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Стратегічний курс на повноправне членство 
в ЄС і НАТО було закріплено в Конститу-
ції України у лютому 2019 року. Це було зро-
блено для забезпечення незворотності об-
раного українським народом шляху, за який 
ми продовжуємо платити найвищу ціну. 

Однак, що залишилося «поза кадром», – то це 
велика попередня підготовча робота. Історично-
му рішенню Верховної Ради України передувала 
робота зі створення інституційної основи для 
системної, послідовної та ефективної співпра-
ці з ЄС і НАТО, для реального впровадження 
стандартів ЄС та НАТО в українське законо-
давство та у діяльність державних інституцій.

Будувати доводилося фактично «з нуля», адже 
за часів президентства Януковича в державних 
структурах були знищені всі підрозділи і механіз-
ми інтеграції з ЄС та НАТО, а так званий «поза-
блоковий» статус був закріплений законодавчо. 

І хоча Україна перебуває лише на початку свого 
шляху в ЄС і НАТО, ми можемо з упевненістю 
стверджувати, що вперше в українській історії 
питання повноправного членства у цих органі-
заціях – не мрія, а цілком зрозуміла ціль і прак-
тичне завдання, що вже реалізується на практиці.

Це відбулося під політичним керівництвом пер-
шого в історії України Віце-прем’єр-міністра з 
питань європейської та євроатлантичної ін-
теграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе.

В цьому звіті наведені основні досягнення за 
3 роки роботи Віце-прем’єр-міністра  з пи-
тань європейської та євроатлантичної інтегра-
ції. Перелік не є вичерпним, але це ті ключові 
речі, які, на нашу думку, важливо виділити.

Звіт підготував   Офіс Віце-прем’єр-міністра    
з      питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції 



Побудовано Урядовий офіс координації європей-
ської та євроатлантичної інтеграції, повноважен-
ня якого були суттєво розширені, а працівника-
ми стали справжні фахівці у сфері  співпраці  з  
ЄС та НАТО. Кількість штатних посад суттєво 
зросла – до 56, зокрема, у підрозділі співпра-
ці з НАТО збільшено з  2 до 10 (загальна кіль-
кість держслужбовців в Уряді не збільшувалася). 
Запроваджено чіткий механізм моніто-
рингу, міжвідомчої координації та кон-
тролю взаємодії співпраці з ЄС і НАТО.
 
Євроінтеграційний напрям

Запроваджено практику регулярних на-
рад заступників міністрів з питань євроін-
теграції під головуванням Віце-прем’єрки.
 
Спільно з ЄС реалізовано проект «Association4U», 
що став ключовим майданчиком для підго-
товки молодих євроінтеграторів та навчан-
ня нинішніх держслужбовців. Понад 300 екс-
пертів поповнили когорту євроінтеграторів.
 
Запроваджено чіткий механізм здійснення пе-
рекладів українською мовою acquis ЄС та  План 
перекладів із 418 правових актів. Це суттєво 
прискорило адаптацію українського законодав-
ства до права ЄС та унеможливило його помил-
кове трактування через неточності у перекладі.
Урядовий офіс проводить експертизу проек-
тів нормативно-правових актів на предмет їх-

ньої відповідності зобов’язанням України у 
сфері європейської інтеграції та праву ЄС.

Євроатлантичний напрям

Після трирічної перерви (!) у 2016 р. відновлено 
постійну роботу міжвідомчої Комісії з питань 
координації євроатлантичної інтеграції України.
 
Підготовлено нову команду фахівців-євроатлан-
тистів (понад 300 осіб) завдяки перезапуску про-
грами з підвищення рівня професійної підготовки 
державних службовців, залучених до співробітни-
цтва з НАТО та реформування сектору безпеки та 
оборони України. Проведено десятки навчальних 
модулів із залученням висококласних спеціалістів 
міжнародного та національного рівнів.
 
Що отримала країна? 

Зросли темпи стратегічного зближення України 
з ЄС та НАТО. Співпраця з ЄС та НАТО стала 
важливою частиною роботи всіх державних ін-
ституцій.  Тепер питаннями співпраці з НАТО у 
різних відомствах опікуються спеціально підго-
товлені фахівці, які розуміють, що таке стандар-
ти НАТО (а їх в Альянсі понад 1000) і готові їх 
впроваджувати. Створено потужний кадровий 
потенціал для забезпечення ефективної імпле-
ментації Угоди про асоціацію з ЄС. Це дозволи-
ло перевести європейську та євроатлантичну ін-
теграцію у площину щоденної кропіткої роботи. 

ІНСТИТУЦІЙНА СПРОМОЖНІСТЬ



Для того, аби здійснювати перетворен-
ня, потрібні професіонали, які рухати-
муть цей процес. Побудова нової сучас-
ної держслужби розпочалася із розробки 
Стратегії реформи держуправління та відповід-
ного Плану дій. Саме Віце-прем’єрка забезпечила 
підготовку та ухвалення Урядом цих документів.

Підписано Меморандум з Євросою-
зом, що дозволив залучити на реалізацію 
цієї реформи європейське фінансування.
 
У 10 міністерствах утворено Директорати з 
формування державних політик та стратегіч-
ного планування. У рамках реформи на рефор-
маторські посади залучено понад 500 фахівців.

Що отримала країна? 

Державний апарат поповнився кваліфікова-
ними кадрами, які здатні забезпечити страте-
гічне планування, вироблення та реалізацію 
реформ. Триває процес формування нової ге-
нерації державних службовців, які зможуть за-
безпечити успішну трансформацію України 
відповідно до найкращого світового досвіду.

РЕФОРМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ



Уперше в історії України підготовка страте-
гічних документів здійснюється відповід-
но до сучасних світових підходів, орієн-
тованих на результат, а не на процес.
 
За підтримки канадських партнерів проводить-
ся серія тренувальних модулів для державних 
службовців з вивчення методик RBM та SMART.
 
Відповідно кардинально оновлено підходи до фор-
мування Річної національної програми під егідою 
Комісії Україна – НАТО (РНП). Цьогорічна РНП 
побудована на основних принципах стратегічного 
планування: чіткість, доцільність, досяжність, ча-
сова визначеність та наступність. Запроваджено 
показники ефективності та індикатори виконання. 

Ухвалено Закон «Про національну безпеку», 
що запускає докорінне реформування сек-
тору безпеки відповідно до підходів НАТО, 
а також закон про військові стандарти, по-
трібні для відповідності критеріям НАТО.

Розпочато впровадження військових стандартів 
Альянсу.

 

Що отримала країна?
 
Нова Річна національна програма Україна-НАТО 
не поступається програмам на виконання Планів 
дій щодо членства країн, які потім увійшли в 
Альянс, ані за формою, ані за змістом. Таким чи-
ном Україна почала реалізовувати стратегічні ре-
форми та інші заходи, необхідні для забезпечення 
цілеспрямованої та системної підготовки України 
до членства в НАТО.

Зусилля України з побудови системного та взає-
мовигідного діалогу з НАТО отримали потужну 
підтримку Альянсу. У Києві було відкрито повно-
цінне дипломатичне Представництво НАТО.  

Жодна країна, яка не є членом НАТО, не має такого 
унікального представництва Альянсу, як Україна. 

НАТО визнає прагнення України ста-
ти повноправним членом, і Альянс го-
товий підтримувати її на шляху реформ. 

ПІДГОТОВКА ДО ЧЛЕНСТВА В НАТО



Виконано 144 умови та критерії Плану дій з ві-
зової лібералізації, які передбачали низку важ-
ливих реформ у багатьох сферах. Виконання 
умов ЄС було б неможливим без ефективної 
та відповідальної міжвідомчої координації, 
яка була забезпечена Віце-прем’єр-міністром. 

Вівся постійний діалог з представниками країн-
членів та інституцій ЄС для зняття їхніх побо-
ювань через надання українським громадянам 
можливості вільно подорожувати Європою.
 
Після отримання «безвізу» продовжено як  
діалог з ЄС, так і реформи, розпочаті для за-
безпечення функціонування та моніто-
рингу застосування безвізового режиму. 

Україна показала себе як надійний та вар-
тий довіри партнер. На цій основі було ак-
тивізовано діалог щодо поглиблення спі-
впраці України та ЄС для протидії спільним 
загрозам у сфері юстиції, свободи та безпеки.

Що отримала країна? 

Жодні прогнози песимістів щодо того, що Україні 
не дадуть «безвіз», або після надання – скасують 
– не справдилися. Не справдилися і побоювання 
деяких партнерів щодо можливих масових злов-
живань з боку українських громадян. Наразі по-
над 3 млн. громадян скористалися можливістю 
безвізових поїздок за біометричним паспортом. 
Рівень відмов на кордоні – в межах статистичної 
похибки, що підтверджується щорічними звітами 
Єврокомісії.

Запровадження безвізового режиму з ЄС по-
легшило Україні переговори з іншими дер-
жавами щодо спрощення візового режи-
му. Минулого року український паспорт 
посів 24 місце за спектром можливостей у світі.

БЕЗВІЗОВІ ПОДОРОЖІ ДО ЄС



Налагоджено системну роботу з реалізації Угоди 
про асоціацію з ЄС – наймасштабнішої угоди, яку 
коли-небудь підписував ЄС із третьою країною.
 
Затверджено покроковий План заходів з ви-
конання Угоди, що включає 1943 завдан-
ня, за виконання яких відповідальні 106 ор-
ганів влади. Кожне з цих завдань відповідає 
окремій статті Угоди або імплементує визна-
чені норми права (acquis) Європейського Союзу.

Запроваджено практику щоквартального 
звітування на профільному Урядовому комі-
теті про прогрес виконання Угоди, доціль-
ність оновлення завдань, а також встанов-
лення чітких термінів їхнього виконання.

Затверджено урядово-парламентську Дорожню 
карту законодавчого забезпечення виконання Уго-
ди про асоціацію на 2018-2019 роки, яка постійно 
оновлюється. Це дозволило пріоритезувати роз-
гляд євроінтеграційних законів на засіданнях ВРУ.
 
Вперше в історії України розроблено он-лайн 
систему планування, моніторингу, оцінки вико-
нання Угоди про асоціацію – «Пульс Угоди», яка 
відстежує прогрес її виконання у кожній сфері. 
Щорічно публікується звіт про стан виконання 
Угоди.

Забезпечено прозорість та підзвітність роботи 
Урядового офісу. 

Що отримала країна? 

Імплементація Угоди про асоціацію стала частиною 
стратегічного планування та реформ у різних сфе-
рах, що вже приносить результати. Створені інстру-
менти та механізми дозволяють забезпечити спад-
ковість та позитивну динаміку виконання Угоди.
 
За підсумками виконання завдань, запланованих 
на 2018 рік, Угода виконана на 56%. Загальний 
прогрес виконання усіх зобов’язань, передбаче-
них Угодою до 2024 року, складає 44%. Україна 
виконала значний обсяг зобов’язань у частині 
надання державної допомоги, корпоративного 
управління, заснування та діяльності компаній і 
конкуренції, захисту прав інтелектуальної влас-
ності, досягнення фінансової прозорості, на-
лежного банківського регулювання та інше.
 
Зростають обсяги торгівлі:  ЄС є найбільшим 
торговельним партнером України. Частка екс-
порту до ЄС на кінець 2018 року склала понад 
42%. Близько 15 тисяч українських підприємств 
експортують свої товари до країн ЄС. Україна 
посіла третє місце серед експортерів агропро-
мислової продукції до ЄС, обігнавши Китай.

УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА  ЄС



Розроблено візію нового порядку денного відно-
син Україна – ЄС, яка базується на глибокій сек-
торальній інтеграції у рамках Угоди про асоціацію 
з ЄС. Цей амбітний формат співпраці був започат-
кований на 20-му Саміті Україна – ЄС і закріпле-
ний на засіданні Ради Асоціації у грудні 2018 року.
 
Разом з профільними міністерствами розробле-
но алгоритм поглиблення інтеграції з ЄС у та-
ких сферах: цифровий та енергетичний ринки, 
митниця,  питання юстиції, свободи та безпе-
ки, а також підписання Угоди про оцінку від-
повідності та прийнятність промислових то-
варів (Угода ACAA або «промисловий безвіз»).

Запущено  секторальну інтеграцію в га-
лузі енергетики із ратифікацією змін і до-
повнень до Додатка XXVII до Угоди про 
асоціацію («енергетичний» Додаток).
 
Під керівництвом Віце-прем’єр-міністра Між-
відомча робоча група з інтегрованого управ-
ління кордонами розробила відповідну Стра-
тегію до 2025 року та План дій з її реалізації. 
Передбачено модернізацію контрольних про-
цедур на кордоні, вдосконалення системи 
безпеки, протидію транскордонній злочин-
ності та запобігання терористичним атакам.  

Що отримала країна? 

Україна розробила та запропонувала ЄС своє 
чітке бачення поглибленого порядку денно-
го Україна – ЄС, заклавши основу для при-
скорення нашого євроінтеграційного руху.
 
Підсумкова Декларація 21 Саміту Украї-
ни та ЄС підтвердила готовність сторін 
разом працювати над поглибленням 
економічної та секторальної інтеграції у пріори-
тетних сферах (енергетичний ринок, цифрова 
економіка, сприяння торгівлі, митне співробіт-
ництво і питання юстиції, свободи та безпеки).

ПОГЛИБЛЕНА СЕКТОРАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ З ЄС



Якісно оновлено підходи до проведення інфор-
маційної роботи та налагоджено механізм про-
ведення інформкампаній за державний кошт.

Ухвалено два стратегічних документи для за-
пуску ефективної та планомірної інформацій-
но-роз’яснювальної роботи щодо змісту та пере-
ваг інтеграції України до ЄС та НАТО (Концепція 
вдосконалення інформування громадськості з 
питань євроатлантичної інтеграції України 
на 2017—2020 роки; Стратегія комунікації у 
сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки).
 
Забезпечено розробку та контроль реалі-
зації щорічних Планів дій на виконан-
ня відповідних Стратегії та Концепції, які 
містять конкретний перелік заходів, обов’яз-
кових для всіх органів виконавчої влади.
 
Вперше у Державному бюджеті передбачено ко-
шти на проведення інформкампаній щодо спі-
впраці з ЄС і НАТО. У 2018 р. реалізовано 2 
таких кампанії, на 2019 р. заплановано ще 6.
 
Офіс Віце-прем’єрки розробив та реалізував по-
тужну інформкампанію «Євроінтеграція: сила 
можливостей», яка тривала 1,5 роки, охопила 
десятки міст України і стала основою для со-
тень медіа-публікацій і телесюжетів.  За дани-
ми соціологічного дослідження, 31% українців 
помітили матеріали інформаційної кампанії. 

Запущено «Євроінтеграційний портал» з ви-
черпною інформацією про зміст та реаліза-
цію Угоди про асоціацію з ЄС, актуальни-
ми новинами у сфері євроінтеграції. Офіс 
Віце-прем’єрки взяв на себе роль координатора 
комунікації у сфері євроінтеграції, активно спі-
впрацюючи з міністерствами, відомствами, гро-
мадськими та міжнародними організаціями.

Запроваджено щотижневу розсилку «Єв-
роінтеграційного дайджесту» (2000 адрес). 
Розіслано вже 85 випусків дайджесту.
 

ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯН ЩОДО СПІВПРАЦІ З ЄС І НАТО



Також за підтримки проекту ЄС «Association4U» 
реалізовано три щорічні конкурси серед регіональ-
них ЗМІ на найкращу публікацію про євроінтегра-
цію. В рамках реалізації Концепції інформування 
щодо НАТО оголошено аналогічний конкурс ма-
теріалів про євроатлантичну інтеграцію з нагоро-
дою у вигляді дводенної поїздки до штаб-кварти-
ри НАТО. Проведено тендер, обрано переможця 
для проведення серії освітніх семінарів на тему 
євроатлантичної інтеграції в регіонах України.

Наприкінці червня презентовано підсумки со-
ціологічного опитування  щодо ставлення і поін-
формованості громадськості стосовно вступу 
України до ЄС та НАТО, виконаного на держав-
не замовлення. Згідно з цими даними, кількість 
українців, які підтримують вступ України до ЄС, 
із 2013 року збільшилася на 21%. Порівняно з 2012 
роком, відсоток тих, хто підтримує шлях України 
на вступ до НАТО, зріс більше, ніж у чотири рази, 
а 57% українців вважають членство в НАТО ос-
новною гарантією національної безпеки країни.
 
До Дня Європи, у травні, вперше в Україні спільно 
з Міністерством освіти та науки, а також Міністер-
ством інформаційної політики, Google Україна та 
європейськими партнерами був проведений он-
лайн-урок, присвячений європейській інтеграції, в 
якому взяли участь понад 2 тис. українських шкіл.

Що отримала країна? 

Серед громадян збільшується свідома підтримка 
стратегічного курсу держави на членство у ЄС 
та НАТО, закріпленого у Конституції України. 
Йдеться про зростання розуміння засад взаємодії 
з НАТО та ЄС, а також про нові можливості для 
розвитку власного бізнесу, освіти, поліпшення 
здоров’я, розвитку мережі громадських, освіт-
ніх та наукових контактів. Це свідчить про ефек-
тивність інформаційно-роз’яснювальної роботи 
останніх кількох років. Європа стала ближчою 
та зрозумілішою. І вперше держава є актив-
ним та ефективним учасником цього процесу.



Віце-прем’єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе 
стала одним з найбільш впізнаваних та автори-
тетних спікерів щодо ситуації в Україні та агресії 
Росії за кордоном. Невід’ємною складовою кож-
ного її закордонного робочого візиту, окрім офі-
ційних переговорів та зустрічей, були:

• виступи на експертних дискусіях, форумах та 
конференціях високого рівня. Спираючись 
на факти та цифри, Віце-прем’єрка інформу-
вала міжнародну громадськість про перебіг 
агресії Росії, а також давала збалансовану 
оцінку прогресу України у сфері реформ.

• інтерв’ю закордонним медіа щодо 
агресії Росії, процесу реформ, євро-
пейської та євроатлантичної інтеграції. 

За час роботи на посаді Віце-прем’єрка провела 
сотні зустрічей з іноземними дипломатами, екс-
пертами, політиками, журналістами, які відвіду-
вали Україну.

Що отримала країна? 

Постійна комунікація з іноземними представ-
никами забезпечила збереження українсько-
го питання високо в міжнародному поряд-
ку денному. Голос України потужно зазвучав 
на авторитетних міжнародних майданчиках. 
Це допомогло не лише ефективно протистоя-
ти російській брехні, але й сформувати потуж-
не коло «друзів України» з іноземних політиків 
та лідерів думок у Європі та Північній Америці.

 

ДОНЕСЕННЯ ПРАВДИ ПРО АГРЕСІЮ РОСІЇ 



Усвідомлюючи важливість забезпечення рів-
них прав та можливостей в українському су-
спільстві, Віце-прем’єрка ініціювала пріори-
тизацію питання рівності жінок та чоловіків у 
Програмі дій Уряду (вперше в історії України). 
А також отримала повноваження координаторки 
вироблення політик у сфері гендерної рівності.
 
Створено посаду Урядового уповнова-
женого із питань гендерної політики.

Ухвалено чотири фундаментальні документи у 
сфері рівності та захисту прав жінок –Державну 
програму забезпечення рівних прав та можливо-
стей чоловіків та жінок до 2021 року,  оновлений 
Національний план щодо виконання резолюції 
Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», 
Національний план щодо виконання Конвенції 
про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жі-
нок та Концепції Державної соціальної програ-
ми запобігання та протидії домашньому насиль-
ству та насильству за ознакою статі до 2023 року.

Разом із Мінсоцполітики, МВС та Нацполі-
цією запущено низку механізмів для проти-
дії та запобігання домашньому насильству. 

ПИТАННЯ РІВНОСТІ – ПРІОРИТЕТ УРЯДУ

Уперше підготовлено гендерні профілі всіх об-
ластей України, що містять детальну інформа-
цію щодо демографічного розвитку кожної об-
ласті у гендерному розрізі, зайнятості, освіти, 
охорони здоров’я, злочинності, рівня пред-
ставництва жінок і чоловіків у органах влади.

Розпочато перегляд ухвалених на рівні обла-
стей стратегій і програм розвитку для врахуван-
ня інтересів та потреб різних груп. Для цього 
було проведено 5 великих регіональних нарад 
щодо питань гендерної рівності за участі пред-
ставників профільних міністерств, місцевої вла-
ди, міжнародних та громадських організацій.

Запроваджено гендерно-правову експертизу 
нормативно-правових актів. Підготовлено сер-
тифікованих тренерів, які забезпечать впровад-
ження даної експертизи  у всіх міністерствах.

Запроваджено гендерно-орієнтоване бюджету-
вання, що дозволить більш ефективно спланува-
ти бюджети з врахуванням потреб різних груп.

Відкрито доступ жінкам до 450 раніше забороне-
них професій.



 
За ініціативи Віце-прем’єрки вперше було про-
ведено національне опитування щодо рів-
ності чоловіків і жінок (виконавець: Націо-
нальний демократичний інститут в Україні).

Офіційно в Україні запроваджено святку-
вання Дня батька (у третю неділя червня).

Що отримала країна? 

За відносно короткий проміжок часу Україна зро-
била суттєвий стрибок для побудови більш спра-
ведливого та демократичного суспільства, де ко-
жен зможе реалізувати власний потенціал, права 
кожного будуть захищені, а інтереси – враховані. 
Серед громадськості зростає обізнаність про до-
машнє насильство, впроваджено механізми ре-
агування та запобігання таких випадків. Жінки 
почали опановувати нові професії. Підготовле-
но основу для більш ефективного планування, 
розробки політик з врахуванням потреб різних 
груп на регіональному та центральному рівнях.
   
Зростає усвідомлення, що рівність – це засад-
ничий принцип існування сучасного демокра-
тичного суспільства, а також потужний по-
штовх для  економічного розвитку. Згідно з 
опитуванням НДІ, питання рівності є важли-
вим та дуже важливим для 77% громадян. 61% 
прагнуть більш збалансованого представництва 
жінок і чоловіків у політичному житті країни.



Ухвалено закон щодо забезпечення рів-
них прав і можливостей жінок і чоловіків 
під час проходження військової служби.
 
Знято більшість обмежень у призначенні жінок на 
посади в Збройних Силах України, які визначають 
боєздатність або дозволяють виконувати функ-
цію забезпечення, а   також в отриманні військо-
вих звань. Знято обмеження для вступу дівчат до 
військових ліцеїв.

Розпочато роботу зі створення належних умов 
для комфортної служби українок в армії, зокре-
ма, через покращення санітарно-гігієнічних умов. 

У силових структурах запроваджено близь-
ко 150 посад гендерних радників/контакт-
них осіб з гендерних питань. Триває ро-
бота над створенням спроможності для 
їхньої роботи в МВС, Міноборони, ЗСУ.
  
Уперше в Річній національній програмі під егі-
дою Комісії Україна – НАТО  та Процесі пла-
нування та оцінки сил (PARP) пріоритизова-
но окремі завдання у сфері гендерної рівності.
 
Питання рівних прав та можливостей жінок і чо-
ловіків поступово інтегрується в систему освіти 
сектору безпеки і оборони. Унікальний пілотний 
проект вже охопив 10 профільних навчальних за-
кладів.
Залучені фахівці розробляють методичні ма-
теріали з широкого кола питань забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Що отримала країна? 

Питання рівних прав і можливостей жінок і чо-
ловіків стали невід’ємною частиною реформи 
сектору безпеки та оборони України. Українські 
захисниці, які вирішили служити своїй країні зі 
зброєю в руках та беруть участь у протидії агресії 
Росії, отримали офіційне визнання свого стату-
су, а ті, хто лише хоче приєднатися до лав Збро-
йних Сил, тепер мають таку можливість. Ство-
рюються належні умови для комфортної служби 
українок у складових сектору безпеки та оборони.

Наразі понад 55 тисяч жінок, з яких понад 25 
тисяч – військовослужбовці, служать або пра-
цюють у Збройних Силах України, з них майже 
3400 – жінки-офіцери. Українська армія транс-
формується в сучасну армію західного зраз-
ка, в якій немає місця дискримінації жінок. 

НІ – ДИСКРИМІНАЦІЇ ЖІНОК В АРМІЇ  



Налагоджено роботу з обміну досвідом та знан-
нями між Україною та державами-членами НАТО 
щодо протидії гібридним загрозам у межах Плат-
форми Україна – НАТО з вивчення досвіду проти-
дії гібридній війні. У листопаді 2018 року у Києві 
відбулась перша Міжнародна конференція ви-
сокого рівня «Уроки гібридного десятиліття: що 
треба знати для успішного руху вперед», на якій 
обговорювалися сучасні напрацювання з протидії 
гібридним загрозам.

Віце-прем’єрка ініціювала переговори з 
НАТО щодо надання допомоги у створен-
ні в Україні національної системи стійкості. 

Проведено оцінку стану цивільної готовності 
країни. За результатами оцінки, в Україну було 
направлено Групу консультативної підтримки 
НАТО, яка розробила рекомендації з розбудо-
ви системи стійкості. Над впровадженням цих 
рекомендацій працює міжвідомча робоча гру-
па за участі експертів органів виконавчої влади.

Віце-прем’єрка ініціювала приєднання України 
до Центру передового досвіду НАТО з питань 
енергетичної безпеки. Наразі відбувається про-
цедура погодження країнами-членами НАТО 
Технічної Угоди про приєднання до Центру. 

Налагоджено співпрацю з Європейським центром 
передового досвіду з протидії гібридним загро-
зам, Центрами передового досвіду НАТО з питань 
стратегічних комунікацій та у сфері кібербезпеки.

За ініціативи Віце-прем’єрки в Україні вперше від-
булися національні змагання програмістів з секто-
ру безпеки і оборони (Ukrainian Defence Hakaton) 
у 2018 та 2019 роках. Організація змагань такого 
формату є традицією НАТО для визначення пулу 
фахівців-програмістів, що вирішують актуальні 
IT- питання.

Започатковано співпрацю з Центрами передо-
вого досвіду (ЦПД) НАТО та Європейським 
центром  передового досвіду з протидії гібрид-
ним загрозам. Було проведено низку заходів 
за участі експертів ЦПД НАТО з питань стра-
тегічних комунікацій. Разом з ЦПД НАТО з 
питань енергетичної безпеки підготовлено та 
проведено масштабні міжнародні навчання з за-
хисту критичної енергетичної інфраструктури.

Що отримала країна? 

Національна стійкість означає здатність держави 
ефективно протистояти та швидко відновлювати-
ся у разі виникнення будь-якої кризової ситуації. 
Для України, яка є мішенню постійних гібридних 
атак Кремля, формування комплексного механізму 
реагування є питанням  виживання держави. Ми 
розпочали побудову системи стійкості відповідно 
до стандартів НАТО, а також вироблення ефектив-
ної протидії гібридним атакам у співпраці з чле-
нами НАТО. Адже, як визнають у НАТО, україн-
ський досвід реагування на гібридні загрози та 
гібридну тактику війни є унікальним і безцінним.

НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА СТІЙКОСТІ



У 2016 році розпочато системну реалізацію Ком-
плексного пакету допомоги НАТО Україні, досить 
складного механізму, функціонування якого ви-
магає чіткої координації усіх органів державної 
влади.

Було здійснено низку заходів, що підвищи-
ли  ефективність використання коштів, а саме:

• усунено адміністративні та бюрократичні об-
меження і дублювання зусиль під час реалізації 
програм та проектів допомоги НАТО Україні;

• створено цілісну картину допомо-
ги НАТО, що дозволило виокреми-
ти нові потенційні напрями допомоги;

• удосконалено систему управління оборон-
ною сферою, адаптовано її до підходів НАТО;

• уточнено та скореговано напрями діяльності 
окремих трастових фондів із врахуванням 
нагальних потреб та пріоритетів України;

• підвищено ефективність Трастового фон-
ду зі зміни військової кар’єри на професійну 
цивільну та Програми професійного розвитку 
(PDP) завдяки запровадженню менеджменту, 

підпорядкованого Комісії з питань координа-
ції євроатлантичної інтеграції, яка діє під го-
ловуванням Віце-прем’єрки. Віце-прем’єрка 
вела постійну комунікацію з країнами-члена-
ми НАТО щодо наповнення  цільових трасто-
вих фондів НАТО, а також приведення про-
грам допомоги у відповідність із потребами 
України. 

Що отримала країна? 

Налагоджено системну допомогу НАТО з ре-
формування сектору безпеки і оборони України, 
що суттєво посилило оборонні спроможності 
України. Основними напрямками допомоги 
НАТО є розвиток об’єднаного керівництва си-
лами оборони, ефективної системи планування 
та управління ресурсами; об’єднаної системи ло-
гістики, зокрема, медичного забезпечення; про-
фесійних сил оборони та військового резерву; 
оборонно-технічного співробітництва та спів-
робітництва у сфері кризового менеджменту, 
спроможностей щодо розмінування,  відсічі гі-
бридним загрозам; стратегічних комунікацій.

КОМПЛЕКСНИЙ ПАКЕТ ДОПОМОГИ НАТО УКРАЇНІ



Запроваджено нову культуру комунікації та 
співпраці з громадянським суспільством: 

• регулярні зустрічі з представниками профіль-
них громадських організацій та аналітичних 
центрів, зокрема, Платформою громадянсь-
кого суспільства Україна – ЄС та Українською 
національною платформою Форуму грома-
дянського суспільства Східного Партнерства;

• залучення експертів з громадянського сектору 
до розробки стратегічних документів і політик;

• координація зусиль з громадськими органі-
заціями для ухвалення євроінтеграційних 
законів у Верховній Раді (або блокування іні-
ціатив, що суперечать Угоді про асоціацію);

• участь у публічних заходах, організованих 
громадськими організаціями та коаліціями;

• відкритість до співпраці з українськими та 
іноземними експертами для підготовки  не-
залежних аналітичних звітів, моніторингів та 
рекомендацій.

Що отримала країна? 

Уперше в історії України співпраця урядовців 
та представників громадянського суспільства 
набула регулярного та системного характеру. 
Це дозволило суттєво підвищити якість роз-
роблених політик і стратегічних документів. 

Завдяки залученню додаткової експер-
тизи вдалося забезпечити врахуван-
ня інтересів усіх зацікавлених сторін. 

Громадськість встановила ефективний незалеж-
ний моніторинг виконання Україною взятих на 
себе зобов’язань в межах співпраці з ЄС та НАТО.  

ЕФЕКТИВНА СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 



У 2017 році Збірна України вперше взяла 
участь в Іграх Нескорених, міжнародних спор-
тивних змаганнях в паралімпійському стилі. 

У канадському Торонто українські вояки отрима-
ли десятки медалей та шалену підтримку глядачів 
Ігор.

Наступного року Збірна Україна вдруге поїхала 
на Ігри Нескорених, цього разу – до Австралії. 

Цей проект став можливим завдяки об’єд-
нанню під патронатом Віце-прем’єрки зусиль 
усіх силових відомств: від Міністерства обо-
рони до Прикордонної служби та Нацгвардії, 
а також  отриманню бюджетного фінансу-
вання і підтримки міжнародних партнерів.
 

УЧАСТЬ В  ІГРАХ НЕСКОРЕНИХ

Що отримала країна? 

Участь в Іграх Нескорених сприяє соціаль-
ній, фізичній та психологічній реабілітації 
ветеранів, а також діючих військовослуж-
бовців, що зазнали травм чи поранень у зоні 
бойових дій. Окрім того, участь у цих почесних 
міжнародних змаганнях допомагає формувати 
позитивний імідж України та доносити прав-
ду про масштаб і наслідки російської агресії. 
Два роки поспіль українські вояки демон-
стрували силу свого духу всьому світу.




