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Украї�ни питання євроатлантичного ви-
бору не є риторичним. Національна іс-
торія дає безліч яскравих прикладів, які 
переконливо свідчать про те, що з давніх 
часів Украї�на за свої�м історичним, куль-
турним та ментальним корінням завжди 
належала до європеи� ської� цивілізації�. 
Уроки історії� та прагнення Украї�ни від-
новити свою ідентичність як повноцін-
ної� європеи� ської� держави, керували по-
літичним керівництвом краї�ни, під час 
визначення стратегічної� мети зовніш-
ньої� політики Украї�ни – вступ до євроат-
лантичних структур.

На шляху до річних національних 
програм

Відразу після Празького саміту НАТО 
(2002 р.) було розпочато виконання Пла-
ну діи�  Украї�на-НАТО та щорічних цільових 

планів відповідно до цього Плану діи� . З 
2005 року офіціи� но розпочався так зва-
нии�  посилении�  діалог щодо членства 
між Украї�ною та НАТО. Очікувалося, що 
цеи�  формат відносин може бути логіч-
но завершении�  під час Ризького саміту 
НАТО в 2006 році з наданням Украї�ні пра-
ва реалізувати План діи�  щодо членства 
(ПДЧ). Проте, через внутрішні політичні 
чинники (прихід до влади уряду Віктора 
Януковича) і тиску з боку Росії�, євроат-
лантична інтеграція зустріла перешкоду, 
ПДЧ не було надано, а відносини повинні 
були продовжуватися «через практичну 
співпрацю для здіи� снення далекосяжних 
реформ в краї�ні».1  

Лист до Генерального секретаря НАТО, 
підписании�  Президентом В. Ющенком, 
Прем’єр-міністром Ю. Тимошенко та Голо-
вою Верховної� Ради Украї�ни А.Яценюком 

РІЧНА НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА  
ЯК ІНСТРУМЕНТ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Ігор Тодоров
Ужгородський національний університет, Україна

У цій статті проаналізовано прагнення України до євроатлантичної ін-
теграції шляхом розробки та впровадження річних національних програм 
Україна-НАТО. У статті розглядається структура Річної національної 
програми (РНП), яка співпадає з типовим Планом дій щодо членства. Пріо-
ритетним завданням РНП сьогодні є збереження міжнародного консенсу-
су щодо підтримки України в умовах російської агресії. Зазначено, що РНП 
за своїм змістом відповідає стандартам Плану дій щодо членства в НАТО; 
однак, існує принципова різниця в ступені відповідальності.

1 Riga Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government Participating in the Meeting of the North 
Atlantic Council in Riga on 29 November 2006, NATO, 2006 [http://www.nato.int/cps/ en/natolive/official_
texts_37920.htm].
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2 Виступ Володимира Путіна на саміті в Бухаресті 4 квітня 2008 року (Speech by Vladimir Putin at the 
Bucharest summit on 04 April 2008), “UNIAN”, 2008 [https://www.unian.ua/politics/110949-vistup-volodimira-
putina-na-samiti-nato-buharest-4-kvitnya-2008-roku.html].

3 Bucharest Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government Participating in the Meeting of the North 
Atlantic Council in Bucharest on 03 April 2008, NATO, 2008  
[https://www.nato.int/cps/us/natohq/official_texts_8443.htm].

4 Chairman’s Statement: Meeting of the NATO–Ukraine Commission at the Level of Foreign Ministers Held at NATO 
Headquarters, Brussels, NATO, 03 December 2008 [http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_46249.htm].

5 Bucharest Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government Participating in the Meeting of the North 
Atlantic Council in Bucharest on 03 April 2008, NATO, 2008  
[https://www.nato.int/cps/us/natohq/official_texts_8443.htm].

щодо приєднання Украї�ни до ПДЧ на по-
чатку 2008 року, здавалося б, змінив си-
туацію. Проте ні на Бухарестському самі-
ті НАТО (квітень 2008 року), ані під час 
засідання Комісії� Украї�на-НАТО в рамках 
засідання Північноатлантичної� ради 
на рівні міністрів закордонних справ у 
грудні 2008 року рішення про початок 
виконання Украї�ною ПДЧ не було прии� - 
нято. Це було пов’язано з відсутністю 
консенсусу серед держав-членів НАТО, 
насамперед через позицію Франції� та 
Німеччини. На ї�хню позицію, и� мовірно, 
вплинув Президент В. Путін, якии�  ствер-
джував, що Украї�на є складним держав-
ним утворенням, і якщо «внести туди 
натівську проблематику, інші проблеми, 
це взагалі може поставити на грань іс-
нування саму державність».2 Проте під 
час Бухарестського саміту НАТО Укра-
ї�ну запевнили, що вона отримає член-
ство в НАТО,3 і під час засідання Комісії� 
Украї�на-НАТО у грудні 2008 року було 
наголошено, що «з метою надання допо-
моги Украї�ні у проведенні реформ, буде 
розроблено Річну національну програму 
(РНП), яка щорічно буде розглядатися 
союзниками».4 

Імплементація Річної 
національної програми

Рішення Бухарестського саміту НАТО 
2008 року, з одного боку, дало чіткии�  
сигнал від НАТО щодо маи� бутнього член-
ства Украї�ни, але, з іншого боку, відклало 
цю можливість на невизначении�  час5.  

У цьому контексті розробка та реалізація 
річних національних програм були знач-
ним кроком, що дає практичну цінність 
цьому співробітництву. Без отримання 
офіціи� ного статусу краї�ни-кандидата, 
яка прагне реалізувати ПДЧ, Украї�ні було 
надано можливість вжити необхідних 
практичних заходів, спрямованих на от-
римання членства.

Реалізація Украї�ною річних національ-
них програм є унікальною практикою в 
двосторонніх відносинах НАТО. Прези-
дент Украї�ни затверджує РНП та вживає 
заходів для ї�ї� реалізації�. У своєму змісті 
всі річні національні програми Украї�на- 
НАТО повністю відповідають стандартам 
Плану діи�  щодо членства в НАТО. Однак 
існує принципова відмінність, зокрема, 
стосовно відповідальності заявника та 
Альянсу за и� ого реалізацію.

Державні органи та неурядові органі-
зації� заи� маються впровадженням РНП. 
Згідно з результатами реалізації� РНП, 
Альянс готує оцінку та рекомендації�, які 
враховуються при підготовці РНП на на-
ступнии�  рік. 

«Реалізація Україною річних 
національних програм є 
унікальною практикою в 

двосторонніх відносинах НАТО



30 UA: Ukraine Analytica ·  4 (14), 2018

За президентства В. Януковича довго-
строкова політична лінія, спрямована 
на набуття членства в НАТО, зазнала 
змін. Натомість на законодавчому рів-
ні була запроваджена концепція так 
званого «неприєднання».6 Проте, зміст 
РНП залишався спрямованим на до-
сягнення Украї�ною стандартів НАТО у 
цивільному та оборонному секторах. 
Проте, у 2010-2013 роках, планування, 
впровадження та звітність щодо РНП 
були чистою формальністю. 

Революція гідності дала надію на по-
зитивні зміни. Але лише у грудні 2016 
року було затверджено Положення про 
розробку річних національних програм 
(РНП) під егідою Комісії� Украї�на-НАТО та 
оцінку ї�х виконання.

Зміст щорічних національних 
програм

Визначальну роль РНП можна проілю-
струвати за допомогою останньої� до-
ступної� програми. Наприкінці березня 
2018 року Президент Украї�ни П. Поро-
шенко затвердив Річну національну про-
граму під егідою Комісії� Украї�на-НАТО 
на 2018 рік (РНП-2018). РНП-2018 має 
забезпечити виконання пріоритетних 
завдань, спрямованих на вступ Украї�ни 
до НАТО. Як зазначалося вище, РНП-2018 
є системним стратегічним документом, 
якии�  визначає не тільки пріоритети на 
2018 рік, але и�  середньострокові цілі, які 
необхідно досягти до 2020 року. 

Традиціи� но, Річна національна програма 
структурно подібна до типового Плану 
діи�  щодо членства. Вона складається з 

п’яти розділів: політико-економічних, 
оборонних/ віи� ськових, ресурсних, без-
пекових та правових питань.7 

Першии�  розділ є наи� більшим за обся-
гом і включає практично всі напрямки 
реформування та модернізації� Украї�ни. 
Й� деться про основні соціально-політичні 
та правові реформи, а саме: децентралі-
зація, реформа виборчого права, запобі-
гання та боротьба з корупцією, боротьба 
з відмиванням грошеи� , реформа системи 
судочинства, судова система, прокура-
тура, пенітенціарна система, система 
пробації�, розробка системи правової� до-
помоги, реформа системи державного 
управління, розвиток електронного уря-
дування, свобода слова та інформаціи� на 
політика. Особлива увага приділяється 
питанням забезпечення національної� 
єдності та підтримки національних мен-
шин, прав і свобод внутрішньо перемі-
щених осіб (ВПО). Також обговорюються 
ключові економічні реформи (фіскальна 
реформа, реформа податкової� системи, 
дерегуляція та створення сприятливого 
бізнес-клімату, реформи енергетичного 
сектору та енергетичної� безпеки).

Другии�  розділ РНП-2018 «Оборонні/
віи� ськові питання», перш за все, присвя-
чении�  реформуванню сектору безпеки 
і оборони Украї�ни. Це включає в себе 
здіи� снення демократичного цивільного 
контролю над сектором безпеки і оборо-
ни Украї�ни, створення системи держав-
ної� гарантії� якості оборонної� продукції�, 
забезпечення рівних гендерних прав і 
можливостеи�  у секторі безпеки і оборони 
Украї�ни, соціального захисту віи� ськовос-
лужбовців і членів ї�х сімеи� . 

6 Закон України Про засади внутрішньої і зовнішньої політики (The Law of Ukraine On the Principles of Domestic 
and Foreign Policy), “Відомості Верховної� Ради Украї�ни”, 2010, № 40, ст.527.

7 Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2018 рік (On Approval 
of the Annual National Program under the auspices of the Ukraine-NATO Commission for 2018), Указ Президента 
Украї�ни №89/2018, Офіціи� не інтернет-представництво Президента Украї�ни, 2018   
[http://www.president.gov.ua/documents/892018-23882].
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В умовах росіи� ського вторгнення, рефор-
ма Зброи� них Сил Украї�ни є надзвичаи� но 
важливою. Це складне завдання перед-
бачає вдосконалення систем віи� ськового 
управління та комунікації�, реформування 
систем логістики та медичного забезпе-
чення Зброи� них Сил Украї�ни, досягнення 
технічної� сумісності озброєнь, віи� ськової� 
та спеціальної� техніки, підвищення ефек-
тивності управління персоналом. 

Важливими складовими реформи секто-
ру безпеки і оборони Украї�ни є розвиток 
Національної� гвардії�, Національної� по-
ліції�, Державної� прикордонної� служби, 
Державної� міграціи� ної� служби, єдиної� 
державної� системи цивільного захисту 
Украї�ни. Реформа Служби безпеки Укра-
ї�ни та розвідувальних органів, розвиток 
Державної� служби спеціального зв’язку 
та захисту інформації�, розвиток Держав-
ної� спеціальної� служби транспорту, Ради 
національної� безпеки і оборони Украї�ни, 
оборонно-промислового комплексу та 
захист критичної� інфраструктури мають 
фундаментальне значення.

Розділ, присвячении�  ресурсним питан-
ням, охоплює питання реформування 
системи оборонного планування, бю-
джетного планування, систем логістики 
в секторі безпеки і оборони Украї�ни та 
інтеграції� в логістичні системи НАТО.

Четвертии�  розділ, присвячении�  питан-
ням безпеки, включає в себе питання 
впровадження адміністративних заходів 
щодо захисту інформації� з обмеженим 
доступом між Урядом Украї�ни та Органі-
зацією Північноатлантичного договору. 
Він також охоплює питання розробки 
національної� системи захисту інформа-
ції� НАТО з обмеженим доступом, вдоско-
налення нормативно-правової� бази для 
системи захисту інформації� з обмеженим 
доступом, розвиток системи криптогра-
фічного та технічного захисту інформа-
ції�, обміну розвідувальною інформацією, 
кібер безпеки, співробітництво в сфері 

управління повітряним рухом та безпеки 
повітряного простору, організацію наві-
гації� та безпеки судноплавства, охорони 
суден та портової� інфраструктури.

В останньому розділі, присвяченому пра-
вовим питанням, головним пріоритетом 
у поглибленні співробітництва Украї�ни 
з НАТО з метою набуття членства є гар-
монізація украї�нського законодавства 
із законодавством держав-членів НАТО 
у сфері безпеки і оборони, а також роз-
робка ефективних правових механізмів 
забезпечення галузевого співробітни-
цтва Украї�ни з Північноатлантичним 
альянсом.

Особливе значення має співробітництво 
Украї�ни з НАТО у сфері стратегічних ко-
мунікаціи� . Основними завданнями парт-
нерства у ціи�  сфері є розвиток потен-
ціалу державних органів у ціи�  сфері та 
всіх ї�ї� компонентів на стратегічному та 
оперативному рівнях, шляхом надання 
консультативної� та практичної� підтрим-
ки; підтримка співпраці Украї�ни з екс-
пертами з відповідним досвідом у сфері 
стратегічних комунікаціи� ; сприяння роз-
витку культури стратегічних комунікації� 
на інституціи� ному рівні в Украї�ні, нала-
годження тіснішої� співпраці з неурядо-
вими організаціями та сприяння ї�хнім 
можливостям для залучення до страте-
гічних комунікаціи�  в інтересах Украї�ни; 
досягнення і підтримка наи� вищих стан-
дартів точності та етики для забезпечен-
ня довіри до державної� комунікаціи� ної� 
політики.

Безумовно, пріоритетом залишатиметь-
ся діяльність, спрямована на збереження 
міжнародного консенсусу щодо підтрим-
ки Украї�ни, продовження санкціи� ного 
тиску на Росіи� ську Федерацію, з метою 
припинення зброи� ної� агресії� проти Укра-
ї�ни та звільнення тимчасово окупованих 
територіи�  в Донецькіи� , Луганськіи�  облас-
тях, Автономніи�  Республіці Крим та міста 
Севастополь. 
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Особливо варто наголосити, що РНП-2018 
не містить прямих посилань на необхід-
ність так званих «Мінських угод». Водно-
час вона підкреслює необхідність консо-
лідації� політичної� підтримки Украї�ни з 
боку міжнародних партнерів у боротьбі із 
зброи� ною агресією Росіи� ської� Федерації� 
та у відновленні територіальної� цілісно-
сті Украї�ни. РНП-2018 підкреслює необ-
хідність зміцнення консенсусу вільного 
світу щодо необхідності збереження спе-
ціальних економічних та інших обмежу-
вальних заходів (санкціи� ) проти фізичних 
та юридичних осіб Росіи� ської� Федерації�, 
введених у зв’язку з росіи� ською агресією, 
грубими порушеннями основних прав лю-
дини, прав і свобод на тимчасово окупо-
ваних територіях Украї�ни. Принциповим 
є забезпечення пріоритетності питання 

припинення зброи� ної� агресії� Росіи� ської� 
Федерації� проти Украї�ни на порядку ден-
ному ООН, ОБСЄ, Ради Європи та інших 
міжнародних організаціи� . Отже, життєво-
важливим є відновлення територіальної� 
цілісності Украї�ни та реінтеграція тим-
часово окупованих територіи�  Украї�ни. 
Однак мета забезпечити розгортання ми-

ротворчої� місії� ООН на території� окремих 
раи� онів Донецької� та Луганської� областеи�  
виглядає як утопія.

У ході реалізації� Концепції� вдосконалення 
інформування громадськості про євроат-
лантичну інтеграцію на 2017-2020 роки, 
затверджену Указом Президента Украї�ни 
у лютому 2017 року, акцент буде зробле-
нии�  на заходи щодо створення умов для 
підвищення поінформованості та довіри 
громадян Украї�ни на шляху до набуття 
членства Украї�ни в НАТО, забезпечення 
стабільної� підтримки громадян держав-
ної� політики у сфері євроатлантичної� ін-
теграції�.8 РНП-2018 чітко вказує на необ-
хідність реалізації� відповідного плану діи� . 

Головною метою плану є підвищення 
рівня підтримки громадян Украї�ни дер-
жавної� політики у сфері євроатлантичної� 
інтеграції� та рівня довіри до НАТО як ін-
ституції�, що відіграє ключову роль у зміц-
ненні міжнародної� безпеки. Проте досвід 
перших місяців 2018 року свідчив про 
нехтування відповідними рішеннями де-
якими органами виконавчої� влади. План 
висуває необхідність посилення відпові-
дальності за реалізацію державного кур-
су на євроатлантичну інтеграцію.

Висновки

Підсумовуючи, слід зазначити, що РНП-
2018, а також попередні річні національ-
ні програми відповідають стандартам 
Плану діи�  щодо членства в НАТО. Проте, 
залишається принципова відмінність, 
особливо стосовно відповідальності. 
План діи�  щодо членства (ПДЧ) накла-
дає взаємну відповідальність на краї�ну- 

«РНП-2018 підкреслює 
необхідність зміцнення 
консенсусу вільного світу 

щодо необхідності збереження 
спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій) 
проти фізичних та юридичних 
осіб Російської Федерації, введених 
у зв'язку з російською агресією

8 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 109-р Про затвердження плану 
заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної 
інтеграції України на 2018 рік (The Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated February 14, 2018, No. 109-r 
On Approval of the Plan of Measures to Implement the Concept for Improving Public Information on Ukraine’s Euro-
Atlantic Integration for 2018), the Cabinet of Ministers of Ukraine, 2018  
[https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-realizaciyi-koncepciyi-
vdoskonalennya-informuvannya-gromadskosti-z-pitan-yevroatlantichnoyi-integraciyi-ukrayini-na-2018-rik].



33UA: Ukraine Analytica ·  4 (14), 2018

заявника та Альянс, і має характер між-
народного договору. РНП – це украї�н-
ськии�  правовии�  акт, узгоджении�  з НАТО. 

Політичне рішення щодо членства Укра-
ї�ни в НАТО було прии� нято Альянсом 
у 2008 році. Надання ПДЧ не є нагоро-
дою, а обов’язковим наступним кроком 
для роботи над дотриманням Украї�ною 
стандартів НАТО. Щоб зробити цеи�  крок, 
необхідно не тільки включити відповід-
ні пункти в РНП-2018, але і ретельно ї�х 
реалізувати. Тобто Альянс має бачити 
і оцінювати реальну політичну волю з 
боку украї�нської� влади та суспільства 
для досягнення повної� євроатлантич-
ної� інтеграції�. У цьому контексті Річна 
національна програма не повинна була 
називатися «під егідою Комісії� Украї�на – 
НАТО», а мати назву – Річна національна 
програма підготовки до членства в НАТО 
(як це було вже в 2009-2010 роках). 

Отже, маи� же десятирічнии�  досвід впро-
вадження річних національних програм 
Украї�на-НАТО показує, що з політичною 
волею та відповідальністю як влади 
Украї�ни, так і Альянсу, РНП здатні діяти 
як ефективнии�  механізм євроатлантич-
ної� інтеграції� цієї� краї�ни. Проте ефектив-
ність реалізації� РНП має демонструвати-
ся всім украї�нським суспільством.
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