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найефективніші результати та вирішувати саме ті проблеми, які є 

найболючішими саме для них. При цьому забезпечується плідна співпраця як 

між окремими країнами і регіонами, так і між іншими учасниками цього 

взаємовигідного процесу. 
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СТАН ВИКОНАННЯ РІЧНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ПІД 

ЕГІДОЮ КОМІСІЇ УКРАЇНА-НАТО НА 2020 р. 
 

Починаючи з лютого 1992 року, коли відбувся перший візит генерального 

секретаря НАТО М.Вернера до Києва, в ході якого Україна була запрошена до 

участі в Раді Північноатлантичного співробітництва, відбуваються активні 

контакти та співробітництво з НАТО. 21 лютого 2019 року набули чинності 

зміни до Конституції, які закріплюють стратегічний курс країни на набуття 

повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО [3]. Для досягнення 

реальних результатів від реалізації політики інтеграції до НАТО Україна має 

належним чином реалізувати Річні національні програми, які слугують 

координаційним механізмом та відображають українську стратегію, починаючи 

від реформ сектору безпеки і оборони і закінчуючи боротьбою з корупцією, 

економічним розвитком тощо. Річні національні програми під егідою Комісії 

Україна – НАТО є системними документами, які містять опис реформ за 

відповідними напрямами, визначають їх стратегічну мету, цілі, пріоритетні 
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завдання і заходи, необхідні для забезпечення ефективної планомірної 

реалізації закріпленого Конституцією України стратегічного курсу держави на 

набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного 

договору[4]. 

26 травня 2020 року Президентом України було затверджено Річну 

національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік з 

Додатком 1 [1], де визначені Пріоритетні завдання та заходи Програми. 

Особливу увагу у Програмі приділено, зокрема, питанням щодо: активізації 

процесів досягнення відповідності критеріям членства в НАТО шляхом 

прискорення внутрішньодержавних реформ, переведення сектору безпеки і 

оборони України на стандарти НАТО та покращення взаємосумісності 

Збройних Сил України з арміями держав – членів НАТО, зміцнення 

демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони, 

включаючи належне управління сектором безпеки і оборони України, 

створення Національної системи стійкості як комплексного механізму оцінки 

ризиків, планування/навчань, реагування на кризову ситуацію та відновлення 

до початкового стану держави, підвищення рівня професійної компетентності 

працівників у секторі безпеки і оборони та державних органах України, 

залучених до співробітництва з НАТО, реформування сектору безпеки і 

оборони України, гармонізації законодавства України із законодавством держав 

– членів НАТО у сферах безпеки та оборони. 

Аналіз Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО 

на 2020 рік та моніторинг взаємодії України з НАТО за перші півроку після 

підписання надасть розуміння реального стану та перспективи євроатлантичної 

інтеграції України, зважаючи ще на те, що 12 червня Україна стала учасницею 

Програми розширених можливостей НАТО. [8] 

Статус ЕОР – Enhanced opportunity partner, тобто Партнера з розширеними 

можливостями надається тим країнам, збройні сили яких вже працюють із 

використанням стандартів НАТО, вже є взаємосумісними з арміями Альянсу. 

Держави, які є партнерами НАТО з розширеними можливостями, отримують 

допуск до актуальної інформації, що ухвалюється Альянсом; до консультацій, 

сертифікації, участі в навчаннях, підготовці, оперативного планування та 

оцінки обстановки. Доступним для України стає також обмін розвідувальними 

даними з Альянсом. Також країни зі статусом EOP беруть участь у спільних 

місіях з НАТО на рівні, схожому до повноправного члена НАТО.  

Крім того, 7 серпня 2020 року у НАТО заявили про розширення наукової 

співпраці з Україною в рамках статусу країни як партнера з розширеними 

можливостями з червня 2020 року. З початку співпраці у межах програми 

НАТО "Наука заради миру та безпеки" у 1991 році Україна із партнерами веде 

роботу за 27 напрямками. Цього року програма затвердила 13 нових ініціатив 

наукової співпраці з Україною у сфері захисту від хімічних, біологічних, 

радіологічних та ядерних речовин, включаючи роботу над готовністю систем 

реагування в надзвичайних ситуаціях та готовності медичної системи до такого 

роду загроз. Це також наближає до досягення цілі 1.6.1. «Ефективне 
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співробітництво між вченими України та вченими держав – членів НАТО і 

держав – членів ЄС». 

З 17 по 25 вересня 2020 року відбулися українсько-американські командно-

штабні навчання Rapid Trident-2020 на Львівщині. Близько 4 тисяч військових з 

9 країн взяли участь в навчаннях. Rapid Trident-2020 є продовженням серії 

навчань «Щит миру», розпочатих в 1995 році в межах двосторонньої співпраці 

між Сухопутними військами ЗСУ та Національною гвардією штату Каліфорнія 

(США), з залученням представників збройних сил інших країн.  

Постійна морська група НАТО 2 (SNMG2) взяла участь у двосторонніх 

навчаннях США та України Sea Breeze 2020 20 - 24 липня 2020 року. SNMG2 є 

однією з чотирьох постійних груп, що складають ядро морського елементу Сил 

реагування НАТО, і в даний час складається з трьох фрегатів з Іспанії (ESPS 

Альваро де Базан, як флагман), Румунії (ROS Regina Maria) та Туреччини (TCG 

Йільдірім) [7]. 

«Sea Breeze», яка проводиться вже 20-й раз, - це щорічні навчання, що 

проводяться у Чорному морі біля узбережжя України, в яких беруть участь 

кораблі, літаки та персонал з Болгарії, Грузії, Норвегії, Румунії, Іспанії, 

Туреччини, України та США. Основна увага приділяється багатьом районам 

воєнних дій, включаючи протиповітряну оборону, протичовнову війну, 

управління збитками та пошук та порятунок. Він спирається на основу 

попередніх ітерацій, щоб забезпечити унікальні можливості навчання, 

спрямовані на підвищення готовності, поліпшення співпраці та сумісності. 

Це приклад заходів, спрямованих на досягнення стратегічної мети 1.7 РНП 

щодо сприйняття міжнародно спільнотою України як надійного партнера у 

системі міжнародної безпеки. 

Серед пріоритетних завдань, зазначених у Додатку 1 до Річної 

національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік в тому 

числі є такі, заходи, спрямовані на досягнення яких вже здійснені.  

Так відповіддю на поставлену ціль 2.3.5. «Система воєнної розвідки 

функціонує відповідно до принципів і стандартів НАТО» стало підписання 

Президентом України 21 жовтня 2020 Закону «Про розвідку» № 912-ІХ, який 

Верховна Рада ухвалила 17 вересня 2020 року, який розроблено з урахуванням 

досвіду правового регулювання діяльності розвідувальних органів країн-членів 

ЄС та країн-членів НАТО.[2] Прийняття цього закону закладає правову основу 

для ефективного парламентського нагляду за українськими розвідками і 

службами безпеки. Це важливий крок на шляху забезпечення роботи служб з 

більшою підзвітністю і прозорістю - наріжним каменем громадянського і 

демократичного врядування цим сектором та відповідно до європейських і 

євроатлантичних норми і принципів. 

Для досягнення стратегічної мети 2.15. «Ефективний Апарат Ради 

національної безпеки і оборони України» 14 вересня 2020 року Президент 

Зеленський ввів у дію нову стратегію національної безпеки, схвалену перед тим 

членами РНБО, яка замінює попередню Стратегію національної безпеки та 

оборони від 6 травня 2015 року.[5] 
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Стратегія ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у 

сфері національної безпеки: 

- стримування – розвиток оборонних і безпекових спроможностей для 

унеможливлення збройної агресії проти України; 

- стійкість – здатність суспільства та держави швидко адаптуватися до змін 

безпекового середовища й підтримувати стале функціонування, зокрема 

шляхом мінімізації зовнішніх і внутрішніх уразливостей; 

- взаємодія – розвиток стратегічних відносин із ключовими іноземними 

партнерами, насамперед з Європейським Союзом і НАТО та їхніми державами-

членами, США, прагматичне співробітництво з іншими державами та 

міжнародними організаціями на основі національних інтересів України. 

Стратегія національної безпеки України є основою для розробки інших 

документів стратегічного планування, які визначатимуть шляхи та інструменти 

її реалізації: Стратегії людського розвитку, Стратегії воєнної безпеки України, 

Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України, Стратегії 

розвитку оборонно-промислового комплексу України, Стратегії економічної 

безпеки, Стратегії енергетичної безпеки, Стратегії екологічної безпеки та 

адаптації до зміни клімату, Стратегії біобезпеки та біологічного захисту, 

Стратегії інформаційної безпеки, Стратегії кібербезпеки України, Стратегії 

зовнішньополітичної діяльності, Стратегії забезпечення державної безпеки, 

Стратегії інтегрованого управління кордонами, Стратегії продовольчої безпеки 

та Національної розвідувальної програми. 

У грудні 2019 року лідери НАТО запросили Генерального секретаря Єна 

Столтенберга очолити здійснення переосмислення організації з тим, щоб 

зробити Альянс сильнішим політично та у військовому плані, так званий 

процес НАТО-2030 [7].Для його підтримки Генеральний секретар призначив 

групу з десяти експертів. НАТО також співпрацює з членами Альянсу, 

експертами з державного та приватного секторів та молодими лідерами, щоб 

забезпечити свіже мислення. Рекомендації Генерального секретаря будуть 

інформувати про напрям, який лідери НАТО визначили під час зустрічей у 2021 

році. 

У липні віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 

Ольга Стефанішина заявила, що Україна прагне долучитися до аналітичного 

процесу NATO reflection process, який стане основою для формування 

стратегічної концепції НАТО-2030. 

Отже, Річна національна програма 2020 дозволяє зробити планомірні, 

цілеспрямовані і зорієнтовані на результат реформи, які наближують Україну 

до членства в НАТО, але, нажаль, поки що не існує інструменту для 

моніторингу процесу виконання завдань щодо інтеграції України до НАТО. (як 

напр. «Пульс Угоди» або «Навігатор Угоди») для того, щоб усі органи влади і 

суспільство могли бачити прогрес виконання завдань у цьому напрямку. 

Відсутня також якась експертна платформа з питань євроатлантичної інтеграції, 

яка б допомогла налагодити ефективну регулярну співпрацю між експертною 

спільнотою та Урядом для аналітичного посилення руху до НАТО. 



 125 

Зроблений моніторинг виконання Річної національної програми під егідою 

Комісії Україна – НАТО на 2020 рік дозволяє вже зробити деякі висновки: 

Річна національна програма під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік 

містить дуже широкий перелік реформ і стосується приведення багатьох сфер 

життя країни до стандартів Альянсу. Багато що вже робиться для досягнення 

поставлених цілей, наприклад, реформування сектору безпеки та оборони 

України, наукове співробітництво між Україною та країнами НАТО і ЄС, 

співробітництво у системі міжнародної безпеки та ін., але залишається ще 

багато сфер, які потребують суттєвого реформування- судова, виборча, 

податкова системи, система запобігання та протидії корупції, система 

енергозабезпечення тощо.  
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ЕНЕРГЕТИЧНА ДИПЛОМАТІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

ТА ЇЇ ГЛОБАЛЬНА РОЛЬ 

 

На сьогодні енергетична дипломатія є важливою складовою зовнішньої 

політики держави та вагомим важелем впливу в сфері міжнародних відносин. 

Питання енергетики перебувають в епіцентрі суспільних, економічних та 

політичних проблем. Глобалізація спричинила появу нових тенденцій в сфері 

міжнародних відносин та світового господарства, зумовивши трансформацію 

світового енергетичного комплексу. Як наслідок, ми спостерігаємо зміну цілей, 

завдань, понять та цінностей ключових акторів планетарної енергетичної 

сфери. Триває боротьба за контроль над енергоносіями на глобальному, 

регіональному та локальному рівнях. Провідними акторами є як окремі 

держави, так і регіональні та міжнародні структури, такі як ОПЕК, МЕТ та інші. 

Домінуючим чинником у цих процесах виступає саме енергетична дипломатія. 

Метою нашого дослідження є дефініювати поняття «енергетична 

дипломатія», а також з’ясувати особливості її реалізації в ЄС. 

Провідними зарубіжними дослідниками впливу енергетичної компоненти 

на світову політику є З. Бжезинський, П. Лайнс, Г. Кіссінджер, О. Рар та ін. Чи 

не найбільш численними є дослідження енергетичної дипломатії науковців 

Російської Федерації В. Салигіна, А. Сафаряна, Т. Зонова, І. Жукова, І. 

Томберга, А. Текеєва, С. Жизнина, Л. Гудрича та ін. У вітчизняному науковому 

дискурсі проблематика актуалізується внаслідок загострення російсько-

українських відносин. Проблеми енергетичного виміру політики загалом, а 

також місця енергетичної дипломатії у сфері зовнішньої політики досліджено у 

наукових працях М. Гончара, Г. Перепелиці, Н. Слободян, Н. Кацер-

Бучковської, А. Шевцова, А. Дорошкевича[3], Ю. Седляра, О. Дікарєва, Є. 

Магди, І. Преснякова, І. Озимок, Н. Новак [2]. 


