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Шановнi колеги, партнери та друзi,
З радiстю представляємо Вам третю частину «Iндексу вiдносин». Це - глибокий аналiз поточного
стану справ у сферi зовнiшньої полiтики України з декiлькох ключових напрямкiв - ЄС, США, Китаю
i Росiї.
Кожна подiя у сферi зовнiшньої полiтики (резонансна публiчна заява, зустрiч, угода, рiшення)
оцiнювалася з точки зору «мiнусiв» та «плюсiв» або її позитивного чи негативного впливу на
динамiку двостороннiх вiдносин. За сумою балiв кожного iз напрямкiв формується iндекс вiдносин.
За перiод iз сiчня до березня 2017 року Україна продовжувала розвивати вiдносини зi своїми
партнерами, зазвичай у позитивному руслi, попри високий рiвень невизначеностi, спричиненої
дiями Росiї щодо України i перехiдного перiоду адмiнiстрацiї Трампа.
За напрямком Україна-ЄС, першi три мiсяцi 2017 року були взаємовигiдними i для України, i для ЄС.
Дiалог мiж Брюсселем i Києвом був досить передбачуваним i менш полiтизованим, нiж ранiше. Тодi,
як основними питаннями двостороннього порядку денного мiж Києвом i Брюсселем залишаються
боротьба з корупцiєю i реформа судової системи, спiльними зусиллями України та ЄС вдалося
здiйснити прорив у процесi лiбералiзацiї вiзового режиму.
Вiдносини мiж Україною та США визначалися за принципом «Америка понад усе!», де основною
iдеєю були налагодження та пiдтримка стосункiв iз адмiнiстрацiєю Трампа, аби зробити США
союзником України, чи, принаймнi, її активним партнером у протистояннi росiйськiй агресiї. Тому
українськi чиновники iнiцiювали цiлу низьку контактiв у новiй адмiнiстрацiї.
Щодо вiдносин iз Китаєм, початок 2017 року демонструє розширення спiвпрацi. Загалом, вiдносини
з Китаєм мали стiйку тенденцiю до покращення i, нарештi, потрапили до центру уваги керiвництва
України поруч iз рештою основних двостороннiх партнерiв – США та ЄС.
Триває вороже протистояння Росiї у вiдносинах iз Україною. Кiлькiсть негативних балiв, отриманих
за подiї в цьому напрямку, є удвiчi бiльшою, нiж у попередньому випуску «Iндексу». У першому
кварталi 2017 року Росiя, переважно, згадується в контекстi таємних операцiй, ескалацiї бiля
Авдiївки i майбутнiх розглядiв у мiжнародних судах.
Спецiальною темою другого випуску «Iндексу вiдносин» був аналiз стану справ в обороннiй
промисловостi. Тодi як росiйська агресiя є головним стимулятором для розвитку оборонної
промисловостi в Українi, iснує ряд серйозних перешкод, якi можна подолати не лише створенням
iнфраструктури, а й i з мiжнародною пiдтримкою.
Ми будемо радi надати детальнiшу iнформацiю щодо цих питань пiд час презентацiї третього
випуску «Iндексу вiдносин».
Дякуємо Вам за iнтерес до України в мiжнародному контекстi.

З повагою,
Вiкторiя Закревська
Партнер TRUMAN Agency
vzakrevskaya@trumanagency.com
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МЕТОДОЛОГIЯ ДОСЛIДЖЕННЯ

Публiкацiя «Аудит зовнiшньої полiтики України. Iндекс вiдносин» заснована на монiторингу та аналiзi подiй у
зовнiшнiй полiтицi України за ключовими напрямками – ЄС, США, Китай, Росiя. Документ готується на регулярнiй
основi – щоквартально – для вiдстеження динамiки розвитку ситуацiї. На додаток до постiйних напрямкiв експертна
група буде представляти аналiз спецiальної теми – найважливiшої подiї, проблеми, тренду за звiтний перiод.
Важливою складовою дослiдження є не лише спостереження експертiв, а й ексклюзивнi iнтерв’ю представникiв
української влади, що вiдповiдають за тi чи iншi напрямки зовнiшньої полiтики, вiтчизняних та iноземних дипломатiв.
Крiм того, документ пiдготовлений на основi численних бесiд iз зарубiжними лiдерами думок, офiцiйними особами.
У звiтi представлено аналiз зовнiшньополiтичних подiй в Українi по кожному з напрямкiв, а також аналiз пiдходiв
країни-партнера (регiону) щодо України за дослiджуваний перiод. Документ розкриває специфiку подiй i мiстить
оцiнки чинникiв, що вплинули на репутацiю країни. На пiдставi викладених фактiв зроблений прогноз розвитку
ситуацiї.
Крiм якiсного аналiзу, дослiдники здiйснили кiлькiсний аналiз, оцiнивши кожен напрямок за шкалою вiд 0 до 10 балiв.
Критерiї для кроку (кожен оцiнюється в 0,5 бали):
• обговорення;
• домовленiсть;
• пiдписання документа;
• старт реалiзацiї;
• видiлення фiнансування;
• полiтична пiдтримка;
• резонанснi публiчнi заяви;
• часткове виконання домовленостей;
• новi iнiцiативи;
• повне виконання домовленостей.
У разi негативної оцiнки критерiїв їх бали будуть зi знаком «мiнус».
Загальна оцiнка напрямку – це сума балiв критерiїв, що характеризують даний напрямок протягом звiтного перiоду.
Експертна група бере за основу методологiю BISS1, який розробив чiтку шкалу оцiнки подiй у зовнiшнiй полiтицi.
Шкала оцiнки подiй:
• Економiчна i полiтична iнтеграцiя, набрання чинностi угодами про поглиблення спiвпрацi – 7-10 балiв
• Пiдписання / ратифiкацiя важливого договору (про спiвпрацю, торгiвлю, тарифи тощо, пiдписання договорiв
про iнтеграцiю), надання кредиту та економiчної допомоги – 4-6 балiв
• Офiцiйний вiзит рiвня мiнiстра (ключовi мiнiстри: закордонних справ, внутрiшнiх справ, оборони, економiки
та фiнансiв), переговори про укладання договорiв, офiцiйний вiзит вищого рiвня (президент i прем’єр) з обох
сторiн – 1-3 бали
• Позитивнi заяви ключових полiтикiв країни, МЗС по напрямку зовнiшньої полiтики, парламентськi резолюцiї
– 1-2 бали
• Офiцiйний вiзит рiвня заступника мiнiстра (i не ключових мiнiстрiв), парламентської делегацiї, виставки,
бiзнес-форуми, днi нацiональних культур, важливi дипломатичнi контакти i переговори – 1 бал
• Негативнi заяви ключових полiтикiв країни, МЗС по напрямку зовнiшньої полiтики, парламентськi резолюцiї
– мiнус 1-2 бали
• Затягування iз ратифiкацiєю договорiв, незапрошення на заходи, ненадання пiдтримки на мiжнародному
рiвнi – мiнус 2-4 бали
• Порушення договорiв, взаємних зобов’язань – мiнус 3 бали
• Торговi вiйни, антидемпiнговi розслiдування, бойкот товарiв, ембарго, висилка дипломатiв, вiдкликання
послiв – мiнус 4-6 балiв
• Провокацiї, розрив дипломатичних вiдносин, вiйськовi дiї – мiнус 7-10 балiв.

1
BISS (Belarusian Institute for Strategic Studies / Бiлоруський iнститут стратегiчних дослiджень). Джерело: http://belinstitute.eu/ru/tags/
индекс
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ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-ЄС
Сiчень – Березень 2017
Позитивнi бали: +59
Негативнi бали: -6
Загалом: +53

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
Загалом, першi три мiсяцi 2017 року були взаємовигiдними i для України, i для ЄС. Дiалог мiж Брюсселем i Києвом
у цьому кварталi був досить передбачуваним i не надто полiтизованим, перевiвши спiвпрацю здебiльшого на технiчний рiвень.
Позитивним моментом, у вiдносинах мiж Україною i ЄС є прорив у процесi лiбералiзацiї вiзового режиму, наразi,
очiкується затвердження його Радою i набуття чинностi до середини червня. Ратифiкацiя Угоди про асоцiацiю
голландським парламентом i результат нещодавнiх парламентських виборiв стали причиною для оптимiзму щодо
повної ратифiкацiї Угоди. Зрештою, попри невирiшенi досi питання порядку денного України-ЄС, зокрема мораторiю на експорт необробленої деревини, ЄС ухвалив i видiлив другий транш у розмiрi 600 млн. євро макрофiнансової допомоги Українi.
Основнi теми двостороннього порядку денного – боротьба з корупцiєю i реформа судової системи України. Серйозної шкоди вiдносинам мiж Україною та ЄС завдала непослiдовнiсть Києва у виборi аудитора для НАБУ i прийняттi
поправок до закону про електроннi декларацiї. Обидва питання викликали негативну реакцiю в ЄС на рiзних рiвнях,
адже їх iнтерпретують як крок назад у боротьбi з корупцiєю.

ХРОНIКА ВIДНОСИН
Вiдносини мiж Україною та ЄС у питаннi спрощення вiзового режиму значно просунулися вперед за перший
квартал 2017 року. Як ми й передбачали у попередньому випуску «Iндексу вiдносин», ЄС ухвалив механiзм
призупинення (13 лютого), який вiдкрив шлях для
швидкого просування процедури, зокрема угоди мiж
депутатами Європарламенту i Ради щодо вiдмови вiд
вiзових вимог для України (28 лютого), позитивного рiшення в Комiтетi постiйних представникiв (2 березня)
i рiшення у Комiтетi Європарламенту з громадянських
свобод, юстицiї та внутрiшнiх справ (9 березня).
Вирiшального кроку досягнуто 6 квiтня, коли Європарламент ухвалив резолюцiю i проголосував за лiбералiзацiю вiзового режиму для України. «За» проголосував 521 депутат, 75 – «проти», i 36 «утрималися».
Україна отримала менше голосiв у порiвняннi iз Грузiєю (553 «за», 66 «проти»), але бiльше, нiж Молдова (460
«за», 40 «проти»). Варто зазначити, що 75 голосiв «проти» – це вагома цифра для Європарламенту. Власне,
днем ранiше, 5 квiтня, пiд час дебатiв щодо спрощення вiзового режиму для України, депутати Європарламенту порушували питання, з якими зiштовхнулася
Україна. Попри позитивну оцiнку українських реформ,
лунала також критика на адресу Києва.
Негативнi коментарi слiд роздiляти на двi групи. Перша – вiд депутатiв Європарламенту, якi сказали, що
голосуватимуть за лiбералiзацiю вiзового режиму
для України, однак, на їхню думку, в Українi досi iснує низка проблем. Друга – вiд депутатiв, котрi вважають голосування за надання Українi безвiзового
режиму помилкою i, дублюючи росiйську пропаганду,
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стверджують, що Україна не лише не заслуговує на
безвiзовий режим, а й єдине, чого досягне ЄС таким
кроком – ще бiльший розкол мiж Україною та Росiєю. Варто зазначити, що 60 iз 75 голосiв «проти» належать представникам ультраправих (радикальних)
партiй, якi навмисно чи нi, «пiдспiвують» Росiї. Решта
15 – вiд лiвих депутатiв Європарламенту i тих, хто не
належить до жодної фракцiї. Лише один голос «проти»
вiд Європейської народної партiї (французького депутата Європарламенту, пов’язаного з партiєю Франсуа
Фiйона), що вкрай незвично для ЄНП. Серед тих, хто
проголосував «проти»: 18 iталiйцiв, 16 британцiв, 16
французiв, 7 голландцiв, 6 грекiв, 4 австрiйцiв, 4 нiмцiв,
2 шведи i по одному депутату з Чехiї, Польщi та Бельгiї. Позицiя iталiйцiв, французiв, голландцiв, та iнших
ультраправих зрозумiла з їхньої риторики у власних
країнах, однак голосування депутатiв з Великобританiї викликає здивування. Видається нелогiчним, що
країна, яка виходить зi складу ЄС i нiколи не була членом Шенгенської угоди, виступає проти вiзової лiбералiзацiї для України.
Пiсля голосування в Європарламентi пропозицiю буде
передано Радi, а пiсля її ухвалення Україна увiйде до
перелiку третiх країн, громадяни яких звiльненi вiд необхiдностi отримання вiзи. Передача може вiдбутися
через 20 днiв пiсля публiкацiї ухваленої Резолюцiї в
Офiцiйному журналi ЄС. На практицi, як зазначалося
у попередньому випуску «Iндексу вiдносин», це означає, що Рада затвердить i пiдпише документ до середини травня. Ще через 20 днiв пiсля публiкацiї, у серединi червня, безвiзовий режим набуде чинностi (нашi
колеги з видання «Європейська правда» пiдрахували
точну дату – 11 червня).

Багато з тих, хто прагне бачити Україну реформованою i успiшною, побоюються, що Європейський Союз
втратить контроль над Україною, а отже, i крокiв назад та замороження реформ у секторi боротьби з корупцiєю, якi проводилися пiд тиском отримання безвiзового режиму. ЄС це бачить iнакше, оскiльки у нього i
партнерiв залишається достатньо iнструментiв впливу, зокрема, фiнансового, аби втримати Україну на
шляху реформ. У пiдсумку, за словами джерел в ЄС,
механiзм призупинення (який ми детально аналiзували у попередньому випуску «Iндексу вiдносин») забезпечує достатню кiлькiсть способiв «вилити вiдро
холодної води» на українську владу, якщо та надумає
вiдступити вiд своїх зобов’язань. Тепер iснує бiльше
пiдстав i учасникiв для призупинення безвiзового
режиму, нiж ранiше, включаючи держав-членiв. Водночас, досягнуто значного консенсусу в тому, що
Україна повнiстю заслуговує вiзової лiбералiзацiї, яка
дасть змогу пересiчним українцям пiзнати ЄС.

Дружний полiтичний сезон для України в ЄС
Хвиля виборiв у нечисленних, але найбiльш важливих країнах-членах ЄС 2017 року викликала у Києва
певну стурбованiсть. Нiдерландськi загальнi вибори
стали лакмусовим папiрцем водночас i для Нiдерландiв, i для Угоди про асоцiацiю мiж Україною та ЄС.
Головною проблемою, на думку України й багатьох
iнших країн, була ймовiрнiсть перемоги ультраправої
Партiї Свободи пiд керiвництвом Герта Вiлдерса над
Народною партiєю за свободу i демократiю чинного
Прем’єр-мiнiстра Нiдерландiв Марка Рютте та фор-

мування нею правлячої коалiцiї. На щастя для України,
перемогу виборола Народна партiя за свободу i демократiю, отримавши в парламентi на 8 мiсць менше,
нiж на попереднiх виборах. Партiя Свободи прийшла
другою i здобула на 5 мiсць бiльше, нiж минулого разу.
Несподiванкою стали результати Зеленої Лiвої партiї,
яка отримала у парламентi на 10 мiсць бiльше, нiж на
попереднiх виборах. Наразi ведуться перемовини про
коалiцiю, i, хоча деталей поки немає, однак лiдерство
НПСД разом iз християнськими демократами i лiбералами з партiї «Демократи 66» є очевидним. Перемозi
партiї Марка Рютте сприяв ще й конфлiкт мiж Туреччиною i Нiдерландами: оскiльки влада зайняла сильну
позицiю проти турецької агiтацiї щодо референдуму
в Роттердамi, Герт Вiлдерс позбувся одного зi своїх
ключових популiстських «меседжiв»..
На хвилi суперечки багато хто забув, що 23 лютого
нiдерландська Палата представникiв проголосувала
за ратифiкацiю Угоди про асоцiацiю мiж ЄС та Україною i, таким чином, вiдбувся найважливiший етап. Для
завершення процесу ратифiкацiї далi голосуватиме
Сенат Нiдерландiв, пiсля цього ратифiкацiя має бути
пiдписана королем i надiслана до Брюсселя. За словами дипломатiв ЄС у Києвi, проблем iз голосуванням
у Сенатi не передбачається. Тiльки-но процес завершиться, Україна та ЄС зможуть сповна користуватися
Угодою про асоцiацiю i безвiзовим режимом, котрi є
основними елементами для зближення у вiдносинах.
Хоча Україна та ЄС можуть з полегшенням зiтхнути
пiсля нiдерландських виборiв, попереду ще важливiшi перегони – у Францiї та Нiмеччинi. У французьких
виборах, що вiдбулися 23 квiтня (другий тур 7 травня)
зiрки також зiйшлися на користь України. Донедавна
двома головними кандидатами були Марiн Ле Пен
(противниця ЄС i путiнiстка) та Франсуа Фiйон (його
також вважали лояльним до Росiї). Успiшна кампанiя
колишнього мiнiстра економiки Еммануеля Макрона i
корупцiйнi звинувачення проти Франсуа Фiйона вплинули на вподобання виборцiв. Еммануель Макрон
здобув перемогу в першому турi та змагатиметься
за перемогу з Ле Пен у другому турi. За результатами
опитувань громадської думки, Ле Пен, ймовiрно, програє з результатом 65% проти 35%.
Якщо соцiологiчнi дослiдження правильнi, то обрання
Макрона буде серйозним кроком для стабiлiзацiї ЄС,
враховуючи, що Францiя дотримуватиметься проєвропейської лiнiї, яку сповiдує Макрон i його партiя (En
Marche). Це б також iстотно послабило ультраправий вплив i перервало б ланцюг негативних новин –
Брекзiту та нiдерландського референдуму, що стали
жахiттям для ЄС у 2016-ому. Це також дуже важливо
для України, з огляду на участь Францiї у «Нормандському форматi» i на той факт, що Нiмеччина матиме
менше впевненостi в просуваннi певної полiтики щодо
України без пiдтримки Парижа. Iншою важливою подiєю будуть французькi парламентськi вибори в червнi.
Вибори до законодавчого органу Францiї також дуже
важливi для пiдтримки майбутнього президента.
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Озираючись на процес вiзової лiбералiзацiї, слiд вiдзначити, що Україна витратила багато часу на порожнi розмови з ЄС у спробах реалiзувати зручнi реформи i перемовини з невиконання решти. У порiвняннi
з двома iншими країнами Схiдного партнерства, якi
також проходили процес лiбералiзацiї вiзового режиму, Україна витратила набагато бiльше часу, нiж вони.
Київ отримав перший план дiй щодо вiзової лiбералiзацiї (VLAP) з ЄС в листопадi 2010 року, Молдова в сiчнi
2011 року i Грузiя в лютому 2013-го. Безвiзовий перiод
для Кишинева розпочався з квiтня 2014 року, тодi як
Грузiя лише трохи випереджала Україну. Це означає,
що Молдовi знадобилося 3 роки i 3 мiсяцi вiд дати отримання плану дiй до здобуття безвiзового режиму, 4
роки i 3 мiсяцi для Грузiї, i 6 з половиною рокiв Українi. Урок, який має засвоїти Україна з цього процесу
– необхiднiсть виконувати власнi зобов’язання i не
намагатися шукати компромiс у технiчних питаннях.
Звiсно, наприкiнцi процес (голосування) є полiтичним,
але невiдповiднiсть технiчним вимогам спонукає полiтичнi сили до протидiї. НасправдiУкраїна почала послiдовно виконувати план дiй влiтку 2014 року, таким
чином, шлях до лiбералiзацiї вiзового режиму мiг бути
значно коротшим, нiж вiн був. Важливо, що лiбералiзацiя вiзового режиму була вельми корисним процесом модернiзацiї i реформування України, i тому не
повинна розглядатися вузько, лише як можливiсть
вiльних подорожей, попри те, що саме так сприймають її бiльшiсть громадян.

Щодо нiмецьких виборiв, якi вiдбудуться у вереснi
2017 року, результат видається позитивним з української перспективи. Чинний канцлер Ангела Меркель,
яка пiдтримує Україну, опонуватиме соцiал-демократу Мартiну Шульцу, котрий також на боцi України й донедавна обiймав посаду Президента Європейського
парламенту. Висування Шульца як лiдера Соцiал-демократичної партiї (СДПН) i кандидата на посаду канцлера значно пiдвищило рейтинг СДПН на майбутнiх
федеральних виборах. Україна фактично пiдтримує
обох кандидатiв, i тому, найiмовiрнiше, залишатиметься нейтральною у цiй темi, аби не потрапити до
тiєї ж пастки, що й i з виборами у США.
Нарештi, список позитивних новин для України очолює переобрання Дональда Туска на посаду президента Європейської ради. Президент Туск завжди вiдiгравав важливу роль у вирiшеннi питань, пов’язаних
з Україною. Його переобрання є своєрiдною гарантiєю того, що Україна матиме адвоката i в Радi, i в ЄС.
Проте Україна повинна утримувати баланс у деяких
питаннях, враховуючи конфлiкт мiж нинiшньою польською владою i Дональдом Туском, а також його колишньою партiєю.

Контроль боротьби з корупцiєю
Першi три мiсяцi 2017 року були взаємовигiдними для
України та ЄС. Дiалог мiж Брюсселем i Києвом мав
передбачуваний характер i був менш полiтизованим,
спрямовуючи спiвпрацю у технiчне русло. Однак у березнi 2017 року вiдносини мiж сторонами значно погiршилися через занепокоєння, пов’язане з процесом
вiдбору незалежного аудитора для Нацiонального
антикорупцiйного бюро України i закону, прийнятого Верховною Радою, який, серед iншого, зобов’язує
неурядовi та iншi антикорупцiйнi органiзацiї, а також
третi сторони, пов’язанi з такими органiзацiями, подавати електроннi декларацiї.
В ЄС закон рiзко розкритикували. Зокрема, комiсар
Ган зазначив, що «електроннi декларацiї повиннi бути
спрямованi на корупцiю в державному управлiннi й не
перешкоджати роботi громадянського суспiльства».
Тому ЄС розглядає новi поправки як «крок назад, що
має бути переглянутий». Критику чиновникiв ЄС пiдтримало Посольство США у Києвi, назвавши таке рiшення регресом у процесi реформ. Негативнi вiдгуки
викликав закон i за межами України. Пiд час пленарних дискусiй в Європейському парламентi з питань
лiбералiзацiї вiзового режиму для України, низка євродепутатiв згадали новий закон як спробу залякати
тих, хто бореться з корупцiєю в Українi. Також джерела в ЄС звернули увагу на те, що закон завдає серйозної шкоди вiдносинам мiж ЄС та Україною i створює
негативне середовище у двостороннiх вiдносинах. Зазначено, що замiсть пiдтримки боротьби з корупцiєю,
полiтична елiта намагається змусити замовкнути тих,
хто чинить тиск на корумпованих чиновникiв.
Мотивацiя українських депутатiв при ухваленнi закону полягала в тому, що борцi з корупцiєю спочатку
повиннi довести власну «чистоту», i лише тодi боро6

тися з корупцiєю серед чиновникiв. Особливо вражає,
що закон iнiцiювала депутатка, яка фактично сама
представляла табiр громадських активiстiв ранiше.
Спiврозмовники в дипломатичнiй службi ЄС i українськi посадовцi, якi працюють з ЄС, подiляють думку про те, що закон могли створити з метою помсти
окремим активiстам, якi «перетнули червону лiнiю»
тому, можливо, йдеться про полiтичне замовлення.
Джерела зазначають, що iдея закону виникла у кiлькох депутатiв i в Адмiнiстрацiї президента, хоча не
особисто у Президента. Насправдi, ухвалення закону
про електроннi декларацiї стало свого роду пiдставою
Президента Порошенка, враховуючи, що вiн не мiг
накласти на закон вето, адже той стосувався й вiйськовослужбовцiв. Невтручання налаштувало проти
Президента громадянське суспiльство та мiжнародну
спiльноту.
Закон спровокував критику проти президента з рiзних
бокiв. По-перше, громадянське суспiльство сприйняло його як спробу контролю. Звичайно, кiлькiсть
суб’єктiв громадянського суспiльства, якi пiдпадають
пiд цей закон не така велика, як здається, проте вони
мають значний резонанс i зв’язок iз особами, що ухвалюють рiшення, та мiжнародною спiльнотою. Це
може перешкодити реалiзацiї закону й перетворити
його на ще одну кампанiю проти чинного президента,
тим самим змiцнюючи такi погляди серед громадянського суспiльства, та послабити суспiльну пiдтримку
українського керiвництва. По-друге, ЄС, США та iншi
гравцi критикують поправки до закону, що робить вiдносини з Україною проблемними, i видiляють його як
дестабiлiзуючий фактор. Невдоволення зростає ще
бiльше через те, що закон зачiпає iноземнi органiзацiї, якi працюють в Українi у сферi боротьби з корупцiєю. Це означає, що ЄС, США та iншi експерти, консультанти i т.д., якi допомогли Українi з антикорупцiйними
реформами, також будуть змушенi заповнити електроннi декларацiї. Тому деякi дипломати пiдкреслили, що змiни у законодавствi України дуже схожi на
росiйський стиль управлiння боротьбою з корупцiєю,
мимоволi перетворюючи активiстiв/експертiв iз боротьби з корупцiєю на iноземних агентiв. По-третє,
опозицiя використовувала закон на власну користь у
несприятливiй для президента ситуацiї. Фракцiя Юлiї
Тимошенко в парламентi запропонувала скасувати
поправки щодо НУО та повернутися до попередньої
редакцiї. Багато хто розумiє, що ця ситуативна позицiя спрямована проти чинного президента, однак
завдяки цьому кроку партiя Тимошенко викликала
симпатiю деяких суб’єктiв громадянського суспiльства, адже не залишилася осторонь.
Малоймовiрно, що поправки до закону залишатимуться в нинiшньому виглядi. Проведено обговорення на
рiзних рiвнях, наскiльки закон є «правильним». Висловлювалися сподiвання, що впродовж мiсяця президент i деякi депутати знайдуть механiзм так змiнити
закон, щоб не вiдлякувати громадянське суспiльство
та експертiв вiд роботи у сферi боротьби з корупцiєю. Активiсти громадянського суспiльства можуть
заручитися пiдтримкою депутатiв в парламентi, якi б

Закрiплення антикорупцiйних
досягнень в Українi
До скандалу iз законом, що зобов’язує НУО, котрi
спецiалiзуються на боротьбi з корупцiєю заповнювати електроннi декларацiї, основною темою був аудит
Нацiонального антикорупцiйного бюро України. Аудит
є важливим, оскiльки це єдиний спосiб, у який можна
звiльнити чинного керiвника Бюро – Артема Ситника.
Закон про НАБУ має ускладнити процедуру звiльнення голови Бюро, щоб вберегти його вiд полiтичного
впливу. Тому, якщо три аудитори (призначенi парламентом, урядом i президентом) нададуть НАБУ негативну оцiнку, Ситника буде звiльнено. Хоча вибiр аудитора вiд парламенту був передбачуваним, ситуацiя
рiзко змiнилася перед його затвердженням Радою.
Роберт Сторч iз департаменту юстицiї США з’ясував,
що британський приватний детектив Найджел Браун
також претендував на цю посаду, вже пiсля його номiнацiї депутатом вiд БПП Iгорем Гриневим. Зрештою,
жодного iз них не було обрано. ЗМI та ЄС оцiнюють цю
ситуацiю як спробу Банкової мати лояльного аудитора, призначеного Радою, який забезпечував би бiльшiсть у групi з трьох пiсля призначення Президентом
власного аудитора.
9 березня ЄС i США вiдреагували рiзкою заявою, пiдкресливши, що «майбутнiй аудит НАБУ повинен бути
незалежним, прозорим i надати об’єктивний аналiз
дiяльностi НАБУ за останнiй рiк». У доповнення до
спiльної заяви, чиновники ЄС i США в Українi доклали
зусиль для пiдтримки незалежностi процесу вiд впливу поза парламентом. Декiлька послiв ЄС у приватнiй
розмовi висловили побоювання з приводу бажання
влади номiнувати «кишенькового» аудитора задля
очевидної спроби встановлення контролю над НАБУ.
Незалежна робота НАБУ разом iз Спецiалiзованою
антикорупцiйною прокуратурою має вирiшальне значення для успiху України i для подальшої пiдтримки
України з боку ЄС. Особливо тепер, коли НАБУ на-

рештi впiймало до тенет свою першу велику рибу – голову Державної фiскальної служби Романа Насiрова.
Випадок Насiрова, якого пiдозрюють у допомозi в розкраданнi 75 мiльйонiв доларiв США, є прецедентом,
що покаже, як працюють антикорупцiйнi iнституцiї i чи
може бути демонтована система узаконеної корупцiї.
Зокрема, ЄС очiкує побачити злагоджену спiвпрацю
мiж НАБУ i Генеральною прокуратурою України, думки
яких, як вiдомо, розходяться.
Загалом у ЄС задоволенi кроками, зробленими у напрямку антикорупцiйних реформ. Основний прогрес,
на якому наголошують, це демонтаж схеми у газовiй
сферi, втрати через яку щороку сягали близько 10
млрд доларiв, очищення банкiвської системи та полiтика закупiвель, яка, завдяки роботi системи Prozorro,
стала прозорiшою та ощадливiшою. Також у березнi
запущено систему електронного управлiння повернення ПДВ, що впродовж тривалого часу була джерелом корупцiї. Тепер влада стверджує, що система
повнiстю автоматизована i немає нiякої можливостi
здiйснити повернення ПДВ в ручному режимi.
Тепер ЄС готовий закрiпити успiхи, досягнутi в
системi, аби гарантувати неможливiсть повернення назад на основi полiтичної кон’юнктури. Високий
прiоритет буде надано створенню антикорупцiйного
суду й незалежного компетентного Верховного суду.
Велика увага також придiляється процесу приватизацiї як iнструменту для зменшення корупцiї. В Українi
iснує близько 3000 державних пiдприємств, багато з
них є тягарем для держави й пiдозрюються в корупцiї.
Таким чином, приватизацiя державних компанiй принесе в Україну iнвестицiї i новий рiвень ефективностi
в управлiннi цими активами.

Гнучкий пiдхiд ЄС до пiдтримки України
Брюссель завжди висуває певнi умови, перш нiж надати пiдтримку Українi, i має на це право, в iншому разi
багато реформ нiколи б не вiдбулися. Макрофiнансова допомога вiд ЄС у розмiрi 1,8 млрд євро для України,
про яку домовилися ще у 2015-му, затрималася аж до
березня 2017 року, коли Київ отримав другий транш на
суму 600 млн євро. Перший транш (600 млн євро) Україна отримала у 2015 роцi, вiдразу пiсля пiдписання, й
очiкувала на iншi два до кiнця 2016 року. Однак, попри
те, що макрофiнансова допомога є по сутi дешевим
довгостроковим кредитом, виплати за другим i третiм
внесками були узгодженi з ЄС в процесi пiдписання
Меморандуму про взаєморозумiння мiж Україною та
ЄС, який мiстить певнi умови, котрi Україна зобов’язалася виконати.1 Перелiк заходiв включає рiзнi питання – вiд державних фiнансiв i бiзнесу до енергетики
i соцiальних проблем. До 2017 року Україна виконала
багато вимог (особливо тi, якi також мiстяться в документах МВФ або VLAP (План дiй для вiзової лiбералiзацiї), проте процес реалiзацiї деяких було зупинено.
Додатковою проблемою став 10-рiчний мораторiй на
необроблену деревину, що був нав’язаний українськи-

1
Макрофiнансова допомога Українi, Кредитна лiнiя вiд Європейського Союзу на суму до 1,8 мiльярда євро, МЕМОРАНДУМ ПРО
ВЗАЄМОРОЗУМIННЯ мiж УКРАЇНОЮ як Позичальником та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_015#n27
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звернулися до Конституцiйного суду з перевiркою, наскiльки такий закон є конституцiйним. Iснує поширена
думка, зокрема серед iноземних дипломатiв в Українi,
про дискримiнацiйнiсть закону. Також часто лунає аргумент, що несправедливо змушувати представникiв
громадянського суспiльства заповнювати електроннi
декларацiї, адже вони не займають державних посад i
не ухвалюють рiшень. Дехто з активiстiв стверджував,
що вони готовi заповнювати декларацiї, якщо матимуть такi ж компетенцiї i повноваження, що й чиновники. Президент заявив, що НУО будуть змушенi заповнювати електроннi декларацiї з початку 2018 року, а
також буде створено робочу групу для опрацювання
закону й усунення полiтичного тиску та обмежень для
НУО. Джерела в дипломатичних колах України зазначили, що на Банковiй пообiцяли пом’якшити наслiдки
закону найближчим часом i таким чином зменшити
шкоду, завдану вiдносинам мiж Україною та ЄС.

ми законодавцями в 2015 роцi. Вiн викликав невдоволення з боку ЄС, оскiльки суперечив зобов’язанням,
якi взяла на себе Україна в рамках спiвпрацi з СОТ та
Угоди про асоцiацiю. ЄС (ймовiрно, комiсар Ган) висунув умову видiлення другого траншу: скасування мораторiю на експорт необробленої деревини.
Зрештою, як вже згадувалося вище, ЄС перерахував
Українi кошти на початку квiтня попри вiдсутнiсть
прогресу з низки питань по Меморандуму й зняття
мораторiю. Чиновники припустили, що ЄС вирiшив рухатися вперед з виплатами, оскiльки термiн виплати
макрофiнансової допомоги закiнчується, пiсля чого
кошти будуть перерозподiленi на iншi потреби. Українськi депутати продемонстрували iнфантильний i популiстський пiдхiд, стверджуючи, що цiна позики вiд
ЄС – карпатський лiс.
Насправдi, основної заявленої мети заборони вивезення лiсу – зменшення нелегальної вирубки – так i не
було досягнуто. Цифри, представленi в статистичних
даних, щороку однаковi: реєстрацiю проходить близько 20 млн кубометрiв лiсу, тодi як, за повiдомленнями
«Європейської правди», реальне число є, щонайменше, удвiчi бiльшим. Попри активну риторику ЄС з цього
питання, скасування мораторiю досягнути не вдалося. Бiльш того, в ЄС пропонували залишити заборону
на вирубку в окремому районi, але з однаковими умовами для всiх i без подiлу на українську та неукраїнську деревину.
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Очiкування на наступнi три мiсяцi
Вiдносини мiж Україною та ЄС продовжать плавний
розвиток. Основними досягненнями має стати набуття чинностi Угоди про асоцiацiю (пiсля голосування в Сенатi Нiдерландiв) i дозвiл на подорожi без вiз.
Погiршуватиме вiдносини мiж Україною та ЄС закон
про електроннi декларацiї для неурядових органiзацiй, процес вибору аудитора для НАБУ й заборона
на експорт необробленої деревини. Серйозної шкоди
стосункам можуть завдати передчаснi парламентськi
вибори в Українi. Чиновники ЄС у Брюсселi та Києвi
неодноразово попереджали про необхiднiсть провести вибори у визначений термiн i зосередитися на
проведеннi реформ.
Iншими прiоритетами для ЄС будуть боротьба з корупцiєю шляхом створення антикорупцiйного суду,
забезпечення незалежностi судiв (особливо Верховного Суду), початок приватизацiї, земельна реформа,
енергетична ефективнiсть та iншi соцiальнi аспекти.
З українського боку, крiм завершення ратифiкацiї Угоди про асоцiацiю та вiзової лiбералiзацiї, вiд ЄС також
очiкується продовження санкцiй, краще розумiння
умов, в яких перебуває Україна, а тому зменшення
тиску стосовно окремих питань i розблокування Угоди про «вiдкрите небо», яка наразi заблокована через
суперечку Iспанiї та Великобританiї щодо аеропорту
в Гiбралтарi.

Подiї у вiдносинах Україна-ЄС (сiчень-березень 2017). Оцiнка в балах
17 сiчня

Подiя

Бали

Державна авiацiйна служба пiдписує угоду про збiжнiсть
систем сертифiкацiї пiд час зустрiчi з Європейською комiсiєю.

+3

Державна прикордонна служба розпочинає Twinning-проект.

+1

31 сiчня

Прес-секретар ЄС виступив iз заявою про становище у сферi прав людини в Криму.

+2

1 лютого

ЄС у спiвпрацi з Данiєю запускає iнiцiативу з боротьби iз корупцiєю в Українi.
Бюджет – 16 млн. євро

+1

8 лютого

Україна ратифiкує Угоду про спiвробiтництво мiж Україною
та Європейською органiзацiєю з питань юстицiї.

+3

Уряд передає постанову «Про затвердження Плану дiй з пiдготовки введення спiльного
авiацiйного простору мiж Україною та Європейським Союзом i його державами-членами».

+2

10 лютого

Європейський iнвестицiйний банк (EIB) запускає нову програму
для пiдтримки приватного сектору в Українi.

+3

13 лютого

Європейський парламент схвалив механiзм призупинення безвiзового режиму для України.

+3

20 лютого

ЄС видiляє 18 млн. євро гуманiтарної допомоги жертвам конфлiкту на сходi України.

+4

22 лютого

Україна ратифiкує Угоду мiж Україною та ЄС про участь України у програмi Європейського
Союзу з пiдтримки малих i середнiх пiдприємств (COSME).

+2

23 лютого

Нижня палата парламенту Нiдерландiв ратифiкувала Угоду про асоцiацiю мiж Україною та ЄС.

+4

28 лютого

Євродепутати i члени Ради згоднi вiдмовитися вiд вiзових вимог ЄС для українцiв.

+2

1-2 березня

Україна i ЄС розпочинають дiалог на високому рiвнi мiж Україною та ЄС щодо горизонтальних
питань та окремих секторiв промисловостi, а також, декiлькох зустрiчей робочих груп:
• з питань усунення технiчних бар’єрiв у торгiвлi;
• з питань малого i середнього пiдприємництва;
• з питань спiвробiтництва у космiчнiй галузi;
• з питань публiчних закупiвель;
• з питань промисловостi (автомобiлебудування).

+2

2 березня

Комiтет постiйних представникiв країн-членiв ЄС (COREPER) ухвалює рiшення
щодо лiбералiзацiї вiзового режиму для України.

+3

3 березня

Рада ЄС розширює рiшення заморозити рахунки 15 осiб, пiдозрюваних у розкраданнi
державного майна України або зловживань владою, що призвело до бюджетних втрат
для України, до 6 березня 2018 року.

+4

7 березня

Європейський Союз виступає iз заявою на пiдтримку НАБУ i САП, i наголошує на необхiдностi
створення антикорупцiйних судiв.

-2

9 березня

Комiтет Європарламенту з громадянських свобод, юстицiї та внутрiшнiх справ (LIBE)
проводить остаточне читання резолюцiї про додання України до списку третiх країн,
для чиїх громадян анулюються вiзовi вимоги.

+3

Посольство США та Представництво ЄС в Українi виступають iз заявою щодо аудиту НАБУ.

-2

13 березня

Рада подовжує термiн дiї обмежувальних заходiв, введених щодо дiй,
якi обмежують або загрожують територiальнiй цiлiсностi, суверенiтету
i незалежностi України - до 15 вересня 2017 року.

+3

15 березня

В Українi вiдбувається Мiжнародна конференцiя країн-членiв ЄС та країн
Схiдного партнерства з iнтегрованого управлiння спiльними кордонами.

+1

16 березня

Європейська комiсiя ухвалює видiлення другого траншу макрофiнансової
допомоги Українi у розмiрi 600 млн. євро.

+4

Європарламент закликає Росiю звiльнити українських в'язнiв.
Зустрiч Парламентського комiтету асоцiацiї мiж Україною та ЄС.

+2

17 березня

У третю рiчницю незаконної анексiї Криму i Севастополя, ЄС бере на себе
зобов'язання щодо подальшого невизнання.

+3

24 березня

Затверджено нове фiнансування у розмiрi 3 млн. євро в рамках програми супутникової
вiзуальної розвiдки для пiдтримки Спецiальної монiторингової мiсiї ОБСЄ.

+4

Комiсар ЄС Йоганн Хан зробив заяву щодо змiни закону про електронне декларування в Українi.

-2
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Дата

ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-США
Сiчень – Березень 2017
Позитивнi бали: +34
Негативнi бали: -6
Загалом: + 28

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
America first чи «спочатку Америка» – це не лише слоган, з яким прийшов у Бiлий Дiм Дональд Трамп. Це i принцип, яким керувалась впродовж останнiх мiсяцiв зовнiшня полiтика України. На налагодження мостiв з новою адмiнiстрацiєю були кинутi всi зусилля. Головна цiль української «Америки first» – зберегти Сполученi Штати у ролi
якщо не ключового союзника, то принаймнi активного партнера України у стримуваннi агресiї Росiї.
Американськi урядовцi наразi характеризують зусилля України з налагодження зв’язкiв з новою, ще досi неукомплектованою на українському напрямку, адмiнiстрацiєю як неоднозначнi (mixed).
З одного боку, з моменту обрання Трампа на посаду президента Україна встановила набiр контактiв, яким би позаздрила навiть чимала кiлькiсть союзникiв США, не кажучи вже просто про мiжнародних партнерiв Вашингтона.
З iншого боку, стверджують всi без винятку американськi спiврозмовники, є проблема з тим, хто i яким чином
представляє Україну у Вашингтонi. Вiдповiдно, складно зрозумiти, яким є ключовий месидж вiд держави Україна i
в чому суть тiєї iсторiї, яку про себе держава Україна прагне донести до нового президента США та його оточення.
Американськi дипломати також радять не допустити ситуацiї, коли за наведенням мостiв з Вашингтоном, українська позицiя буде недопредставлена в Берлiнi та Парижi.
«Позицiя новообраного президента та його команди щодо України в груднi-сiчнi – це одне, позицiя в березнi-квiтнi
– це вже iнше», - стверджує високопоставлений представник українського уряду. Українi завдяки низцi незалежних
вiд неї фактiв та факторiв потрохи вдається позбутись титулу переможця в номiнацiї «найбiльший мiжнародний
лузер пiсля перемоги Трампа». Понад те, судячи з низки ознак, стратегiя України на американському напрямку
де-факто полягає у тому, щоб не лише зберегти здобуте за часiв президентства Обами, але й спробувати набути
ще бiльше за президентства Трампа.
Однак, пiдвищуючи планку очiкувань, не варто плутати двi речi: бiльш скептична до Росiя полiтика нової адмiнiстрацiї не перетворює цю адмiнiстрацiю автоматично в проукраїнську. Антиросiйськiсть та проукраїнськiсть зазвичай
дуже добре уживаються в полiтичних колах рiзних країн свiту, але цi речi все ж не тотожнi.
Завдання-максимум для української зовнiшньої полiтики – зробити Україну цiкавою для нової адмiнiстрацiї незалежно вiд динамiки вiдносин США з Росiєю – продовжує бути важкодоступним. Вiдповiдно, залишається за традицiєю максимально використати момент, коли розчарування в Росiї вiдкриває можливостi для зацiкавлення Україною.

ХРОНIКА ВIДНОСИН
Змагання: «Хто перший зустрiнеться
з Трампом»
Перехiд вiд старої до нової адмiнiстрацiї для української владної верхiвки вiдбувся без зайвого жалю. У
сiчнi пiсля певних сумнiвiв i вагань Україну з вiзитом
вiдвiдав вiце-президент Байден. У Києвi були питання
щодо доречностi такого вiзиту, але не прийняти такого поважного й емоцiйно прив’язаного до України
гостя не могли. Байден приїхав, щоб iще раз наголосити, як важливо сфокусуватись на боротьбi з корупцiєю, i розповiсти, наскiльки критичними для України
в цьому контекстi будуть наступнi пiвроку. Для американського вiце-президента це була остання закордонна поїздка, що доволi символiчно. Однак, подейкують обiзнанi люди, Байден зробив для українського
президента прощання з ним абсолютно безболiсним,
коли вже вiдлiтаючи з України запросив на борт сво10

го лiтака Арсенiя Яценюка, з яким вже формально на
американськiй територiї про щось говорив близько
45 хвилин. Окремi представники української влади
сприйняли це як ляпас: пiсля всiх зустрiчей з президентом i прем’єром запросити колишнього прем’єра,
та ще й на борт лiтака, а не просто у вiп-залу «Борисполя»… Навiть при тому, що думками та планами
українська влада вже була з нової адмiнiстрацiєю. I
цiннiсть Байдена на той момент полягала передусiм в
тому, наскiльки вiн, передаючи справи своєму наступнику Мейку Пенсу, змiг йому пояснити важливiсть
українського досьє (а вiн дiйсно старався це зробити).
З моменту обрання Трампа в США в активi України –
двi телефоннi розмови президентiв, зустрiч президента України та вiце-президента США, кiлька телефонних розмов президента та держсекретаря, телефонна
розмова президента України та вiце-президента США.
А також зустрiч мiнiстра закордонних справ та держсекретаря, зустрiч мiнiстра закордонних справ та радника з питань нацiональної безпеки й вiзит у Вашинг-

Частина з цих контактiв були спрямованi на те, щоб
забезпечити зустрiч Порошенка та Трампа на найвищому рiвнi. I не просто забезпечити, а забезпечити ДО
зустрiчi Трампа з Путiним.
Основою для переговорiв про двосторонню зустрiч
з українського боку стало обговорення в телефоннiй
розмовi двох лiдерiв потенцiалу для такої зустрiчi у
найближчому майбутньому. У Києвi почали тестувати
грунт для можливостi провести її ще у лютому. Порошенко повiдомляв про намiр зустрiтись з Трампом у
лютому в iнтерв’ю WSJ. У Києвi навiть називали попередню дату вiзиту – 21 лютого.
Розрахунок Києва був на те, що, якщо озвучити сподiвання на зустрiч з Трампом публiчно, це певним
чином зобов’язуватиме американську сторону серйознiше розглянути запит з Києва. Зустрiч Порошенка з Трампом ранiше зустрiчi Трампа з Путiним є для
української сторони принциповим питанням. Хоча в
зустрiчi пiсля Путiна теж є плюси: Порошенко зможе
аргументовано спростувати кремлiвську версiю подiй
на Сходi України й пояснити, чому “велика оборудка”
з Москвою не вiдповiдає iнтересам не лише Києва,
але й Вашингтона.
Шанси на зустрiч Порошенка з Трампом до аналогiчної зустрiчi мiж Трампом та Путiним залишаються
низькими. Є принаймнi двi причини, чому у Бiлому
Домi не готовi були прийняти українського президента. По-перше, на думку деяких американських десижнмейкерiв, сам факт зустрiчi Порошенка та Трампа до
зустрiчi Трампа з Путiним мiг би створити неправильне тло для майбутнiх переговорiв американського
президента з росiйським. Хоча, враховуючи пресинг,
який чинився на нову адмiнiстрацiю з огляду на її
контакти з росiйською владою пiд час передвиборної
кампанiї в США, а потiм ще й загострення на фонi Сирiї, зустрiч американського президента з українським
могла би з певної точки зору бути вигiдна i Дональду
Трампу.
По-друге, зустрiч має бути добре пiдготовленою. I головне питання, яке має стояти сьогоднi перед українською дипломатiєю – не коли вiдбудеться зустрiч, а
наскiльки пiдготовленою вона буде.
Трампа вважають майстером оборудок (dealmaker),
але вiн не обов’язково є автором оборудок. Навряд чи
вiн буде i автором оборудки щодо врегулювання ситуацiї навколо України. Трампу потрiбно запропонувати
кiлька опцiй, з яких вiн вибере одну, на його погляд,
найбiльш оптимальну з точки зору внутрiшньополiтичного розкладу сил i безпекових прiоритетiв. Україна,

за iнформацiєю з дипломатичних джерел, мала змогу
протестувати у Вашингтонi три опцiї розв’язання конфлiкту з Росiєю.
Готовнiсть до такої зустрiчi має бути й з американського боку. Поки що у нової адмiнiстрацiї явно бракує
бачення, як вона буде рухатись далi в українському
питаннi.
Тло для дiалогу з Трампом сьогоднi є сприятливiшим,
анiж воно було ще кiлька мiсяцiв тому. Однак, це не
означає, що в Києвi не повиннi продовжувати формулювати вiдповiдi на питання, чому пiдтримка України в iнтересах не тiльки України, але й Сполучених
Штатiв. Поки що, як свiдчать тi, хто мав можливiсть
поспiлкуватись з оточенням Трампа, найкраще, як не
дивно, працює старий i перевiрений аргумент в стилi
Бжезинського: пiдтримка України потрiбна для того,
щоб Росiя знову не стала iмперiєю, таким собi оновленим СРСР.

США i врегулювання навколо Донбасу:
«Нуланд–Сурков» upgraded?
Розслiдування щодо впливiв Росiї на команду нового
президента зробили Українi одну важливу послугу. А
саме – новий старт з Росiєю у виконаннi адмiнiстрацiї
Трампа практично неможливий без прогресу у врегулюваннi конфлiкту навколо України. Понад те, в основному простежується лiнiя, що першочерговий прогрес має бути продемонстрований саме з боку Росiї.
Однак, це зовсiм не означає, що Київ може дозволити собi забути про виконання Мiнська. За наявною
iнформацiєю, деякi американськi перемовники у
спiлкуваннi з росiйськими колегами вiдверто кажуть
останнiм: «Забезпечте прогрес по безпековiй частинi,
а ми потiм натиснемо на українцiв по полiтичнiй».
Крiм того, окремi американськi вiзитери цiкавляться,
наскiльки щирою є позицiя президента України щодо
неспроможностi провести через Верховну Раду принаймнi Закон про вибори на окупованих територiях.
Iншими словами, вiдверто натякають: вiн не може, чи
не хоче?
Мiнськi домовленостi й Нормандський формат наразi
залишаються тактичним майданчиком для вирiшення
конфлiкту навколо Донбасу й для нової адмiнiстрацiї
США. «Вони не хочуть виходити з логiки Мiнська»,
– говорить високопоставлений український дипломат, обiзнаний в позицiях членiв нової адмiнiстрацiї.
I це попри те, що Трамп особисто та члени його адмiнiстрацiї неодноразово давали зрозумiти, що надають перевагу двостороннiм домовленостям перед
багатостороннiми.
Позитивна новина полягає у тому, що без прогресу
з боку Росiї по Мiнську буде складно аргументувати
послаблення чи зняття санкцiй. Негативна – що Українi потрiбно постiйно демонструвати проактивнiсть у
напрямку виконання Мiнська, що з огляду на внутрiшньополiтичну блокаду Порошенка (у прямому та переносному сенсi) стає робити все складнiше.
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тон новопризначеного першого заступника мiнiстра
закордонних справ Вадима Пристайка. Показово, що
Бiлий Дiм, схильний за президента Трампа до красномовних епiтетiв навiть у протольних звiтах, у своєму
релiзi назвав телефонну розмову Трампа та Порошенка «дуже доброю». У Києвi теж були задоволенi обома
телефонними розмовами. Передусiм тому, що Трамп
чiтко квалiфiкував пiд час переговорiв агресiю Росiї
як агресiю, а анексiю Криму – як анексiю.

Сьогоднi посвяченi в Мiнський процес американськi
партнери радили б Порошенку активнiше виходити з
iнiцiативами на доповнення до Мiнських домовленостей. Скажiмо, запропонувати своєрiдний стабiлiзацiйний план – конкретний перелiк крокiв, яким чином
можна було б забезпечити бiльш стале перемир’я.
Альтернативнi плани Порошенко пропонувати не
може, оскiльки став заручником свого ж пiдходу, що
Мiнськi домовленостi – це мирний план Президента
України.
Українська сторона, як i планувала вiдразу пiсля обрання Трампа президентом, активно тестувала грунт
стосовно «офiцiйного» залучення Сполучених Штатiв
до Нормандського формату. Розрахунок Києва був на
те, що залученню Трампа не буде опонувати Берлiн,
який би й сам бажав якимось чином налагодити контакт з президентом, за якого вiн явно не вболiвав.
Враження про те, наскiльки у Бiлому Домi самi готовi
до такого залучення, доволi суперечливi. А от реакцiя
Берлiна та Парижа на подiбну iнституалiзацiю участi
Вашингтона в Нормандi бiльш однозначна – це реакцiя зi знаком мiнус.
За даними з рiзних джерел, у нiмецькiй та французькiй
столицi вважають, що ефективнiше буде, коли США й
надалi долучатимуться до переговорного процесу за
допомогою паралельного до Нормандського треку.
Доволi цiкава й дещо несподiвана позицiя, враховуючи достатньо скептичну реакцiю в нiмецькiй та французькiй столицях на попереднiй паралельний трек
на рiвнi Нуланд-Суркова. Цiлком можливо, що такий
трек буде дiйсно запущений. Питання сьогоднi лише
в тому, хто саме стане американським перемовником
номер 1 по Українi. Один з кандидатiв, який обговорювався на посаду Нуланд – це Курт Волкер, колишнiй
посол США при НАТО, виконавчий директор Iнституту
МакКейна. Однак, в США є також дискусiя щодо того,
чи це має бути класичний бюрократ чи полiтик.
Україна готова також серйозно обговорювати перезавантаження Нормандського формату на платформi
G7.

Велика оборудка пiд великим питанням
Хоча «велику оборудку» з Росiєю у Вашингтонi не
поспiшають остаточно списувати з рахункiв, її реалiзацiя, як ми i передбачали в попередньому аналiзi,
виглядає все бiльш i бiльш сумнiвною. Єдине, якщо
ранiше на перешкодi такої оборудки стояв високий
рiвень токсичностi теми Росiї для нової адмiнiстрацiї,
то в останнi мiсяцi додалися й iншi фактори. Йдеться про цiлу серiю розчарувань i навiть роздратувань,
яку, за рiзними даними, викликали у Трампа дiї Росiї,
класифiкованi у Вашингтонi як провокацiйнi: вiд розмiщення на територiї РФ крилатих ракет наземного
базування (всупереч вiдповiдному росiйсько-американському договору) до подвiйної гри в Сирiї. Цiкаво,
що Україна, яка не особливо славиться наявнiстю
позицiї щодо конфлiктiв у iнших регiонах свiту, оперативно пiдтримала дiї США в Сирiї у вiдповiдь на хiмiч12

ну атаку. У новiй адмiнiстрацiї це оцiнили: за деякою
iнформацiєю, саме з подяки Українi за таку позицiю
розпочалась остання телефонна розмова вiце-президента Пенса iз президентом Порошенком.
Важливим стримуючим фактором стали окремi представники нової адмiнiстрацiї. Переважно – з вiйськовим (безпековим) або розвiдницьким бекграундом.
Поiнформованi американськi спiврозмовники зауважують, що умовним вiдлiком для змiни настроїв щодо
України в новiй адмiнiстрацiї можна вважати вiдставку радника з питань нацбезпеки Майкла Флiнна. В
українськiй столицi були достатньо розчарованi, коли
дiзнались про змiст його переговорiв з росiйським
послом, адже пiсля доволi конструктивної зустрiчi з
Флiнном представника українського уряду наприкiнцi минулого року в Києвi тiшили себе думкою, що насправдi «не такий страшний Флiнн, як його малюють».
Ще краща новина для України полягала у приходi на
посаду радника з питань нацбезпеки генерала МакМастера. Останнiми роками вiн багато дослiджував
гiбридну вiйну, яку веде Росiя щодо України. За даними iнсайдерiв, МакМастер дiйшов до висновку, що
США не готовi до гiбридної вiйни з Росiєю. Це питання
й надалi залишається у полi його пiдвищеного iнтересу. Подейкують, що навiть на зустрiчi з мiнiстром
Клiмкiним вiн ставив дуже специфiчнi й точнi питання
щодо ведення вiйськових дiй на Донбасi.
Пiдтримувати на належному рiвнi градус тверезостi
нової адмiнiстрацiї щодо зближення з Росiєю багато
в чому вдається завдяки й iншому генералу, мiнiстру
оборони США Меттiсу. Несподiвано для багатьох,
Меттiс i очолюваний ним Пентагон виявились значно активнiшими й помiтнiшими у формуваннi полiтик
нової адмiнiстрацiї, анiж Держдепартамент з Рексом
Тiллерсоном. Це теж грає на руку України, враховуючи консенсус, який є серед безпекового середовища
щодо квалiфiкацiї i наслiдкiв дiй Росiї для iнтересiв
США.
Але навiть якщо у Тiллерсона з’явиться бiльше поле
для маневру, схоже на те, що Тiллерсон-бiзнесмен
все ж вимушений пiд тиском рiзних факторiв займати лiнiю Тiллерсона-дипломата. Показово також те,
що вже пiсля першої зустрiчi Тiллерсона з Лавровим,
американськi експерти зробили висновок: Джон Керрi
значно краще знаходив спiльну мову з Лавровим, нiж
Лавров iз Тiллерсоном.
Не до кiнця зрозумiло, наскiльки помiтну роль вiдiграватиме у Бiлому Домi Фiона Хiлл як радник з питань Росiї та Євразiї, вiдома експертка з аналiтичного
центру Brookings. Однак сам факт призначення на цю
посаду однiєї з найпрофесiйнiших дослiдниць Росiї i
далеко не симпатика полiтики Путiна – є теж певним
знаком. Українi важливо скористатись наявнiстю в
адмiнiстрацiї цих людей, адже невiдомо, наскiльки
тривалим i впливовим буде перебування декого з них
(того ж Меттiса) у Бiлому Домi. Хоча потрiбно визнати, що сьогоднi бiльш слабкими є позицiї одiозного
Стiва Беннона, анiж Меттiса чи МакМастера.

Конгрес на сторожi санкцiй
Чим бiльше пiд питанням «велика оборудка» з Росiєю,
тим бiльше пiд питанням i послаблення санкцiй щодо
Росiї. Один iз низки факторiв, який припинив розхитування санкцiйного човна у США – це демонстративний
опiр з готовнiстю кодифiкувати (зробити законодавчо
зобов’язуючими) санкцiї з боку Конгресу США.
Обидвi палати Конгресу продовжують закрiплювати
за собою репутацiю найбiльш вiдданих справi стримування Росiї та її належного покарання за агресiю
актора в американськiй владнiй вертикалi. З початку
цього року є щонайменше п’ять запропонованих у Сенатi чи Палатi представникiв США законопроектiв, якi
стосуються реакцiї на дiї Росiї в Українi. Зокрема, у Палатi представникiв був повторно запропонований законопроект “STAND for Ukraine Act” (Акт на пiдтримку
стабiльностi та демократiї в Українi). Також 8 лютого
троє республiканцiв та троє демократiв внесли окремий законопроект щодо перегляду росiйських санкцiй
(Russia Sanctions Review Act), згiдно з яким саме Конгрес має вирiшальне слово у питаннi перегляду санкцiй щодо Росiї. Вже через тиждень аналогiчний законопроект був представлений у Палатi представникiв.
Водночас, варто визнати, що чи не вперше з початку санкцiйного режиму склалась ситуацiя, коли сам
факт лiдерства США у питаннi мiжнародних санкцiй
опинилося пiд питанням. I позицiя окремих європейських держав є сьогоднi не менш важливою для
їхнього продовження, нiж Вашингтона. Тим паче, що
ЄС, на вiдмiну вiд США, рiшення щодо долi санкцiй
потрiбно буде прийняти вже влiтку цього року. Наразi
мiж Вашингтоном та Брюсселем вiдбувається щось
на зразок гри «хто перший моргне» – Бiлий Дiм чекає,
чи продовжить санкцiї ЄС влiтку, у Євросоюзi пильно
вiдстежують сигнали з Вашингтона у цьому питаннi. Цi сигнали – все бiльше на користь продовження
санкцiй, якщо ситуацiя з виконанням Мiнська суттєво
не змiниться.

Про Україну без України:
iнколи буває корисно
Тi, хто знайомий з нью-йоркським середовищем, в
якому звик оперувати Дональд Трамп, знають, що там
при зустрiчi з тим чи iншим партнером важливо розумiти вiдповiдь на питання: «хто твiй раввин?». Якщо
перекласти на доступну українську, то це буде щось

на зразок «хто твiй дах?». Україна за останнi кiлька
мiсяцiв намагалася забезпечити собi дах у виглядi доброї частини тих мiжнародних партнерiв, якi удостоїлись аудiєнцiї у Трампа в першу чергу.
Саме через них Порошенко та його оточення намагались передати певнi сигнали Трампу вiд України. Це,
зокрема, стосується Терези Мей, з якою Порошенко
мав нагоду обговорити деякi меседжi в Давосi перед
її вiзитом до Вашингтону.
I особливо це стосується Ангели Меркель. Канцлер
Нiмеччини, незважаючи на всi закиди Трампа щодо
нiмецького боргу перед США та НАТО за оборону, за
iнформацiєю iнсайдерiв, спромоглась надати повноцiнний брифiнг американському президенту на тему
довготривалої агресiї Росiї в регiонi. Меркель, стверджують iнсайдери, начебто привезла з собою карту
Радянського Союзу зразка 1982 року, щоб доступно
пояснити американському президенту, яким чином
Росiя просувала свої iнтереси в регiонi, створюючи
один за iншим конфлiкти на пострадянському просторi. Водночас, поки що незрозумiло, як складеться
подальша спiвпраця мiж Меркель та Трампом. Деякi американськi аналiтики вважають, що станом на
даний момент американський президент найкраще
знайшов спiльну мову з японським прем’єром Абе, з
яким Трамп встиг зустрiтись двiчi (до iнаугурацiї та
пiсля).
«За Україну» продовжують за iнерцiєю активно працювати i деякi посольства США в свiтi. В Європi чи не
найбiльш активна в цьому контекстi мiсiя США при
ОБСЄ, незважаючи, що посол Денiел Баєр, як i всi полiтичнi призначенi глави диппредставництв, подав у
вiдставку. Посол Нiккi Гейлi за рiвнем критичної до дiй
Росiї в Українi та Сирiї риторики фактично перевершила свою попередницю – Саманту Пауер.

Альтернативнi комунiкацiї
з України – на шкоду Українi
Серйозною перешкодою для вiдстоювання iнтересiв
України у Вашингтонi є, на думку американських
партнерiв, боротьба за те, хто i яким чином представлятиме Україну у Сполучених Штатах. З одного боку,
вiдповiдь має бути очевидна: посольство України в
США. Однак, з огляду на розгорнуту проти посольства
медiйну кампанiю (через начебто пiдтримку на виборах Хiлларi Клiнтон), ефективне представлення України перетворилось для нашого диппредставництва на
своєрiдний виклик.
Ускладнює успiшне представлення України у Вашингтонi i постiйний наплив українських полiтикiв рiзного
калiбру та рiзного iдеологiчного забарвлення. Українсько-американськi вiдносини завжди страждали вiд
великої кiлькостi безплiдних, а часом деструктивних
вiзитiв до Вашингтона. А сьогоднi нашi симпатики в
Конгресi та аналiтичних центрах вже майже вiдкритим текстом вимушенi рекомендувати українським
полiтикам бiльш серйозно ставитись до поїздок у Вашингтон, перевiвши кiлькiсть вiзитiв у якiсть. Однак, з
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Однак, незважаючи на низку стримуючих факторiв,
головне питання сьогоднi має звучати наступним чином: наскiльки президент США Дональд Трамп наразi
особисто вiрить у «велику оборудку» з Росiєю, яка
вiдповiдатиме iнтересам Америки бiльше, анiж iнтересам Росiї? Чи пiсля Сирiї вiн, як i чимало американських десижнмекейкерiв, переконався, що сьогоднi
доречнiше вести мову з Москвою не про абстрактну
«велику оборудку», а про своєрiдну угоду щодо управлiння ризиками, яка б мiнiмiзувала загрозу вiйського
зiткнення Росiї та США.

приходом нової i достатньо специфiчної у своїй роботi
на мiжнародному напрямку адмiнiстрацiї, цей тренд,
на жаль, лише посилився. За деякими оцiнками, лише
за два мiсяцi цього року Вашингтон вiдвiдали 150
українських депутатiв, не рахуючи їх помiчникiв.
У головних владних кабiнетах країни завжди переймались встановленням альтернативних каналiв
комунiкацiї з офiцiйним Вашингтоном. По-перше, це
«розмивало» б позицiю держави Україна щодо таких
ключових питань, як врегулювання конфлiкту навколо Донбасу та Криму. По-друге, зазвичай альтернативнi комунiкацiї супроводжують кампанiєю з дискредитацiї нинiшнього керiвництва України, зокрема
президента Порошенка. При адмiнiстрацiї Обами Порошенку втрачати особливо було нiчого – скептичне
ставлення до нього сформувалось чи не в перший рiк
його президентства. А при адмiнiстрацiї Трампа вiн
ще має шанси справити враження на американського
президента, попри “фактор Манафорта” та iншi обтяжуючi репутацiю елементи.
Саме тому пiсля обрання Трампа острах таких контактiв пiдвищився: вiдчувалася певна стурбованiсть у
владних кабiнетах щодо альтернативної комунiкацiї з
боку, наприклад, Мiхеїла Саакашвiлi з його доступом
до американських медiа та попереднiм знайомством
з Трампом. Однак, де-факто найбiльший резонанс викликала комунiкацiя мiж юристом Трампа Майклом
Коеном та невiдомим широкому загалу українським
депутатом Артеменком з його мирним планом врегулювання. Деякi американськi джерела стверджують,
що цей план таки потрапив на стiл Майклу Флiнну.
Варто наголосити, що в США ця iсторiя мала резонанс
i важливiсть не завдяки плану, i, тим паче, не завдяки персонi Артеменка, а виключно з точки зору того,
наскiльки сумнiвнi зовнiшнi елементи з потенцiйними
росiйськими впливами мають змогу зi своїми iдеями
отримати доступ до Бiлого Дому.
Хто i яким саме чином пiдживлює активну миротворчу
дiяльнiсть українських полiтикiв за океаном – вимагає окремого дослiдження. Можна лише припустити,
що в першу чергу цi плани були спрямованi на те, аби
а) протестувати готовнiсть i в США, i в самiй Українi
до врегулювання за принципом «головне – заспокоїти Росiю» б) продемонструвати, що в самiй Українi є
сили, якi готовi до миру за будь-яку цiну в) дискредитувати нинiшнє полiтичне керiвництво України. Один
американський дипломат порiвняв цi плани з запуском повiтряної кульки. Тi, хто її запускав, хотiли подивитись, чи кулька вiдразу зачепиться за перешкоду
i розiрветься, чи набере достойну висоту.

Летальна зброя та безпекова угода:
дипломатiя символiв у дiї
«Для мене США – це безпека», – сказав колись у
дружньому колi тодi ще мiнiстр закордонних справ
Петро Порошенко. Пiсля початку росiйської агресiї це
визначення набуло нового звучання i стало актуальним i для всiєї полiтики України щодо США.
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Вже впродовж перших мiсяцiв роботи нової адмiнiстрацiї стало зрозумiло, що офiцiйний Київ налаштований протестувати безпековi iдеї, якi не були
сприйнятi попередньою адмiнiстрацiєю. Тобто, стратегiя України на американському напрямку сьогоднi
де-факто полягає у тому, щоб не лише зберегти здобуте за часiв президентства Обами, але й спробувати
набути ще бiльше за президентства Трампа.
Це, передусiм, стосується пiдписання iз Сполученими Штатами двосторонньої безпекової угоди на
кшталт тих, якi у США iснують з деякими країнами
Пiвденно-Схiдної Азiї. Варто зауважити, що Україна
iз завидною перiодичнiстю ставить це питання щонайменше з 2008 року, пiсля вiдмови у Планi дiй щодо
членства в НАТО (ПДЧ) на Бухарестському самiтi.
Тодi, в перiод пiзнього Буша-молодшого, амбiтнiсть
намiрiв української сторони пiдписати iз США щось на
зразок Вашингтонського договору НАТО з його п’ятою
статтею, але на двосторонньому рiвнi, була зведена
з американського боку до вихолощеної за змiстом i
зобов’язаннями Хартiї про стратегiчне партнерство,
пiдписаної мiнiстром закордонних справ i державним
секретарем. Безпекова угода зi США є одним – хоча й
найважливiшим – компонентом стратегiї Києва щодо
укладення подiбних двостороннiх угод з ключовими
мiжнародними партнерами України за вiдсутностi реалiстичних шансiв iнтегруватись в структури НАТО в
осяжнiй перспективi. Скажiмо, аналогiчну угоду Україна пропонує укласти i Польщi.
Реанiмувалася – щоправда вже бiльше на рiвнi Верховної Ради – iдея отримання статусу головного союзника США поза НАТО (MNNA), iз запитом якого
активно апелював Київ ще до адмiнiстрацiї Обами.
Ставлення американцiв до цього статусу один високопоставлений американський дипломат, з яким довелось спiлкуватись з цього приводу, висловив двома
словами: «stupid idea» («дурнувата iдея»).
Попередня адмiнстрацiя аргументувала недоречнiсть
цiєї iдеї тим, що вони: а) розглядають Україну як майбутнього члена НАТО; б) не бачать особливої доданої
вартостi в цьому статусi. Дiйсно, практичний вимiр
цього статусу пiд питанням: насправдi рiвень допомоги з боку США Українi пiсля початку росiйської агресiї
на сьогоднi бiльший, анiж для багатьох країн зi статусом особливого союзника, адже основний привiлей
цього статусу – можливiсть закупiвлi на пiльгових
умовах надлишкової американської вiйськової технiки
та обладнання. Однак, iнколи складається враження,
що Україну цiкавить далеко не лише практичний вимiр
спiвпрацi. Україна продовжує робити ставку на дипломатiю символiв.
Помiтно реанiмувалась за допомогою друзiв України
в Конгресi США i тема надання Українi американського летального озброєння. Де-факто це питання знову
перетворюється на найвиразнiший символ пiдтримки
України з боку США. Щось iз розряду: «Скажи менi, чи
ти за летальну зброю для України, i я скажу, наскiльки ти пiдтримуєш Україну». Українська сторона буде
переконувати американську, що готова взяти на себе

З бiльшою ймовiрнiстю можна говорити про продовження безпекових програм для України. Американськi спiврозмовники згiднi, що адмiнiстрацiя Трампа,
швидше за все, буде нацiлена розвивати їх i надалi:
пiдхiд нової адмiнiстрацiї (ще бiльше, нiж попередньої)
полягає в тому, щоб Україна, змiцнюючи свою армiю,
була спроможна самостiйно пiдвищувати цiну агресiї
для Росiї.
Двостороннi безпековi програми сьогоднi важливiшi,
нiж аморфний статус союзника поза НАТО, оскiльки
завдяки тренуванням та спiльним вiйськовим навчанням дають можливiсть модернiзувати та оновити
українську армiю на сталу перспективу. Перший доказ
ефективностi таких програм був продемонстрований
пiд Авдiївкою, у боях бiля якої брали участь зокрема
тренованi американськими iнструкторами в Яворовi
вояки.

Що з корупцiєю?
Показово, що навiть деякi представники Державного
департаменту та iнших урядових структур, якi працювали в адмiнiстрацiї Обами, сьогоднi говорять про
те, що обрана вiце-президентом Байденом стратегiя
щодо України з чiтким фокусом на боротьбу з корупцiєю не спрацювала. У Вашингтонi розраховували, що
в Українi пiсля Революцiї гiдностi утворилось вiкно
можливостей для того, щоб потужним напором громадянського суспiльства та Заходу зсунути з мiсця
антикорупцiйну глибу за короткий промiжок часу. Вiдповiдно, адмiнiстрацiя Обами загалом, i вiце-президент Байден зокрема, могли б позицiонувати боротьбу з корупцiєю як iсторiю успiху “нової України” ще до
кiнця свого прощання з Бiлим Домом. Саме тому було
iнвестовано чимало сил, нервiв та ресурсiв у створення незалежних антикорупцiйних органiв, з яких в української влади “борг” залишився тiльки щодо спецiалiзованого антикорупцiйного суду.
Питання: чого наразi вдалось досягнути бiльше – реальних антикорупцiйних реформ чи посилення образу
України як “наскрiзь корумпованої країни” – залишається вiдкритим. Вiдкритим досi є питання, наскiльки
рiвень готовностi боротись з корупцiєю буде визначати ставлення Дональда Трампа до України загалом
i президента Порошенка зокрема. Однак важливо
iнше: неефективна боротьба з корупцiєю залишається найкращим приводом для всiх тих десижнмейкерiв
у США (як i на Заходi в цiлому), якi перебувають у перманентному пошуку вiдповiдi на питання «Чому „нi”
для України?», а не «Чому „так” для України?».

посунути питання корупцiї на заднiй план, принаймнi,
доки йде вiйна з Росiєю, змушенi звертати на нього
увагу. Традицiйна американська бюрократiя у цьому
випадку не раз даватиме про себе знати нетрадицiйному президенту i його оточенню. I хоча Трамп не обговорював питання корупцiї в телефонних розмовах
з Порошенком, у тезах для вiце-президента Пенса в
Мюнхенi воно вже фiгурувало.
Однак, поки що найбiльш вiдданим стейкхолдером
у планi боротьби з корупцiєю в Українi залишається
посольство США в Українi, яке, користуючись iнституцiйним вакуумом у Вашингтонi на українському
напрямку i тимчасовою вiдсутнiстю чiтких iнструкцiй,
отримало ширший карт-бланш. Це розумiють i в Києвi. Вiдповiдно, зростає ризик того, що кожна заява/
рекомендацiя посольства супроводжуватиметься
з’ясуванням у владних кабiнетах – це вимога Америки чи вимога американського посольства в Українi.
I, вiдповiдно, є питання, наскiльки короткостроковi ризики для дiалогу з посольством США в Києвi перетворяться на ризики у вiдносинах з адмiнiстрацiєю США
в цiлому. А найбiльш серйознi короткостроковi ризики
для українсько-американських вiдносин добре вiдомi,
i стосуються якраз питань антикорупцiї. Це i питання,
пов’язане з вибором аудитора для НАБУ, де Сполученi
Штати чiтко дали зрозумiти, що не для того вони iнвестували стiльки часу, енергiї та ресурсiв в антикорупцiйну боротьбу, щоб закривати очi на спроби призначати кишенькового аудитора.
Iнше питання – змiни до Закону про e-декларування,
згiдно з якими безпрецедентно для свiту свої статки
мають декларувати представники громадських органiзацiй, якi так чи iнакше долученi до процесу боротьби з корупцiєю. Американцi трактували це рiшення як очевидний крок назад, з чим досить складно не
погодитись.
Якою б не була аргументацiя сторiн, ключовою буде
вiдповiдь на питання: цей закон ускладнить чи полегшить роботу громадських органiзацiй? Поки що схоже на те, що ускладнить. Також цi законодавчi змiни
виглядають як спроба провести люстрацiю громадянського суспiльства. Та люстрацiю громадянського
суспiльства має право здiйснювати виключно саме
громадянське суспiльство, а не влада з допомогою
законiв. Якщо не будуть внесенi вiдповiднi змiни в
цей закон, то є великий ризик, що антикорупцiонери
в Українi будуть почуватися пiд бiльшим пресингом,
анiж корупцiонери. Чи це можна буде назвати i тим
бiльше “продати” цiвiлiзованому свiту як ефективну
боротьбу з корупцiєю? I не сумнiвайтесь, що вiдразу
знайдуться тi, хто переконає Трампа та iнших мiжнародних лiдерiв: нема серйозної боротьби з корупцiєю
– нема серйозної пiдтримки.

Асоцiацiя України з корупцiєю настiльки серйозна, що
навiть тi члени нової адмiнiстрацiї США, якi б хотiли
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всi ризики в разi ескалацiї ситуацiї. Тим паче, що нiхто
напевно не може дати вiдповiдь, чи така ескалацiя в
разi поставок летального озброєння з боку Путiна матиме мiсце, чи, все ж таки, навпаки – приборкає його.

Подiї у вiдносинах Україна–США (сiчень-березень 2017). Оцiнка в балах
Дата

Подiя

Бали

У Сенатi США представлений законопроект про протидiю росiйським ворожим дiям за основного
авторства сенатора Кардiна. У другому роздiлi законопроект надає зобов”язальної дiї санкцiям,
запровадженим указами президента Обами за дiї Росiї в Українi.

+1

У Палатi представникiв США повторно представлений законопроект 463 “Невизнання анексiї
Криму”. Документ визначає полiтику США на невизнання де-юре або де-факто суверенiтет РФ над
Кримом, його повiтряним простором або територiальними водами.

+1

16 сiчня

Вiце-президент США Джозеф Байден прибув до України iз прощальним вiзитом, у рамках якого
було проведено переговори iз Президентом i Прем’єр-мiнiстром України

+1

19 сiчня

У iнтерв’ю для WSJ у рамках роботи форуму в Давосi президент України Петро Порошенко заявив,
що розраховує на проведення зустрiчi iз новим президентом США Дональдом Трампом в лютому
2017 року

-1

31 сiчня

Заява Державного департаменту США iз закликом до припинення вогню на фонi ескалацiї
бойових дiй пiд Авдiївкою, а також пiдтверджується прихильнiсть США щодо повного виконання
Мiнських угод

+1

2 лютого

До Конгресу США було внесено повторно STAND for Ukraine Act(H.R.830). На сьогоднi даний
законопроект пiдтримало 33 конгресмени Демократичної i Республiканської партiї

+1

У своїй першiй промовi на засiданнi РБ ООН у якостi посла США при ООН Нiккi Хейлi зосередила
увагу на агресiї РФ проти України, в тому числi засудила агресiю на Донбасi i вимагала РФ
припинити ескалацiю. Також Нiккi Хейлi пiдтвердила те, що санкцiї США щодо Криму будуть
зберiгатися поки пiвострiв не повернеться пiд контроль України

+1

У листi до президента США сенатор Джон МакКейн, керiвник Комiтету Сенату iз питань збройних
сил, закликав Дональда Трампа надати Українi летальне оборонне озброєння

+1

5 лютого

Телефонна розмова мiж президентом України i президентом США – сторони пiдтвердили про те,
що спiльно працюватимуть для вiдновлення миру на кордонi України i обговорили можливостi для
майбутньої зустрiчi

+2

8 лютого

Група сенаторiв внесли на розгляд верхньої палати Конгресу США проект “Закону щодо перегляду
росiйських санкцiй” (“Russia Sanctions Review Act”). Головна мета – закрiпити за Конгресом
останнє слово у питаннi перегляду санкцiй щодо Росiї.

+1

Україна i США пiдписали мiжурядову угоду на виконання положень Закону США «Про податковi
вимоги до iноземних рахункiв» (FATCA) та з метою сприяння прозоростi у сферi податкових питань
мiж двома країнами. FATCA дасть змогу українським банкам надавати iнформацiю Податковiй
Службi США щодо фiнансових рахункiв американських громадян.

+1

Майкл Флiнн залишив посаду Радника iз нацiональної безпеки президента США. М. Флiнн був
прихильником нормалiзацiї вiдносин iз РФ для протидiї IД

+2

Заява речника Бiлого Дому Шона Спайсера про те, що президент США дав чiтко зрозумiти, що вiн
очiкує деескалацiї конфлiкту на сходi України i повернення Українi Криму

+2

15 лютого

У Палатi представникiв США внесли законопроект щодо перегляду росiйських санкцiй, в якому
пропонують закрiпити останнє слово щодо їх перегляду за Конгресом.

+1

16 лютого

Робоча поїздка керiвника МЗС України Павла Клiмкiна до США. Переговори iз першим
заступником Мiнiстра оборони США Робертом Ворком – пiд час переговорiв була пiдтверджена
пiдтримка щодо реформ сектору безпеки України iз боку США

+0,5

Заява Посольства США, де висловлювалася стурбованiсть перешкодам постачання вугiлля iз
ОРДЛО на решту територiї України – заклик до сторiн вирiшити протирiччя для попередження
ускладнення ситуацiї. Окремо у заявi був заклик до уряду України на фонi цих подiй прискорити
перетворення у енергетичнiй сферi

-1

17 лютого

Вiдбулася телефонна розмова мiж Рексом Тiллерсоном i Петром Порошенком – пiд час розмови
обговорювалися питання протидiї агресiї РФ i вiдновлення суверенiтету України

+1

18 лютого

Вiдбулися переговори мiж Петром Порошенком i Майком Пенсом у рамках Мюнхенської
конференцiї iз безпеки. За результатами переговорiв президент України заявив, що вiцепрезидент США гарно поiнформований щодо ситуацiї навколо України, що є одним iз головних
прiоритетiв для зовнiшньої полiтики США

+3

19 лютого

Видання The New York Times повiдомило про те, що Народний депутат України Андрiй Артеменко
(фракцiя РПЛ) намагався представити членам команди Д. Трампа план врегулювання конфлiкту
мiж Україною i РФ на основi виведення росiйських вiйськ зi сходу України й референдуму щодо
передачi РФ в оренду Криму на 50 чи 100 рокiв

-1

12 сiчня

14 лютого

16

Подiя

Бали

Заява Державного департаменту iз нагоди 3 рiчницi трагiчних подiй Революцiї гiдностi – заклик до
полiтичного керiвництва України активiзувати реформи у пам’ять загиблих

+1

Дональд Трамп на посаду Радника iз нацбезпеки призначив генерала Герберта МакМастера, який
незадовго пiсля того назвав РФ однiєю iз головних загроз для iснуючого мiжнародного порядку

+1

28 лютого

Заява на засiданнi РБ ООН представника США про те, що РФ має виконувати свої зобов’язання
по Мiнським угодам, в тому числi припинити повнiстю вогонь, вивести важке озброєння i
забезпечити доступ спостерiгачiв ОБСЄ

+1

7–8 березня

Вiзит глави МЗС України Павла Клiмкiна до США. Переговори iз Рексом Тiллерсоном i Гербертом
МакМастером. За словами керiвника МЗС України, Державний секретар США запевнив його, що
українське питання буде самодостатнiм у зовнiшнiй полiтицi США, а Україна не стане розмiнною
монетою у американськiй зовнiшнiй полiтицi. Також Павло Клiмкiн взяв участь у слуханнях у
Сенатi США

+2

7 березня

Заява Марка Тонера пiд час прес-брифiнгу у Державному департаментi про те, що санкцiї щодо
РФ не будуть послаблюватися поки вона не виконуватися зобов’язання щодо Схiдної України i
Криму

+1

Спiльна заява посольства США i представництва ЄС, в якiй схвалювалася дiяльнiсть САП i НАБУ у
справi щодо керiвника ДФС Р.Насiрова. При цьому було наголошено, що подiї навколо цiєї справи
пiдтверджують необхiднiсть створити спецiалiзований антикорупцiйний суд

+1

8 березня

Палата Представникiв Конгресу США схвалила проект Закону щодо виконання оборонного
бюджету на 2017 рiк – вiдповiдно до нього Україна отримувала 150 млн. доларiв на посилення
обороноздатностi i спiльнi тренування.

+2

15 березня

Україна i США пiдписали мiжурядову угоду щодо надання фiнансування на 54 млн. доларiв по лiнiї
USAID щодо боротьби iз корупцiєю i запровадження реформ

+1

16 березня

Заява речника Державного департаменту Марка Тонера про те, що блокада ОРДЛО iз боку України
може мати потенцiйно небезпечнi наслiдки, а тому США хочуть, щоб ситуацiя була врегульованою

-1

Заява Державного департаменту про невизнання анексiї Криму РФ i пiдтверджено зобов’язання
пiдтримувати режим санкцiй, поки РФ не поверне Крим Українi

+1

21 березня

США пiдтримали позов України проти РФ в СОТ щодо обмеження РФ українського транзиту через
власну територiю

+0,5

22 березня

ВРУ постановою №6111 звернулася до Конгресу США i Адмiнiстрацiї президента США щодо
надання статусу «Основний союзник поза НАТО» i укладення двосторонньої оборонної угоди

+0,5

23 березня

Посольство США в Українi назвало кроком назад поправки до закону про е-декларування щодо
необхiдностi декларувати свої доходи представникам громадських органiзацiй, якi залученi до
питань боротьби iз корупцiєю

28 березня

Посол США в Українi Марi Йовановiч взяла участь у запуску проекту «Нове обличчя кордону»,
щодо покращення послуг подорожуючим i запобiгання корупцiї на пунктах перетину кордону.
Проект реалiзується за участю вiддiлу iз правоохоронних питань посольства США в Українi.

31 березня

Заява Державного секретаря США Рекса Тiллерсона на засiданнi Комiсiя Україна-НАТО про те,
що США не скасують санкцiй щодо РФ, поки та не скасує дiї, якi цi санкцiї спричинили. Окрiм того
вперше представник нового уряду США заявив про те, що без полiпшення ситуацiї у сферi безпеки
на сходi України не може iти мови про прогрес у полiтичнiй частинi Мiнських домовленостей.

-2
+0,5
+1
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Дата
20 лютого

ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-КИТАЙ
Сiчень – Березень 2017
Позитивнi бали: +27
Негативнi бали: 0
Загалом: +27

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
Головною подiєю першого кварталу 2017 р. в українсько-китайських вiдносинах стала зустрiч 17 сiчня 2017 р. в
рамках Всесвiтнього економiчного форуму в Давосi Президента України Петра Порошенка та Голови КНР Сi Цзiньпiна. Пiд час зустрiчi Сi Цзiньпiн пiдкреслив, що Китай пiдтримує територiальну цiлiснiсть i суверенiтет України та
вибiр українського народу. Петро Порошенко висловив сподiвання, що Китай сприятиме мирному врегулюванню
ситуацiї на Донбасi та припиненню росiйської агресiї проти України i вiдновленню територiальної цiлiсностi України
включно з Кримом.
Ця зустрiч не тiльки певним чином пiдвела риску пiд перiодом невизначеностi у двостороннiх взаєминах, але й
забезпечила подальший розвиток українсько-китайської взаємодiї двома важливими орiєнтирами: офiцiйним вiзитом на найвищому рiвнi та Третiм засiданням Комiсiї зi спiвробiтництва мiж урядами України та КНР, що мають
вiдбутися протягом 2017 року.
Основним питанням порядку денного Третього засiдання Комiсiї зi спiвробiтництва мiж урядами України та КНР
має стати обговорення стану та перспектив реалiзацiї великих iнвестицiйних проектiв, що свого часу були включенi до ухваленої в груднi 2013 року Програми реалiзацiї вiдносин стратегiчного партнерства мiж Україною та КНР.
I якщо проект «Повiтряного експресу» можна вважати остаточно закритим, залишаються два великi китайськi
кредити: т.зв. «зерновий» (3 млрд дол. США) та «енергетичний» (3,6 млрд дол. США). Станом на кiнець першого кварталу 2017 р. ситуацiю навколо «зернового» кредиту можна вважати виправленою. На жаль, щодо «енергетичного»
кредиту, можливiсть використання якого спливає у груднi ц. р., залишається дуже багато запитань.
Пiдсумки першого кварталу 2017 р. свiдчать про подальше посилення iнтересу китайської сторони до всебiчного
спiвробiтництва з Україною в галузi сiльського господарства та виробництва продовольства.
Увага китайської сторони до модернiзацiї iнфраструктури України є свiдченням серйозного пiдходу до включення
України в розбудову Нового шовкового шляху, що має поєднати Китай з Європою. Саме в такому ключi слiд розглядати участь китайських корпорацiй у будiвництвi нових мостiв через р. Днiпро.
Помiтна активiзацiя контактiв мiж Україною та Китаєм в iнформацiйнiй сферi, що спостерiгалася наприкiнцi
2016 р., отримала продовження у сiчнi – березнi 2017 р. Так само зберiгалася тенденцiя щодо активiзацiї українсько-китайських гуманiтарних зв’язкiв та спiвпрацi на регiональному рiвнi.
Загалом, можна констатувати, що українсько-китайськi вiдносини вийшли на новий рiвень та мають сталу тенденцiю до покращення. Китай певним чином знову став трендом зовнiшньої полiтики України та повернувся до центру
уваги української влади.

ХРОНIКА ВIДНОСИН
2017 рiк розпочався зi знакових для українсько-китайських вiдносин подiй. 4-го сiчня 2017 р. Президент
України Петро Порошенко привiтав Голову КНР Сi
Цзiньпiна iз 25-рiччям встановлення дипломатичних
вiдносин мiж Україною та КНР. «Упевнений, що головними надбаннями чвертьвiкової iсторiї взаємин
наших держав є мiцна дружба українського та китайського народiв, взаємна пiдтримка суверенiтету
i територiальної цiлiсностi, повага один до одного, а
також рiвноправне та взаємовигiдне спiвробiтництво.
Все це – надiйна основа для подальшого плiдного
розвитку стратегiчного партнерства мiж Україною
та Китайською Народною Республiкою», – зазначив
глава Української держави. Петро Порошенко згадав
про зустрiч з лiдером Китаю у Вашингтонi 1-го квiтня
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2016 р. i ще раз засвiдчив iнтерес до продовження дiалогу, зазначивши, що був би радий вiтати Голову КНР
Сi Цзiньпiна у Києвi з державним вiзитом. Президент
побажав очiльнику Китаю доброго здоров’я та невичерпної енергiї, а дружньому китайському народовi –
миру й процвiтання.
Того ж дня Голова КНР Сi Цзiньпiн привiтав Президента України Петра Порошенка та народ України з нагоди 25-рiччя встановлення дипломатичних вiдносин
мiж КНР та Україною. «За 25 рокiв пiсля встановлення
дипломатичних вiдносин, китайсько-українськi вiдносини зберiгають здоровий i стабiльний розвиток.
Спiвпраця двох країн у торговельно-економiчнiй,
iнвестицiйнiй, сiльськогосподарськiй, науково-технiчнiй, культурнiй та iнших сферах, досягли суттєвих
результатiв, змiст китайсько-українських вiдносин

Важливо зазначити, що в сучасних реалiях обмiн поздоровленнями керiвниками двох країн має значно
бiльше значення, нiж зазвичай. Це певний стислий
виклад засадничих пiдходiв до шляхiв пожвавлення
двосторонньої взаємодiї. Тут важливi i змiст, i iнтонацiї.
З українського боку пролунало, що «взаємна пiдтримка суверенiтету i територiальної цiлiсностi» є головним надбанням за 25 рокiв. З китайського – «Вiдносини
зберiгають «здоровий i стабiльний розвиток». Отже
можна вважати, що майже трирiчний перiод невизначеностi у двостороннiх вiдносинах остаточно завершено.
Протокольний обмiн привiтаннями став певним прологом для дуже важливої зустрiчi Петра Порошенка
та Сi Цзiньпiна у швейцарському Давосi. 17 сiчня 2017
р. в рамках Всесвiтнього економiчного форуму вiдбулася зустрiч Президента України та Голови КНР. Президент України особисто привiтав китайського лiдера
з 25-рiчницею встановлення дипломатичних вiдносин
мiж Україною та КНР. Глава Української держави вiдзначив, що обидвi країни демонструють щиру зацiкавленiсть у змiцненнi традицiйної дружби та розширеннi
плiдної спiвпрацi. «Ми зацiкавленi в розширенi полiтичної та економiчної спiвпрацi мiж Україною i Китаєм», – заявив Президент України П. Порошенко. Було
пiдкреслено, що українсько-китайськi вiдносини мають стратегiчний характер та базуються на принципах взаємної поваги до суверенiтету i територiальної
цiлiсностi двох країн. Сi Цзiньпiн пiдкреслив, що Китай пiдтримує територiальну цiлiснiсть i суверенiтет
України та вибiр українського народу. П. Порошенко
висловив сподiвання, що Китай сприятиме мирному
врегулюванню ситуацiї на Донбасi та припиненню
росiйської агресiї проти України й вiдновленню територiальної цiлiсностi України включно з Кримом. Було
досягнуто домовленостi щодо продовження взаємодiї
двох країн заради пiдтримання миру та стабiльностi як
на регiональному, так i на глобальному рiвнях, у тому
числi в рамках Ради Безпеки ООН. Глави двох держав
висловилися за активiзацiю економiчної спiвпрацi мiж
Україною та КНР. Було домовлено провести в 2017-му
роцi чергове (Третє) засiдання Українсько-китайської
Мiжурядової комiсiї зi спiвробiтництва. Президент
України зазначив, що Україна зацiкавлена брати активну участь у реалiзацiї iнiцiативи Китаю «Один пояс,
один шлях» та має для цього значний потенцiал. Лiдери обох держав домовилися активiзувати полiтичний
дiалог на найвищому рiвнi.

Вартий уваги вдруге вжитий Сi Цзiньпiном вислiв щодо
поваги КНР до «вибору українського народу». Вперше
ця теза пролунала в серпнi 2016 р. у Привiтаннi Голови КНР з нагоди 25 рiчницi Незалежностi України. Пiд
вибором українського народу мається на увазi Революцiя Гiдностi, яку свого часу в Пiднебеснiй зустрiли
досить обережно. Нинi вже йдеться про повагу до революцiйних змiн у нашiй державi з боку керiвництва
Китаю, що є стратегiчним кроком вперед.
На менш значущим є висловлене П. Порошенком
сподiвання на участь Китаю у мирному врегулюваннi
ситуацiї навколо Донбасу та Криму. Тим самим Україна звертає увагу на те, що КНР залишається одним з
гарантiв нашого суверенiтету та територiальної цiлiсностi з 1994 року, який значно посилив свою вагу та
вплив у свiтi. Якщо взяти до уваги виступ Сi Цзiньпiна
на форумi в Давосi, у якому зокрема йшлося про готовнiсть Китаю нести свою частку вiдповiдальностi
за розвиток ситуацiї в свiтi, можна припустити в найближчому майбутньому серйозне переформатування
учасникiв розв’язання «української кризи».
2 лютого 2017 р. пiд час засiдання Ради Безпеки ООН
щодо загострення конфлiкту в районi Авдiївки постiйний представник КНР при ООН заявив, що Китай
уважно стежить за ситуацiєю в Українi та занепокоєний останньою ескалацiєю, в результатi якої загинули цивiльнi особи. Вiн закликав сторони неухильно
виконувати режим припинення вогню та бути прихильними полiтичному рiшенню. «Має бути знайдене
фундаментальне й довгострокове рiшення конфлiкту,
яке враховувало б права та сподiвання всiх регiонiв i
етнiчних груп, а також враховувало б розумне занепокоєння сторiн для того, щоб знайти рiвновагу мiж
iнтересами всiх сторiн», – заявив представник КНР.
Вiн також пiдкреслив: Китай дотримується думки, що
всi сторони повиннi виконувати Резолюцiю РБ ООН
2202 з метою забезпечення припинення бойових дiй
i насильства. Слiд зазначити, що Китай послiдовно
обстоює в ООН мирний шлях врегулювання ситуацiї
навколо агресiї Росiї проти України, а з серпня 2016 р.
став значно активнiшим на засiданнях Радбезу ООН з
українських питань.
Принагiдно необхiдно звернути увагу на досить дрiбну
подiю, яка наразi має вельми символiчне значення.
Пiд час зустрiчi 14 лютого 2017 р. командувача нацiональної гвардiї України генерал-лейтенанта Юрiя Аллерова з вiйськовим аташе Посольства КНР в Українi
старшим полковником Цао Сяоцзянем було досягнуто
домовленостi щодо спiвробiтництва в сферi внутрiшньої безпеки держави, охорони громадського порядку,
забезпечення безпеки важливих державних об’єктiв.
Також було визначено прiоритетнi напрямки подальшого розвитку двосторонньої спiвпрацi. Сторони
обговорили напрямки обмiну досвiдом щодо застосування пiдроздiлiв спецiального призначення та вдосконалення системи пiдготовки особового складу Нацiональної гвардiї України. Варте уваги те, що йшлося
про взаємодiю силових вiдомств двох країн в умовах
росiйської агресiї.
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стратегiчного партнерства безперервно насичується,
що приносить реальну користь двом країнам i їхнiм народам», – зазначено у вiтаннi. Лiдер Китаю наголосив:
«Китайська Сторона придiляє велику увагу розвитку
китайсько-українських вiдносин, готова користуватися найкращим випадком 25-рiччя з моменту встановлення дипломатичних вiдносин мiж двома країнами
на основi принципiв взаємної поваги i взаємного виграшу прийти до подальшого змiцнення фундаменту
дружнього спiвробiтництва двох країн, просуванню
двостороннiх вiдносин i спiвпрацi в усiх областях з
метою отримання ще бiльших досягнень». Голова КНР
Сi Цзiньпiн побажав, щоб дружба мiж народами Китаю
та України «тривала вiчно».

Серед iнших помiтних подiй у полiтичнiй площинi мiждержавних вiдносин варто зазначити:
•

13 сiчня 2017 р. з нагоди 25-рiччя встановлення
дипломатичних вiдносин мiж Україною й КНР Китай передав МЗС України телекомунiкацiйне обладнання на суму близько 100 тисяч доларiв США.
Вiдповiдний акт передачi пiдписали державний
секретар МЗС України Андрiй Заяць та Надзвичайний i Повноважний посол КНР в Українi Ду Вей.
Останнiй висловив впевненiсть у тому, що у 2017
роцi стосунки мiж нашими державами будуть активно розвиватися: «Ми маємо добрих державних
лiдерiв, якi мають стратегiчне бачення й ухвалять
розумнi рiшення стосовно нашого розвитку у 2017
роцi. Ми впевненi, що у 2017 роцi ми разом з Вами
досягнемо нових успiхiв».

•

Того ж дня з нагоди 25-рiччя дипломатичних вiдносин мiж Україною й КНР у МЗС вiдкрилася фотовиставка, що демонструє високий рiвень, темп
i насиченiсть двостороннього порядку денного й
контактiв мiж нашими державами.

•

17 сiчня 2017 р. посол КНР в Українi пан Ду Вей
влаштував офiцiйний прийом з нагоди 25-рiччя
встановлення дипломатичних вiдносин мiж Україною та КНР, на якому були присутнi другий президент України Л. Д. Кучма, перший вiце-прем’єрмiнiстр – мiнiстр економiчного розвитку України С.
Кубiв, вiце-прем’єр-мiнiстр – мiнiстр регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України Г. Зубко та iншi урядовцi й
високопосадовцi.

•

28 лютого 2017 р. Китайська народна асоцiацiя
дружби з закордоном влаштувала в Пекiнi урочистий прийом з нагоди 25-ї рiчницi встановлення
дипломатичних вiдносин мiж Україною та КНР. На
заходi були присутнi заступник голови ВК НПКРК
Лiнь Веньї, заступник генерального секретаря ВК
НПКРК Чжан Цюцзянь, помiчник мiнiстра закордонних справ КНР Цянь Хуншань, заступник голови Китайської народної асоцiацiї дружби з закордоном Сун Цзiн’у, а також посол України в КНР О.
Дьомiн.

Наприкiнцi першого кварталу 2017 р. вiдбулася важлива мiжнародна подiя, яка потенцiйно може мати серйознi наслiдки щодо форматiв спiвробiтництва з Китаєм. 27 березня 2017 р. в Києвi на самiтi країн-членiв
ГУАМ (Грузiя, Україна, Азербайджан i Молдова) пiдписано договори про створення зони вiльної торгiвлi
та взаємне визнання митних процедур перемiщення
товарiв i транспортних засобiв через держкордони.
Прем’єр-мiнiстр України В. Гройсман заявив, що Україна розраховує на запуск повноцiнної зони вiльної торгiвлi мiж країнами ГУАМ вже в 2017 роцi. За його словами, країни-учасницi ГУАМ пiдпишуть документи, якi
поглиблять спiвпрацю мiж митними органами країн в
рамках Нового Шовкового шляху: «В сучасних умовах взаємозалежностi i взаємодоповнюваностi нашi
країни не можуть залишатися осторонь мiжнародних
iнiцiатив. Я говорю про участь наших держав в рамках
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Нового Шовкового шляху». Таким чином можна констатувати, що уряд України нинi розглядає подальше
поглиблення спiвробiтництва в Чорноморсько-Каспiйському регiонi як елемент розбудови китайської стратегiчної iнiцiативи «Один пояс, один шлях».
З точки зору подальшого розвитку українсько-китайського торговельно-економiчного спiвробiтництва
важливим наслiдком зустрiчi у Давосi є домовленiсть
на найвищому рiвнi про проведення Третього засiдання Комiсiї зi спiвробiтництва мiж урядами України та
КНР, яке мало вiдбутися в Українi ще у 2015 роцi. Орiєнтовно це засiдання має вiдбутися у травнi ц. р., а
результати його проведення матимуть великий вплив
на подальшу двосторонню спiвпрацю.
Основним питанням порядку денного Третього засiдання Комiсiї зi спiвробiтництва мiж урядами України
та КНР має стати обговорення стану та перспектив
реалiзацiї великих iнвестицiйних проектiв, що свого
часу були включенi до ухваленої в груднi 2013 року
Програми реалiзацiї вiдносин стратегiчного партнерства мiж Україною та КНР. I якщо проект «Повiтряного
експресу» можна вважати остаточно закритим, залишаються два великi китайськi кредити: т.зв. «зерновий» (3 млрд дол. США) та «енергетичний» (3,6 млрд
дол. США).
Невдалi рiшення в 2016 р. щодо приватизацiї ДПЗКУ
призвели на початку ц. р. до проблем iз використанням китайського кредиту для авансових платежiв
аграрiям пiд весняно-польовi роботи. Проте, Мiнагрополiтики продемонструвало державницький пiдхiд та
всiляко сприяло вирiшенню проблем державної компанiї ДПЗКУ.
12 сiчня 2017 р. у Кабiнетi мiнiстрiв України вiдбулася
робоча нарада з питань iнвестицiйних проектiв у рамках українсько-китайського спiвробiтництва пiд головуванням Першого вiце-прем’єр-мiнiстра – мiнiстра
економiчного розвитку України С. Кубiва. У нарадi
взяли участь мiнiстр аграрної полiтики i продовольства України Т. Кутовий, керiвники Фонду держмайна
i ДПЗКУ. В ходi заходу учасники були проiнформованi
про хiд реалiзацiї українсько-китайського зернового
проекту, який виконується вiдповiдно до Генерального договору про спiвробiтництво в сферi сiльського
господарства мiж ДПЗКУ й Китайською нацiональною
корпорацiєю машинної промисловостi й генеральних
пiдрядiв (ССЕС). На нарадi зазначалося, що за перiод з
2013 по 2016 р. ДПЗКУ експортувала в ССЕС 3,357 млн
т зернових. Нинi узгоджено План закупiвель зернових китайським партнером на 2017-й рiк i форвардна
програма пiд посiв озимих зернових. З жовтня 2016
р. спостерiгається значна активiзацiя i позитивний
розвиток спiвпрацi ДПЗКУ з китайськими партнерами
(ССЕС i «Ексiмбанком» КНР). В ходi наради також обговорювалася закупiвля для потреб ДПЗКУ вагонiв-зерновозiв з метою створення власного логiстичного
парку (в 2017 р. – закупiвля 500 вагонiв-зерновозiв, в
2018 р – 1 тис. ; в 2019 р. – 1,5 тис. Загальна кiлькiсть
закупiвлi вагонiв, запланованих проектом, становить
3 тис. од.).

16 лютого 2017 р. Президент України П. Порошенко пiд
час засiдання Ради нацiональної безпеки та оборони
повiдомив про свої домовленостi з польськими та
китайськими партнерами щодо модернiзацiї українських енергогенеруючих компанiй. “Ми про це говорили з моїми польськими колегами щодо можливостi
залучення кредитних ресурсiв i пiд час моєї нещодавньої зустрiчi з Президентом Китаю Сi Цзiньпiном, щоб
переорiєнтувати китайське кредитування. Для цього є
усi необхiднi позицiї”, — зазначив Петро Порошенко.
Наразi час спливає, а жодної iнформацiї про подальшу долю «енергетичного» кредиту не надходить.
Пiдсумки першого кварталу 2017 р. свiдчать про подальше посилення iнтересу китайської сторони до
всебiчного спiвробiтництва з Україною в галузi сiльського господарства та виробництва продовольства.
20-го сiчня 2017 р. вiдбулася робоча зустрiч китайської
iнспекцiйної групи зi спецiалiстами Державної служби України з питань безпечностi харчових продуктiв
та захисту споживачiв. Представники КНР саме завершили свiй iнспекцiйний вiзит до України, пiд час
якого оцiнювали систему державного контролю за
виробництвом бурякового жому як корму для тварин,
а також iнспектували українськi пiдприємства iз виробництва зазначеної продукцiї з метою її експорту
до КНР. Iнспекцiйна група КНР ознайомила представникiв Держпродспоживслужби з попереднiми результатами своєї роботи. Представники iнспекцiйної мiсiї
наголосили, що до її завдань входило ознайомлення
з роботою державних органiв, виробничих потужностей, перевалочних станцiй, вивчення логiстичної схеми, системи лабораторного контролю та контролю
ризикiв пiд час можливого експорту продукцiї до КНР.
Iнспектори досить високо оцiнили рiвень державного
контролю та дiяльностi пiдприємств в Українi, а також
висловили зацiкавленiсть у широкому спектрi української сiльськогосподарської продукцiї.
28 лютого 2017 р. Асоцiацiя “Укрсадпром” та China
Haisum Engineering Co., Ltd. пiдписали Меморандум
про взаєморозумiння. Згiдно з документом, iнвестицiї у розмiрi $ 500 млн заплановано спрямувати на
будiвництво та модернiзацiю переробних комплексiв,
фруктосховищ, виробничо-логiстичного комплексу.
Китайську сторону цiкавить потенцiал України в сферi
вирощування зернових та iнших культур, їхньої переробки, а також будiвництва логiстичних комплексiв.

Крiм того, минулого року було iнiцiйовано початок узгодження фiтосанiтарних протоколiв мiж Україною та
Китаєм для експорту українських фруктiв та ягiд на
китайський ринок.
15 березня 2017 р. глава ДПЗКУ О. Григорович повiдомив, що китайська компанiя ССЕС готова iнвестувати
в реконструкцiю Миколаївського портового елеватора. «Нашi китайськi партнери розумiють: закупити
зерно мало, його ще потрiбно вчасно доставити в
порт i забезпечити перевалку в повному обсязi. Тому
вони пiдтримують нас в проектах створення парку вагонiв-зерновозiв i збiльшення можливостей по перевалцi», – повiдомив глава ДПЗКУ. Вiн також зазначив,
що паспортнi потужностi термiналiв Миколаївського
та Одеського портiв складають майже 2,8 млн тонн.
Але вони нiколи не працювали на повну потужнiсть.
За його словами, на реалiзацiю проекту планується
спрямувати кредитнi кошти ДПЗКУ, якi на даний момент розмiщенi на рахунках корпорацiї в Укрексiмбанку. Загальний обсяг iнвестицiй у проект може скласти
близько $ 75 млн.
21 березня 2017 р. в Мiнагрополiтики вiдбулась зустрiч
заступника мiнiстра аграрної полiтики та продовольства України Ольги Трофiмцевої з вiце-президентом
Експортно-iмпортного банку КНР Юань Сiньюнєм. Пiд
час зустрiчi обговорювали реалiзацiя двостороннього зернового проекту, який виконується Державною
продовольчо-зерновою корпорацiєю України та китайською корпорацiєю ССЕС. На сьогоднi цей проект
є наймасштабнiшим в аграрнiй сферi мiж двома країнами. «Позицiя Мiнiстерства дуже чiтка: успiх даного
проекту можливий лише за умови постiйної координацiї наших наступних крокiв за тими напрямками використання кредиту, якi вже є на сьогоднi схваленими
китайською стороною», – прокоментувала О. Трофiмцева. Заступник мiнiстра наголосила на важливостi
подальшого активного дiалогу двох сторiн з метою
успiшної реалiзацiї даного проекту та подякувала
Юань Сiньюню за конструктивну позицiю у вирiшеннi
робочих питань. Зi свого боку, Юань Сiньюнь високо
оцiнив роботу Мiнiстерства та ДПЗКУ в процесi реалiзацiї проекту. Вiн зазначив, що Ексiмбанк Китаю
готовий до гнучкого пiдходу в подоланнi перешкод, що
могли б заважати успiху проекту. «Лише спiльнi зусилля з двох сторiн дадуть вiдповiдний результат, на
який очiкують нашi країни вiд реалiзацiї проекту. Ми
i надалi зацiкавленi в активнiй спiвпрацi з Україною,
знаючи її надзвичайно важливу роль як аграрного
гравця в Європi i свiтi», – резюмував вiце-президент
Ексiмбанку КНР.
22 березня 2017 р. Мiнiстерство аграрної полiтики
України домовилося з Експортно-iмпортним банком
Китаю про зниження ставки за кредитом у розмiрi 1,5
млрд дол., наданим ДПЗКУ у 2012 роцi. Про це повiдомив мiнiстр Т. Кутовий. Рiвень зниження ставки поки
знаходиться на етапi обговорення й повинен бути затверджений китайською стороною. За словами Кутового, китайськi партнери також погодилися на використання кредитних коштiв для закупiвлi українських
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Станом на кiнець першого кварталу 2017 р. ситуацiю
навколо «зернового» кредиту можна вважати виправленою. На жаль, щодо «енергетичного» кредиту,
можливiсть використання якого спливає у груднi ц.
р., залишається дуже багато запитань. По-перше, на
вiдмiну вiд Мiнагропроду, яке постiйно висвiтлювало
свою роботу над проблемами китайського кредиту,
Мiненерговугiлля практично не надає iнформацiї з
цього приводу. По-друге, за неофiцiйною iнформацiєю, пропозицiї Нафтогазу України, який визначений
одержувачем «енергетичного» кредиту, щодо енергетичних проектiв за китайськi кошти мiсяцями блукають коридорами української влади в пошуках необхiдного погодження.

вагонiв-зерновозiв через вiдкритий тендер i постачання засобiв захисту рослин до України.

вання лiнiї легкого метро для сполучення лiвобережної та правобережної частини Кременчука.

У першому кварталi 2017 р. тривало подальше залучення китайської сторони до здiйснення великих iнфраструктурних та транспортно-логiстичних проектiв
в Українi.

Увага китайської сторони до модернiзацiї iнфраструктури України є свiдченням серйозного пiдходу
до включення України у розбудову Нового шовкового
шляху, що має поєднати Китай з Європою. Саме у такому ключi слiд розглядати участь китайських корпорацiй у будiвництвi нових мостiв через р. Днiпро.

25 сiчня 2017 р. прес-служба Київської мiської держадмiнiстрацiї повiдомила, що у Києвi кiльцеву дорогу,
магiстраль «Нивки – Бровари» та розв’язку бiля станцiї метро Шулявська будуватиме китайська компанiя
China Road and Bridge Corporation (CRBC). Ця компанiя
запропонувала провести технiко-економiчнi розрахунки, а також реалiзувати цi проекти «пiд ключ» iз залученням фiнансування з Китаю. CRBC планує розбудувати столичну транспортну iнфраструктуру на суму
1,5 млрд доларiв США.
16 березня 2017 р. голова ПАТ «Укрзалiзниця» Войцех
Балчун пiд час перебування в Китаї з робочим вiзитом
заявив, що очiкує вiд найбiльшого китайського виробника рухомого залiзничного складу корпорацiї CRRC
пропозицiй щодо модернiзацiї українських дизельних
локомотив. За словами В. Балчуна, Укрзалiзниця має
амбiтнi плани на найближчi п’ять рокiв щодо iстотного оновлення рухомого складу та iнфраструктури. Китайська сторона зi свого боку запропонувала надати
ПАТ «Укрзалiзниця» вироблений у КНР електровоз для
тестової демонстрацiї. Крiм оновлення локомотивного парку Укрзалiзницю також цiкавлять перспективи
розвитку швидкiсного залiзничного руху в Українi. Попередньо сторони домовилися про створення спiльних експертних робочих груп.
21 березня 2017 р. пiдписано Меморандум про
спiвробiтництво мiж Державним агентством автомобiльних дорiг України та Китайською державною
корпорацiєю China road and bridge corporation. Меморандум передбачає спiвпрацю щодо проектування
та фiнансування будiвництва автомобiльної дороги
М-22/Е-584 Полтава – Олександрiя на дiлянцi об’їзду
м. Кременчук з мостовим переходом через р. Днiпро.
Меморандум пiдписали керiвник Укравтодору Славомiр Новак та вiце-президент CRBC Ду Фей. На сьогоднi в районi Кременчука єдиний мiст через Днiпро
має лише двi смуги руху для автомобiльного транспорту. Окрiм мiського сполучення, через цей мiст
проходить двi важливi автомобiльнi дороги державного значення: нацiональна Н-08 Бориспiль – Кременчук – Днiпро – Запорiжжя – Марiуполь та мiжнародна
М-22 Полтава – Олександрiя, яка є частиною європейського коридору Е-584 Полтава – Кишинiв – Слободзея
(Румунiя) та частиною 9-го пан’європейського транспортного коридору. Новий мiст забезпечить не тiльки якiсне сполучення через Днiпро, але й сприятиме
збiльшенню iнвестицiйної привабливостi Поднiпров’я
та появi десяткiв тисяч нових робочих мiсць. Передбачається, що пiсля реалiзацiї цього проекту iснуючий
дворiвневий Крюкiвський мiст буде використовуватися винятково для внутрiшньомiських поїздок, а у його
конструкцiї буде передбачена можливiсть облашту22

Помiтна активiзацiя контактiв мiж Україною та Китаєм в iнформацiйнiй сферi, що спостерiгалася наприкiнцi 2016 р., одержала продовження в 2017 роцi.
8 лютого 2017 р. голова Держкомтелерадiо О. Наливайко та заступник директора Головного управлiння
з питань преси, друку, радiомовлення, кiнематографiї
та телебачення КНР Чень Тiн пiдписали Меморандум щодо спiвпрацi мiж Держкомтелерадiо та вiдповiдним вiдомством Китаю. О. Наливайко зазначив,
що спiвробiтництво мiж Україною та Китаєм в сферi
телебачення й радiомовлення, а також у сферi видавничої справи здiйснюється вiдповiдно до укладених мiжвiдомчих угод. Нацiональна телекомпанiя
України обмiнюється контентом iз Центральним телебаченням Китаю, Київська фiлiя НСТУ спiвпрацює
з Хейлунцзянським телебаченням, в рамках якого
проведено «Тиждень Хейлунцзянського телебачення» та налагоджено спiвробiтництво з iнших питань.
Iнформацiйне агентство «Укрiнформ» установило
партнерськi вiдносини з китайським державним iнформацiйним агентством «Сiньхуа». Налагоджено
спiвпрацю з друкованим виданням китайського уряду
– газетою «Женьмiнь Жiбао». Керiвник китайської делегацiї Чень Тiн зазначив, що метою вiзиту китайської
делегацiї є розширення спiвпрацi з Україною в галузi
телебачення i радiомовлення, щоб народ обох країн
краще знав i розумiв одне одного. Сторони домовились про те, що розглянуть питання про можливiсть
налагодження спiвпрацi мiж Українським iнститутом
пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв телебачення,
радiомовлення i преси Держкомтелерадiо та Тренiнговим центром Головного державного управлiння у
справах преси, друку, радiомовлення, кiнематографiї
та телебачення КНР. Крiм того сторони зобов’язались
сприяти пiдготовцi й трансляцiї в Українi програм «Китай сьогоднi».
Протягом сiчня-березня 2017 р. зберiгалася тенденцiя
щодо активiзацiї українсько-китайських гуманiтарних
зв’язкiв. 19 сiчня 2017 р. вiдбулася зустрiч заступника мiнiстра економiчного розвитку й торгiвлi України
М. Тiтарчука, представникiв департаменту туризму
та курортiв Мiнекономрозвитку України, МЗС України
та авiакомпанiї «Мiжнароднi авiалiнiї України» з представниками Посольства КНР в Українi. Темою зустрiчi
була активiзацiя спiвпрацi у сферi туризму. У 2016 роцi
Україна ввела спрощений режим оформлення вiз для
громадян КНР, якi в’їжджають у країну з дiловою або
туристичною метою, у мiжнародних аеропортах «Бориспiль» та «Одеса». Пiд час зустрiчi обговорювалася
необхiднiсть пожвавлення органiзацiї групових туристичних поїздок туристiв з КНР до України китайськими

20 сiчня 2017 р. в мiжнародному аеропортi «Бориспiль»
вiдбувся святковий захiд з нагоди китайського нового
року та 25-ї рiчницi встановлення дипломатичних вiдносин мiж Україною та КНР. На святкування завiтали
представники Посольства КНР в Українi та китайської
дiаспори. Зокрема, присутнiх привiтав перший секретар посольства Є Шен i голова дiаспори пан Лi Сян.
Керiвник аеропорту Євгенiй Дихне познайомив гостей
з новим працiвником пасажирської служби аеропорту, який буде вiдповiдальним за сервiсне обслуговування гостей з КНР. На цю позицiю запросили вихiдця
з КНР Цзян Вея задля запобiганню мовному бар’єру
та забезпечення максимально комфортного обслуговування пасажирiв з Китаю.
25 сiчня 2017 р. китайська iнвестицiйна компанiї Smart
Mentor купила професiйний футбольний клуб «Суми»,
що до кiнця нинiшнього сезону має повнiстю перейти
пiд управлiння цiєї компанiї. Вiдповiдний договiр про
намiри пiдписано мiж Smart Mentor, Сумською ОДА та
ПАТ «СМНВО», яке до цього утримувало клуб.
28-30 сiчня 2017 р у Львовi вiдсвяткували китайське
Свято Весни (Новий рiк). Це свято львiв’яни та гостi
з-за кордону зустрiчають iз представниками Пiднебесної, якi проживають в обласному центрi, вже шостий рiк поспiль. Вiдзначання триває три днi й включає
ярмарки, новорiчну вечiрку, кулiнарнi майстер-класи
вiд китайського ресторану, спортивнi шоу, дитячу анiмацiю, виступи фольклорних колективiв.
7 лютого 2017 р. в Києвi в Нацiональнiй академiї образотворчого мистецтва i архiтектури вiдбулося
вiдкриття виставки «Новий шовковий шлях – вiдомi
китайськi художники та учнi», присвяченої 25-рiччю
встановлення дипломатичних вiдносин мiж Україною
i КНР. На заходi були присутнi Президент Нацiональної академiї мистецтв України, ректор НАОМА Андрiй
Чебикiн, представники Мiнiстерства культури України, студентства, громадськостi та мас-медiа, а також
китайськi митцi, серед яких, зокрема, народнi й заслуженi художники Гао Цзє та Ван Женьбо. У рамках вiзиту до Києва китайська делегацiя провела переговори
з керiвництвом НАОМА, за результатами яких було
досягнуто домовленостi щодо поїздки представникiв
студентства Академiї до Пекiну та вiдвiдання Китайської академiї сучасного живопису.
13-16 березня 2017 р. в Китаї перебувала українська
делегацiя на чолi з третiм президентом України Вiктором Ющенком. Пiд час вiзиту українська делегацiя
зустрiлась з головою асоцiацiї «Silk Road City Alliance»
Сун Жунхуа, взяла участь у круглому столi «Хатинка
мрiй Тараса Григоровича», вiдкрила виставку українського нацiонального живопису «Петрикiвськiй роз-

пис» та робiт українського скульптора Зноба, взяла
участь у вiдкриттi Українсько-китайського науково-дослiдного iнституту бiологiї, а також у бiзнес-форумi з питань комерцiалiзацiї наукових розробок, який
вiдбувся у бiзнес-центрi технологiчного парку “Мiсто-мрiй” (м. Ханчжоу).
У першому кварталi 2017 р. спостерiгалося подальше пожвавлення українсько-китайської спiвпрацi
на регiональному рiвнi. У сiчнi з робочим вiзитом
у КНР перебувала делегацiя Вiнницької областi на
чолi з першим заступником голови обласної державної адмiнiстрацiї А. Гижком. У ходi вiзиту до провiнцiї
Чжецзян було презентовано економiчний потенцiал
Вiнниччини, зокрема представлено можливостi постачання продукцiї сiльського господарства: зернових культур, олiї соняшникової, м’яса птицi, сухого молока. Пiд час проведених переговорiв розглядалась
можливiсть налагодження виробництва сонячних панелей та електромобiлiв у Вiнницькiй областi.
13 лютого 2017 р. голова Кiровоградської облдержадмiнiстрацiї С. Кузьменко зустрiвся з представниками
академiї сiльськогосподарських наук мiста Сюйчжоу
провiнцiї Цзянсу. Мета вiзиту – обмiн досвiдом у вирощуваннi екологiчно-чистої продукцiї мiж науковцями
з КНР та аграрiями Кiровоградщини. Делегацiя вiдвiдала Кiровоградську державну сiльськогосподарську дослiдну станцiю Нацiональної академiї аграрних наук України, а також фiлiю державної установи
“Держґрунтохорона”. Очiльник областi презентував
сiльськогосподарську галузь Кiровоградщини, а також розповiв про виробництво сiльськогосподарської
технiки на територiї областi.
Того ж дня вiдбулась зустрiч голови Одеської обласної
державної адмiнiстрацiї М. Степанова з Генеральним
консулом КНР в Одесi панi Чжао Сянжун. «Я нацiлений
на тiсну спiвпрацю Одеського регiону з вашою країною, зокрема, у сферi туризму. Мною створюється
пiдроздiл в штатi обласної державної адмiнiстрацiї,
який буде займатися саме iнвестицiями в туристичну
галузь. Тому сподiваюся вже в цьому роцi спiльними
зусиллями проводити дiловi та iнвестицiйнi форуми
та рекреацiйно-просвiтницькi заходи», – сказав М.
Степанов. Представники китайської сторони привiтали главу областi з призначенням i вiдзначили, що в
Одеському регiонi є великi ресурси для залучення
iнвестицiй i створення робочих мiсць для мiсцевого
населення.
10 березня 2017 р. пiд час зустрiчi голови Львiвської
облдержадмiнiстрацiї О. Синютки з радником iз торгово-економiчних питань Посольства КНР в Українi
Лю Цзюнєм, китайський дипломат повiдомив про зацiкавленiсть двох державних китайських компанiй у
будiвництвi смiттєпереробного заводу на Львiвщинi,
а також планах китайської сторони щодо розвитку
авiасполучення зi Львовом для обмiну туристами. За
словами О. Синютки, крiм спорудження заводу з переробки твердих побутових вiдходiв, китайськi iнвестори готовi будувати дороги, ТЕЦ, модернiзувати шахти,
а також вкладати кошти в сiльське господарство.
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туроператорами. Запропоновано в 2017 роцi зосередити увагу на практичнiй реалiзацiї Меморандуму про
взаєморозумiння мiж Державним агентством України
з туризму та курортiв i Нацiональною туристичною
адмiнiстрацiєю КНР про сприяння груповим туристичним поїздкам китайських туристiв до України (вiд
05.12.2013) та спiльнiй участi у виставкових заходах,
що проходитимуть у КНР.

Подiї у вiдносинах Україна-Китай (сiчень-березень 2017). Оцiнка в балах
Дата
4 сiчня

13 сiчня
17 сiчня

19 сiчня
20 сiчня

25 сiчня

28-30 сiчня
2 лютого
7 лютого
8 лютого
12 сiчня
13 лютого

14 лютого
16 лютого
28 лютого

10 березня
15 березня
16 березня
22 березня
27 березня
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Подiя
Президент Петро Порошенко привiтав Голову КНР Сi Цзiньпiна iз 25-рiччям встановлення
дипломатичних вiдносин мiж Україною та КНР.
Голова КНР Сi Цзiньпiн привiтав Главу Української держави та народ України з нагоди 25-рiччя
установлення дипломатичних вiдносин мiж КНР та Україною.
Китай передав МЗС України телекомунiкацiйне обладнання на суму близько 100 тисяч доларiв.
У рамках участi у Всесвiтньому економiчному форумi в Давосi Президент Петро Порошенко
провiв зустрiч з Головою КНР Сi Цзiньпiном.
На офiцiйному прийомi з нагоди 25-рiччя встановлення дипломатичних стосункiв мiж Україною
та КНР посол КНР в Українi Ду Вей пiдкреслив важливе значення змiцнення українськокитайської спiвпрацi у 2017 роцi, особливо у сферi торгiвлi.
Делегацiя Вiнницької областi на чолi з першим заступником голови обласної державної
адмiнiстрацiї А. Гижком перебувала з робочим вiзитом в КНР.
Вiдбулась зустрiч заступника Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України М. Тiтарчука,
представникiв Департаменту туризму та курортiв Мiнекономрозвитку, МЗС України та
авiакомпанiї «Мiжнароднi авiалiнiї України» з представниками Посольства КНР в Українi.
Вiдбулася робоча зустрiч китайської iнспекцiйної групи зi спецiалiстами Державної служби
України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв.
В ДП МА «Бориспiль» вiдбувся святковий захiд з нагоди Китайського Нового року та 25-ї рiчницi
дипломатичних вiдносин мiж Україною та КНР.
За повiдомленням прес-служби Київської мiської держадмiнiстрацiї у Києвi Велику кiльцеву
дорогу, магiстраль “Нивки-Бровари” та розв’язку бiля станцiї метро Шулявська буде
розбудовувати китайська компанiя China Road and Bridge Corporation (CRBC).
Китайська iнвестицiйна компанiї Smart Mentor купила професiйний футбольний клуб «Суми».
У Львовi вiдсвяткували Китайський Новий рiк.
Пiд час засiдання Ради Безпеки Органiзацiї щодо загострення конфлiкту в районi Авдiївки
постiйний представник КНР при ООН заявив, що Китай уважно стежить за ситуацiєю в Українi та
занепокоєний останньою ескалацiєю, в результатi якої загинули цивiльнi особи.
У Києвi в Нацiональнiй академiї образотворчого мистецтва i архiтектури вiдбулося вiдкриття
виставки «Новий шовковий шлях – вiдомi китайськi художники та учнi», присвяченої 25-рiччю
встановлення дипломатичних вiдносин мiж Україною i КНР.
Голова Держкомтелерадiо О. Наливайко та заступник директора Головного управлiння з
питань преси, друку, радiомовлення, кiнематографiї та телебачення КНР Чень Кiн пiдписали
Меморандум щодо спiвпрацi мiж Держкомтелерадiо та вiдповiдним вiдомством Китаю.
У Кабiнетi мiнiстрiв України вiдбулася робоча нарада з питань iнвестицiйних проектiв у рамках
українсько-китайського спiвробiтництва пiд головуванням Першого вiце-прем’єр-мiнiстра –
мiнiстра економiчного розвитку України С. Кубiва.
Вiдбулась зустрiч голови Одеської обласної державної адмiнiстрацiї М. Степанова з Генеральним
консулом КНР в Одесi панi Чжао Сянжун.
Голова Кiровоградської облдержадмiнiстрацiї С. Кузьменко зустрiвся з представниками академiї
сiльськогосподарських наук мiста Сюйчжоу провiнцiї Цзянсу (КНР).
Командувач нацiональної гвардiї України генерал-лейтенант Юрiй Аллеров домовився з
вiйськовим аташе Посольства КНР в Українi старшим полковником Цао Сяоцзянем про
розвиток спiвпрацi Нацгвардiї з народною озброєною мiлiцiєю КНР.
Президент України П. Порошенко повiдомив про свої домовленостi з польськими та китайськими
партнерами щодо модернiзацiї українських енергогенеруючих компанiй.
Китайська народна асоцiацiя дружби з закордоном влаштувала в Пекiнi урочистий прийом з
нагоди 25-ї рiчницi встановлення дипломатичних вiдносин мiж Україною та КНР.
Асоцiацiя “Укрсадпром” та China Haisum Engineering Co., Ltd. пiдписали Меморандум про
взаєморозумiння.
Зустрiч голови Львiвської облдержадмiнiстрацiї О. Синютки з радником iз торгово-економiчних
питань Посольства КНР в Українi Лю Цзюнєм
Глава ДПЗКУ О. Григорович повiдомив, що китайська компанiя ССЕС готова iнвестувати в
реконструкцiю Миколаївського портового елеватора.
Робочий вiзит голови ПАТ “Укрзалiзниця” Войцеха Балчуна до Китаю.
Китай погодився знизити ставку кредиту для Державної зернової корпорацiї Українi.
У Києвi на самiтi країн-членiв ГУАМ Прем’єр-мiнiстр України В. Гройсман заявив про
поглиблення спiвробiтництва у Чорноморсько-Каспiйському регiонi як елемент розбудови
китайської стратегiчної iнiцiативи «Один пояс, один шлях».

Бали
+1
+1
+1
+5
+1

+0,5
+1

+0,5
+0,5
+0,5

+0,5
+0,5
+2

+0,5

+1

+1

+0,5
+0,5
+2

+1
+0,5
+1
+0,5
+0,5
+0,5
+0,5
+2
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ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-РОСIЯ
Сiчень – Березень 2017
Позитивнi бали: +1
Негативнi бали: -62
Загалом: -61

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
Початок року був для Росiї багатообiцяючим з огляду на свiтовi розклади. Кремль розраховував на виборчий сезон
у ключових столицях свiту, що мав почати давати плоди. По лiнiї Вашингтон-Москва очiкувалося потеплiння, яке
промотував у електоральний перiод Дональд Трамп. У Кремлi розраховували на кризу у вiдносинах Києва та Брюсселя – чи стосовно надання безвiзового режиму, чи щодо недоратифiкацiї Угоди про асоцiацiю, чи щодо виконання
мiнських домовленостей. Проте потеплiння не сталося, надання безвiзового режиму вийшло на фiнальну пряму,
США i ЄС продовжують пiдтримувати Україну. Не зовсiм все райдужно виглядає i зi ставками Росiї щодо виборiв у
Францiї та Нiмеччинi (принаймнi станом на завершення першого кварталу цього року).
Очiкуваний у Кремлi полiтично-дипломатичний переможний блiцкриг над Україною переноситься (якщо вiдбудеться взагалi). Тестовим у останнi три мiсяцi було воєнне протистояння бiля Авдiївки наприкiнцi сiчня-початку лютого.
Воно, власне, чи не найяскравiше виявило iнтерес Кремля, який полягає, з одного боку, у вiдновленнi дiалогу з
ключовими свiтовими акторами, а з iншого, у дискредитацiї України.
Мiж Росiєю й Україною, мiж тим, намiтилася своєрiдна конкуренцiя: хто перший iз президентiв – Путiн чи Порошенко – зустрiнеться з американським колегою. Водночас за останнi три мiсяцi стало вiдомо про як мiнiмум двi
телефоннi бесiди мiж президентами України i Росiї. Як вiдомо, у серпнi минулого року пiсля так званої «української
диверсiї» в Криму Владiмiр Путiн вiдмовився вiд будь-яких контактiв iз українським президентом. Однiєю з тем
обговорення, iмовiрно, була блокада окупованих територiй на Донбасi.
Останнi три мiсяцi, як i останнi три роки, були перенасиченими рiзного роду спецоперацiями. У цьому й полягає чи
не основна сутнiсть українсько-росiйських вiдносин на нинiшньому етапi – спецоперацiї замiсть кооперацiї: кiлькiсть заяв про спецоперацiї зростає пропорцiйно падiнню рiвня економiчної, полiтичної чи будь-якої iншої спiвпрацi.
Блокада окупованих районiв, визнання Росiєю документiв, якi видають українцям незаконнi утворення, убивство
колишнього росiйського депутата – усi цi подiї Україна зараховує до спецоперацiй, органiзованих Москвою.
Мiжнародне право – це та сфера, на яку в Українi покладають чи не найбiльше сподiвань для вiдстоювання позицiї,
пошуку справедливостi пiсля агресiї Росiї. Справа в Мiжнародному судi ООН у Гаазi, напевно, посiдає центральне
мiсце серед усiх позовiв, якi сьогоднi перебувають у багатьох судах свiту – чи це стосується розгляду питання про
так званий борг Януковича у 3 млрд доларiв у Лондонi (Британiя), чи арбiтражу щодо газової суперечки мiж Києвом
i Москвою у Стокгольмi (Швецiя), чи позовiв до Європейського суду з прав людини у Страсбурзi (Францiя).

ХРОНIКА ВIДНОСИН

Францiї та Нiмеччинi (принаймнi станом на завершення першого кварталу цього року).

Велика невдача замiсть великої
домовленостi

Очiкуваний у Кремлi полiтично-дипломатичний переможний блiцкриг над Україною переноситься (якщо
вiдбудеться взагалi). Утiм, складається враження, що
першi три мiсяцi 2017 року вдарили по самовпевнених
сподiваннях Росiї бiльше, нiж останнi три роки, вiдколи почалася агресiя Москви проти України. При цьому
господаревi Кремля необхiднi дипломатичнi перемоги вже зараз, оскiльки наближається дата його чергового переобрання – перемоги у зовнiшнiй полiтицi
могли б виявитися чи не єдиними перемогами на тлi
динамiчного зростання невдоволення рiвнем життя
серед росiян.

Початок року був для Росiї багатообiцяючим з огляду
на свiтовi розклади. Кремль розраховував на виборчий сезон у ключових столицях свiту, що мав почати
давати плоди. По лiнiї Вашингтон-Москва очiкувалося
потеплiння, яке промотував у електоральний перiод
Дональд Трамп. У Кремлi розраховували на кризу у
вiдносинах Києва та Брюсселя – чи стосовно надання
безвiзового режиму, чи щодо недоратифiкацiї Угоди
про асоцiацiю, чи щодо виконання мiнських домовленостей. Проте потеплiння не сталося, надання безвiзового режиму вийшло на фiнальну пряму, США i ЄС
продовжують пiдтримувати Україну. Не зовсiм все
райдужно виглядає i зi ставками Росiї щодо виборiв у
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Тестовим у останнi три мiсяцi було воєнне протистояння бiля Авдiївки наприкiнцi сiчня-початку лютого.
Воно, власне, чи не найяскравiше виявило iнтерес
Кремля, який полягає, з одного боку, у вiдновленнi дiа-

Якщо проаналiзувати дискурс бiльшостi свiтових масмедiа, то оцiнка боїв бiля Авдiївки була однозначною
i зовсiм не вигiдною для Владiмiра Путiна, як вiн не
намагався подати картинку у привабливому для себе
свiтлi: ескалацiя сталася з вини саме Росiї, аби перевiрити свiтову спiльноту на здатнiсть реагувати,
а також спонукати захiдних лiдерiв (у першу чергу,
Трампа) сiсти за стiл переговорiв. Холодним душем
для Москви став виступ американської представницi в Радi Безпеки ООН, яка своїми заявами дала чiтко зрозумiти: Вашингтон не заплющуватиме очi на
росiйськi провокацiї в Українi.
Мiж Росiєю й Україною, мiж тим, намiтилася своєрiдна конкуренцiя: хто перший iз президентiв – Путiн чи
Порошенко – зустрiнеться з американським колегою.
В Українi представники влади вiдверто заявляють про
важливiсть i символiзм першої зустрiчi саме з українським лiдером. Представники Кремля напiвскромно
наголошують на своїй байдужостi до цього символiчного забiгу. Проте цiлком очевидно, що для Москви
не менш важливо влаштувати зустрiч першими, адже
росiйськi дипломати активно працюють над органiзацiю зустрiчi Трампа з Путiним у Гамбурзi на зустрiчi
Групи двадцяти 7-8-го липня. Схоже, такого змагання
в iсторiї мiжнародних вiдносин ще не було – вiд гонки
озброєнь країни перейшли до гонки зустрiчей.
Визначальне мiсце в цих перегонах посiдає телефонна дипломатiя. В Українi особливо вiдзначають той
факт, що Петро Порошенко уже двiчi поговорив з Дональдом Трампом. Друга бесiда, до слова, вiдбулася
пiсля розмови господарiв Бiлого дому й Кремля – i, не
виключено, це пiшло на користь Українi, оскiльки Петро Порошенко мiг подати вичерпну iнформацiю щодо
подiй навколо Авдiївки. Фактично за українським лiдером було останнє слово; вiдтак, змагання за умовний
«Кубок Трампа» можуть бути позбавленi сенсу: важливо не те, коли вiдбудеться зустрiч; важливо, про що на
нiй iтиметься i яких результатiв удасться досягнути.

Водночас за останнi три мiсяцi стало вiдомо про як
мiнiмум двi телефоннi бесiди мiж президентами України i Росiї. Як вiдомо, у серпнi минулого року пiсля так
званої «української диверсiї» в Криму Владiмiр Путiн
вiдмовився вiд будь-яких контактiв iз українським
президентом. Через витiк у росiйськi мас-медiа стало
вiдомо, що за останнiй час вiдбулися чотири телефоннi бесiди мiж президентами. В Адмiнiстрацiї Президента були змушенi вiдреагувати на таку iнформацiю,
уточнивши, що вiдбулося двi розмови в лютому – вони
були присвяченi передовсiм подiям навколо Авдiївки,
звiльненню заручникiв на Донбасi, а також передачi
Українi полiтв’язнiв iз росiйських тюрем. Утiм, за деякою iнформацiєю, пiд час однiєї з бесiд порушувалося також питання блокади окупованих територiй, яке
здiйснювали колишнi ветерани АТО i представники
опозицiйних полiтичних сил. Виходячи з публiчних
заяв росiйського керiвництва (зокрема, МЗС Росiї про
влаштування Україною чогось «на зразок гетто»), цiлком очевидно, що Путiн закликав Порошенка до припинення блокадної акцiї; так само не виключено, що
могли пролунати i заяви з шантажем, якi згодом були
втiленi. 18 лютого Росiя визнала документи, виданi
громадянам так званими ДНР i ЛНР; 1 березня розпочалася так звана «нацiоналiзацiя» пiдприємств, якi до
цього працювали в українському правовому полi. Телефоннi переговори мiж президентами України й Росiї
були влаштованi нiбито за пiдтримки лiдерiв Францiї i
Нiмеччини (без сумнiву, ключову роль у цьому зiграла
Ангела Меркель). Цiкаво, що росiйська сторона була
особливо не зацiкавлена у вiдновленнi телефонного
дiалогу з Петром Порошенком, адже саме Путiн пiсля
кримської провокацiї заявив про «марнiсть» продовження переговорiв. Проте саме в Росiї стався витiк iнформацiї про їхнє спiлкування – напевно, у Кремлi розумiли, що таким чином пiдкладають дров до багаття:
опозицiя час вiд часу звинувачує Петра Порошенка у
змовi з Росiєю, виняткової гостроти такi звинувачення
набували на тлi iсторiї з блокадою. Телефоннi бесiди
мали фактично пiдтвердити це – очевидно, росiйська
верхiвка затаїла серйозну образу за те, що не все
йшло за кремлiвським планом. Витiк про телефоннi
розмови таким чином мав стати знаряддям помсти.
Утiм, очiкуваного ефекту не вийшло: скандальна iнформацiя «прожила» лише кiлька днiв.

Спецоперацiї замiсть кооперацiї
На те, що витiк iнформацiї про телефоннi переговори
був помстою, вказує i збiг у датах: публiкацiя про телефоннi розмови президентiв з’являється 1 березня –
у день запуску так званої «нацiоналiзацiї» українських
пiдприємств на окупованих територiях. Росiя у звичнiй гiбриднiй манерi вирiшила задiяти кiлька важелiв
впливу: з одного боку – економiчний, з iншого – iнформацiйний.
Останнi три мiсяцi, як i останнi три роки, були перенасиченими рiзного роду спецоперацiями. У цьому й
полягає чи не основна сутнiсть українсько-росiйських
вiдносин на нинiшньому етапi – спецоперацiї замiсть
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логу з ключовими свiтовими акторами, а з iншого, в
дискредитацiї України. Можна навiть вiдзначити взаємозалежнiсть двох цiлей, якi можна описати формулою: примирення з Заходом через дискредитацiю
України. Оцiнюючи бої бiля Авдiївки, Путiн видав на-гора одразу кiлька iнформацiйних штампiв, навколо
яких росiйська пропагандистська машина працювала
особливо активно останнiм часом. По-перше, за його
словами, Україна сама провокує бої, аби виставляти
себе «жертвою агресiї»; по-друге, привертати увагу
Києву важливо, щоб заохотити захiдних партнерiв надавати фiнансову пiдтримку; по-третє, у такий спосiб
Україна шукає шляхiв для налагодження комунiкацiї
з новим американським президентом. Одночасно
прес-секретар Путiна наголосив, що чергове зiткнення на Донбасi – «зайвий привiд для найшвидшого вiдновлення дiалогу i спiвробiтництва мiж Росiєю i Америкою». Дивним чином загострення збiглося в часi з
телефонною бесiдою американського та росiйського
президентiв.

кооперацiї: кiлькiсть заяв про спецоперацiї зростає
пропорцiйно падiнню рiвня економiчної, полiтичної чи
будь-якої iншої спiвпрацi. Слово «спецоперацiя» чи не
найчастiше зустрiчається в заявах українських можновладцiв, адресованих Росiї. Усi такi закиди, звичайно, росiйська влада вiдкидає, зазначаючи, що Українi
вигiдно списувати все «на руку Москви». Втiм, часом
приписування усiх проблем росiйським спецоперацiям викликає скепсис i у багатьох українцiв. Особливо, якщо це стосується звинувачень можновладцiв у
корупцiї.
У коридорах української влади говорять про двi стратегiї Москви щодо України. Перша: розколоти країну
зсередини через надання посилених автономних прав
регiонам – почалося втiлення цього плану пiд умовною назвою «Новоросiя» ще в 2014 роцi. Друга: полiтична дестабiлiзацiя України (наприкiнцi минулого
року отримала умовну назву «Шатун»). Через те, що
план «Новоросiя» пiшов нанiвець, головний акцент, як
вважають в Українi, у Москвi зроблено на послабленнi української влади, на збуреннi протестних настроїв
– для представлення зовнiшнiм акторам України як
failed state, яка не вартує мiжнародної пiдтримки.
Так, до росiйських спецоперацiй за останнi три мiсяцi
українська влада зарахувала наступнi подiї:
1. Блокада окупованих територiй. «Насправдi все це
виявилося спецоперацiєю, спрямованою на те, аби
виштовхнути окупованi райони з українського Донбасу в Росiйську Федерацiю», – хоч Петро Порошенко
напряму i не говорить про причетнiсть саме Москви
до цiєї спецоперацiї, проте мiж рядками це читається. Серед самих можновладцiв лунають найрiзноманiтнiшi варiанти щодо режисерiв блокади. Перший
– Росiя зрозумiла, що Україна не збирається виконувати мiнських домовленостей вiдповiдно до очiкувань
Москви, а тому вирiшила пiти ва-банк i вiдiбрати українськi пiдприємства. Другий – опозицiонери готуються
до дострокових виборiв; третiй – олiгархи зводять мiж
собою рахунки. Четвертий – один iз олiгархiв вчинив
помсту над президентом; обговорювалася навiть версiя, що саме цей олiгарх намагається вийти з опали
росiйського лiдера, а тому i затiяв акцiю, яка мала
привести до захоплення українських пiдприємств. Деякi з цих версiй виглядають як цiлком обґрунтованi,
деякi можуть претендувати на правдоподiбнiсть iз великою натяжкою. Утiм, факт залишається фактом, що
спецоперацiя була би позбавлена ґрунту, якби влада
вiд початку вiдкрито розповiла про роботи пiдприємств на окупованих територiях. Фактично аргументи щодо припинення блокади були наведенi на етапi,
коли емоцiї брали гору, суспiльна пiдтримка точно не
перебувала на боцi влади. Останнiй чинник, схоже, i
превалював у процесi прийняття рiшень РНБОУ про
припинення транспортного сполучення з окупованими територiями. Росiя, мiж тим, була б у виграшi за
будь-якого сценарiю: за блокади вона i надалi може
говорити про те, що Україна провокує гуманiтарну катастрофу в регiонi (до слова, в Євросоюзi такi оцiнки
подiляють); за вiдсутностi блокади в iнформпросторi
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України розганялося б звинувачення про «торгiвлю на
кровi». Серед аргументiв української влади, мiж тим,
не пролунав один чи не найбiльш красномовний приклад не на користь блокадникiв. У Республiцi Молдова
роками вимагали вiд приднiстровських пiдприємств
працювати в її правовому полi. У 2006 роцi сепаратистський режим пiсля тиску, зокрема й з боку України, пристав на цю вимогу – документи приднiстровцi
оформлюють у митнiй службi Молдови. Однак у цьому випадку йдеться лише про формальне визнання
молдовської юрисдикцiї для зовнiшньої торгiвлi приднiстровцiв; податки вiд цiєї роботи все одно йдуть
до бюджету невизнаного утворення. Україна ж мала
унiкальну ситуацiю, коли ще й податки йшли до українського бюджету. Невеличке нагадування: у 2006 роцi
Росiя так само звинувачувала Україну в «економiчнiй
блокадi». У будь-якому випадку блокадна iсторiя ще
даватиме про себе знати.
2. Визнання документiв «ДНР/ЛНР». Якщо так звана
«нацiоналiзацiя» українських пiдприємств не викликала жодного резонансу у захiдних столицях, то указ
Путiна про визнання документiв, виданих незаконними утвореннями, призвiв до однозначного осуду. Найприкметнiшим був контекст, у якому було ухвалене це
рiшення. Iз одного боку, Путiн почав усвiдомлювати,
що «великої домовленостi» йому досягнути не вдасться – авдiївський тест не принiс бажаних результатiв
Москвi. З iншого боку, Україна демонструвала, що не
вiдступиться вiд своєї позицiї в рамках мiнських переговорiв: спочатку гарантування безпеки, а потiм –
запуск полiтичної частини врегулювання. Путiнський
указ, таким чином, є ще одним виявом вiдчайдушного
реваншу, нагадування про себе. Рiшення було оголошено одразу пiсля переговорiв мiнiстрiв закордонних
справ у нормандському форматi у Мюнхенi. Мiж тим,
привертає увагу, що як би не намагався Владiмiр
Путiн демонструвати свою зухвалу самовпевненiсть,
в офiцiйних заявах Росiя намагається дотримуватися,
так би мовити, норм пристойностi (щонайменше на
юридичному рiвнi). Так, в указi йдеться аж нiяк не про
громадян ЛНР чи ДНР, а про громадян України; бiльше
того, жодної згадки про самi нелегальнi утворення.
Натомiсть в указi йдеться про «територiї окремих районiв Донецької i Луганської областей України». Крiм
того, в документi наголошується, що вiн має тимчасовий характер – «до полiтичного врегулювання на
основi мiнських угод». Традицiйно Кремль прикрився
«нормами мiжнародного гуманiтарного права», сподiваючись, можливо, на спiвчуття зi сторони європейських партнерiв. Розчулити єесiвцiв у цьому випадку
не вдалося. Звичайно, що юридична казуїстика, з якої
Росiя може викладати майстер-класи, не свiдчить про
якiсь поступки, проте вона може опосередковано говорити про те, що Владiмiр Путiн порушує мiжнародне
право все ж iз помiтною часткою остраху. Особливо
на тлi розгляду справи в Мiжнародному судi ООН в Гаазi чи позовiв в Європейський суд iз прав людини, де
якраз такi укази можуть фiгурувати як докази.
3. Полiтичний тероризм. Убивство колишнього росiйського народного депутата Дениса Вороненкова фак-

4. Вербування українцiв, етнiчнi автономiї. Останнi три мiсяцi вiдзначилися кiлькома заявами Служби
безпеки України, якi демонструють активiзацiю росiйських спецслужб. Так, було повiдомлено, що ФСБ вербує громадян України, якi прибувають до окупованих
територiй Донбасу i Криму. Керiвництво СБУ також
звернуло увагу, що останнiм часом помiтна «безпрецедентна активнiсть» розвiдувальної, диверсiйної,
пiдривної дiяльностi, спрямованої на те, аби розширити зону нестабiльностi на iншi регiони України.
Українськi спецслужби зауважують, що використання
етнiчного чинника вiдбувається зараз на захiднiй та
пiвенно-захiднiй Українi. У СБУ, зокрема, вважають,
що найбiльшу увагу Москви привертають громади
угорцiв, румунiв, болгар, гагаузiв, русинiв.
5. Мирнi плани. Останнi три мiсяцi були позначенi
справжнiм бумом мирних iнiцiатив вiд громадян України – аналiтики, олiгархи, маловiдомi полiтики (серед
найбiльш обговорюваних плани олiгарха Вiктора Пiнчука й народного депутата Андрiя Артеменка). Якi б
цiлi автори миротворчих iдей перед собою не ставили,
здебiльшого вони викликали на себе шквал критики i
гнiву: їх звинувачували у вiдстоюваннi iнтересiв Росiї,
а не України. Так, в Адмiнiстрацiї Президента були
впевненi, що мирнi плани – нiщо iнше, як вияв гiбридної вiйни, спрямований на вiдвернення уваги (зокрема
вiд вимог до Росiї припинити вогонь на Донбасi). Автори-миротворцi, звичайно, вiдхрещувалися вiд «руки
Москви». Бiльшiсть iз цих мирних планiв вписувалися
в загальний дискурс передчуття домовленостi (чи просто кажучи, змови) глобальних гравцiв – США й Росiї
– без урахування iнтересiв України. Iз плином часу,
коли велика домовленiсть Трампа i Путiна ставала
дедалi примарнiшою, меншала кiлькiсть i бажаючих
помирити Україну й Росiю. Так, план Пiнчука з’явив-

ся пiд Новий рiк, план Артеменка – наприкiнцi лютого,
на лютий випадає i план Сергiя Тарути. Бiльшiсть iз
мирних планiв передбачали поступки зi сторони Києва, що i викликало критику. Одна з головних стосувалася перегляду позицiї України щодо статусу Криму:
чи то передачу його в оренду Росiї, чи досягнення
рiшення про «нiчийнiсть» пiвострова, чи замовчування кримської теми взагалi задля справи миру. Якщо
в Москвi i справдi виношувалася iдея досягнення big
deal iз Вашингтоном через iнiцiативу Києва пiдiграти
такiй домовленостi, виступивши з планом поступок,
то задум виявився невдалим. При цьому той факт, що
за три останнi мiсяцi з’явилося чи не з десяток мирних планiв, дискредитує й iнший можливий сценарiй:
Росiя могла ставити перед собою мету скористатися
варiантом врегулювання, народженим саме у Києвi.
Утiм, какофонiя мирних планiв погубила можливiсть
такого сценарiю у зародку (якщо цей сценарiй, звiсно,
iснував, позаяк у кожного з авторiв вистачило власних мотивiв виступати з iдеями примирення).

Гаазький процес
Мiжнародне право – це та сфера, на яку в Українi
покладають чи не найбiльше сподiвань для вiдстоювання позицiї, пошуку справедливостi пiсля агресiї
Росiї. Справа в Мiжнародному судi ООН у Гаазi, напевно, посiдає центральне мiсце серед усiх позовiв, якi
на сьогоднi перебувають у багатьох судах свiту – чи
це стосується розгляду питання про так званий борг
Януковича у 3 млрд доларiв у Лондонi (Британiя), чи
арбiтражу щодо газової суперечки мiж Києвом i Москвою в Стокгольмi (Швецiя), чи позовiв до Європейського суду з прав людини у Страсбурзi (Францiя).
Три роки знадобилося Українi, аби подати позов проти
Росiї до Мiжнародного суду ООН. Об’ємний документ,
який у цiлому зводиться до двох основних обвинувачень – пiдтримка Росiєю тероризму на територiї України, а також дискримiнацiї кримських татар i українцiв
у Криму (Росiю звинувачено в порушеннi зобов’язань,
взятих у рамках Мiжнародної конвенцiї про боротьбу
з фiнансуванням тероризму й Мiжнародної конвенцiї
про лiквiдацiю всiх форм расової дискримiнацiї). Українськi дипломати пiдiйшли до справи серйозно, врахувавши, зокрема, помилки Грузiї. Остання апелювала
до Гааги з приводу недотримання Росiєю, зокрема,
Мiжнародної конвенцiї про лiквiдацiю всiх форм расової дискримiнацiї, але через iгнорування процедур
програла. Нагадаємо, Грузiя подала заяву до Суду
ООН одразу пiсля вiйни з Росiєю 12 серпня 2008 року.
Тбiлiсi звинуватив Росiю в тому що вона, починаючи
з 1990 року, безпосередньо i через пiдконтрольнi їй
структури в Абхазiї i Пiвденнiй Осетiї, здiйснює дискримiнацiю грузинського населення. У 2011 роцi суддi
вiдхилили позов: суд вирiшив, що Грузiя не дотрималася вимог статтi 22 Мiжнародної конвенцiї, яка передбачає перед звернення до судової iнстанцiї вжити
заходiв для врегулювання спору – провести вiдповiднi
двостороннi переговори. Україна пообiцяла передати
до Гааги всю доказову базу, яка свiдчить про десятки
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тично в першi ж години було названо спецоперацiєю
ФСБ. Ще в сiчнi секретар РНБОУ Олександр Турчинов
заявив, що Росiя переходить до нового етапу гiбридної вiйни – убивств полiтикiв, громадських дiячiв i журналiстiв iз метою дестабiлiзацiї ситуацiї. Заява Турчинова була пов’язана зi спробою замаху на народного
депутата Антона Геращенка – нiбито через викриття
ним росiян, причетних до злочинiв на окупованiй територiї України. Денис Вороненков – за словами представникiв української влади, особливо цiнний свiдок,
який мiг подiлитися важливою iнформацiєю i щодо
методiв роботи росiйський спецслужб, i щодо схем
збагачення перших осiб Росiї, i щодо справи проти
екс-президента України Вiктора Януковича. Згаданий
вище Геращенко повiдомив, що убивця «пройшов курс
спецiального навчання в школi для диверсантiв, створенiй ще за часiв сталiнського НКВС». Щоправда, СБУ
згодом не змогла цього пiдтвердити. Президент Порошенко назвав вбивство Вороненкова «актом державного тероризму з боку Росiї», звернув увагу на «явний
почерк росiйських спецслужб, що ранiше неодноразово проявлявся в рiзних європейських столицях». У
Москвi у вiдповiдь висловили сумнiв, що розслiдування буде об’єктивним, а офiцiйна представниця МЗС
Росiї назвала українську владу «режимом-убивцею».

спроб врегулювати проблеми шляхом переговорiв.
Так, за двома конвенцiями мiж Україною та Росiєю
сталося понад 70 обмiнiв дипломатичними нотами.
Українi буде досить складно вiдстоювати свою позицiю з багатьох мiркувань: потрiбна беззаперечна
доказова база, яка б не дозволила Росiї вдаватися
до манiпуляцiй; безпрецедентнiсть справи вимагає
вiд українських правникiв i закордонних партнерiв-юристiв такої ж безпрецедентної квалiфiкацiї; максимальна публiчнiсть цього процесу, залучення свiтових
мас-медiа може бути кращою запорукою справедливого розгляду питання.
Україна переслiдує в Мiжнародному судi ООН три головнi цiлi:
1. Суд має оголосити рiшення, в якому б чiтко йшлося про порушення Росiєю мiжнародних конвенцiй.
2. Зобов’язати Росiю негайно припинити порушення
мiжнародних зобов’язань (припинити пiдтримку формувань, якi займаються терористичною дiяльнiстю,
дозволити дiяльнiсть Меджлiсу, припинити переслiдування кримських татарiв i етнiчних українцiв у Криму).
3. Зобов’язати Росiю компенсувати заподiяну шкоду.
Iнформацiї про суму компенсацiї наразi немає. Утiм,
зважаючи на продовження агресiї Росiї, було б справдi передчасним виставляти якiсь рахунки Москвi –
сума все одно зростатиме в геометричнiй прогресiї.
У Росiї не менш серйозно поставилися до позову України. Аналiз аргументiв росiйської сторони частково
вiдображає i нинiшню, i майбутню стратегiю Кремля
щодо гаазького процесу. Москва дотримується такої
позицiї: 1. Україна свiдомо не хотiла вирiшувати проблеми в двосторонньому порядку, переслiдуючи єдину мету – подати позов до Мiжнародного суду ООН. 2.
Україна надає сфальсифiкованi матерiали – такi, що
не пiдтверджують недотримання Росiєю мiжнародних
конвенцiй.
Контент-аналiз провладних мас-медiа дозволяє
виокремити низку iнших iдей, на яких вибудовується
лiнiя захисту Кремля перед пересiчними росiянами:
1. Росiя мала першою подати позов на Україну через
переслiдування росiйськомовних. 2. Американцi не
визнають примату мiжнародного права – чому має
визнавати Росiя? 3. Рiшення давно вже ухвалено в
судi – зрозумiло, що Росiю зроблять крайньою. Використання логiчних вивертiв у Росiї давно полюбляють,
у тому числi, для творення образу скривдженої держави, який використовується для виправдання агресiї
щодо України («якби Росiя не приєднала Крим, то там
би давно була база НАТО», «НАТО розширювалося, а
тепер Росiя реагує», «чому американцям можна визнати незалежнiсть Косова, а ми не можемо приєднати Крим?»).
Iз аргументiв очевидно, що Росiя не виключає сценарiю, за якого просто зiйде з дистанцiї, оголосивши

заперечення щодо юрисдикцiї суду. Україна в такiй
ситуацiї, за наявною iнформацiєю, проситиме суд
продовжити розгляд справи без участi Росiї – такi випадки в iсторiї Мiжнародного суду ООН були. Українська дипломатiя вiдштовхується вiд того, що неучасть
лише пiдтвердить вину Росiї.
Чи можна спрогнозувати рiшення Мiжнародного суду
ООН? Iнколи можна, проте нинiшнiй розгляд претендує на звання найбiльш непрогнозованого. Українськi
дипломати в неформальних бесiдах не приховували
свого нервування. На перший погляд, перемога України виглядає незаперечною – не секрет, як розпочинався конфлiкт («зеленi чоловiчки»; нiким не визнаний референдум, органiзований поспiхом; зрештою
анексiя Криму). Не приховувала Росiя i своєї причетностi до пiдтримки незаконних збройних формувань на Донбасi. Проте цього може виявитися недостатньо, аби довести вину Росiї саме за вказаними
конвенцiями (особливо це стосується звинувачень у
фiнансуваннi тероризму).
Не варто, до того ж, виключати, що частина суддiв
можуть пiдiграти росiйськiй позицiї. Потрiбно брати
до уваги, що позицiї урядiв i рiшення суддiв у Мiжнародному судi ООН iнколи збiгаються: як вiдомо кожен
iз 15 суддiв ухвалює рiшення щодо певної справи окремо; виграє та сторона, на пiдтримку аргументiв якої
пристала бiльшiсть служителiв мiжнародноправової
фемiди. Це правило не обов’язково спрацьовує в ста
вiдсотках випадкiв – усi суддi в Мiжнародному судi
ООН визнанi фахiвцi, кращi з кращих у правовiй сферi,
проте iснує низка чинникiв, якi часом упливають на
позицiю суддi (у цьому випадку говорять про, так би
мовити, державозаангажованiсть – state bias). Найвiдомiшi в цiй сферi дослiдження професора Чиказького унiверситету Ерiка Поснера, який, вивчивши рiшення суддiв, дiйшов до думки, що на суддю впливає
позицiя держави, що його призначила (дослiдники не
стверджують, що суддя дiє так зумисне, але припускають, що пiдсвiдомо на нього може впливати думка
про своє майбутнє пiсля гаазької кар’єри)2. Якщо ми
подивимося на країни, що мають своїх суддiв у Мiжнародному судi ООН, то ситуацiя не виглядає беззаперечно проукраїнською чи проросiйською. Наразi
достеменно можна говорити про заангажованiсть
лише одного суддi, який представляє Росiю (у цьому
процесi суддi ad hoc). Дослiдження якраз пiдтверджують: якщо держава, яку представляє суддя, є стороною суперечки, то у 90% випадкiв такий правник стає
на сторону своєї держави.
Звiсно, що припущення щодо залежностi рiшення суддi вiд позицiї країни є надзвичайно спекулятивним.
Про стовiдсоткову кореляцiю мiж позицiєю уряду й
суддi говорити некоректно. Однак збiг позицiї уряду й
позицiї суддi необов’язково суперечить нормам мiжнародного права. Якраз у випадку з демократичними
державами збiг таких позицiй виглядає нормальним
i неминучим: якщо французький суддя i французький

2
Posner, E. & Figueiredo, M., (June, 2005). Is the International Court of Justice Biased? [Journal of Legal Studies, vol. 34. Available at: http://www.
ericposner.com/Is%20the%20International%20Court%20of%20Justice%20Biased.pdf.
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уряд матимуть однаковий погляд на порушення конвенцiй Росiєю, то у цьому випадку йдеться все ж не
про заангажованiсть, а про професiйне виконання
своїх обов’язкiв i знання мiжнародного права. У випадку з авторитарними країнами цей збiг так само
видається неминучим, але вже з iнших мiркувань – i
манiпулятивне ставлення до мiжнародного права в
цьому випадку бiльш iмовiрне.
У Таблицi 1 ми спробували проаналiзувати позицiї
країн, чиї суддi присутнi в Мiжнародному судi ООН,
щодо конфлiкту України й Росiї. Позицiя встановлю-

валася вiдповiдно до голосування тiєї чи iншої держави в Генасамблеї ООН щодо двох резолюцiй – про
територiальну цiлiснiсть України вiд 2014 року i про
порушення прав людини в Криму вiд минулого року.
Неголосування чи утримання якраз не дозволяють
встановити позицiї урядiв окремих країн – найпевнiше, що такi країни розумiють правоту України, однак
не хочуть сваритися з Росiєю. Поки що ситуацiя виглядає так, що половина країн, чиї суддi представленi
в судi, вiдкрито засуджувала агресiю Росiї; позицiя iншої половини не завжди була настiльки ж чiткою.
Таблиця 1.

Припущення щодо рiшення в Мiжнародному суддi ООН
з приводу позову України проти Росiї.
Рiк
завершення
повноважень

Позицiя країни
щодо резолюцiї
ГА ООН вiд 27
березня 2014 року
про територiальну
цiлiснiсть України

Позицiя країни щодо
резолюцiї ГА ООН
вiд 16 листопада
2016 року щодо прав
людини в Криму

Припущення щодо
рiшення суддi,
якщо взяти до увагу
позицiю уряду країни,
громадянство якої вiн
має

Словаччина

2021

За

За

Iмовiрнiсть прихильностi
до України висока

Ямайка

2024

Утрималась

Утрималась

Iмовiрнiсть прихильностi
до позицiї Росiї висока

Японiя

2021

За

За

Iмовiрнiсть прихильностi
до України висока

Францiя

2018

За

За

Iмовiрнiсть прихильностi
до України висока

Австралiя

2024

За

За

Iмовiрнiсть прихильностi
до України висока

Марокко

У 2015 був
переобраний
ще на один
термiн

Не голосувала

Не голосувала

Iмовiрнiсть прихильностi
до позицiї Росiї висока

Росiя

2024

Проти

Проти

Iмовiрнiсть прихильностi
суддi до позицiї Росiї
висока

Велика Британiя

2018

За

За

Iмовiрнiсть прихильностi
до України висока

Сомалi

2018

За

Не голосувала

Iмовiрнiсть прихильностi
до позицiї Росiї висока

Бразилiя

2018

Утрималась

Утрималась

Iмовiрнiсть прихильностi
до позицiї Росiї висока

КНР

2021

Утрималась

Проти

Iмовiрнiсть прихильностi
до позицiї Росiї висока

США

2015

За

За

Iмовiрнiсть прихильностi
до України висока

Iталiя

2021

За

За

Iмовiрнiсть прихильностi
до України висока

Уганда

2021

Утрималась

Утрималась

Iмовiрнiсть прихильностi
до позицiї Росiї висока

Iндiя

2018

Утрималась

Проти

Iмовiрнiсть прихильностi
до Росiї висока

ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-РОСІЯ

Країна
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Наказ Мiжнародного суду ООН вiд 19 квiтня щодо
тимчасових заходiв, якi зобов’язана виконати Росiя
(зокрема, вiдновити дiяльнiсть Меджлiсу), показав
усю складнiсть майбутнього процесу. Перед Україною
стоїть завдання представити докази про зумиснiсть
дiй Росiї – про пiдтримку незаконних озброєних формувань саме з метою тероризму. Вочевидь, що надати такi докази буде непросто – українськi дипломати

визнають, що перед ними величезний виклик, а тому
вони вже зараз залучають закордонних експертiв для
пошуку i представлення переконливих доказiв. Утiм,
головний виклик все ж не в цьому, а в тому, як змусити Росiю виконати i нинiшнi мiжнародноправовi акти, i
майбутнє рiшення Мiжнародного суду ООН.

Подiї у вiдносинах Україна-Росiя (сiчень-березень 2017). Оцiнка в балах
Дата

Подiя

Бали

-7
-2

16 сiчня

Україна передає позов проти Росiї до Мiжнародного суду в Гаазi

23 сiчня

Секретар РНБОУ заявив, що Росiя переходить до нової фази гiбридної вiйни в Українi –
«полiтичного тероризму» (через лiквiдацiю полiтичних, громадських дiячiв)

25 сiчня

Кiлька народних депутатiв України оголосили про безстрокову блокаду ОРДЛО.
Заблоковано залiзничний рух (Луганська область)

-5

29 сiчня

Ескалацiя протистояння бiля Авдiївки. 10 лютого Порошенко повiдомив,
що у боях загинули 15 вiйськовослужбовцiв i один рятувальник

-9

2 лютого

У Радi безпеки ООН вiдбулося екстренне засiдання, де бiльшiсть
учасникiв засудили агресивнi дiї Росiї бiля Авдiївки

-2

8 лютого

Убито одного з польових командирiв незаконних формувань Михайла Толстих («Гiвi»).
Прес-секретар Путiна заявив «про спробу дестабiлiзувати ситуацiю на Донбасi»,
натякаючи на причетнiсть України

-1

18 лютого

У Мюнхенi вiдбулася зустрiч мiнiстрiв закордонних справ у нормандському форматi.
Жодних результатiв

+1

Росiя визнає документи, виданi так званими ЛНР i ДНР

-7
-7

1 березня

На окупованих територiях Донбасу розпочинається так звана «нацiоналiзацiя»
пiдприємств, якi працювали в українському правовому полi

6-9 березня

Вiдкритi слухання щодо позову України проти Росiї в Мiжародному судi ООН

9 березня

Генпрокуратура РФ спростувала факт звернення Януковича
до Росiї з проханням ввести вiйська в Україну

15 березня

РНБО України прийняла рiшення припинити перемiщення вантажiв через лiнiю зiткнення

19 березня

У Криму представили структуру, що займатиметься «iнтеграцiєю Донбасу в РФ»

22 березня

СБУ заборонило в’їзд до України росiйськiй учасницi «Євробачення».
МЗС РФ гостро вiдреагувало на рiшення Києва

23 березня

Порошенко заявляє, що вбитий екс-депутат Росiї Денис Вороненков
був одним iз головних свiдкiв «росiйської агресiї проти України»
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СПЕЦТЕМА
РОЗБУДОВА ОПК УКРАЇНИ: СПIЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ
Росiйська агресiя викрила низку проблем, якi iснують у секторi безпеки та оборони України. Їх намагаються вирiшити з перемiнним успiхом вже третiй рiк поспiль, як за рахунок отримання мiжнародної допомоги, так i власними
силами. Ключовою складовою в цьому процесi, безперечно, є розвиток вiтчизняної оборонної промисловостi, яка
є головним чинником переозброєння армiї та залучення захiдних iнвестицiй. Однак, на жаль, говорити про те, що
на сьогоднi в країнi створенi всi необхiднi умови для ефективної роботи оборонних пiдприємств як злагодженого
державного механiзму, а також реалiзований наявний промисловий потенцiал, поки зарано.
Окупацiя Росiєю Криму та подальша вiйськова агресiя на Донбасi стали певним каталiзатором рiзкого пожвавлення вiтчизняних розробникiв та виробникiв озброєння та вiйськової технiки як в державному, так i в приватному
секторах економiки. Однак оборонна промисловiсть, яка тривалий час була орiєнтована на експорт та зв’язки з
росiйськими пiдприємствами, виявилася нездатною швидко заповнити наявнi потреби вiйськ необхiдним озброєнням та обладнанням. На жаль, склалося так iсторично, що можливостi вiтчизняних зброярiв обмеженi, вони не
спроможнi цiлком задовольнити потреби збройних сил України, в широкому спектрi озброєння та вiйськової технiки (ОВТ). У країнi нiколи не виробляли бойовi лiтаки, комплекси протиповiтряної оборони, корабельне озброєння,
ударнi, оперативно-стратегiчнi та оперативно-тактичнi безпiлотнi авiацiйнi комплекси (БАК), бойовi вертольоти,
значну частину авiацiйного керованого озброєння, переважну бiльшiсть боєприпасiв, стрiлецьку зброю i ще багато
iншого. Безперечно, у таких умовах важливе значення мають вiдiгравати двi складовi - мiжнародна допомога та
максимальна мобiлiзацiя всiх можливих внутрiшнiх ресурсiв країни. Однак не все так просто в поточних українських реалiях.

Мiжнародна допомога

На фонi постiйної загрози вiйськової ескалацiї ситуацiї на Донбасi, керiвництво України неодноразово зверталося до свiтової спiльноти з проханням
надати необхiдну вiйськову пiдтримку, в тому числi
сприяти органiзацiї вiйськово-технiчного спiвробiтництва мiж вiтчизняними та iноземними компанiями. Врештi-решт, на самiтi НАТО у вереснi 2014 року
члени альянсу вирiшили надати Українi бiльшу пiдтримку. Були заснованi шiсть трастових фондiв, якi
мали покращити ситуацiю в сферi тилового забезпечення, кiбербезпеки, управлiння, зв’язку тощо. У результатi, зовнiшня пiдтримка звелася до постачання
нелетальної технiки та послуг. Станом на березень
2017 року блок НАТО через трастовi фонди надав Українi допомогу на суму близько €35 млн. Були проведенi
навчання для бiльш нiж 2000 українських цивiльних та
вiйськових.
Поза межами структур НАТО провiднi країни свiту
також сприяли пiдвищенню обороноздатностi України. Загалом за даними МО України на другу половину 2016 року впродовж 2014–2016 рокiв Збройнi Сили
України отримали вiд рiзних держав матерiально-технiчну та гуманiтарну допомогу на суму близько 3 млрд
гривень.
Довiдково: Так, вiд США в рамках матерiально-технiчної допомоги країна отримала: речове, медичне
та технiчне майно на загальну суму близько $111
млн. Це коштовне медичне обладнання, аптечки,
броньованi автомобiлi пiдвищеної прохiдностi типу
«HMMWV» та запчастини до них, багатодiапазоннi радiостанцiї «Harris», прилади нiчного бачення,
хiмiчна лабораторiя для оперативного аналiзу
хiмiчних речовин, обладнання для розмiнування,
радiолокацiйнi станцiї контрбатарейної боротьби
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AN/TPQ-36, тактичне спорядження, комплекти лiтньої та зимової камуфльованої форми одягу, бронежилети та кевларовi шоломи, шарфи, каремати
та мiкрофлiсовi шапки. У рамках гуманiтарної допомоги США передали Збройним Силам України
мобiльний польовий шпиталь, продовольчi набори,
генератори, обiгрiвачi для примiщень, водолазне
спорядження та обладнання для Повiтряних Сил.
Крiм того, для України купували низку зразкiв ОВТ,
серед яких Мiнi-БПЛА RQ-11B «Raven».
У поточному роцi також очiкується допомога з боку
США. 8 грудня 2016 Сенат США бiльшiстю голосiв
затвердив бюджет США на 2017 рiк, який передбачає $350 млн допомоги Українi в обороннiй сферi.
Колишнiй американський президент Барак Обама
пiдписав цей документ.
Канада передала українськiй армiї балiстичнi маски, прилади нiчного бачення, бронежилети, кевларовi шоломи, спальнi мiшки та велика кiлькiсть зимової форми одягу. Республiка Польща – комплекти
постiльного приладдя, житнiй хлiб довготривалого
зберiгання, сухi пайки та речове майно на майже
$10 млн. Австралiя – предмети зимової форми одягу
вартiстю понад $4,5 млн. Велика Британiя – речове
та медичне майно, тактичне спорядження, зимове дизельне пальне, прилади нiчного бачення та
GPS-навiгатори. Китай – обладнання для офтальмологiчної клiнiки. Словацька Республiка – електрогенератори, освiтлювальнi комплекти, пластиковий
посуд, спальнi мiшки, речове майно та широкий
спектр медичного обладнання. Туреччина – речове
майно. Французька Республiка – бронежилети та
медичнi матерiали на суму близько $600 тис. Королiвство Нiдерланди – електрогенератори та зимове
речове майно $500 тис. Iспанiя – бронежилети i кев-

ми впливала низка рiзноманiтних складових, якi умовно можна подiлити на зовнiшньополiтичнi та внутрiшньодержавнi:
До зовнiшньополiтичних слiд вiднести:
• характер мiжнародної полiтичної та економiчної
ситуацiї у свiтi. Вiн суттєво впливав i продовжує
впливати на органiзацiю вiйськово-технiчного
спiвробiтництва, як у сферi купiвлi/продажу, так
i в органiзацiї спiвпрацi мiж виробниками ОВТ.
(Тривалий час питання з поставкою озброєння до
України залежить вiд того, хто є при владi в США,
наскiльки гармонiйно в поточних iсторичних умовах розвиваються вiдносини мiж Україною та тiєю
чи iншою країною, яку зовнiшньополiтичну орiєнтацiю має керiвництво країни потенцiйного партнера тощо);
• особливостi експортного законодавства конкретних iноземних країн, яке забороняє продавати
озброєння та вiйськову технiку в країни, де має
мiсце збройний конфлiкт (наприклад, Норвегiя та
низка iнших європейських країн);
• де-факто, дзеркальнiсть санкцiй, якi були введенi
захiдними країнами проти РФ, якi опосередковано
лягли й на Україну. Вiтчизняним пiдприємствам
перiодично вiдмовляють у можливостi купувати
програмнi засоби, обладнання, комплектуючi чи
готове озброєння за кордоном з причини загрози
потрапляння високотехнологiчної вiйськової продукцiї або продукцiї подвiйного призначення спочатку до Криму чи Донбасу, а потiм до Росiї;
• не бажання вiйськово-полiтичного керiвництва
окремих країн свiту вступати в конфлiкт iнтересiв
з РФ. Особливо це характерно для тих країн, якi
мають тiснi економiчнi зв’язки з Росiю, i де росiйський вплив є достатньо суттєвим (Угорщина,
Iталiя тощо);
• iсторичний досвiд спiвпрацi України з iноземними
виробниками до початку вiйни на Донбасi та окупацiї Криму. Так, низка оборонних мiжнародних
проектiв, якi реалiзуються в iнтересах Збройних
сил України, вже тривалий час мають невизначенi
перспективи. Мова йде про створення корвету в
iнтересах ВМС України iз залученням низки провiдних свiтових компанiй та модернiзацiю вертольотiв Мi-24 спiльно з французькою Sagem. Часто
хiд виконання цих проектiв надається закордонними партнерами як приклад складностi спiвпрацi з
українською стороною.
До внутрiшньодержавних можна вiднести:
• недосконалiсть вiтчизняного законодавства та
вiдсутнiсть структурних змiн у сферi управлiння
оборонною промисловiстю України. За три роки
була прийнята низка важливих i базових документiв у секторi безпеки та оборони, проте в країнi
досi не створенi сприятливi умови для iноземних
iнвестицiй в сферу розвитку ОВТ з боку закордонних виробникiв; не реалiзованi ефективнi алгоритми взаємодiї iз закордонними виробниками в
оборонному секторi; досi не проведено корпоратизацiю оборонних пiдприємств ДК «Укроборон35
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ларовi шоломи, Чехiя та Албанiя – спорядження та
обмундирування, Литва – обладнання, обмундирування, Норвегiя, Латвiя, Данiя, Японiя – рiзноманiтне обладнання.
Прiоритетом розвитку на поточний 2017 рiк у ЗС
України є вiйськово-морськi сили. Вiд США український флот вже отримує дорадчу допомогу за напрямами: розвиток протимiнних спроможностей,
пiдготовка пiдроздiлiв морської пiхоти та офiцерiв
корабельного складу, створення системи висвiтлення надводної обстановки, розвиток системи
управлiння та кадрового менеджменту Вiйськово-Морських Сил. Протягом останнiх двох рокiв
ВМС ЗС України отримали вiд США швидкiснi човни,
водолазне обладнання та обладнання зв’язку,
Вiд Великої Британiї українськi ВМС отримують
допомогу за напрямом пiдготовки сержантського
складу морської пiхоти, вiд Iталiйської Республiки
– з питань проведення амфiбiйних операцiй, вiд Турецької Республiки – у пiдготовцi екiпажiв кораблiв,
вiд Швецiї, Норвегiї, Болгарiї, Румунiї та iнших країн
– з питань розвитку системи управлiння ВМС.
Крiм того, США, Велика Британiя, Iталiя, Францiя,
Польща, Болгарiя та Румунiя надають допомогу
Збройним Силам України у пiдготовцi майбутнiх
офiцерiв флоту шляхом навчання та стажування
курсантiв Iнституту ВМС на бойових кораблях.
Протягом наступних рокiв очiкується надходження
допомоги вiд США за напрямами розвитку системи висвiтлення надводної обстановки, пiдвищення спроможностей корабельного складу, морської
пiхоти та визначених пiдроздiлiв ВМС, а також розвитку берегової iнфраструктури.
Один з ключових напрямкiв допомоги розвитку української оборонної промисловостi – сприяння впровадженню стандартiв НАТО. Так, влiтку 2016 року керiвництво ДК «Укроборонпром» оголосило про початок
створення системи тестової апробацiї стандартiв
НАТО в реальних умовах, розробки, модернiзацiї, виробництва й ремонту озброєння та вiйськової технiки.
Реалiзацiя проекту вiдбувається за сприяння Офiсу
зв’язку НАТО в Українi. Технiчнi стандарти стосуватимуться всiх стадiй життєвого циклу озброєнь, що
регламентують реалiзацiю системи управлiння i забезпечення якостi – AQAP (Allied Quality Assurance
Publications) 2000-ї серiї.
Однак цього в дiйсностi недостатньо. Отримання летального озброєння, яке б забезпечувало адекватну
оборону вiд росiйської агресiї, було б набагато важливiшим чинником пiдвищення обороноздатностi країни.
У збройовому секторi у 2014–2016 рр. допомога Українi була обмеженою. Дiяльнiсть української сторони
щодо закупiвлi ОВТ за кордоном не мала жодних преференцiй. При цьому, на жаль, мали мiсце i приклади
вiдмови вiд укладання контрактiв, якi стосувалися
закупiвлi вiйськової технiки та озброєння у європейських країнах. Крiм того, не вдавалося й iноземним
компанiям успiшно дiяти в Українi.
Загалом, на характер розвитку вiйськової (в контекстi
отримання озброєнь) спiвпрацi з iноземними країна-

пром», про яку так часто говорять; державним
пiдприємствам поки не надано право створювати
спiльнi пiдприємства iз iноземними для виготовлення ОВТ (за винятком ДП «Антонов») i т.д.
Все це призводить в тому числi i до того, що низка
перспективних проектiв, спiльних з iноземними партнерами, досi не реалiзована. Так, наприклад, заявленi
ранiше iнiцiативи на кшталт створення пiдприємства
з польським виробником бронежилетiв «Lubawa», а
також низка iнших проектiв зараз наштовхнулися на
органiзацiйнi, фiнансовi та бюрократичнi перешкоди
з українського боку. Захiднi обороннi компанiї болiсно сприймають пропозицiї щодо проектiв, в яких 51%
пакет повинен належати українськiй державi, а також
здивованi тим, що в Українi не прийнято платити роялтi розробнику ОВТ;
• достатньо тривалий процес прийняття ключових
документiв, якi дозволяють потенцiйним партнерам побачити перспективи розбудови промисловостi України та наявнi потреби на внутрiшньому
ринку. Так, схвалена лише Концепцiя Державної
цiльової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на перiод до 2020
року. Крiм того тiльки через три роки вiйни – 22 березня 2017 року – Президент України ввiв у дiю рiшення про Державну програму розвитку Збройних
сил України до 2020 р.;
• значнi корупцiйнi ризики, рiвень яких за роки вiйни,
на жаль, суттєво не змiнився. Новостворенi антикорупцiйнi органи себе ще не проявили в повнiй
мiрi.
Якщо ситуацiя кардинально не змiнюватиметься
впродовж найближчих трьох-п’яти рокiв, змiцнення
обороноздатностi та пiдвищення спроможностей вiйська де-факто буде грунтуватися на власних можливостях держави, якi не є всеохоплюючими.

Внутрiшнiй ринок

Тим не менш, незважаючи на наявнi проблемнi моменти, за кiлька рокiв вiйни українська оборонка все
ж таки має значнi досягнення.
1. Оборонна промисловiсть ожила, вiдчула свою необхiднiсть i почала працювати на задоволення внутрiшнiх проблем настiльки, наскiльки вона спроможна, ба
навiть бiльше. З’явилося низка нових гравцiв, а вже
вiдомi почали розширювати спектр власної продукцiї. Приватний сектор ОПК iстотно вирiс i, фактично,
за кiлькiстю наздогнав державний, а останнiм часом
навiть перехопив iнiцiативу за об’ємом продукцiї i послуг, що надаються. Так, якщо у 2015 роцi в державному оборонному замовленi на пiдприємства зi складу ДК «Укроборонпром» припало до 67%, а на решту
компанiй з рiзною формою власностi, у тому числi
приватнi, близько 33%, то у 2016 роцi цей показник
суттєво змiнився. Частка Концерну вже склала лише
53,3%, а решта вже – 46,7%. Iдеї в приватному секторi
впроваджуються в кiлька разiв динамiчнiше, нiж у
державному.
Довiдково: За даними Мiнiстерства економiчного
розвитку i торгiвлi (МЕРТ), в Українi зараз 166 дер36

жавних i 92 приватних пiдприємств. 133 оборонних
пiдприємства знаходяться у вiданнi ДК «Укроборонпром» (з них 6 спецекспортерiв, майже пiвтора
десятка заводiв i КБ де-факто знаходяться на окупованiй Росiєю територiї). Значна частина оборонних пiдприємств є у складi Державного космiчного
агентства України (ДКАУ – 25 пiдприємств) i Мiнiстерства оборони України (8 профiльних заводiв, в
основному пiдприємства з вiдновлення озброєнь i
вiйськової технiки). Деякi пiдприємства належать
окремим мiнiстерствам (наприклад, чотирма управляє МЕРТ, а двома МВС i т.д.).
На сьогоднi, в приватному секторi успiшно дiють НВО
«Практика», АТ «Мотор Сiч», НВК «Техiмпекс», ХК «Укрспецтехнiка», НВФ «Адрон», ПАТ «Ленiнська кузня»
(нова назва ПАТ «Завод „Кузня на Рибальському“»),
Iнжинiрингова компанiя «Стiлетто Україна», НВП
«Темп-3000», НВО «Атлон Авiа», «Укрспецсiстемз»,
ТОВ «Телекар-прилад», українське агентство з перспективних науково-технiчних розробок UA.RPA i ще
багато iнших.
Однак, приватникам поки не пiд силу в фiнансовому планi потягнути великi проекти. Одна справа,
коли мова йде про проект невеликого безпiлотника,
i зовсiм iнша, коли мова йде про комплекс ППО або
лiтак, вартiсть яких в рази бiльша. Тут потрiбний державний пiдхiд.
На сьогоднi в державному секторi слiд видiлити низку пiдприємств зi складу ДК «Укроборонпром» – ДП
«ДККБ «Луч», Київський, Львiвський, Житомирський
та Миколаївський бронетанковi заводи, Харкiвський
завод iм. В. О. Малишева, Харкiвське КБ з машинобудування iм. О. О. Морозова, ПАТ «Завод Маяк» та
багато iнших. Поряд з випуском нової технiки вони зайнятi в тому числi ремонтом та модернiзацiї наявного
арсеналу озброєння в iнтересах ЗС та Нацiональної
гвардiї України, що сьогоднi є превалюючим у процесi
пiдвищення обороноздатностi країни.
Усього з початку року Збройнi Сили України отримали вiд державних пiдприємств трохи бiльше трьох
тисяч одиниць озброєння та вiйськової технiки та
маже шiстдесят тисяч боєприпасiв. Однак це не є достатньо високим показником з огляду на те, що майже п’ятдесят тисяч одиниць, iз загальної у 54 тисячi
одиниць ОВТ, вiдновлено власними силами i засобами
Збройних Сил України.
2. 2. ДК «Укроборонпром», як i решта державних та приватних пiдприємств, практично повнiстю вiдмовилися
вiд росiйських комплектуючих. За даними «Укроборонпрому», на початку вiйни лише 55% компонентiв
для вiйськової технiки й зброї вироблялося в Українi,
10% iмпортувалося iз захiдних країн, 35% – з РФ. На
сьогоднi вже близько 70% компонентiв виробляється
в Українi, а 30% – на Заходi. У 2016 роцi до програми iмпортозамiщення залучено 400 пiдприємств усiх форм
власностi по всiй країнi, якi виробляють понад 1 700
замiщених вузлiв, агрегатiв та комплектувальних виробiв. Зокрема, у бронетанковiй галузi випускається
вже близько 87% деталей в Українi та лише бiля 13%
– закуповується у захiдних партнерiв.

при наявностi конкурентоздатного зразка ОВТ, отримати можливiсть постачати його у вiйськових iнтересах. Одночасно з цим присутнє певне провладне лобi,
де кiлька приватних пiдприємств, якi або належать
представникам влади, або специфiчно нею контролюються, мають певнi преференцiї в процесi отримання
держоборонзамовлення.

Одвiчне питання: як бути i що робити?

В Українi за три роки вiйни вже сформувалася думка, що пiдвищення обороноздатностi країни в умовах
поточної вiйськово-полiтичної обстановки цiлком залежить вiд нас самих. Мiжнародна допомога, яка надається країнами-партнерами, є важливим чинником
пiдвищення можливостей, однак вона носить допомiжний характер i не може вирiшити всi наявнi проблеми. Левову частину життєвих задач слiд розв’язувати самостiйно.
Питання ж оснащення вiйськ сучасним ОВТ цiлком залежить вiд того, наскiльки злагоджено та правильно
буде дiяти державний механiзм у контекстi створення
внутрiшнiх умов для ефективного використання всiх
наявних ресурсiв та можливостей.
Для цього, щонайменше, необхiдно створити вiдповiдний державний орган у сферi оборонної промисловостi (агентство), який би забезпечував формування
вiйськово-технiчної полiтики у сферi оборонно-промислового будiвництва; створити здорове конкуренте
середовище i єдинi прозорi правила гри щодо державного оборонного замовлення та зовнiшньо-економiчної дiяльностi для всiх виробникiв усiх форм власностi.
Також потрiбно лiбералiзувати умови для органiзацiї
iнвестування в галузь, забезпечити правовi умови
для створення спiльних пiдприємств мiж державними
компанiями та iноземними партнерами (випадок з ДП
«Антонов» не має бути винятком iз правил).
Одночасно з цим слiд максимально ефективно використовувати потенцiал роботи з iноземними партнерами. Адже обмеженiсть можливостей вiтчизняної
оборонної промисловостi можна вирiшити лише у
спiвпрацi. На фонi цього необхiдна iсторiя успiху з iноземними партнерами у сферi спiльного створення сучасних зразкiв ОВТ. У цьому контекстi слiд максимально використовувати спiвпрацю з країнами, якi готовi
йти на глибоку кооперацiю, зокрема, з тiєю ж Польщею. Успiшнiсть проектiв з поляками може породити
впевненiсть iноземних партнерiв у тому, що з Україною
можна спiвпрацювати у цiй царинi. Однак, незважаючи
на гучнi заяви про спiльнi проекти з Польщею, на практицi ж цього, на жаль, досi не реалiзовано.
Крiм того, необхiдно формувати плiдне пiдгрунтя для
взаємодiї з США та iншими європейськими країнами
в обороннiй галузi та усувати полiтичнi, органiзацiйнi,
бюрократичнi й iншi перешкоди.
I головне, нарештi має прийти розумiння, що в поточних умовах усi мають бути зосередженi на вирiшенi одного завдання – пiдвищення обороноздатностi країни
з метою недопущення поширення росiйської агресiї.
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3. За останнi три роки з’явилася низка нових зразкiв
ОВТ. Деякi з них уже постачаються у вiйська, в тому
числi в зону проведення Антитерористичної операцiї.
Так, в країнi з’явилася лiнiйка рiзноманiтних машин з
колiсною формулою 4х4: «Козак-2» вiд НВО «Практика», «БАРС-8» вiд корпорацiї «Богдан Моторс», «Кугуар» та «Спартан» вiд ПАТ «АвтоКрАЗ» та «Трiтон» вiд
ПАТ «Завод „Кузня на Рибальському“». Деякi з них уже
використовуються за призначенням. Так, наприклад,
випущено 64 одиницi автомобiля «Козак-2» для Державної прикордонної служби та Нацiональної гвардiї
України, щонайменше 120 бронемашин KRAZ Spartan
та Cougar наданi низцi силових структур України, а
кiлька ББМ «Трiтон» використовуються вiтчизняними
прикордонниками.
Успiшно застосовують за призначенням БПЛА А1-С
«Фурiя» вiд НВП «Атлон Авiа» та PD-1 вiд всеукраїнського центру волонтерiв «Народний проект» та компанiї UkrSpecSystems, а також БпАК «Лелека-100» вiд
виробничо-iнновацiйної компанiї «DeViRo», БпАК «Мара-2М» вiд ТОВ «Карболайн», БпАК «Валькiрiя» вiд
«армiї SOS». Комплексiв передано небагато, однак,
головне, що ситуацiя щодо ОВТ у вiйськах вже почала
змiнюватися.
Приватне АТ «Мотор Сiч» за власнi кошти реалiзовує
новi проекти модернiзацiї вертольотiв Мi-2МСБ-В i
Мi-8МСБ-В, якi наразi у вiйська не пiшли.
Українське агентство з перспективних науково-технiчних розробок UA.RPA в свою чергу розробило
тактичний розвiдувально-ударний комплекс, лазерну систему виявлення снайперiв, балiстичнi каски,
портативний УКХ модем для передачi даних в режимi
псевдовипадкової перестройки частоти.
Крiм того, в Українi створенi та використовуються в
АТО (з перемiнним успiхом) 120 мм мiномет «Молот»
вiд ПАТ «Завод Маяк», що входить до ДК «Укроборонпром». До речi, пiдприємствами з Концерну розроблений перший український бойовий робот «Фантом»,
ДержККБ «Луч» спiльно з пiдприємствами ДКАУ реалiзують проект створення ракети «Вiльха» для системи на базi РСЗВ «Смерч».
Водночас до вiйська вже постачають створенi за
часiв незалежної України ПТРК «Стугна-П» вiд ДержККБ «Луч», бронетранспортери 8Х8 БТР-4 вiд Харкiвського конструкторського бюро з машинобудування
iм. О. О. Морозова (ХКБМ) та БТР-3 вiд Київського бронетанкового заводу, 4Х4 «Дозор-Б» виробництва Львiвського бронетанкового заводу, а також рiзноманiтнi
навiгацiйнi комплекси i багато iншого. Вiдомо, що з
2014 року до Нацiональної гвардiї було передано не
менше 50 БТР-4. З 2014 року ХКБМ виконує замовлення вiд Мiнiстерства оборони i Мiнiстерства внутрiшнiх
справ на виробництво майже 200 бронетранспортерiв
БТР-4. Трохи бiльше 100 ББМ БТР-3 наданi рiзним силовим структурам, а першi 10 бронемашин «Дозор-Б»
влiтку 2016 року вже переданi до лав ЗС України.
Тим не менш, на фонi наявних досягнень на внутрiшньому ринку є низка проблемних моментiв. У країнi
створена певна державна монополiя, i приватному
бiзнесу, що дiє в обороннiй сферi, вкрай важко, навiть
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TRUMAN Agency
Агентство стратегiчних комунiкацiй TRUMAN Agency нацiлене на вирiшення
чутливих комунiкацiйних питань в Українi та для України.
Нашi експерти створюють та втiлюють у життя комунiкацiйнi програми, якi дозволяють
залучити полiтичний iстеблiшмент та iншi цiльовi аудиторiї до конструктивного
дiалогу на локальному, регiональному, нацiональному та мiжнародному рiвнях.
Результатом такої роботи завжди стає змiцнення репутацiї, пiдвищення ступеню
довiри i вiдчиненi вiкна можливостей для наших клiєнтiв.
Контакти:
		
		

вул. Мельникова, 12, Київ, 04050
Тел.: +380 98 175 97 46
www.trumanagency.com

Iнститут свiтової полiтики / Institute of World Policy (IWP)
IWP представляє нове поколiння аналiтикiв, вiдданих європейському вибору
України. Мiсiя Iнституту полягає в розробцi аналiтичних дослiджень та здiйсненнi
проектної дiяльностi для просування європейських стандартiв та практик в Українi,
а також для зростання пiдтримки лiдерами громадської думки, офiцiйними особами
ЄС i НАТО європейської та євроатлантичної перспективи України.
Продукти IWP включають полiтичний аналiз та рекомендацiї, створення дискусiйних
платформ для всебiчного публiчного обговорення основних зовнiшньополiтичних
проблем та викликiв, ведення регулярного дiалогу зi свiтовими вченими,
мислителями та експертами у сферi мiжнародних вiдносин.
Контакти:
		
		

вул. Еспланадна, 32в, Київ, 01001
Тел.: +380 44 374 03 11
e-mail: info@iwp.org.ua
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