інтеграції


