
Резолюція 

Національного Форуму 

«Трансформація України» 

Учасники Національного Форуму «Трансформація України», прагнучи 
посприяти перетворенню України на успішну державу європейського типу, 

ставлячи собі за мету досягнення Копенгагенських критеріїв членства в ЄС як 
орієнтир для розвитку, усвідомлюючи загрозу для майбутнього України від 

непослідовності в проведенні реформ, маючи намір запропонувати об’єднавчий 
порядок денний для України, 

ухвалили наступне: 

- Забезпечити у найкоротший термін розробку і впровадження комплексної 
довгострокової Національної Стратегії Трансформації України (НСТУ), 

підготовленої спільно за участі громадянського суспільства, проєвропейськи 
налаштованих політичних сил, представників влади України, держав-партнерів 

та ключових міжнародних безпекових і фінансових інституцій. Національна 
Стратегія Трансформації України має забезпечити: створення сучасної 

європейської держави завдяки використанню найкращого досвіду успішної 
трансформації країни та ефективного фінансування прогресивних перетворень. 

- Закликати українські політичні сили і владу переступити через розбіжності і 
виробити об’єднавчий порядок денний для подальшого розвитку країни на 

основі ідеї комплексної європейської трансформації України. 

- Використовувати в подальших діях пропозиції, сформовані Національним 
Форумом стосовно необхідності створення та використання синергії між 
структурованим українським громадянським суспільством, всіма політичними 

силами в Україні, що налаштовані на реформи, та цілеспрямованою 
міжнародною політикою щодо України, задля досягнення поставленої мети.  

- Пропонувати затвердити Рекомендації Національного Форуму «Трансформація 

України», в яких визначено порядок денний трансформації України (додаються).  
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Рекомендації 

Національного Форуму «Трансформація України» 

«План Трансформації України  

– об’єднавчий порядок денний для країни» 

Українська держава та її громадяни потребують сучасної правової системи, яка б 
гарантувала реалізацію таких цінностей, як особиста безпека, захист прав 

власності, економічна свобода, чесна конкуренція, свобода вибору для 
забезпечення конкурентоспроможної ринкової економіки та верховенства права. 

Гармонізація української законодавчої системи відповідно до законодавства ЄС 
дасть можливість громадянам України розвинути економічну, суспільну та 

культурну активність на європейському рівні. 

Україна не тільки географічно, але й за своїм культурно-історичним та 

економічним розвитком належить до Європи, поділяє європейські 
фундаментальні цінності, які створювала і захищала. Отже, стратегія інтеграції в 

європейські структури має бути центральним напрямом політики українського 
Уряду. 

Національна Стратегія Трансформації України (НСТУ) – це програмний 
документ, який визначає головні цілі щодо трансформації України і вказує, які 

основні кроки і завдання треба виконати для досягнення цих цілей.  

Засадничими для Національної Стратегії є стаття №49 Договору про 
Європейський Союз і критерії, прийняті у Висновках Європейської Ради в 

Копенгагені в червні 1993 року. 

Національна Стратегія окреслить головні напрями дій. Вони будуть як 

директивами для міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, 
так і вказівками для всіх інших учасників процесу. Національна Стратегія 

визначить основні цілі процесу інтеграції та скоординує їх реалізацію Урядом у 
такий спосіб, який вони, за широкої участі структурованого громадянського 

суспільства, забезпечить сфокусовану міжнародну політику щодо України. 

I. Президент України 

1. Президент повинен очолити процес вироблення спільного порядку 

денного побудови країни на основі найкращих практик. 

2. У якості першого практичного кроку пропонуємо Президентові України 
створити Координаційну раду з питань розробки Національної Стратегії 

Трансформації України, до складу якої увести представників української 
влади, політичних партій, громадянського суспільства, країн-партнерів та 
міжнародних інституцій, та наділити її всіма необхідними 

повноваженнями. 



II. Структуроване громадянське суспільство України 

1. Використати Національний Форум «Трансформація України» для 

вироблення об’єднавчого порядку денного для країни на основі ідеї 
трансформації України в державу європейського типу та беручи за 

орієнтир технологію досягнення Копенгагенських критеріїв членства в ЄС. 

2. Ініціювати створення Міжнародного Координаційного Механізму для 
України (МКМУ), який матиме за мету співпрацю на основі Національної 

Стратегії Трансформації України.  

3. Започаткувати роботу над створенням Університету Трансформації , як 

складового компоненту процесу трансформації держави. Метою 
Університету Трансформації буде належна освіта кадрів, підготовка 

майбутніх учасників до практичного впровадження Національної Стратегії  
Трансформації України. 

III. Верховна Рада України 

1. Створити Міжпарламентський Форум «Трансформація України» за 
підтримки Голів Парламентів дружніх держав. Ця структура 

координуватиме міжпарламентське співробітництво за участю 
представників Міжфракційного депутатського об’єднання «Трансформація 

України» у Верховній Раді України, членів Наглядової Ради НФТУ та 
парламентів держав-партнерів з метою просування України у політичних 

та економічних центрах світу.  

2. Створити у Верховній Раді України механізм «короткої стежки» для 

прийняття законодавства, що створює умови для євроінтеграційних 
процесів та зміцнення нашої держави. 

IV. Уряд 

1. Кабінет Міністрів України разом з Верховною Радою України 
відповідатиме за приведення українського законодавства у відповідність з 

правовою системою Європейського Союзу. З цією метою потрібно 
створити Парламентсько-Урядову комісію та мережу секторальних 

Координаційних рад для вироблення трансформаційних стратегій. 

2. Кабінет Міністрів України виконає реорганізацію інституцій та створення 
нових інституцій відповідно до Національної Стратегії Трансформації 
України. 

V. Міжнародні партнери (ЄС, НАТО, G7, міжнародні фінансові інституції) 

1. Необхідно сфокусувати міжнародну політику щодо України. Знання щодо 

трансформації (ноу-хау), фінансування скоординованих програм розвитку, 
політична, дипломатична та військова підтримка є надзвичайно важливими 



для України. Має бути розроблений всеохопний економічний план 
підтримки для України. 

2. Необхідно узгоджувати та реалізовувати спільні дії через Міжнародний 
Координаційний Механізм для України. 

3. Міжнародні партнери повинні об’єднати зусилля для того, щоб захистити і 

трансформувати Україну у цей непростий час. 
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