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Перед вами четвертий Iндекс зовнiшньополiтичних вiдносин 
України: вiн виходить щоквартально, i саме лiтнiй випуск завершує 
рiчний цикл. Ми започаткували цей проект у серпнi 2016 року разом 
iз партнерами з Iнституту свiтової полiтики (IWP), та вiд початку 
були впевненi, що запит на таку аналiтику буде значним. Тепер 
наша впевненiсть переросла в знання: ми чуємо вiдгуки та слова 
вдячностi вiд дипломатiв, пiдприємцiв та полiтикiв – отримувати 
їх приємно та дуже важливо для нас. Вкрай цiнною виявилася i 
внутрiшня дискусiя з партнерами з IWP – Альоною Гетьманчук, 
Леонiдом Лiтрою, Сергiєм Солодким. Їхнiй досвiд та досвiд 
експертiв, яких вони залучали, дали змогу нам випускати не просто 
цiкавий, а й дiйсно корисний Iндекс.

За рiк проект вирiс та змiнився. Настав час здiйснити ребрендинг. 
З осенi «Аудит зовнiшньої полiтики України. Iндекс вiдносин» 
матиме назву TRUMAN Index. Однак незмiнною залишиться суть 
проекту: ми як i ранiше об’єктивно оцiнюватимемо ключовi подiї за 
основними для України зовнiшньополiтичними напрямками –  ЄС, 
США, Китай та Росiя. Незмiнними залишаться i намiри переконувати 
наших партнерiв i друзiв по всьому свiту в тому, що Україна – країна 
можливостей, незважаючи на сьогоднiшнi труднощi. Ми впевненi 
в тому, що вiд спiвпрацi з Україною виграють i Європа, i весь свiт.

З оновленим TRUMAN Index ми представимо новий продукт – 
TRUMAN Report, який дозволить показати бiльше точок зору на 
зовнiшню полiтику, економiку та мiжнароднi вiдносини України. В 
ньому вже не тiльки експерти, а й безпосереднi учасники подiй та 
лiдери думок зможуть висловлюватися та обговорювати успiхи та 
виклики для України. 

Далi буде ще цiкавiше, приєднуйтеся! 

Iван Ванєєв
Засновник, Керівний партнер TRUMAN Agency
iv@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. 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
Квiтень – Червень 2017
Позитивнi бали: +57
Негативнi бали: -14 
Загалом: +43

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
Брюссель та Київ переживали перiод турбулентностi з квiтня до червня 2017 року. Зрештою, безвiзовий режим з 
ЄС став реальнiстю, i європейську iнтеграцiю вiдчули звичайнi люди. Водночас ЄС завершує процес ратифiкацiї 
Угоди про асоцiацiю, який затримався через референдум у Нiдерландах. Добрi новини примножує ще й рiшення ЄС 
щодо збiльшення додаткових квот на товари за нульовою ставкою, якi створять новi можливостi для українського 
бiзнесу. 

Проте у другому кварталi 2017 року вiдносини мiж Україною та ЄС погiршилися в iнших напрямках. Європейському 
Союзу вривається терпець через затримку низки реформ, якi Україна зобов’язалася виконати. Переважно вони 
стосуються сфер охорони здоров’я, митницi тощо i застрягають у Верховнiй Радi України. Також український пар-
ламент ухвалив низку рiшень, якi суперечать Угодi про асоцiацiю. Одним iз них є подовження ще на три роки збiль-
шеного податку на експорт металобрухту. Хоча вони суперечать зобов’язанням, якi Україна взяла на себе, протек-
цiонiстськi заходи, запровадженi в країнi, допомогли перезапустити металургiйну галузь.

Боротьба з корупцiєю залишається прiоритетним питанням для ЄС. Зусилля Європейського Союзу здебiльшого 
будуть спрямованi для тиску на Україну щодо створення спецiалiзованих антикорупцiйних судiв. Реформа має ви-
рiшальне значення, адже нинiшнi суди не використовують розслiдування НАБУ. До того ж, НАБУ обмежене у зборi 
доказiв через вiдсутнiсть права, скажiмо, на прослуховування телефонних розмов. ЄС та МВФ наполягають на 
тому, щоб НАБУ було негайно надане таке право, оскiльки це було узгоджено ранiше. 

Решта питань, що обговорюються в цьому текстi, пов’язанi з труднощами у встановленнi порядку денного самiту 
Україна – ЄС та невiдповiдностi взаємних очiкувань мiж Україною та ЄС стосовно змiн у чиннiй Угодi про асоцiацiю.

ХРОНIКА ВIДНОСИН
Iмплементацiя реформ
У другому кварталi 2017 року Україна успiшно 
здiйснювала деякi реформи. Реформи, що стосують-
ся євроiнтеграцiї, охоплюють широке коло питань, 
якi найчастiше потребують голосування у Верховнiй 
Радi. Український парламент опинився у центрi го-
строї критики з боку Європейського Союзу, яка йшла 
здебiльшого вiд голови Представництва ЄС в Українi  
Х’юга Мiнгареллi. Основнi претензiї до Верховної Ради 
з боку ЄС полягали у вiдтягуваннi чи навiть блокуваннi 
низки реформ, що їх Україна зобов’язалася виконати. 
Середнiй термiн для ухвалення важливих для євроiн-
теграцiї законiв – 1 рiк, i цю затримку складно виправ-
дати. Разом iз запiзненням часто закони розробля-
ються чи ухвалюються всупереч стандартам ЄС. 

На думку ЄС та багатьох українцiв, проблеми, пов’я-
занi зi спроможнiстю Верховної Ради впроваджувати 
реформи, спричиненi тим, що багато народних депу-
татiв мають власнi iнтереси, i тим самим перешкод-
жають парламенту виконувати свої зобов’язання 
перед ЄС. Часто закони готуються урядом та рiзними 
мiнiстерствами i реєструються в парламентi, однак 
не обговорюються i не ухвалюються, оскiльки окремi 
голови комiтетiв Верховної Ради не просувають зако-
нопроекти на порядку денному.

Рiзнi джерела вказали на кiлька керiвникiв комiтетiв, 
якi можуть пiдпадати пiд описану вище ситуацiю. Се-
ред них голови податкового комiтету, комiтету з пи-
тань охорони здоров’я, комiтету з питань промислової 
полiтики та пiдприємництва. Невдоволення результа-
тами роботи парламенту пiдтверджується даними на 
2016 рiк: зi 126 документiв ЄС, якi мали бути впрова-
дженими в українське законодавство, впровадили 
всього 36, з них лише 23 – повнiстю.

Зростання критики ЄС викликане розчаруванням тем-
пами реформ в Українi. Позицiя посла ЄС в Українi 
разом з iншими критичними зауваженнями представ-
никiв Брюсселя свiдчить про те, що ЄС почувається 
ошуканим через вiдсутнiсть прогресу з українського 
боку у здiйсненнi узгоджених ранiше реформ. Крити-
ка з боку ЄС лунала й ранiше, але переважно в рам-
ках приватних дискусiй з українськими чиновниками. 
Сьогоднi табу на обговорення порушень з боку укра-
їнської влади бiльше не iснує. Зростання напруги мiж 
ЄС та Україною, на думку Брюсселя, змусить Україну 
виконувати свої зобов’язання. Натомiсть у Києвi вва-
жають, що додатковий тиск тiльки погiршить вiдно-
сини мiж сторонами i не принесе жодних позитивних 
результатiв. Шквал критики, що лунає з боку Європей-
ського Союзу у Києвi, не є катастрофою. Справдi по-
ганим знаком для України стане вiдлуння негативу в 

Леонiд Лiтра 
старший аналiтик Iнституту свiтової полiтики
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Брюсселi, адже це може послабити єднiсть всерединi 
ЄС. Обраний час для критики України пояснюється 
передусiм тим, що очiкування щодо втiлення реформ 
не справджуються, тодi як  ЄС нарештi виконав свої 
зобов’язання: запровадив безвiзовий режим для 
українцiв i ратифiкував Угоду про асоцiацiю. Ранiше 
Брюссель утримувався вiд жорсткої критики в бiк Ки-
єва через вiдчуття провини щодо затримки у наданнi 
безвiзового режиму i ратифiкацiї Угоди про асоцiацiю.  

Задля уникнення ще бiльшої критики з боку ЄС, Київ 
докладе зусиль для iмплементацiї деяких реформ, 
якi мають обмежений вплив на становище нинiшньої 
полiтичної елiти. Щодо складнiших реформ, iз бiльш 
делiкатних питань (боротьба з корупцiєю, зняття мо-
раторiю на експорт необробленої деревини тощо), то 
Україна або спробує виграти якийсь час, або здiйс-
нить половину реформ, демонструючи прогрес, втiм 
одночасно зберiгаючи вiдповiдну сферу такою, що не 
працює належним чином.

ЄС: полiтика «пряника» i «батога»
Невiдповiднiсть мiж очiкуваннями i дiями ЄС та 
України може призвести до спроб iз боку Брюсселя 
знайти додатковi iнструменти для мотивацiї. Таким  
iнструментом може бути затримка у наданнi третьо-
го макрофiнансового траншу в обсязi 600 млн євро. 
На початку квiтня Брюссель надав Українi другий 
транш, попри вiдсутнiсть необхiдних умов, описаних 
у Меморандумi про взаєморозумiння мiж Україною та 
ЄС, а також обiцянки України скасувати мораторiй на 
експорт необробленої деревини. У Брюсселi рiшення 
про пришвидшення виплати другого траншу на суму  
600 млн євро пов’язують iз вiце-президентом Євро-
пейської Комiсiї Валдiсом Домбровскiсом.

Третє фiнансове надходження вiд ЄС, яке очiкувало-
ся у жовтнi, передбачає виконання чималого перелiку 
вимог. Найперше – здiйснення реформ, визначених у 
Меморандумi про взаєморозумiння. По-друге – вико-
нання перелiку питань, укладених пiсля пiдписання 
Меморандуму. Наразi iснує безлiч питань. Деякi з них 
є вкрай важливими, як от: скасування мораторiю на 
експорт необробленої деревини, вiдновлення роботи 
Нацiонального агентства з питань запобiгання коруп-
цiї, виплати внутрiшньо перемiщеним особам (ВПО) та 
iншi. Якщо ЄС не надасть третього траншу допомоги 
до жовтня, цi грошi повернуться до бюджету Європей-
ського Союзу i можуть бути спрямованi на iншi потре-
би. Оскiльки Київ i так вiдстає вiд узгодженого ранiше 
графiку, йому навiть за великого бажання буде склад-
но впоратися iз впровадженням цих реформ. 

Повна сума макрофiнансової допомоги Європейсько-
го Союзу, що складає 1,8 млрд євро, є найбiльшою в 
iсторiї виплат, якi ЄС надавав країнам, що не входять 
до ЄС. Невиплата 600 млн євро третього траншу не є 
критичною для України, адже її нацiональнi резерви 
досягли стабiльностi. Однак втрата 600 млн євро ста-
не дуже поганим знаком для України, оскiльки суб’єк-
ти економiчної дiяльностi, що цiкавляться нашою кра-
їною, розцiнюватимуть цей крок як регрес у процесi 

здiйснення реформ. Тому Україна має боротися за 
третiй транш, передусiм, аби не зазнати репутацiй-
них втрат. Загалом, якщо Україна не зможе здiйснити 
реформи хоча б частково, це сприятиме втратi довiри  
мiжнародних прихильникiв України, що, ймовiрно, ма-
тиме наслiдки у 2018 роцi. Крiм того, ЄС змiнить свiй 
дискурс щодо України. Деякi ознаки вже помiтнi в ЄС. 
Наприклад, дедалi частiше використовується сло-
во «зближення» замiсть «iнтеграцiї», що, безумовно, 
свiдчить про послаблення намiрiв ЄС щодо України.

Серед позитивних новин варто видiлити два важли-
вих закони, ухвалених українським парламентом. 
Передусiм це закон про ринок електроенергiї, який 
вiдповiдає вимогам ЄС. Закон впроваджує стандарти 
Третього енергетичного пакету, що створює належне 
функцiонування ринку електроенергiї та врегульовує 
вiдносини, пов’язанi з виробництвом, постачанням, 
транспортуванням, розподiлом електроенергiї тощо. 
Варто зазначити, що розгляд закону у першому чи-
таннi вiдбувся у вереснi 2016 року. Через подання  
1135 пропозицiй для другого читання парламент був 
змушений створити робочу групу з цього питання.

Iншим законом, схваленим ЄС, став документ про 
створення Фонду енергоефективностi. Ухвалення 
закону дозволяє отримати вiд ЄС 100 млн євро для 
запуску Фонду. Метою Фонду буде модернiзацiя 
будiвель та заощадження близько 3 млрд доларiв 
США за умов належного виконання закону.

Боротьба з корупцiєю
Боротьба з корупцiєю залишається однiєю з ключо-
вих реформ, виконання якої вимагає ЄС, тож заслу-
говує окремої уваги. Пiсля Революцiї гiдностi Україна 
здiйснила кiлька серйозних крокiв для створення не-
обхiдних iнституцiй, i зараз повинна забезпечити пов-
не функцiонування цих установ. Одним iз головних пи-
тань двостороннього порядку денного мiж Україною 
та ЄС у сферi боротьби з корупцiєю є незалежнiсть 
та функцiональнiсть Нацiонального антикорупцiйного 
бюро України (НАБУ).

Серед питань, що стосуються НАБУ, варто видiлити 
два. Найперше, це питання щодо аудиту НАБУ, яке 
є на порядку денному вiд початку року. Негативний 
аудит дозволить звiльнити нинiшнього керiвника Ар-
тема Ситника та висунути нового кандидата, який, 
за очiкуваннями, буде лояльнiшим до чинної коалiцiї. 
Попри здiйснення кiлькох спроб, якi не дали жодного 
результату, досi не створено команди аудиторiв НАБУ 
(див. у попередньому випуску матерiалу «Iндекс вiд-
носин» в частинi Україна – ЄС). ЄС припускає, що про-
цес вiдбору полiтизований, i закликає до прозоростi 
процедури, яка не викликатиме жодних запитань. Не-
щодавно низка чиновникiв ЄС, зокрема, комiсар Хан, 
посол ЄС в Українi Х’юг Мiнгареллi та євродепутати 
Ребекка Хармс i Пятрас Ауштрявiчюс закликали до 
деполiтизацiї та прозоростi процесу вiдбору аудиту. 
Наразi ситуацiя перебуває в глухому кутi, i навряд чи 
покращиться до лiтнiх канiкул ВР.  
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Друге важливе питання, пов’язане з НАБУ, – надання 
йому права на прослуховування телефонiв. Рiшення 
обговорювалося ранiше, але його реалiзацiя затяг-
нулася. Полiтичний клас боїться надати такий iнстру-
мент неконтрольованiй iнституцiї, адже деякi полiтики 
побоюються, що самi стануть жертвою НАБУ. Особли-
во, коли НАБУ здiйснює провадження низки справ, в 
яких часто фiгурують самi чиновники. Право на про-
слуховування телефонiв кардинально змiнить можли-
востi для збору доказiв НАБУ. ЄС неодноразово закли-
кав надати НАБУ таке право, однак безрезультатно. 
МВФ також активно долучився до закликiв щодо цьо-
го питання, оскiльки реформа є частиною угоди мiж 
Україною та МВФ. Останнiй, безумовно, має вплив 
на Київ, особливо з огляду на те, що наступного року 
Україна має повернути йому близько 14 млрд доларiв 
США.  

Iншим питанням у сферi боротьби з корупцiєю є ре-
форма Генеральної прокуратури. Консультативна 
мiсiя Європейського Союзу (КМЄС) виступила з вiд-
критою критикою Генерального прокурора Луценка 
за перешкоджання процесу реформ, про що свiд-
чить розпуск Генеральною прокуратурою пiдроздiлу, 
вiдповiдального за здiйснення реформ. Генеральний 
прокурор перебуває у складному становищi, оскiль-
ки вважає, що вiн вiрний Президенту, який нiбито не 
бажає реалiзовувати складний сценарiй реформи 
iнституцiї, i водночас вiн змушений iмiтувати процес 
реформування та навiть показувати певний прогрес. 
На вiдмiну вiд українських полiтикiв, ЄС вважає, що 
Генпрокурор є неефективним у досягненнi очiкуваних 
результатiв. Зрештою, цю проблему повинен владна-
ти Президент Порошенко, адже саме вiн призначив 
на посаду Луценка i запевнив мiжнародних партнерiв, 
зокрема США та ЄС, що реформування прокуратури 
провалювалося ранiше через те, що попереднi проку-
рори належали  до «системи», в той час як Юрiй Лу-
ценко не пов’язаний iз нею, не мав жодних стосункiв 
з прокуратурою, що мало би розв’язати йому руки для 
реформування iнституцiї. 

Чи не найважливiше значення у сферi боротьби з ко-
рупцiєю надається створенню спецiалiзованого анти-
корупцiйного суду, що було погоджено ЄС та Україною. 
Як зазначалося вище, Україна створила антикоруп-
цiйнi установи, спрямованi на розслiдування та запо-
бiгання корупцiї серед вищих посадових осiб, проте 
ефективнiсть їхньої дiяльностi залежить вiд судiв. 
НАБУ подало до суду декiлька важливих справ, але не 
змогло досягти бажаного результату, адже суди фак-
тично пiдтримали iншу сторону, не враховуючи наданi 
НАБУ докази. Київ обiцяв створити спецiалiзований 
антикорупцiйний суд, який би займався випадками ко-
рупцiї серед високопосадовцiв. Часу було визначено 
до кiнця червня, однак дотепер немає жодної впевне-
ностi в тому, що суд буде створено. Фактично, закон 
про антикорупцiйний суд готовий, але, аби вiдтягнути 
його ухвалення, Україна, найiмовiрнiше, звернеться 
до Венецiанської комiсiї щодо його схвалення. ЄС вва-
жає цей крок зайвим i нацiленим на те, щоб виграти 
час для полiтичної елiти, оскiльки закон розроблявся 

спiльно з експертами ЄС i не потребує додаткової пе-
ревiрки. Не дивно, що у березнi 2017 року Вища рада 
юстицiї України прийняла рiшення про неконституцiй-
нiсть проекту закону про антикорупцiйнi суди i його 
неприйнятнiсть для ухвалення парламентом. Пред-
ставники ЄС iнтерпретують рiшення про вiдстрочення 
процесу тим, що антикорупцiйна боротьба в Українi 
виходить на вирiшальний етап, i багато хто остерiга-
ється потенцiйної загрози з боку iнституцiї, яка спира-
тиметься на розслiдування НАБУ. 

Ланцюг проблем з ЄС продовжився тривалим кон-
флiктом через ухваленi Верховною Радою поправки 
до закону про електроннi декларацiї, якi, зокрема, 
зобов’язують суб’єктiв, що займаються боротьбою з 
корупцiєю (включаючи НУО, їхнiх пiдрядникiв, включ-
но з прибиральниками, та активiстiв), подавати елек-
троннi декларацiї у той самий спосiб, що й українськi 
чиновники. Спочатку, зважаючи на гостру реакцiю ЄС 
та США, українська сторона пообiцяла переглянути 
закон впродовж мiсяця. Пiзнiше цей термiн виконан-
ня подовжився аж до самiту Україна – ЄС. Заклики 
делегацiї ЄС та комiсара Хана вiдмовитися вiд елек-
тронних декларацiй для громадянського суспiльства 
були посиленi нещодавнiм зверненням 20 депутатiв 
Європарламенту, серед яких представники нефор-
мальної групи друзiв України, Ради Європи та Мiнiс-
терства закордонних справ Швецiї. Очевидно, Пре-
зидент Порошенко планує запропонувати змiни до 
законодавства перед самiтом, однак чиновники ЄС iз 
Брюсселя зазначили, що механiзм, розроблений Пре-
зидентом, не вiдповiдає їхнiм очiкуванням. Справа 
в тому, що українська сторона нiбито хоче створити 
реєстр, спрямований на прозорiсть дiяльностi НУО, 
тодi як ЄС вимагає скасувати попереднi поправки до 
електронних декларацiй для активiстiв та спiльно роз-
робити такий реєстр, який би забезпечив прозорiсть 
НУО. Якщо Україна не знайде формули примирення, 
поточнi припущення про те, що полiтична елiта прагне 
закрити рота антикорупцiйним iнiцiативам, дозволять 
провести очевиднi паралелi мiж Росiєю та Україною. 

Експорт, торгiвля та iнвестицiї
ЄС та Україна досягли прогресу у тимчасових торго-
вельних преференцiях для України. Торговельнi пре-
ференцiї запроваджуються на три роки i включають 
додатковi нульовi ставки на iмпорт таких сiльсько-
господарських продуктiв:
• натуральний мед – 2500 тонн;
• переробленi помiдори – 3000 тонн;
• виноградний сiк – 500 тонн;
• овес – 4000 тонн;
• пшениця – 65 000 тонн;
• кукурудза – 625 000 тонн;
• ячмiнь – 325 000 тонн.

Також ЄС вирiшив повнiстю скасувати «ввiзне мито на 
кiлька промислових товарiв, таких як добрива, барв-
ники, пiгменти та iншi фарбувальнi речовини, взуття, 
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мiдь, алюмiнiй, а також телевiзiйне та звукозапису-
вальне обладнання»1.

Додатковi iмпортнi квоти за нульовою ставкою є важ-
ливим кроком з боку ЄС, який спрямований на виправ-
лення дисбалансiв щодо зони вiльної торгiвлi з Укра-
їною. Україна справедливо стурбована тим, що Угода 
про зону вiльної торгiвлi створює тиск на її економiку, 
пропонуючи занадто складнi умови для конкуренцiї 
з компанiями ЄС. Ранiше квоти, запропонованi Євро-
пейською Комiсiєю, були вигiднiшими для України, 
анiж тi, за якi проголосував парламент. Початковi кво-
ти були узгодженi у рамках тристороннiх перемовин з 
ЄС, та згодом український парламент ухвалив рiшення 
про збiльшення експортного податку на металобрухт, 
що змусило парламент ЄС змiнити свою думку. Для 
деяких країн помилка, якої припустився український 
парламент, була вдалим приводом для вiдхилення вiд 
первинної пропозицiї. Однiєю з таких країн була Фран-
цiя, позицiя якої була представлена колишнiм урядом. 
Несподiвано основним опозицiонером виявилася 
Польща, країна, що зазвичай є адвокатом України, 
та Угорщина. Дехто з чиновникiв повiдомив про за-
непокоєння з боку Румунiї. Багато країн ЄС займають 
хитку позицiю через агропотенцiал України, адже у  
2016 роцi, за даними українського уряду, Україна була 
однiєю з трьох лiдерiв iз постачання сiльськогоспо-
дарської продукцiї до ЄС. 

Проте додатковi квоти на iмпорт за нульовою ставкою 
дiятимуть за умови виконання певних попереджу-
вальних  заходiв. До них належать зобов’язання 
України дотримуватися домовленостей за Угодою 
про асоцiацiю, продовжувати боротьбу з корупцiєю i 
поважати верховенство права й демократичнi засади. 
Боротьба з корупцiєю висувалася євродепутатами як 
вимога пiд час дебатiв щодо додаткових квот. Поло-
ження має набути чинностi до кiнця вересня.  

Потенцiал АПК України, справдi, величезний. Уже в 
першому кварталi 2017 року Україна повнiстю викори-
стала квоти на iмпорт за нульовим тарифом на 6 груп 
продуктiв: мед, цукор, крупи та борошно, кукурудза, 
переробленi томати, виноградний i яблучний соки. На 
вiдмiну вiд України, ЄС використовував свої нульовi 
тарифнi квоти лише для однiєї категорiї: птицi та на-
пiвфабрикатiв. Здебiльшого ЄС не використав навiть 
1% квот.

Сьогоднi 281 українська компанiя має право експорту 
на ринок ЄС, серед них 101 – це харчове виробництво. 
У першому кварталi 2017 року експорт українських 
товарiв збiльшився на 24,5% у порiвняннi з аналогiч-
ним перiодом 2016 року. Також порiвняно з аналогiч-
ним перiодом до ЄС експортовано 39 нових позицiй 
продукцiї, в той час як у 2016 роцi загальний експорт 
України до ЄС склав 40%. Отже, ЄС є напрямком №1 
для української продукцiї. Крiм того, в 2017 роцi деякi 
галузi промисловостi України, що ледь животiли, на-
рештi почали завойовувати ринок ЄС. Одним iз кон-
кретних прикладiв є контракт компанiї «Мотор Сiч» на 

1 Україна: Рада пiдтвердила полiтичнi домовленостi на тимчасовi торговельнi преференцiї для України, http://www.consilium.europa.eu/en/
press/press-releases/2017/06/28-ukraine-trade-preferences/

поставку нiмецькiй компанiї 100 вертолiтних двигунiв. 
Це лише початок, якщо українськi компанiї зможуть 
адаптуватися до ринку ЄС, адже Угода про зону вiль-
ної торгiвлi запрацює в повному обсязi через 7 рокiв. 

Попри позитивнi тенденцiї торгiвлi, не слiд очiкувати 
з боку партнерiв ЄС серйозних iнвестицiй. Приклад 
2016 року показує, що в Українi реалiзовано лише 1% 
планiв iз приватизацiї (190 млн грн iз запланованих  
17 млрд грн). Приватизацiю перенесено на 2017 рiк, 
але схоже, що цього не станеться. Це спричинено 
низьким рейтингом України у списках S & P, Fitch та 
Doing Business, а це, як наслiдок, стримує iноземних 
iнвесторiв вiд заходу до України.

Асоцiацiя, безвiзовий режим i санкцiї
Ратифiкацiя Угоди про асоцiацiю з ЄС, яка нещодав-
но була вiдтермiнована через референдум у  Нiдер-
ландах, нарештi завершилася. Пiсля голосування у 
Нiдерландах i пiдпису монарха рiшення було ухвалене 
на рiвнi ЄС. Угода має набути чинностi в повному об-
сязi 1 вересня 2017 року. 

Шлях процесу ратифiкацiї був довгим, але вирiшаль-
ною датою стало 15 грудня 2016 року, коли Рада ЄС 
ухвалила рiшення, яке мало заспокоїти голландське 
суспiльство, i гарантувати, що: 1) асоцiацiя не означає 
членства України в ЄС; 2) не мiстить зобов’язань щодо 
спiльної оборони України та ЄС; 3) не надає Українi до-
ступу до структурних фондiв; 4) не надає Українi сво-
боди пересування з метою працi i постiйного прожи-
вання; 5) ключовою сферою спiвпрацi мiж Україною та 
ЄС є боротьба з корупцiєю.

Ще до оголошення про повну ратифiкацiю Угоди про 
асоцiацiю, Україна запропонувала новий формат гли-
бокої iнтеграцiї для «просунутих» країн Схiдного парт-
нерства: України, Молдови та Грузiї. Пропозицiя була 
сприйнята скептично з боку ЄС. Комiсар Хан зазначив, 
що ЄС не погоджується iз пропозицiєю мiнiстра Клiм-
кiна. ЄС наполягає на виконаннi поточних зобов’язань, 
i лише тодi готовий обговорювати глибоку iнтеграцiю. 
Хоча, з точки зору України, пропозицiя мiнiстра закор-
донних справ має сенс, оскiльки ключових пряникiв 
ЄС – безвiзового режиму та асоцiацiї – уже досягнуто, 
i Україна потребує мотивацiї, рушiйної сили, для про-
довження роботи.

Безвiзовий режим, що є головним вiдчутним загаль-
нодержавним елементом iнтеграцiї до ЄС, нарештi 
набув чинностi 11 червня. Попри вельми тепле сприй-
няття українцями цiєї подiї, мiж Києвом i Брюсселем 
виникли деякi протирiччя. Здебiльшого через заяву 
Порошенка, у якiй йшлося про недоступнiсть дiї безвi-
зового режиму для людей, якi мешкають на окупо-
ваних територiях. У ЄС категорично заперечили це 
твердження, припустивши, що це було спробою вста-
новити нову розмежувальну лiнiю. Українськi джере-
ла вказують на те, що заява з боку України переду-
сiм стосується побоювань, що власники українських 
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паспортiв, якi проживають на окупованих територiях, 
вiдвiдуватимуть ЄС i вчинятимуть провокацiї, i тим са-
мим призведуть до репутацiйних втрат для України. 

Головною ареною для з’ясування низки невизначе-
ностей мiж Україною та ЄС був самiт Україна – ЄС  
13 липня в Києвi. Ще до початку самiту уже вiдчувався 
гiркий присмак вiд майбутньої подiї. Основнi розбiж-
ностi стосувалися порядку денного самiту та спiльної 
заяви. Тодi як Україна хотiла якомога бiльше обгово-
рювати майбутнє i росiйську агресiю, ЄС бажав зосе-
редитися на реформах. Причиною того, що спiльну 
заяву неодноразово, з труднощами у домовленостях, 
переписано, є те, що Київ придiляє занадто багато 
уваги росiйськiй агресiї, мало зважаючи на процес 
реформування. 

Принаймнi Україну не розчарувало голосування за 
продовження санкцiй. ЄС розширив економiчнi санкцiї 
проти Росiї до 31 сiчня 2018 року. У серединi червня 
українськi чиновники обережно натякали на повiдом-
лення щодо намiрiв Iталiї заблокувати розширення 
санкцiй. Схоже, брифiнгу Ангели Меркель та Емма-
нуеля Макрона щодо Мiнських домовленостей на 
самiтi глав держав у Брюсселi було достатньо, аби 
переконати країни ЄС у необхiдностi продовжити 
санкцiї. Президент Порошенко прагнув продовжен-
ня термiну дiї на рiк, а не на пiвроку, як зараз. Проте, 
оскiльки країни ЄС вважають, що термiн тривалiстю 
пiвроку є бiльш мотивуючим, а юридична процедура 
передбачає повторне прийняття санкцiй, а не продов-
ження, таке рiшення є неможливим. Водночас росiй-
ський уряд не має iлюзiй позбутися санкцiй ЄС, тож 
Медвєдєв запропонував продовжити дiю росiйських 
санкцiй до 31 грудня 2018 року.

«Сталева» дипломатiя
Рiшення Верховної Ради збiльшити податок на екс-
порт металобрухту з 10 до 30 євро стало серйозним 
розчаруванням для Європейського Союзу ще й через 
те, що Київ вкотре порушив Угоду про асоцiацiю. У цiй 

ситуацiї ЄС не страждає економiчно, оскiльки данi за 
2015 рiк (коли податок не був збiльшений) продемон-
стрували, що з 289,5 млн дол США експорту ЄС отри-
мали всього лиш 6,3 млн доларiв США, тодi як основна 
частка експорту вiдiйшла до Туреччини (227,1 млн до-
ларiв США). 

Аргументи української сторони щодо збереження 
експортного податку в обсязi 30 євро  грунтуються  
на стабiлiзацiї роботи металургiйних компанiй, де 
працюють близько 25 тисяч людей. Також металургiй-
ний сектор вiдраховує близько 15 млрд грн податкiв 
i допомагає протистояти росiйськiй агресiї. Справдi, 
Україна перебуває серед 10 найбiльших свiтових ви-
робникiв сталi, що складає майже 25 млн тонн на рiк, 
i знову входить до першої десятки саме через збiль-
шення податку. Проте невизначенiсть у виробництвi, 
попри збереження податку, залишається. Основним 
матерiалом, що використовується у виробництвi 
сталi, є збагачене вугiлля з окупованих територiй 
Донецької та Луганської областей. Постачання вугiл-
ля було налагоджене, попри конфлiкт. Однак через 
блокаду ОРДЛО поставки стали ненадiйними, що при-
звело до нестачi вугiлля. Проблема зростає з ураху-
ванням того, що цей сектор складає 23% вiд загаль-
ного обсягу експорту України i є суттєвим джерелом 
надходження iноземної валюти. Втiм, суть труднощiв 
iз ЄС полягає у порушеннi Україною Угоди про асоцiа-
цiю. Якщо Україна не знайде негайного рiшення, то 
вкотре пiдтвердить репутацiю ненадiйного партнера, 
котрий не виконує власних зобов’язань. 

Очiкування
Упродовж наступного року ЄС, iмовiрно, зосередиться 
на здiйсненнi в Українi реформ у сферi охорони здо-
ров’я, приватизацiї, а також пенсiйнiй та земельнiй 
реформах. Ключовим прiоритетом порядку денно-
го буде створення спецiалiзованих антикорупцiйних 
судiв i повна функцiональнiсть антикорупцiйних уста-
нов.
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Подiї у вiдносинах Україна-ЄС (Квiтень-Червень 2017). Оцiнка в балах

Дата Подiя Бали
1 квiтня Конгрес Європейської народної партiї ухвалив резолюцiю про розробку довгострокової 

пiдтримки України країнами ЄС на основi двостороннiх i багатостороннiх програм, якi 
повиннi включати вiйськову, гуманiтарну та економiчну пiдтримку.  

+2

4 квiтня Україна отримала 600 млн євро макрофiнансової допомоги вiд ЄС. +4
6 квiтня Європейський парламент проголосував за надання Українi безвiзового режиму. +5
12 квiтня Верховна Рада ратифiкувала угоду з ЄIБ (Європейським iнвестицiйним банком) на  

200 млн євро на громадський транспорт.
+4

13 квiтня Верховна Рада України ухвалила закон про ринок електроенергiї. +2
26 квiтня Представництво ЄС в Українi нагадало про свої очiкування вiд української влади щодо 

створення антикорупцiйного суду до середини червня 2017 року.
-2

Комiтет постiйних представникiв Європейського Союзу (COREPER) проголосував за 
надання Українi безвiзового режиму.

+2

ЄС запускає проект на 6 млн євро зi створення 20 зразкових вiддiлкiв полiцiї у Київськiй, 
Харкiвськiй i Львiвськiй областях.  

+3

5 травня Єврокомiсiя вимагає вiд України скасувати електроннi декларацiї для НУО та їхнiх 
пiдрядникiв.

-2

11 травня Рада ЄС ухвалила безвiзовий режим для громадян України. +3
12 травня Голова МЗС України Павло Клiмкiн пiд час прес-брифiнгу запропонував ЄС розробити 

новий формат вiдносин з Україною – поглиблену асоцiацiю. 
+2

16 травня Делегацiя ЄС в Українi закликала Верховну Раду України вiдхилити поправки до закону 
№2126а, якi створюють загрозу для нормальної роботи системи державних закупiвель 
ProZorro.

-1

17 травня Україну запросили приєднатися до конвенцiї Пан-Євро-Мед. +1
24 травня ЄС закликала українську владу не чинити тиск на НУО, що займаються боротьбою з 

корупцiєю. 
-2

30 травня Сенат Нiдерландiв проголосував за ратифiкацiю Угоди про Асоцiацiю мiж Україною та 
ЄС. 

+5

1 червня Король Нiдерландiв пiдписав закон, що ратифiкував Угоду про асоцiацiю мiж Україною 
та Європейським Союзом. 

+1

Європейський парламент проголосував за розширення окремих безмитних квот для 
України.

+4

8 червня ЄС закликав Верховну Раду не подовжувати податок на металобрухт. -3
Верховна Рада ухвалила закон про створення Фонду енергоефективностi. +2

14 червня ЄС закликав Україну оновити склад Центральної виборчої комiсiї. -2
ЄС збiльшив квоти на безмитне ввезення українських товарiв. +2

19 червня ЄС продовжив на рiк санкцiї проти Росiї у вiдповiдь на окупацiю Криму. +3
21 червня Європарламентарi закликали українських депутатiв до прозоростi пiд час вибору 

аудитора для НАБУ.
-2

Верховна Рада України звернулася до Європейського парламенту iз закликом 
запровадити додатковi торговельнi преференцiї для українських товарiв.

+2

22 червня ЄС продовжив санкцiї проти Росiї. +3
Петро Порошенко здiйснив робочий вiзит до Брюсселю, пiд час якого зустрiвся з 
Дональдом Туском i керiвництвом Європейської народної партiї.

+2

27 червня Європейська спiльнота з атомної енергiї (Євратом) ратифiкувала Угоду про асоцiацiю 
мiж Україною та ЄС.

+2

28 червня ЄС ухвалив новi торговельнi преференцiї для України. +1
29 червня У Брюсселi вiдбулося третє засiдання Комiтету асоцiацiї Україна – ЄС. +2
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ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-США
Квiтень – Червень 2017
Позитивнi бали: +30,5
Негативнi бали: -1,5
Загалом: + 29

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
Принцип «крапля камiнь точить», який вибрав офiцiйний Київ на американському напрямку зовнiшньої полiтики, 
останнiми мiсяцями почав приносити свої плоди. Українська дипломатiя, як i нашi партнери у США, зумiли ско-
ристатися сприятливою для України внутрiшньополiтичною кон’юнктурою у Сполучених Штатах. Чи не вперше в 
iсторiї вiдносин український президент був настiльки ж потрiбен американському для укрiплення своїх полiтичних 
позицiй всерединi країни, як зазвичай американськi лiдери потрiбнi українським. I чи не вперше з часiв ядерного 
роззброєння позицiя українського лiдера є настiльки важливою для Бiлого Дому, як є сьогоднi для Трампа, з огля-
ду на звинувачення у зв’язках iз Росiєю. Наразi найбiльш очевидним проявом того, як українська сторона скори-
сталась поточною кон’юнктурою в США, стала зустрiч Президента України iз Президентом США. Нагадаємо, для 
української сторони критично важливо було зустрiтись з американським президентом до запланованих перего-
ворiв Путiна з Трампом у Нiмеччинi. Понад те, вперше в iсторiї українсько-американських вiдносин Президент США 
окремо прийняв в Овальному кабiнетi – хоча й поза офiцiйним графiком – Мiнiстра закордонних справ України 
Павла Клiмкiна. Вийшла на фiнальну стадiю пiдготовка конкретних угод в обороннiй сферi, якi, помiж тим, так i не 
були пiдписанi пiд час вiзиту української делегацiї на чолi з Президентом до США. На момент вiзиту Порошенка в 
США американське посольство в Києвi вже активно готувало iнший вiзит –  держсекретаря Тiллерсона до України. 
Найближчими мiсяцями також вiдбудуться вiзити мiнiстрiв енергетики та оборони США. Iншими словами, нарештi 
був запущений повноцiнний дiалог не лише з Конгресом США, а й на мiжурядовому рiвнi. 
Динамiка вiдносин мiж Україною i США в останньому кварталi – це доказ того, наскiльки ефективно може працюва-
ти той чи iнший напрямок зовнiшньої полiтики, якщо вiн прiоритизований на всiх рiвнях, включно з президентським. 
Полiтика «America first» Президента України несе у собi i додатковi ризики: оцiнка українсько-американського дiа-
логу в Українi залежить в основному вiд оцiнки полiтики Президента Порошенка загалом. Тi, хто його пiдтримують, 
вважають ефективним i американський напрямок, тi, хто в опозицiї, – навпаки. 
Українi та її союзникам у США за останнi мiсяцi складно, але вдалось утримати статус-кво у вiдносинах. Однак 
цей статус-кво є таким же несталим, як позицiї глави Бiлого Дому з низки питань. Очевидно, що на українському 
напрямку ми й далi будемо спостерiгати боротьбу мiж послiдовнiстю американської полiтики щодо України з не-
послiдовнiстю нинiшнього президента США. У багатьох критичних для Києва питаннях ми стаємо свiдками ситуа-
цiї, коли є позицiя Америки, а є позицiя президента Трампа. Iншими словами, є позицiя полiтичного союзника, а є 
позицiя, в кращому випадку, нейтрального реферi.

ХРОНIКА ВIДНОСИН
Полiтичний дiалог
Вiзити до Вашингтона давно стали  важливим еле-
ментом полiтичного самоствердження в Українi. За 
адмiнiстрацiї Трампа ця тенденцiя загострилась,  
i явно не на користь iнтересам держави Україна, з  
огляду на рiзнобiй меседжiв.
На момент вiдвiдин Порошенком США близько 270 вi-
зитiв рiзного полiтичного калiбру з України були здiйс-
ненi до Вашингтона вiд дня iнавгурацiї Трампа. Помiж 
тим, спроби сформувати порядок денний iнтересiв 
України, альтернативний до порядку денного україн-
ської влади,  не увiнчались особливим успiхом. Пи-
тання «Хто представляє Україну у Вашингтонi?» вже 
не звучало вiд американських спiврозмовникiв так 
часто, як це було в першi мiсяцi нової адмiнiстрацiї. 
Зустрiчi Клiмкiна, а потiм i Порошенка з Трампом 
змiцнили не тiльки позицiї офiцiйного Києва загалом, 
а й посла України Валерiя Чалого, який був присутнiй 

на обох зустрiчах. Це ще раз доводить, що тактика, 
запропонована, за деякими джерелами, Бiлому Дому 
колишнiм очiльником кампанiї Трампа i технологом 
Януковича Полом Манафортом – перевести фокус iз 
втручання Росiї у вибори в США на втручання України 
– не була взята до розробки. 
Мiнiстр Клiмкiн, який настiльки зачастив до амери-
канської столицi, що в дипломатичних колах (не укра-
їнських) у якийсь момент з’явились чутки про його 
призначення послом до США, вдало скористався сво-
єю поїздкою на виїзне засiдання  Мюнхенської конфе-
ренцiї безпеки у травнi. Захiд збiгся у часi з вiзитом 
до Вашингтона та зустрiччю (на особисте прохання 
Путiна) Трампа з росiйським мiнiстром Лавровим. 
Саме перебуваючи у Вашингтонi, Клiмкiну вдалося 
домовитись про зустрiч iз Вiце-президентом Пенсом 
i, зрештою, в супроводi Пенса зустрiтися iз Трампом в 
Овальному кабiнетi. 

Альона Гетьманчук 
директор Iнституту свiтової полiтики
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Зустрiч викликала чимало їдких ремарок з приводу 
того, що Клiмкiн просто зайшов зробити фото (деякi 
українськi дипломати з гордiстю наголошували в при-
ватних розмовах, що Бiлий Дiм дозволив використову-
вати публiчно цi фото, на вiдмiну вiд фото, зроблених 
пiд час зустрiчi Трампа з росiйською делегацiю того ж 
дня). Справдi, пiсля зустрiчi з почестями росiйського 
мiнiстра з його численною делегацiєю в Овальному ка-
бiнетi, коротка зустрiч з українським мiнiстром, пiд час 
якої Трамп, кажуть, навiть не вийшов за-за робочого 
столу, виглядала як спонтанна театралiзована поста-
новка. Крiм того, саме тодi стало очевидно: у Бiлому 
Домi нарештi усвiдомили, що публiчнi контакти з пред-
ставниками України кориснi не тiльки представникам 
України, а й представникам адмiнiстрацiї  Трампа зо-
крема, i йому особисто. Це знайшло пiдтвердження 
в Твiттер-аккаунтi президента США, де вiн одночасно 
вiдзвiтував про обидвi зустрiчi з вiдповiдними фото, а 
через  кiлька днiв поскаржився в ефiрi Fox News, що 
зустрiч з українським мiнiстром не знайшла належно-
го висвiтлення  у медiа, як iз росiйським.  

Водночас навiть коротка фото-опцiя буває змiстов-
ною. Пiзнiше з рiзних джерел почала надходити iн-
формацiя (вперше про це повiдомив Defence One), 
що навiть пiд час короткого перебування Клiмкiна в 
Овальному кабiнетi Трамп дав зрозумiти українсько-
му мiнiстру, що нiхто у Вашингтонi Україну не зби-
рається здавати Росiї в обмiн на Сирiю. Цей меседж 
українським посадовцям доводилося чути не раз вiд 
рiзних представникiв нової адмiнiстрацiї впродовж 
останнiх кiлькох мiсяцiв (мовляв,  заспокойтесь, нiхто 
вас нiкому здавати не буде), однак вiд Трампа – якщо 
це дiйсно прозвучало – таке повiдомлення було почу-
ти особливо важливо.  

Зустрiч iз Клiмкiним проклала правильний мiсток для 
майбутньої зустрiчi Трампа з Порошенком, дата якої 
була пiдтверджена менш нiж за два тижнi до самої зу-
стрiчi. Уже щонайменше за тиждень був вiдомий i час 
зустрiчi – 11.00 за мiсцевим часом. Вiдповiдно,  попу-
лярнi закиди в пресi про те, що до останнього в Бiлому 
Домi нiхто цю зустрiч не планував, як мiнiмум, неко-
ректнi. Iнша справа – формат зустрiчi i як вона фiгу-
руватиме в розкладi глави Бiлого дому. Показово, що 
позицiонування цiєї зустрiчi Бiлий Дiм змiнив уже пiсля 
того, як вона вiдбулась. Якщо до її початку вона фiгу-
рувала як зустрiч Трампа з радником iз питань нацбез-
пеки МакМастером, на яку мав зайти Вiце-президент 
Пенс з українським Президентом, то в прес-релiзi за 
фактом зустрiчi йшлося вже саме про зустрiч Трампа 
з Порошенком. Показово, що прес-релiз за фактом зу-
стрiчi складався з одного речення – менше, нiж пiсля 
телефонних переговорiв двох лiдерiв. Показово також, 
що на прес-брифiнгу Бiлого Дому того дня прес-секре-
тар Шон Спайсер жодним словом не обмовився про 
факт зустрiчi iз Порошенком. 

Для української сторони, яку завчасно попереджали, 
що Порошенко має бути  готовий вилетiти до США 
навiть за добу (i Банкову це зовсiм не лякало),  подiбнi 
часовi рамки давали достатньо часу як для пiдготовки 

правильних сигналiв, так i для їх правильного, твiта-
бельного (вiд Твiттер) оформлення. Деякi кабiнети на 
Банковiй, як стверджують нашi поiнформованi дже-
рела, нагадували театральну студiю, де проробля-
лись рiзнi варiанти розмови. Щодо самої зустрiчi, то 
найбiльше в Києвi боялись, що Трамп просто в якийсь 
момент обiрве зустрiч на пiвсловi i попросить україн-
ського гостя на вихiд чи сам встане i пiде. Порошенку, 
що цiлком зрозумiло, страшно не хотiлося поповнити 
лави мiжнародних лiдерiв, якi вже занесенi американ-
ським президентом у список тих, кому вiн ясно дав 
зрозумiти своє небажання спiлкуватися далi. 

Адмiнiстрацiя Порошенка включно з ним самим скру-
пульозно збирали поради i рекомендацiї щодо того, 
як взаємодiяти з Трампом, у тих мiжнародних лiдерiв, 
якi вже зустрiчалися з американським президентом. 
Зокрема, у Дональда Туска. Хоча, наприклад, у румун-
ського президента Клауса Йоханнiса, який вiдвiдував 
Бiлий Дiм напередоднi з повноцiнним вiзитом, за на-
шою iнформацiєю, таких порад нiхто не запитував.

Зрештою,  пiсля тривалих консультацiй Київ свiдомо 
обрав тактику, яка полягає в одному англiйському 
словi – flatter (тобто, лестощi). Саме тактику лесто-
щiв рекомендували Порошенку як найбiльш дiєвий  
i швидкий спосiб встановити правильний контакт 
з егоцентричним i самозакоханим американським 
президентом. Те, що Порошенко слiдував цiй так-
тицi, було зрозумiло з його короткого спiчу на каме-
ри в Овальному кабiнетi i, особливо, потiм в iнтерв’ю 
на Fox News, де  вiн провiв паралель мiж Трампом i 
Рейганом (перший може так само закiнчити вiйну 
Росiї з Україною, як останнiй без єдиного вистрiлу за-
кiнчив «холодну вiйну»). Цiкава деталь: паралель мiж 
Рейганом та Трампом у контекстi росiйсько-україн-
ського конфлiкту – не нова. Вперше її кiлька мiсяцiв 
тому озвучив одiозний конгресмен-республiканець iз 
Калiфорнiї Дейна Рорабахер. Багато хто у США нази-
ває його агентом Путiна в Конгресi через неоднора-
зову ретрансляцiю росiйського наративу, зокрема й 
щодо Криму, i який якраз звернув на себе увагу Трам-
па вихвалянням останнього на Fox News. 

Пiдхiд, який базується на лестощах, був вiдразу по-
мiчений у США. Чимало спостерiгачiв констатували, 
що Порошенко у своєму пiдходi до Трампа обрав ту 
ж тактику, що й японський прем’єр Абе i Мохамед Бiн 
Салман (бiльш вiдомий як MbS) з Саудiвської Аравiї. 
З японським прем’єром це спрацювало дуже вдало: 
його називають одним iз тих мiжнародних партнерiв, з 
ким Трамп найкраще знайшов спiльну мову. На преве-
ликий жаль для Порошенка, цього не можна сказати 
про канцлера Меркель, на яку в Києва були особливi 
сподiвання з точки зору певного промоутера iнтересiв 
України у Вашингтонi. Трамп не оцiнив по заслугах 
грунтовний брифiнг щодо агресiї Росiї на пострадян-
ському просторi, який Меркель дала американському 
президенту пiд час свого першого вiзиту в Бiлий Дiм. 
Порошенку окремо порадили не згадувати  прiзвище 
Меркель пiд час зустрiчi з Трампом. 
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У зустрiчi Трампа з Порошенком, як i в перемоги, ба-
гато тих, хто називає себе її батьками: причому i з 
українського, i з американського боку. Хоча це той ви-
падок, коли навiть окремi українськi дипломати в при-
ватних розмовах зiзнаються: було б наївно вважати 
цю зустрiч перемогою української дипломатiї. Швид-
ше, це перемога критикiв Трампа у США, якi загнали 
його в куток звинуваченнями про спiвпрацю з Росiєю.

Очевидно, що до пiдготовки вiзиту залучалися всi 
можливi канали. Навiть Рудольф Джулiанi, який при-
їжджав до Києва на запрошення олiгарха Вiктора Пiн-
чука, мав свою роль: привiз орiєнтовну дату зустрiчi 
Трампа з Порошенком (щоправда, в АП це не пiдтвер-
джують). Взагалi роль Пiнчука, вiдомого своїм альтер-
нативним баченням вирiшення конфлiкту з Росiєю, в 
наведеннi мостiв мiж Банковою з новою адмiнiстра-
цiєю США залишається пiд питанням. Очевидно, вiд-
повiдь на це питання буде бiльш зрозумiлою пiсля 
чергової конференцiї Пiнчука YES восени. Чи точнiше 
пiсля того, чи буде брати в нiй участь Порошенко.

Iнше питання – наскiльки успiшним був вiзит Прези-
дента України до США. В української делегацiї не було 
чiткого iндикатора успiху цього вiзиту. Це наштовхує 
на думку, що вже сам факт зустрiчi з Трампом перед 
Путiним вважався за успiшний результат. Якщо ж була 
поставлена цiль ознайомити Трампа з українським 
баченням врегулювання конфлiкту навколо Криму 
та Донбасу й окреслити червонi лiнiї Києва, то реаль-
нi результати  переговорiв Порошенка у Вашингтонi 
будуть зрозумiлими пiсля зустрiчi росiйського прези-
дента з Трампом.

Врегулювання довкола Донбасу
Основне питання, з яким їхала українська делегацiя 
до Вашингтона, – це, як його назвав один iз високо-
поставлених  дипломатiв, було питання вiйни i миру: 
«Звичайно, ми готовi говорити i про реформи, i про ко-
рупцiю, однак, зрозумiло, що безпека є в прiоритетi». 
Iнша тема, на якiй робився помiтний акцент, – бiзнес. 
Тобто Україна продовжує будувати свою полiтику 
щодо нинiшньої адмiнiстрацiї США, активно експлуа-
туючи двi традицiйнi слабкостi республiканцiв: безпе-
ку та хардкор-бiзнес. 

Останнi мiсяцi минули в очiкуваннi формування 
бiльш чiткого бачення вiд  Сполучених Штатiв щодо 
того, як вони далi дiятимуть у контекстi врегулю-
вання конфлiкту мiж Росiєю та Україною. Зокрема, 
це стосувалося i визначеностi щодо рiвня залучено-
стi Сполучених Штатiв до переговорного процесу. 
Попри всi пропозицiї долучитись до Нормандського 
формату й iншi, часом екзотичнi варiанти,  найбiльш 
оптимальним варiантом у Вашингтонi надалi вважа-
ють посилений трек Нуланд-Сурков, тобто американ-
сько-росiйськi переговори в доповнення i посилення 
Нормандського формату. Причому, цей трек у пря-
мому значеннi мав усi шанси залишитись саме пiд 
прiзвищами Нуланд-Сурков. Як американськi, так i 
українськi джерела пiдтверджують, що коли Трампу 
доповiли про необхiднiсть заповнення посади нової 

«Нуланд», вiн запитав, хто цим питанням займався 
ранiше i запропонував… знову призначити Вiкторiю. 
У Києвi доволi скептично ставляться саме до такої 
форми залучення США до переговорного процесу. 
Вони вважають, що з американського боку це має 
бути неабияка сильна фiгура, аби Сурков не мiг нею 
манiпулювати i використовувати в росiйських цiлях.

Американська сторона натомiсть також працює над 
тим, аби зробити роботу нового спецпредставника 
бiльш ефективною i зняти певнi занепокоєння укра-
їнських колег. Є, скажiмо, пропозицiя, щоб цей пред-
ставник, крiм розмов iз росiянами напряму, мiг брати 
участь у Нормандському процесi на рiвнi зовнiшньо-
полiтичних радникiв. Таким чином, не вiдбуватиметь-
ся ефект зiпсованого телефону, як це траплялось при 
Нуланд iз Сурковим. 

Як ми i прогнозували в звiтi за перший квартал цьо-
го року, новим спецпредставником з боку США щодо 
України став Курт Волкер, колишнiй посол США при 
НАТО. Цiкава деталь:  Волкер, окрiм того що працює 
виконавчим директором Iнституту МакКейна, фiгурує 
також старшим радником iз мiжнародних питань BGR 
Group – лобiстської структури, яку найняла українська 
влада для промоцiї України у Вашингтонi. Помiж тим, 
на посаду заступника держсекретаря США з питань 
Європи та Євразiї (посада Нуланд в Держдепi) роз-
глядається, за нашою iнформацiєю, Вейс Мiтчелл, 
директор американського Центру європейського по-
лiтичного аналiзу (CEPA), типовий представник аме-
риканського аналiтичного сектору.

Однiєю з причин, чому американцi всерйоз не розгля-
дали iдею повноцiнного залучення до переговорно-
го процесу щодо Донбасу, був скепсис Нiмеччини та 
Францiї з приводу такого залучення. Сьогоднi, врахо-
вуючи напружений дiалог мiж Меркель та Трампом, 
це ще бiльш нереалiстично. До речi, конфронтацiйний 
елемент мiж Вашингтоном та Берлiном ставить у 
дуже делiкатну позицiю Україну, якiй паралельно по-
трiбна i подальша пiдтримка з боку Меркель, i ефек-
тивний контакт iз Трампом.

З української подачi обговорювалися i досить екзо-
тичнi iдеї. Наприклад, щоб представник США замiнив 
Мартiна Сайдiка на переговорах у Мiнську. Дружнi до 
України представники американського уряду вважа-
ють це не дуже гарною iдеєю хоча б тому, що в такому 
разi США просто вимушенi будуть грати роль незаан-
гажованого реферi, а не союзника України. 

Послання Трампу, обране Порошенком пiд час поїздки 
до Вашингтона в контекстi врегулювання  конфлiкту 
навколо Донбасу,  базувалось на формулi «great deal 
on peace, great deal on success». Як стверджують поiн-
формованi джерела, ця фраза  особливо сподобалась 
Трампу ще пiд час телефонної розмови з Порошенком. 
Саме тому її було вирiшено розвинути i пiд час вiзиту.

Чим саме сподобалась ця фраза, крiм згадки про 
оборудку, майстром яких себе вважає Трамп, нез-
розумiло. Можливо, якраз своїм твiттабельним зву-
чанням, яке водночас не мiстить жодної конкретики. 
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Адже з цiєї формули незрозумiло, в якому саме фор-
матi має бути досягнута оборудка i в якiй саме ролi 
США в нiй виступають. Незважаючи на те, що пiд час 
зустрiчi Порошенка з Пенсом була пiдтверджена при-
хильнiсть США Нормандському формату та Мiнським 
домовленостям, все ще є пiдстави вважати, що До-
нальд Трамп особисто дедалi бiльше вiрить у двосто-
роннi, а не багатостороннi домовленостi. Показовою 
була його розмова з Дональдом Туском у Брюсселi, 
пiд час якої, за наявною iнформацiєю, вiн досить нер-
вово реагував на згадки про Нормандський формат i 
Мiнськi домовленостi, натомiсть обiцяв про все домо-
витись з Путiним. Заява Тiллерсона про можливiсть 
досягнути цiлей Мiнська i в iншому форматi також ви-
кликала чимало рiзних iнтерпретацiй щодо вiдданостi 
нової адмiнiстрацiї Мiнському процесу. Американськi 
дипломати, з якими доводилось спiлкуватись  з  цьо-
го приводу, схильнi вважати, що проблема дiйсно в 
iнтерпретацiї, оскiльки Вашингтон далi керується ло-
гiкою Мiнська. Навiть попри певнi застереження щодо 
жорсткої ув’язки Мiнських домовленостей до санкцiй 
i недосконалостi Мiнського процесу як такого. Крiм 
того, як стверджують у Державному департаментi, 
над альтернативним планом врегулювання щодо Дон-
басу вони не працюють.

З усiх вiдомих i не дуже фактiв поки що не можна зро-
бити однозначний висновок, чим для американського 
президента є Україна сьогоднi в першу чергу:  пере-
шкодою чи можливiстю. З одного боку, українське 
досьє виглядає як перешкода на шляху до будь-яко-
го перезавантаження з Росiєю. Недаремно Рекс Тiл-
лерсон визнав у травнi, що українсько-росiйський 
конфлiкт – це найскладнiше для вирiшення питання 
в росiйсько-американському порядку денному. Трамп 
(як, схоже, i Тiллерсон), переконанi, що вони мають 
принаймнi спробувати перезавантажити вiдносини з 
Росiєю, а далi вже як вийде. 

Водночас Україна є i можливiстю: чим бiльше Трамп 
демонструватиме, що враховує iнтереси України, тим 
меншим буде тиск його опонентiв. Американський 
президент просто вимушений публiчно демонструва-
ти, що з українськими партнерами у нього повне по-
розумiння. Навiть якщо вiн вимушений звертати увагу 
на Україну тiльки тому, що бойовi дiї на Сходi України 
турбують його  полiтичних опонентiв всерединi країни 
(про що вiн начебто, згiдно з iнформацiєю NYT, заявив 
пiд час зустрiчi з Лавровим).  

Україна потрiбна Трампу для вiдновлення внутрiш-
ньополiтичного балансу, зокрема у вiдносинах Бiлого 
Дому з Конгресом. Не забуваймо, що законопроекти, 
якi б кодифiкували санкцiї (тобто закрiплювали їх на 
законодавчому рiвнi) виникли передусiм як реакцiя 
конгресменiв на тестування грунту Бiлим Домом ще 
у сiчнi цього року, яким чином можливо послабити 
санкцiї щодо Росiї. 

До честi Бiлого Дому, вiн не пiшов на послаблення 
санкцiй i не виключив зi списку Exxon Mobil (компанiю, 
яку очолював Тiллерсон). У вiдповiдь на неодноразовi 
звернення Exxon Mobil у квiтнi Мiнiстерство фiнансiв 

США заявило, що не робитиме виняткiв iз режиму 
санкцiй для американських нафтових компанiй для 
спiльного бурiння нафти iз росiйськими компанiями 
на територiї РФ. У заявах Бiлого Дому та Державного 
департаменту щодо санкцiй лунають формулювання, 
якi  насправдi є прямолiнiйнiшими, анiж дипломатич-
на мантра «санкцiї не будуть знятi до виконання Мiн-
ських домовленостей», що звучала за попередньої 
адмiнiстрацiї. А саме: «санкцiї не будуть знятi, допоки 
Росiя не пiде зi Схiдної України та Криму». Також Дер-
жавний департамент почав  використовувати сильнi-
шу лексику щодо сепаратистiв на Сходi України. За-
мiсть «Russia-backed»  часiв Обами – « Russian-led» i 
«Russian-trained». 

Помiж тим, навряд чи офiцiйний Київ може розрахову-
вати на США як своєрiдного мiжнародного двигуна у 
питаннi санкцiй, як це було за адмiнiстрацiї Обами. Це 
важливо, оскiльки в Києвi пiд часу вiзиту Порошенка 
до Вашингтона сподiвались заручитись пiдтримкою 
американських партнерiв у переконаннi деяких єв-
ропейських країн у необхiдностi подальшого збере-
ження санкцiй. Доцiльнiше говорити, однак, про те, 
що США, навпаки, дещо пiдiрвали трансатлантичну 
єднiсть у цьому питаннi, коли iнiцiювали новi санкцiї 
у вiдповiдному законопроектi, прийнятому Сенатом. 
Це важливо, оскiльки вперше пiсля початку агресiї 
Росiї в Українi США i ЄС дiяли не скоординовано та 
не злагоджено в питаннi санкцiй. Крiм того, вони на-
пряму передбачили санкцiї для нiмецьких та австрiй-
ських компанiй, задiяних у будiвництвi  «Пiвнiчного 
Потоку-2». Таким чином,  ми стаємо свiдками ситуацiї, 
коли Вашингтон виступає союзником Києва у питаннi 
«Пiвнiчного Потоку-2» (з огляду на американськi екс-
портнi iнтереси в Європi), однак цим самим провокує 
трансатлантичний пiдрив єдностi щодо стримування 
Росiї, зокрема i в питаннi санкцiй.

Також, незважаючи на всi заяви про свiжий старт у 
врегулюваннi  конфлiкту, як у Києвi, так i у Вашингтонi 
не дуже вiрять у його вирiшення в найближчi кiлька 
рокiв.  За оцiнками американської розвiдки, оприлюд-
неними 23 травня, конфлiкт на Донбасi триватиме i в 
2018 роцi. Вiдмiннiсть оцiнки полягає в причинах, якi 
називаються в обох столицях основними перешкода-
ми для врегулювання. У Києвi апелюють передусiм до 
президентських виборiв у Росiї 2018 року. Американцi 
все частiше враховують i фактор  президентських ви-
борiв в Українi 2019 року: мовляв, Порошенко не пiде 
на виконання Мiнська, ризикуючи втратити пiдтримку 
свого електорату. 

 Як варiант, усе  частiше вiд американських стейкхол-
дерiв можна почути про так звану транзитну (перехiд-
ну) опцiю врегулювання: поки що всi задiянi актори 
працюють над встановленням сталого перемир’я i 
своїх «посад» позбуваються  «керiвники» самопро-
голошених «ДНР» та «ЛНР» Захарченко i Плотниць-
кий. Замiсть них або призначаються кандидати, якi 
влаштовують обидвi сторони конфлiкту (де-факто 
повернення до сценарiю Бойко-Ахметов як губер-
натори Луганська та Донецька), або адмiнiстрацiї за 
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принципом Мiнської групи – представники України, 
Росiї та ОБСЄ. Наскiльки цей варiант прийнятний для 
українського керiвництва – велике питання. Так само, 
яким саме чином «мотивувати» росiйську сторону до 
встановлення сталого перемир’я. 

Зброя 
Один iз  ключових меседжiв поїздки до США україн-
ських посадовцiв – нам все ще потрiбна зброя. Ще 
з часiв пiзнього Обами у Вашингтонi почали звикати 
до думки, що конфлiкт в Українi переростає у замо-
рожений. Вiдповiдно, це питання вже не є настiльки 
гострим, як в першi два роки вiйни. 

Перед вiзитом Порошенка у Києвi до останнього  
вiдшлiфовували списки найнагальнiших потреб 
Збройних сил України з вiдповiдною аргументацiєю, 
якi повiз до Вашингтону, зокрема, i глава Генштабу 
Вiктор Муженко. Показово, що цi списки були «завi-
зованi» американським стратегiчним радником при 
мiнiстрi оборони України генералом Абiзейдом. Це 
важливо з огляду на те, що i мiнiстр оборони генерал 
Меттiс, i радник з питань нацiональної безпеки Мак-
Мастер є в гарних стосунках з Абiзейдом i працюва-
ли у свiй час пiд його началом. Фактично, генерала 
Абiзейда в Києвi розглядають як нашого головного 
лобiста в безпеково-обороннiй сферi. Недаремно, за 
нашою iнформацiєю, йому була запропонована ще 
одна посада, окрiм вже наявного стратегiчного рад-
ника  мiнiстра оборони, – голови Наглядової Ради од-
ного державного пiдприємства.

У списку для Вашингтона фiгурують, за нашою iн-
формацiєю, кiлька важливих позицiй. Зокрема, ра-
дари контрбатарейної боротьби, радари для ППО, 
протитанковi озброєння, засоби радiорозвiдки, дрони 
суттєво iншої якостi, анiж надавалися ранiше.

Крiм того,  впродовж тривалого часу готувалися про-
екти двох угод, якi українська сторона мала намiр пiд-
писати якраз у Вашингтонi, щоб вiзит Порошенка на-
був бiльш практичного вимiру. Це – Угода про взаємнi 
обороннi закупiвлi та Угода про обмiн оборонними 
технологiями. Угоди так i не були пiдписанi. Пiзнiше 
Президент Порошенко анонсував обороннi угоди iз 
США як такi, що будуть пiдписанi в майбутньому.

Цi угоди – свiдчення не тiльки намiрiв поглибити 
спiвпрацю в обороннiй сферi. Це i початок суттєво но-
вого пiдходу з переходом на  купiвлю озброєнь у США, 
а не лише їх отримання у виглядi допомоги. Тобто, пiд-
писуючи Угоду про взаємнi обороннi закупiвлi, ми чiт-
ко даємо зрозумiти, що готовi якусь частину озброєнь 
купувати. Цим самим українська сторона готова оз-
броїти аргументами тих представникiв  адмiнiстрацiї, 
на адресу яких будуть надходити закиди у непомiрних 
витратах на Україну: мовляв, насправдi Україна купує 
у нас зброю, а ми тiльки дещо допомагаємо. 

Також бiльшiсть спiврозмовникiв сходяться на дум-
цi, що для адмiнiстрацiї Трампа, як i для iнших рес-
публiканських адмiнiстрацiй, питання постачання 
оборонних летальних озброєнь для України не буде 

звучати настiльки страшно, як для попередньої ад-
мiнiстрацiї, яка надзвичайно боялась слова escalatory 
(той, що провокує ескалацiю). Є серйознi сподiвання, 
що нинiшня адмiнiстрацiя з бiльшим розумiнням по-
ставиться до аргументацiї української сторони: дайте 
нам можливiсть захистити себе. 

Реформи
Питання, наскiльки в Бiлому Домi Трампа перейма-
ються процесом реформ в Українi, все ще вимагає 
бiльш детальної вiдповiдi. Навiть попри те, що анти-
корупцiйнi зусилля i процес реформ загалом згадува-
лися на зустрiчах Порошенка з Пенсом i Трампом. Є 
питання i щодо того, наскiльки США й надалi будуть 
готовi iнвестувати в цей процес свої ресурси. Петро 
Порошенко говорив про Україну як iсторiю успiху, од-
нак для багатьох у Вашингтонi ця iсторiя успiху не-
вiд’ємно пов’язана з антикорупцiйною iсторiєю успiху, 
яка поки що не стала реальнiстю. 

Враховуючи бiзнес-орiєнтований характер нової ад-
мiнiстрацiї США, чимало  в цьому питаннi залежатиме 
i вiд того, наскiльки українська влада дiйсно щиро за-
цiкавлена залучити до України серйозних американ-
ських iнвесторiв, як було неодноразово заявлено на 
найвищому рiвнi. Якщо в українському урядi справдi 
зацiкавленi, то мають розумiти залежнiсть створення 
належного бiзнес-клiмату для американських ком-
панiй вiд боротьби з корупцiєю, зокрема i в судовiй 
сферi. Справа в тому, що саме корупцiя ставить аме-
риканський бiзнес в нерiвнi умови поруч iз компанiя-
ми з iнших країн свiту, оскiльки американське анти-
корупцiйне законодавство розповсюджується на їхнi 
компанiї i за межами Сполучених Штатiв. Саме коруп-
цiю називали ключовою перешкодою у вiдповiдному 
опитуваннi Американської торговельної палати тi 
американськi компанiї, якi вже є на українську ринку. 
Президент України зробив реверанс американському 
бiзнесу в Українi, вiдвiдавши святкування  25-рiччя 
Американської торговельної палати в Українi. Однак, 
дiляться учасники святкування з числа американ-
ських iнвесторiв, справжнiм реверансом буде ство-
рення в Українi належних умов для ведення бiзнесу, 
в яких би американськi компанiї не почувалися дис-
кримiнованими корупцiєю i вiдсутнiстю реформи пра-
восуддя. 

Останнiй тренд в українсько-американському дiа-
логовi на тему реформ – публiчний фокус на темi 
реформи правосуддя. Саме занепокоєння темпами 
реформи правосуддя, що шкодить i американському 
бiзнесу в Українi, стало головним меседжем посла 
США Марi Йовановiч у її виступi 29 червня на конфе-
ренцiї Україна-ЄС Iнституту свiтової полiтики. Понад 
те, вона назвала подiбну занепокоєнiсть результатом 
переговорiв у Вашингтонi. Отож, якщо українська вла-
да мала намiр будувати вiдносини з адмiнiстрацiєю 
США на основi принципу «бiзнес окремо,  реформи ок-
ремо», то цей намiр буде здiйснити достатньо пробле-
матично через явнi перешкоди для американського 
бiзнесу, що їх спричиняють корупцiя i нереформована 
система правосуддя.
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Подiї у вiдносинах Україна–США (Квiтень-Червень 2017). Оцiнка в балах

Дата Подiя Бали

7 квiтня МЗС України своєю заявою пiдтримало нанесення ВМФ США ударiв крилатими 
ракетами по авiабазi ВПС Сирiї Аш-Шайрат у вiдповiдь на застосування режимом 
Башара Асада хiмiчної зброї.

+1

Президент України провiв телефонну розмову iз Вiце-президентом США. Було 
поiнформовано про погiршення ситуацiї у сферi безпеки на Донбасi через порушення 
силами РФ режиму припинення вогню. Окрiм того Президент України також висловив 
пiдтримку дiям США у Сирiї. Зi свого боку Вiце-президент США наголосив на повнiй 
пiдтримцi України у боротьбi за вiдновлення територiальної цiлiсностi i суверенiтету.

+1

11 квiтня Перед своїм вiзитом до Москви Рекс Тiллерсон провiв телефонну розмову iз 
Президентом України. Очiльник Державного департаменту наголосив, що США 
пiдтримують територiальну цiлiснiсть України i наполягають на виконаннi Мiнських 
домовленостей за гарантування вiдповiдних умов у сферi безпеки. Окремо Рекс 
Тiллерсон запевнив Петра Порошенка, що Вашингтон не допустить жодних пакетних 
домовленостей щодо Сирiї за рахунок України.

+1

18-23 квiтня Щорiчнi веснянi збори МВФ i Групи Свiтового Банку у Вашингтонi. Делегацiю України 
очолив Мiнiстр фiнансiв Олександр Данилюк. Пiд час вiзиту до Вашингтону вiн провiв 
переговори iз Мiнiстром торгiвлi США, який запевнив його, що фiнансова пiдтримка 
України продовжуватиметься i далi, оскiльки Україна є стратегiчно важливою в регiонi. 
Окрiм того, пiд час переговорiв обговорювалися питання залучення американських 
iнвестицiй до України.

+2

23 квiтня Телефонна розмова Рекса Тiллерсона i Петра Порошенка. Президент України наголосив 
на важливостi пiдтримання єдностi щодо тиску на РФ до повного виконання Мiнських 
угод, запропонував повернутися до розгляду iдеї розмiщення миротворцiв ООН на 
Донбасi на тлi небезпечного розвитку подiй у регiонi.

+1

28 квiтня Представники прикордонної служби України отримали вiд США захищене обладнання 
зв’язку (усього 500 радiостанцiй рiзних типiв) на суму в 21 млн дол США.

+1

4-5 травня Конгрес США схвалив консолiдований закон про бюджетнi асигнування на 2017 рiк. 
Вiдповiдно до нього, Україна до 30 вересня 2017 року може отримати допомоги на суму 
560 млн дол США. Наступного дня Дональд Трамп пiдписав цей бюджет.

+3

6 травня Вiдповiдно до заяви Мiнiстра iнформацiйної полiтики України Юрiя Стеця, США 
передали телевежу, яка встановлюється на Луганщинi. Ця допомога спрямована на 
посилення iнформацiйної безпеки України.

+1

8 травня Двопартiйна група американських сенаторiв у вiдкритому листi до Дональда 
Трампа закликала його провести зустрiч iз Петром Порошенком ранiше за зустрiч iз 
Володимиром Путiним.

+1

10 травня У рамках свого вiзиту до США керiвник МЗС України Павло Клiмкiн провiв зустрiч iз 
Дональдом Трампом в Овальному кабiнетi за сприяння Вiце-президента США. Було 
обговорено питання подальшої пiдтримки України з боку США.
Зустрiч вiдбулася на тлi вiзиту очiльника МЗС РФ до США i подiбної зустрiчi iз 
президентом США.

+2

Петро Порошенко провiв зустрiч iз делегацiєю американських конгресменiв, яка 
вiдвiдала Київ. Американських законодавцiв було поiнформовано про ситуацiю на 
Донбасi i обговорено посилення спiвпрацi для посилення обороноздатностi України.

+1

11 травня Пiд час слухань у Комiтетi iз розвiдки Сенату Директор нацiональної розвiдки США Ден 
Коутс заявив, що метою РФ є збереження впливу на Україну i попередження її iнтеграцiї 
у захiднi структури.

+1

17 травня Державний департамент США розкритикував у заявi рiшення РНБО щодо блокування 
низки росiйських сайтiв в Українi, називаючи це порушенням свободи слова.

-0,5

18 травня За словами керiвника ГПУ Юрiя Луценка, США пообiцяли передати бiльшу частину 
коштiв Павла Лазаренка у разi їх арешту. Мова iде про 280 млн дол США.

+1
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Дата Подiя Бали

23 травня Бiлий Дiм представив проект бюджету США на 2018 рiк. Вiдповiдно до нього, 
Мiнiстерство оборони США просить видiлити на посилення обороноздатностi України 
(iнституцiйнi реформи, закупiвля обладнання i тренування) 150 млн дол США. Загальна 
ж допомога на цей перiод має скласти 350 млн дол США.

+1

24 травня Рекс Тiллерсон заявив про те, що РФ зможе повернутися до G7, лише коли повнiстю 
буде виконано Мiнськi домовленостi, опiсля вiдновлення суверенiтету України.

+1

25 травня Дональд Трамп у своєму виступi на мiнi-самiтi НАТО назвав РФ «загрозою». +1

26 травня Радник iз економiчних питань президента США Гарi Кон виступив iз суперечливими 
заявами щодо позицiї нинiшнього уряду щодо санкцiй. Спочатку вiн заявив, що немає 
позицiї iз цього питання. Потiм вiн заявив, що адмiнiстрацiя Дональда Трампа чiтко дала 
зрозумiти РФ за яких умов можлива вiдмiна санкцiй, при цьому США готовi посилювати 
санкцiйний тиск.

-0,5

1 червня Президент Порошенко взяв участь у святкуваннi 25-рiччя Американської торговельної 
палати в Українi.

+0,5

4 червня Посол США при ООН Нiккi Хейлi заявила про те, що нiхто не збирається знiмати санкцiї 
iз РФ – тиск має бути продовжений, поки Кремль не виконає зобов’язання по Мiнським 
угодам. 

+1

13-15 червня Вiзит до США спiкера ВРУ Андрiя Парубiя, який провiв переговори зi спiкером Палати 
представникiв Полом Раяном, а також у Державному департаментi i Мiнiстерствi 
оборони. Серед питань, якi порушувалися, була проблематика отримання Україною 
летального оборонного озброєння i безпекових гарантiй вiд США. Було пiдписано 
меморандум про спiвпрацю iз Палатою представникiв. 

+2

14 червня На слуханнi в Палатi представникiв США Рекс Тiллерсон звернувся iз закликом 
зберегти гнучкiсть для Бiлого Дому у дiалозi iз РФ. А також не прив’язувати США до 
Мiнських угод, якщо Українi i РФ вдасться прийти до вирiшення конфлiкту поза цими 
угодами, при тому що врегулювання вiдповiдатиме духу цих угод. Усе це вiдбулося на 
тлi роботи Сенату над поправкою щодо РФ до законопроекту щодо Iрану, якими нинiшнi 
санкцiй мали закрiплюватися на рiвнi законiв, а Конгрес мав отримати право давати 
згоду на їх вiдмiну.  

-0,5

15 червня Сенат США (98-2) схвалив законопроект щодо Iрану iз поправкою про санкцiї щодо РФ. 
Законопроект передано на розгляд Палатi представникiв. 

+2

19-20 червня Робочий вiзит Президента України до США – переговори iз президентом, Вiце-
президентом, Мiнiстрами енергетики i оборони, Державним секретарем США. 

+3

20 червня Мiнiстерство фiнансiв США ввело санкцiї щодо 19 осiб i 39 компанiй РФ за агресiю 
проти України. 

+2

Продовження таблицi
Подiї у вiдносинах Україна–США (Квiтень-Червень 2017). Оцiнка в балах
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ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-КИТАЙ
Квiтень – Червень 2017
Позитивнi бали: +35,5
Негативнi бали: 0
Загалом: +35,5

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
У другому кварталi 2017 року українсько-китайськi вiдносини набули подальшого розвитку у загальному трендi 
змiцнення взаємної довiри й посилення полiтичної взаємодiї та економiчного спiвробiтництва. Найкращою харак-
теристикою цього процесу є висловлювання Надзвичайного та Повноважного Посла КНР в Українi пана Ду Вея пiд 
час презентацiї спецiального номеру журналу «Україна–Китай», присвяченого 25-рiччю встановлення дипломатич-
них вiдносин мiж Україною та КНР: «Холодна зима вже минула, i зараз ми вiтаємо енергiйну весну. На обкладинцi 
спецiального випуску цього журналу зафiксована зустрiч глав наших держав у Давосi, що вказує напрям подаль-
шому розвитку вiдносин мiж Україною та Китаєм».
Квiтень – червень 2017 року у полiтичнiй площинi позначилися трьома важливими подiями, рiзними за рiвнем, про-
те визначними за змiстом. 24 квiтня в столичному «Українському домi» перша ледi України Марина Порошенко 
вiдкрила Тиждень українсько-китайського культурного обмiну в рамках iнiцiативи «Один пояс, один шлях». Цей 
захiд набув полiтичного значення та став наочною демонстрацiєю активiзацiї українсько-китайської спiвпрацi.  
24-30 квiтня у рамках Тижня вiдбулися Українсько-китайський торговельно-економiчний форум, Форум спiвробiт-
ництва в сферi традицiйної китайської медицини, Установчi збори Спiлки мiст Шовкового шляху, Перший молодiж-
ний форум мiж Україною та Китаєм «Один пояс, один шлях» та iншi культурно-мистецькi заходи.
14 травня Перший вiце-прем’єр-мiнiстр України – Мiнiстр економiчного розвитку i торгiвлi України Степан Кубiв 
взяв участь у Дiалозi високого рiвня Форуму мiжнародного спiвробiтництва «Один пояс, один шлях», який прохо-
див у Пекiнi. У своєму виступi Степан Кубiв пiдкреслив, що участь України у проектi «Один пояс i шлях» сприяти-
ме зростанню торгiвлi з усiма країнами-партнерами, активiзацiї двостороннього iнвестування, комплексному та 
сталому розвитку економiк. Факт участi українського високопосадовця у цьому заходi є важливим кроком вперед 
для українсько-китайської спiвпрацi. Проте, слiд зазначити, що експертне середовище очiкувало вiд цього вiзиту 
до Пекiну пiдписання документу про приєднання України до стратегiчної iнiцiативи КНР «Один пояс, один шлях». 
За неофiцiйною iнформацiєю, такi ж сподiвання мала й китайська сторона. Але цього не вiдбулося. Отже, попри 
оголошенi декларацiї про «незамiннiсть» нашої держави на Новому Шовковому шляху, Україна поки що залишаєть-
ся осторонь полiтичного клубу країн «Одного поясу, одного шляху» та не має стосункiв iз вiдповiдним державним 
Фондом КНР та Азiйським банком iнфраструктурних iнвестицiй. 
Обговорення поточного стану та перспектив подальшого розвитку українсько-китайських вiдносин, аналiз про-
блемних питань та розробка пропозицiй щодо змiцнення вiдносин стратегiчного партнерства мiж нашими краї-
нами вiдбулися 30 травня на Українсько-китайському форумi стратегiчного партнерства «Один пояс, один шлях», 
присвяченому 25-й рiчницi встановлення дипломатичних вiдносин мiж Україною та КНР. Центральними темами на 
Форумi стали: стратегiчне партнерство України та Китаю, «китайська мрiя» та європейський вибiр України, пер-
спективи участi України в геостратегiчнiй iнiцiативi КНР «Один пояс, один шлях», українсько-китайськi вiдносини в 
сучасному глобальному контекстi. З доповiдями щодо полiтичної взаємодiї двох держав виступили заступник Се-
кретаря Ради нацiональної безпеки i оборони України О.В. Литвиненко та керiвник полiтичного вiддiлу Посольства 
КНР в Українi Чжан I. 
В економiчнiй площинi другий квартал 2017 року позначився помiтним зростанням кiлькостi контактiв на рiзному 
рiвнi щодо обговорення спiвробiтництва в енергетицi, транспортнiй галузi, сiльському господарствi, переробцi, а 
також конкретних iнфраструктурних проектiв. Зокрема, 26 квiтня Прем’єр-мiнiстр України В. Гройсман зустрiвся 
iз Головою правлiння Китайської нацiональної iнженерної корпорацiї (CCEC) Сунь Баєм. Учасники зустрiчi заявили 
про готовнiсть  активiзувати спiвпрацю над проектами в сферi сiльського господарства, енергетики та iнфраструк-
тури.  Пiд час зустрiчi глава китайської делегацiї повiдомив, що агросектор є предметом особливої уваги. Також 
китайськi партнери висловили зацiкавленiсть у проектах розвитку сонячної енергетики, житлового будiвництва 
та iнфраструктури. Володимир Гройсман привiтав плани китайської корпорацiї CCEC щодо iнвестування в Україну 
та запропонував створити спiльну робочу групу для напрацювання покрокового плану взаємодiї щодо кожного iз 
проектiв.

Андрiй Гончарук 
старший науковий спiвробiтник Нацiонального 

iнституту стратегiчних дослiджень України
Вiктор Кiктенко 

доктор фiлософських наук, зав. вiддiлом  
Далекого Сходу Iнституту сходознавства  

iм. А. Ю. Кримського НАН України
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Продовжувалася активiзацiя регiонального торгово-економiчного спiвробiтництва. Вiдбулася низка культур-
но-мистецьких заходiв, зокрема згаданий Тиждень українсько-китайського культурного обмiну в рамках iнiцiативи 
«Один пояс, один шлях». 
Нового розвитку набуло спiвробiтництво у гуманiтарнiй сферi, зокрема, у червнi вiдбулося чергове засiдання Пiд-
комiсiї з питань спiвробiтництва в галузi освiти Комiсiї зi спiвробiтництва мiж урядами України та КНР. 

ХРОНIКА ВIДНОСИН
Полiтична взаємодiя 
11 квiтня вiдбулася презентацiя спецiального номеру 
журналу «Україна – Китай», присвяченого 25-рiччю 
встановлення дипломатичних вiдносин мiж держа-
вами. Журнал «Україна – Китай» є спiльним видан-
ням Iнституту сходознавства iм. А. Ю. Кримського 
НАН України та Української асоцiацiї китаєзнавцiв. 
Спецiальний номер був випущений за пiдтримки По-
сольства КНР в Українi. У прес-конференцiї взяли 
участь заступник секретаря РНБО України О. В. Лит-
виненко i Надзвичайний та Повноважний Посол КНР в 
Українi пан Ду Вей. Його Високоповажнiсть, зокрема, 
зазначив, що зустрiч Президента України Петра Поро-
шенка та Голови КНР Сi Цзiньпiна в сiчнi ц.р. у Давосi 
дала сигнал для подальшого розвитку українсько-ки-
тайських вiдносин: «Холодна зима вже минула, i зараз 
ми вiтаємо енергiйну весну… На обкладинцi спецiаль-
ного випуску цього журналу зафiксована зустрiч глав 
наших держави в Давосi, що вказує напрям подаль-
шому розвитку вiдносин мiж Україною та Китаєм.  
Я сподiваюся, що представники всiх кiл, якi доклада-
ють зусиль для розвитку цих вiдносин, отримають цей 
сигнал, скористаються цiєю можливiстю, щоб сприяти 
розвитку вiдносин мiж країнами». Заступник секрета-
ря РНБО України О. Литвиненко зазначив, що «одним 
iз найбiльш важливих напрямiв для реалiзацiї потен-
цiалу українсько-китайських вiдносин, стратегiчного 
партнерства мiж країнами є створення дiєвої iнфра-
структури забезпечення цих вiдносин, створення дiє-
вих iнститутiв, якi дадуть змогу реалiзувати наявний 
потенцiал, навiть попри мiнливi обставини».

18 квiтня Секретар РНБО України Олександр Турчи-
нов провiв зустрiч iз Надзвичайним i повноважним 
Послом КНР в Українi паном Ду Веєм. Пiд час зустрiчi 
обговорили питання українсько-китайської спiвпрацi 
в полiтичнiй, економiчнiй та безпековiй сферах. За 
словами Секретаря РНБО, «необхiдно пiдняти нашу 
спiвпрацю у рiзних сферах на принципово новий 
рiвень, який вiдповiдатиме iнтересам наших країн». 
У свою чергу Посол КНР Ду Вей наголосив, що Китай 
твердо пiдтримує територiальну цiлiснiсть та суве-
ренiтет України.

24 квiтня в столичному «Українському домi» перша 
ледi України Марина Порошенко вiдкрила Тиждень 
українсько-китайського культурного обмiну в рамках 
iнiцiативи «Один пояс, один шлях». За словами дружи-
ни глави держави: «Це чудова нагода примножити те, 
що ми вже маємо, та закласти фундамент для нової, 
бiльш потужної спiвпрацi, яку пропонує нова епоха». 
Оскiльки в церемонiї вiдкриття тижня взяли участь 
другий та третiй президенти України Л. Кучма та  

В. Ющенко, численнi українськi урядовцi та поважна 
китайська делегацiя – цей захiд набув полiтичного 
значення та став наочною демонстрацiєю активiзацiї 
українсько-китайської спiвпрацi.

14 травня у Пекiнi Перший вiце-прем’єр-мiнiстр Укра-
їни – Мiнiстр економiчного розвитку i торгiвлi Украї-
ни Степан Кубiв взяв участь у Дiалозi високого рiвня 
Форуму мiжнародного спiвробiтництва «Один пояс, 
один шлях». У своєму виступi вiн акцентував увагу 
на тому, що Україна вiдiграє надзвичайно важливу 
роль у налагодженнi торгiвлi мiж Азiєю та Європою: 
«Територiально та геоекономiчно Україна є невiд’єм-
ною частиною глобального проекту «Один пояс, один 
шлях».  Степан Кубiв також пiдкреслив, що участь 
України у проектi сприятиме зростанню торгiвлi з усi-
ма країнами-партнерами, активiзацiї двосторонньо-
го iнвестування, комплексному та сталому розвитку 
економiк. «Це означатиме пiдвищення економiчного 
i технiчного спiвробiтництва та нарощування потен-
цiалу у галузi торгiвлi та iнвестицiй, створення умов 
для всебiчного i стiйкого розвитку у трьох вимiрах – 
економiчному, соцiальному та екологiчному – у зба-
лансований i комплексний спосiб», – наголосив вiн у 
своєму виступi.

Факт участi українського високопосадовця у цьому 
заходi є важливим кроком уперед для українсько-ки-
тайської спiвпрацi. Проте, слiд зазначити, що експерт-
не середовище очiкувало вiд цього вiзиту до Пекiну 
пiдписання документу про приєднання України до 
стратегiчної iнiцiативи КНР «Один пояс, один шлях». 
За неофiцiйною iнформацiєю, такi ж сподiвання мала 
й китайська сторона. Але цього не вiдбулося. Отже, 
попри декларацiї про «незамiннiсть» нашої держави 
на Новому Шовковому шляху, Україна поки що зали-
шається осторонь полiтичного клубу країн «Одного 
поясу, одного шляху» та не має стосункiв iз вiдповiд-
ним державним Фондом КНР та Азiйським банком 
iнфраструктурних iнвестицiй.

30 травня у Києвi вiдбувся Українсько-китайський 
форум стратегiчного партнерства «Один пояс, один 
шлях». Форум був проведений за пiдтримки Посоль-
ства КНР в Українi, а спiворганiзаторами його висту-
пили Вiддiлення iсторiї, фiлософiї та права Нацiональ-
ної академiї наук України, Iнститут сходознавства iм. 
А. Ю. Кримського НАН України та Українська асоцiацiя 
китаєзнавцiв. На форумi обговорили рiзнi аспекти вiд-
носин України та Китаю та проаналiзували результати 
досягнутих двостороннiх домовленостей. Також звер-
нули увагу на дослiдження нових напрямкiв спiвпрацi 
України та Китаю i наголосили на потребi пiдвищення 
обiзнаностi громадськостi двох країн щодо можливо-
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стей українсько-китайського стратегiчного партнер-
ства, а також на необхiдностi проведення Форуму на 
регулярнiй основi. В ходi обговорень було зроблено 
прогноз розвитку двостороннiх вiдносин на наступне 
десятирiччя. З доповiдями щодо взаємодiї у полiти-
ко-дипломатичнiй сферi мiж двома державами ви-
ступили заступник Секретаря Ради нацiональної без-
пеки i оборони України О. В. Литвиненко та керiвник 
полiтичного вiддiлу Посольства КНР в Українi Чжан I. 

22 червня керiвник Департаменту консульської служ-
би МЗС України Сергiй Погорельцев пiд час вiзиту до 
м. Чунцiн (КНР) зустрiвся iз заступником директо-
ра канцелярiї зовнiшнiх зв’язкiв i мiграцiї Народного 
уряду м. Чунцiн панi Ван Аень. Сторони обговорили 
актуальнi питання двостороннього спiвробiтництва, 
зосередивши увагу на консульськiй проблематицi, 
зокрема, щодо розширення дипломатичної присут-
ностi України в Китаї через вiдкриття Консульства 
України в Чунцiнi. Сергiй Погорельцев також зустрiвся 
з головою Ради директорiв iнвестицiйної корпорацiї 
району Лянцзе (м. Чунцiн) Фан Веньцзе i президен-
том компанiї «Skyrizon» Ду Тао. Китайська сторона 
представила проект українсько-китайського заводу зi 
складання авiацiйних двигунiв, який вже будується в 
Чунцiнi i на якому в 2020 роцi буде працювати понад 
2000 фахiвцiв з України.

Загалом розвиток полiтичних вiдносин мiж Україною 
та КНР у другому кварталi 2017 року можна охарак-
теризувати як сталий та передбачуваний, такий, що 
сприяв подальшому змiцненню взаємної довiри та 
активiзацiї спiвробiтництва у всiх галузях.

Економiчне спiвробiтництво
6 квiтня вiдбулася робоча зустрiч Мiнiстра енергетики 
та вугiльної промисловостi України Iгоря Насалика з 
фахiвцями China Development Bank. Обговорили мож-
ливостi реалiзацiї iнвестицiйного проекту на базi Но-
вокостянтинiвської шахти Державного пiдприємства 
«Схiдний гiрничо-збагачувальний комбiнат» та залу-
чення iнвестицiй китайських партнерiв. Iгор Насалик 
нагадав, що сторони домовилися продовжити термiн 
дiї угоди про надання Українi кредитної лiнiї на суму 
3,656 млрд дол США, i наразi на рiвнi уряду розгля-
дається можливiсть використання кредитних коштiв 
для реалiзацiї спiльних проектiв. Мiнiстр пiдтвердив 
пiдтримку пропозицiй ДК «Ядерне паливо» про намiри 
щодо спiльного з китайськими фахiвцями освоєн-
ня Новокостянтинiвського родовища уранових руд 
та будiвництво шахти на його базi. Китайськi фахiв-
цi виявили зацiкавленiсть у спiвпрацi, зокрема щодо 
розробки Новокостянтинiвського родовища уранових 
руд, а також участi в модернiзацiї пiдприємств тепло-
вої генерацiї. 

20 квiтня Китайська компанiя China Harbour Engineering 
Company Ltd. стала переможцем вiдкритого конкурсу 
на реалiзацiю першої черги проекту реконструкцiї 
морського пiдхiдного каналу та внутрiшнiх водних 
пiдходiв до глибоководних причалiв порту «Южний». 

China Harbour Engineering запропонувала свої послуги 
за 1,064 млрд грн при очiкуванiй цiнi 1,196 млрд грн.

25 квiтня вiдбулася зустрiч Мiнiстра аграрної полiтики 
та продовольства України Тараса Кутового з головою 
правлiння Китайської нацiональної iнженерної корпо-
рацiї (CCEC) Сунь Баєм. Китайська корпорацiя ССЕС 
зацiкавлена у здiйсненнi прямих iнвестицiй в україн-
ський агропромисловий комплекс. З цiєю метою на-
разi заплановано проведення Українсько-китайського 
форуму з аграрного розвитку та створення Першого 
китайського модернiзованого сiльськогосподарсько-
го парку в Українi. Планується, що Українсько-китай-
ський мiжнародний форум з аграрного розвитку буде 
проходити двiчi на рiк в обох країнах, починаючи вже 
з вересня цього року. Створення Першого китайсько-
го модернiзованого сiльськогосподарського парку в 
Українi є масштабним iнвестицiйним проектом. На-
разi йде обговорення розташування парку. 

Також пiд час зустрiчi обговорили питання зниження 
вiдсоткової ставки за кредитом, що  надасть можли-
вiсть ДПЗКУ забезпечити стабiльне виконання кре-
дитних зобов’язань та розширить виробничий потен-
цiал поставок зернових до Китаю. «Китайська сторона 
пiдтримала звернення зернової корпорацiї України до 
Ексiмбанку КНР щодо зниження вiдсоткової ставки 
за кредитом. Наразi ми продовжуємо перемовини з 
цього питання i придiляємо велику увагу для успiшної 
реалiзацiї найбiльшого спiльного проекту мiж нашими 
країнами», – зазначив мiнiстр Т. Кутовий.

26 квiтня вiдбулася зустрiч Прем’єр-мiнiстра України 
Володимира Гройсмана iз головою правлiння Китай-
ської нацiональної iнженерної корпорацiї (CCEC) Сунь 
Баєм. Було заявлено про готовнiсть України та Китаю 
активiзувати спiвпрацю над проектами в сферi сiль-
ського господарства, енергетики та iнфраструктури. 
Пiд час зустрiчi очiльник китайської делегацiї повiдо-
мив, що агросектор є предметом особливої уваги. 
«Найголовнiше, що для нас важливо, це змiнити тип 
нашої економiки. Ми налаштованi на забезпечення 
глибокої переробки української сiльськогосподарської 
сировини у готову продукцiю», – зазначив Прем’єр-
мiнiстр України. Китайськi партнери зацiкавилися 
проектами розвитку сонячної енергетики, житлового 
будiвництва та iнфраструктури. В. Гройсман привiтав 
плани китайської корпорацiї CCEC iнвестувати в Укра-
їну та запропонував створити спiльну робочу групу 
для напрацювання покрокового плану взаємодiї щодо 
кожного iз проектiв. Вiн звернув увагу, що пiдготовка 
проектiв має велике значення, адже Київ та Пекiн уже 
мають досвiд нереалiзованих iнiцiатив саме через не-
якiсну пiдготовчу роботу. Володимир Гройсман також 
висловив сподiвання на збiльшення товарообороту 
мiж країнами та поглиблення спiвробiтництва в май-
бутньому. 

11-13 травня  заступник Мiнiстра iнфраструктури з пи-
тань європейської iнтеграцiї Вiктор Довгань у складi 
офiцiйної делегацiї  перебував iз робочим вiзитом у 
Пекiнi. Пiд час вiзиту вiн провiв низку важливих зустрi-
чей iз представниками Мiнiстерства транспорту КНР 
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та китайськими iнвестицiйними компанiями. Iз керiв-
ництвом Мiнiстерства транспорту Китаю обговорили 
три прiоритетнi для України iнфраструктурнi проекти: 
«Повiтряний експрес», будiвництво мосту в Кремен-
чуцi та концесiю залiзничного поромного комплексу в 
порту Чорноморськ. Через китайську компанiю China 
Roadand Bridge Company буде залучено 300 млн дол 
США кредиту вiд Ексiмбанку Китаю для будiвництва 
мосту в Кременчуцi. 

Потенцiйним китайським iнвесторам презентували 
актуальнi iнфраструктурнi проекти. Зокрема, держав-
нiй компанiї China Railway Company, яка розглядає 
можливiсть iнвестування в модернiзацiю та вироб-
ництво електричних локомотивiв на виробничих пло-
щах ПАТ «Укрзалiзниця». В. Довгань також обговорив 
проведення робiт iз поглиблення дна у порту «Юж-
ний» iз компанiєю China Harbor Engineering Company 
та з материнською компанiєю China Communication 
Construction Company, якi  зацiкавленнi у спiвробiтни-
цтвi з Україною. Доречно зазначити, що офiцiйна зу-
стрiч на рiвнi заступникiв мiнiстрiв вiдбулася вперше 
за останнi 12 рокiв.

14 травня Перший вiце-прем’єр-мiнiстр України – 
Мiнiстр економiчного розвитку i торгiвлi України 
Степан Кубiв та Китайська корпорацiя дорiг i мостiв 
(China Road and Bridge Corporation) домовилися про 
будiвництво мосту бiля Кременчука та реконструкцiю 
Шулявського шляхопроводу у Києвi, на загальну суму 
400 млн дол США «Пропоную Вам завершити пiдго-
товчi роботи по цим проектам не пiзнiше вересня, щоб 
пiсля цього можна було перейти до укладення кредит-
них угод та договору на виконання робiт з корпора-
цiєю. Наразi буде створена робоча група для комп-
лексного опрацювання цих iнвестпроектiв,  до якої 
увiйдуть представники Мiнекономрозвитку, Мiнiнф-
раструктури, Мiнфiну та Укравтодору», – зазначив  
С. Кубiв. Вiн також нагадав, що у рамках iнiцiативи 
«Один пояс, один шлях» надважливим є покращен-
ня наявних та розбудова нових логiстичних можли-
востей, де визначальною є роль України завдяки її 
вдалому розташуванню та привабливим умовам для 
iнвестицiй. «З метою покращення умов, збiльшення 
пропускної спроможностi та швидкостi руху, пiдви-
щення конкурентоспроможностi мультимодальних 
контейнерних перевезень сполученням Китай – За-
хiдна Європа – Китай та транзиту територiєю України, 
ми готовi докласти зусиль до розвитку i модернiзацiї 
транспортної iнфраструктури України на основi про-
ектiв публiчно-приватного партнерства та iнших су-
часних форм спiвпрацi», – наголосив Степан Кубiв. 
Йдеться про будiвництво портових термiналiв, елева-
торiв, рухомих складiв для транспортування аграрної 
продукцiї, сховищ холодного зберiгання. 

14 травня в рамках пекiнського Форуму «Один пояс, 
один шлях» представники  Мiненерговугiлля України 
вiдвiдали дослiдницький та виставковий центр ком-
панiї Huawei та зустрiлися з керiвництвом компанiї в 
Пекiнi. Основнi питання стосувалися обмiну досвiдом, 
залучення фахiвцiв та технологiй до забезпечення 

кiберзахисту енергетичних об’єктiв та iнших питань, 
вирiшення яких сприятиме ефективному розвитку  
IТ iнфраструктури ПЕК України. 15 травня представ-
ники  Мiненерговугiлля зустрiлися iз керiвництвом 
Китайської корпорацiї ядерної промисловостi (CNNC). 
Китайська сторона висловила зацiкавленiсть у спiль-
нiй реалiзацiї iнвестицiйного проекту на базi спору-
джуваної шахти на Новокостянтинiвському родовищi 
уранових руд. Також Китай готовий взяти участь у ре-
алiзацiї проекту будiвництва на територiї України ви-
робничих потужностей iз виготовлення тепловидiля-
ючих збiрок для задоволення потреб українських АЕС.

15 травня вiдбулась зустрiч Степана Кубiва з Вi-
це-прем’єром Державної Ради Китаю Ма Каєм. «Мiж 
нашими країнами iснує тривала виробнича, торго-
вельна взаємодiя, однак потенцiал взаємин є значно 
бiльшим i потребує розширення. Йдеться про проекти 
у сферi авiабудування, машинобудування, космiчнiй 
та аграрнiй галузях. Тож доцiльно найближчим часом 
провести українсько-китайський бiзнес-форум та 
третє засiдання мiжурядової українсько-китайської 
комiсiї зi спiвробiтництва, яка не збиралася майже 
4 роки», – наголосив Степан Кубiв. Вiн зауважив, що 
проведення комiсiї дозволить узгодити всi ключовi 
напрямки взаємодiї та налагодити тiснiшi контакти на 
дипломатичному та дiловому рiвнi. «Україна є важли-
вим транспортним вузлом на шляху з Азiї до Європи. 
Реалiзацiя українського транспортного потенцiалу 
дасть новi можливостi торгiвлi та повнiше розкриє 
вiдповiдний потенцiал України. Це матиме великий 
позитивний вплив та посилить результат реформ iз 
покращення iнвестицiйного клiмату в Українi», – за-
значив Ма Кай.

Того ж дня Степан Кубiв зустрiвся з головою Держав-
ного експортно-iмпортного банку КНР Ху Сяолань.  
С. Кубiв запропонував створити кредитну раду для 
вибору та узгодження iнвестицiйних проектiв, про-
фесiйного опрацювання таких проектiв i їх подаль-
шої реалiзацiї. Вiце-прем’єр-мiнiстр переконаний, що 
найбiльший потенцiал матимуть проекти у сферi АПК, 
iнфраструктури, машинобудування, енергетики.

18 травня Адмiнiстрацiя морських портiв України укла-
ла контракт iз китайською компанiєю China Harbour 
Engineering Company Ltd (СНЕС) на проведення дно-
поглиблювальних робiт у порту «Южний». Контракт 
було пiдписано в присутностi Прем’єр-мiнiстра Укра-
їни Володимира Гройсмана, Мiнiстра iнфраструктури 
України Володимира Омеляна, а також Надзвичай-
ного та Повноважного Посла Китайської Народної 
Республiки в Українi Ду Вея. Проект днопоглиблення 
в порту «Южний» наразi є одним iз наймасштабнi-
ших iнфраструктурних проектiв. Технiко-економiч-
не обґрунтування проекту було схвалене Кабмiном  
12 квiтня 2017 р. Пiдрядника – китайську СНЕС – об-
рали в рамках тендерної процедури в електроннiй 
системi закупiвель Prozorro серед п’яти мiжнародних 
днопоглиблювальних компанiй. 

25 травня АМПУ пiдписала другий контракт iз ком-
панiєю CHEC на проведення реконструкцiї морського 
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пiдхiдного каналу в морському порту «Южний». Урочи-
ста подiя вiдбулася в рамках форуму Grain & Maritime 
Days в Чорноморському порту. 

22 травня для української яловичини офiцiйно вiдкрито 
ринок Китаю. Державна служба України з питань без-
печностi харчових продуктiв та захисту споживачiв i 
Генеральна адмiнiстрацiя нагляду за якiстю, iнспекцiї 
та карантину Китайської Народної Республiки (AQSIQ) 
пiдписали Протокол iнспекцiйних, карантинних та 
ветеринарно-санiтарних вимог щодо експорту замо-
роженої яловичини з України до Китаю. Наразi Дер-
жпродспоживслужба та представники AQSIQ активно 
спiвпрацюють у питаннях узгодження фiтосанiтар-
них та iнспекцiйних вимог щодо експорту цiлої низки 
української агарної продукцiї на ринок КНР. Йдеться 
про соняшниковий шрот, буряковий жом, молочнi хар-
човi продукти, м’ясо птицi, яйця, мед тощо. Як зазна-
чив Надзвичайний i Повноважний Посол КНР в Українi  
Ду Вей, пiдписання Протоколу – це «конкретний ре-
зультат i маленька перемога» у досягненнi великих 
цiлей двостороннього спiвробiтництва.

30 травня вiдбулась зустрiч голови Держенергоефек-
тивностi Сергiя Савчука з виконавчим директором ки-
тайської компанiї China Everbright International Limited 
Ван Тянєм. Компанiя має великий досвiд реалiзацiї 
проектiв iз будiвництва заводiв з переробки побуто-
вих вiдходiв та виробництва енергiї на засадах дер-
жавно-приватного партнерства. Зокрема, вже запу-
щено 31 такий проект, на стадiї розробки та введення 
в експлуатацiю – близько 70 проектiв. Заводи працю-
ють у В’єтнамi, Нiмеччинi та Польщi. Наразi компанiя 
вивчає новi ринки, зокрема i в Українi. С. Савчук 
розповiв про законодавчу базу у сферi виробництва 
енергiї з альтернативних видiв палива та про гарантiї, 
якi можуть надати мунiципалiтети в рамках проектiв 
державно-приватного партнерства. За результатами 
зустрiчi домовлено продовжити обмiн iнформацiєю. 
Планується розглянути потенцiйнi проекти ДПП, зо-
крема, щодо переробки смiття та виробництва енергiї. 
Окрiм цього, компанiя ознайомиться з уже розробле-
ними проектами, якi потребують залучення iнвестицiй 
чи пiльгових кредитних коштiв.

31 травня голова правлiння ПрАТ «Українське Дунай-
ське пароплавство» Дмитро Барiнов пiд час презен-
тацiї стратегiї розвитку флоту компанiї повiдомив, що 
China National Technical Import & Export Corporation 
(CNTIC) та УДП пiдписали меморандум про спiвпрацю. 
За його словами, стратегiя передбачає будiвництво 
40 нових барж типу SLG i модернiзацiю 21 буксира. 
Будiвництво барж буде проводитися на базi старих 
лiхтерiв, а модернiзацiя буксирiв передбачає замiну 
двигунiв. Загальна вартiсть робiт оцiнюється в 50 млн 
дол США.

12 червня Фонд державного майна України та 
Bohai Commodity Exchange Co., Ltd уклали договiр 
купiвлi-продажу 99,9% акцiй Українського банку ре-
конструкцiї i розвитку, за цiною 82,83 млн грн. Пiсля 
пiдписання договору голова правлiння, генеральний 
директор компанiї Bohai Commodity Exchange Co., Ltd 

Ян Дуншен запропонував ФДМУ укласти Меморан-
дум про спiвпрацю та пiдкреслив, що китайська сто-
рона працюватиме над тим, щоб допомагати Українi 
проводити ефективну приватизацiю, i поширюватиме 
iнформацiю про українськi приватизацiйнi перспекти-
ви серед своїх клiєнтiв.

19 червня Держкомпанiя «Китайська залiзниця» по-
вiдомила, що розглядає можливiсть iнвестування в 
модернiзацiю електричних локомотивiв на виробни-
чих майданчиках ПАТ «Укрзалiзниця». Зазначається, 
що є домовленiсть про формування технологiчних 
лабораторiй та апробацiю китайського локомотиву на 
українських шляхах, що дозволить прискорити онов-
лення i покращити ефективнiсть перевезень.

20 червня за результатами тривалих та плiдних пе-
реговорiв мiж представниками Мiнагрополiтики, 
Держпродспоживслужби та урядових делегацiй, i 
вiдпрацювання експертами на технiчному рiвнi всiх 
питань, китайська сторона включила дев’ять нових 
українських пiдприємств до списку тих, якi мають пра-
во експортувати до Китайської Народної Республiки 
молочну продукцiю. Нинi право експорту молочної 
продукцiї на китайський ринок мають 27 українських 
пiдприємств. 

22 червня  ДП «Антонов», ДП «Iвченко-Прогрес» i 
ПАТ «Мотор Сiч» на авiасалонi в паризькому Ле Бур-
же обговорили з китайським замовником поставку  
50 лiтакiв Ан-178. Зокрема, 12 лiтакiв у готовому виглядi 
та 40 лiтакокомплектiв. Сторони обговорили питан-
ня щодо термiнiв передачi, фiнансових надходжень i 
вiдвантаження реальної i матерiальної частини для 
виробництва цього лiтака в Китаї. Ан-178 планують ос-
настити турбореактивним двигуном Д-436-148ФМ. Си-
ловий агрегат виробляє українська компанiя «Мотор 
Сiч». Крiм того,  ПАТ «Мотор Сiч» i China National Aero-
Technology Import & Export Corporation (CATIC) пiдпи-
сали контракт на постачання до КНР 25 авiадвигунiв 
АI-25ТЛК для китайських навчально-тренувальних 
лiтакiв (УТС) К-8G на 2018 та початок 2019 року. Наразi 
«Мотор Сiч» вiдпрацьовує програму партнерства з ки-
тайською Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment 
Co., Ltd, що передбачає лiцензiйне виробництво укра-
їнських авiацiйних двигунiв на потужностях у КНР. 
Програма партнерства мiж «Мотор Сiч» i Skyrizon пе-
редбачає також iнвестицiйнi плани китайської сторо-
ни вкласти близько 250 млн дол США у модернiзацiю 
потужностей ПАТ «Мотор Сiч» у Запорiжжi.

Спiвпраця в гуманiтарнiй сферi, у галузi 
культури та мистецтва
24-30 квiтня в «Українському домi» у Києвi вiдбувся 
Тиждень українсько-китайського культурного обмiну, 
в рамках якого були органiзованi форум спiвробiт-
ництва, перший молодiжний форум Україна-Китай, 
низка заходiв на тематику культури та мiст Шовко-
вого шляху, а також шкiльний конкурс «Мiст китай-
ської мови». Усi охочi могли взяти участь у рiзних 
тематичних заходах китайської традицiйної культури 
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(чайних церемонiях, мистецтвi калiграфiї, китайсько-
го живопису, шовку, фарфору, китайських традицiйних 
театральних виставах). Для участi в програмi заходiв 
до Києва приїхали вiдомi китайськi майстри: худож-
ники, калiграфи та майстри китайської медицини.   
З 25 по 30 квiтня в Нацiональнiй академiї образотвор-
чого мистецтва вiдбулася виставка вiдомого китай-
ського художника-iмпресiонiста Лао Цзя. Тиждень 
став найбiльшим заходом iз популяризацiї китайської 
культури, що проводився за роки незалежностi в 
Українi. 

Під час зустрiчей протягом травня-червня посадовцi 
iз України та Китаю обговорили питання спiвпрацi в 
сферi наукових, культурних та туристичних обмiнiв.

Також за дослiджуваний перiод вiдбулася низка пе-
реговорiв та зустрiчей щодо українсько-китайської 
спiвпрацi у сферi iнтелектуальної власностi та iнфор-
мацiйних технологiй. 

Українсько-китайська мiжрегiональна 
спiвпраця
3 квiтня Полтавський нацiональний педагогiчний 
унiверситет iменi В. Г. Короленка уклав угоду про 
спiвпрацю з китайським Iнститутом спортивних наук 
(провiнцiя Шаньдун, Китай). 

Того ж дня гонконгська компанiя Man Bei Trading Co., Ltd  
заявила про готовнiсть розробляти на базi Тернопiль-
ського м’ясокомбiнату, що входить до складу компанiї 
«Агропродсервiс», спецiальну лiнiйку продукцiї для 
сфери туризму, який зараз у Китаї динамiчно розвива-
ється. У перспективi компанiя «Агропродсервiс» змо-
же постачати до Китаю понад 200 тонн м’яса свинини 
та яловичини на мiсяць.

19 квiтня делегацiя представникiв китайського заводу 
«Анкай» вiдвiдала цех на базi ТТУ у Житомирi. Основ-
на мета вiзиту – побачити умови експлуатацiї та оцi-
нити Житомир як потенцiйний майданчик для розмi-
щення, зборки та сервiсу електробусiв. 

11 травня пiд час зустрiчi з головою Львiвської ОДА 
Олегом Синюткою представники китайської компанiї 
Grandblue Environment Co., Ltd заявили про намiри 

щодо будiвництва смiттєпереробного заводу на 
Львiвщинi. За попереднiми планами, з’явиться новий 
завод у мiстi Червоноград, i буде мати потужнiсть 
320 тонн на добу з виробництвом теплової та елек-
тричної енергiї. Зазначається, що розробка проекту 
займе близько 6 мiсяцiв, потiм почнеться процедура 
узгодження документацiї. Пiсля цього компанiя при-
ступить до реалiзацiї проекту.

5-7 червня делегацiя з Бiлої Церкви на чолi з мiським 
головою Геннадiєм Диким вiдвiдала мiсто-побратим 
Цзiнчжоу (провiнцiя Хубей, КНР). У результатi вiзиту 
керiвники мiст пiдписали Меморандум про основнi 
напрями спiвпрацi. 

За звiтний перiод також пiдписано та продовжено ба-
зовi домовленостi, що визначають напрями мiжрегiо-
нальної спiвпрацi Харкова та Запорiжжя з китайськи-
ми мiстами-побратимами. 

13 червня Надзвичайний i Повноважний Посол КНР в 
Українi пан Ду Вей зустрiвся з керiвництвом Жито-
мирської областi та мiста Житомир. Житомирська об-
ласть запропонувала китайським iнвесторам проект 
будiвництва орендованого житла, iнфраструктурнi 
проекти, в тому числi ювелiрний завод з переробки 
бурштину. Пiсля зустрiчi з керiвництвом областi та 
мiста представники посольства вiдвiдали медичний 
коледж у Новоградi-Волинському, де передали бла-
годiйну допомогу школам та лiкарням – обладнання 
та комп’ютерну технiку. 

12-19 червня вiдбувся промотур Україною китайських 
туроператорiв за маршрутом: Київ – Одеса – Львiв 
(Львiв – Олесько) – Рiвне (Тунель Кохання, музей Бур-
штину) – Київ. Органiзаторами загальноукраїнського 
промотуру виступили 13 українських туроператорiв, 
об’єднаних пiд егiдою Асоцiацiї iндустрiї гостинностi 
України (АIГУ), спiльно з мiсцевою владою та бiзнесом.

23-25 червня українськi туроператори взяли участь у 
«V-й ЕКСПО туристичної iндустрiї Захiдного Китаю», 
що проходила у м. Чунцiн (КНР). Українськi туропера-
тори презентували китайським туристам свої можли-
востi, розповiли про переваги нашої країни i запросили 
туроператорiв Китаю до активної i плiдної спiвпрацi.
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Подiї у вiдносинах Україна-Китай (Квiтень-Червень 2017). Оцiнка в балах

Дата Подiя Бали
3 квiтня Полтавський нацiональний педагогiчний унiверситет iменi В. Г. Короленка уклав угоду 

про спiвпрацю з китайським Iнститутом спортивних наук (провiнцiя Шаньдун, Китай).
+0,5

Гонконгська компанiя Man Bei Trading Co., Ltd заявила про готовнiсть розробляти на базi 
Тернопiльського м’ясокомбiнату спецiальну лiнiйку продукцiї для сфери туризму.

+0,5

6 квiтня Вiдбулась робоча зустрiч Мiнiстра енергетики та вугiльної промисловостi України Iгоря 
Насалика з фахiвцями China Development Bank.

+1

11 квiтня Вiдбулась презентацiя спецiального номеру журналу «Україна – Китай», на якiй посол 
КНР в Українi пан Ду Вей зробив важливу заяву.

+2

Вiдбувся робочий вiзит до України делегацiї представникiв Державного вiдомства КНР з 
питань iнтелектуальної власностi.

+0,5

18 квiтня Секретар РНБО України Олександр Турчинов провiв зустрiч з Надзвичайним i 
Повноважним Послом КНР в Українi Ду Веєм.

+1

19 квiтня Делегацiя представникiв китайського заводу «Анкай» вiдвiдала цех пiдприємства у 
Житомирi.

+0,5

20 квiтня Китайська компанiя China Harbour Engineering перемогла в тендерi на розробку 
днопоглиблення в порту «Южний».

+1

21 квiтня Вiдбулась зустрiч представникiв мiсiї компетентного органу КНР з питань безпечностi 
харчових продуктiв та захисту споживачiв iз головою Держпродспоживслужби 
Володимиром Лапою.

+0,5

Делегацiя на чолi з Генеральним директором Пекiнського офiсу iнтелектуальної 
власностi паном Ван Хуном вiдвiдала Київський унiверситет права НАН України. 

+0,5

24 квiтня Марина Порошенко вiдкрила Тиждень українсько-китайського культурного обмiну 
в рамках iнiцiативи «Один пояс, один шлях». У заходi взяли участь другий та третiй 
президенти України – Л. Кучма та В. Ющенко.

+1,5

24-30 квiтня Вiдбувся Тиждень українсько-китайського культурного обмiну. +2
25 квiтня Вiдбулась зустрiч Мiнiстра аграрної полiтики та продовольства України Тараса Кутового 

з головою правлiння Китайської нацiональної iнженерної корпорацiї (CCEC)  Сунь Баєм.
+0,5

26 квiтня Вiдбулась зустрiч Прем’єр-мiнiстра України Володимира Гройсмана iз Головою правлiння 
Китайської нацiональної iнженерної корпорацiї (CCEC) Сунь Баєм.

+0,5

11 травня Представники китайської компанiї Grandblue Environment Co., Ltd заявили про намiри 
щодо будiвництва смiттєпереробного заводу пiд час зустрiчi з головою Львiвської ОДА 
Олегом Синюткою.

+0,5

11-13 травня  Заступник Мiнiстра iнфраструктури з питань європейської iнтеграцiї Вiктор Довгань у 
складi офiцiйної делегацiї  перебував з робочим вiзитом в м. Пекiн.

+0,5

14 травня Перший вiце-прем‘єр-мiнiстр України – Мiнiстр економiчного розвитку i торгiвлi України 
Степан Кубiв взяв участь у Дiалозi високого рiвня Форуму мiжнародного спiвробiтництва 
«Один пояс, один шлях», який проходив у Пекiнi.

+2

Перший вiце-прем’єр-мiнiстр України – Мiнiстр економiчного розвитку i торгiвлi України 
Степан Кубiв та Китайська корпорацiя дорiг i мостiв домовилися про будiвництво мосту 
бiля Кременчука та реконструкцiю Шулявського шляхопроводу у Києвi.

+0,5

Пiд час участi у Форумi «Один пояс, один шлях» представники  Мiненерговугiлля 
вiдвiдали дослiдницький та виставковий центр компанiї Huawei та зустрiлись iз 
керiвництвом компанiї в Пекiнi. 

+0,5

15 травня Пiд час участi у Форумi «Один пояс, один шлях» представники  Мiненерговугiлля 
зустрiлися з керiвництвом Китайської корпорацiї ядерної промисловостi.

+0,5

Вiдбулась зустрiч Першого вiце-прем’єр-мiнiстра України – Мiнiстра економiчного 
розвитку i торгiвлi України Степана Кубiва з Вiце-прем’єром Державної Ради Китаю Ма 
Каєм.

+1,5

Перший вiце-прем’єр-мiнiстр України – Мiнiстр економiчного розвитку i торгiвлi України 
Степан Кубiв зустрiвся з Головою Державного експортно-iмпортного банку КНР Ху 
Сяолань.

+0,5

Вiдбулась зустрiч української делегацiї на чолi з Представником Президента України у 
Верховнiй Радi Iриною Луценко, народним депутатом України, керiвником депутатської 
групи ВРУ з мiжпарламентських зв’язкiв iз КНР Андрiєм Павелко з помiчником 
завiдувача Мiжнародним вiддiлом Центрального Комiтету Комунiстичної партiї Китаю 
панi Шен Бейлi.

+0,5
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Дата Подiя Бали
22 травня Для української яловичини офiцiйно вiдкрито ринок Китаю. +1

Голова пiдкомiтету з питань державної полiтики в сферi свободи совiстi та релiгiйних 
органiзацiй Комiтету Верховної Ради України з питань культури i духовностi, народний 
депутат Вiктор Єленський провiв зустрiч з делегацiєю Китайської Народної Республiки на 
чолi iз заступником Мiнiстра з питань релiгiй Чжен Дуєм.

+0,5

23 травня Перший заступник Мiнiстра культури України Свiтлана Фоменко провела зустрiч iз 
делегацiєю Китайської Народної Республiки на чолi iз заступником Мiнiстра з питань релiгiй 
Чжен Дуєм.

+0,5

23-24 травня У Пекiнi вiдбулася бiзнес-зустрiч Асоцiацiї iндустрiї гостинностi України з китайськими 
туроператорами.

+0,5

25 травня Адмiнiстрацiя морських портiв України пiдписала другий контракт iз компанiєю China Har-
bour Engineering Сompany Ltd. на проведення реконструкцiї морського пiдхiдного каналу в 
морському порту «Южний».

+1

29 травня Стоматологiчний медичний центр та стоматологiчний факультет Нацiонального медичного 
унiверситету iменi О. О. Богомольця вiдвiдала делегацiя зi стоматологiчної лiкарнi м. Урумчi 
(КНР).  

+0,5

30 травня У  Києвi вiдбувся Українсько-китайський форум стратегiчного партнерства «Один пояс, один 
шлях», присвячений 25-й рiчницi встановлення дипломатичних вiдносин мiж Україною та КНР.

+2

Вiдбулась зустрiч Голови Держенергоефективностi Сергiя Савчука з виконавчим директором 
китайської компанiї China Everbright International Limited Ван Тянєм.

+0,5

31 травня ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» та China National Technical Import & Export Corpo-
ration пiдписали меморандум про спiвпрацю.

+0,5

5-7 червня Делегацiя з Бiлої Церкви на чолi з мiським головою Геннадiєм Диким вiдвiдала мiсто-
побратим Цзiнчжоу (КНР).

+0,5

5-10 червня Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа у рамках робочого вiзиту до Китайської 
Народної Республiки взяв участь у Другiй сесiї дiалогу мiж КНР та країнами Центральної та 
Схiдної Європи з питань контролю якостi.

+0,5

8 червня Перший заступник Харкiвського мiського голови Iгор Терехов i директор Департаменту 
з мiського планування мунiципалiтету Цзiнаня Ван Сюбо пiдписали меморандум про 
продовження спiвпрацi.

+0,5

12 червня Фонд державного майна України та Bohai Commodity Exchange Co., Ltd уклали договiр купiвлi-
продажу 99,9% акцiй Українського банку реконструкцiї i розвитку.

+1

12-19 червня Вiдбувся промотур Україною китайських туроператорiв. +0,5
13 червня Надзвичайний i Повноважний Посол КНР Ду Вей зустрiвся з керiвництвом Житомирської 

областi та мiста Житомир.
+0,5

14 червня Мiський голова Запорiжжя Володимир Буряк i заступник мера народного уряду мiста Iчан 
панi Чжоу Чженьїн пiдписали план спiвпрацi мiж м. Iчан (провiнцiя Хубей, КНР) i м. Запорiжжя 
на 2017 – 2019 роки.

+0,5

15 червня Вiце-прем’єр-мiнiстр – Мiнiстр регiонального розвитку, будiвництва та ЖКГ Геннадiй Зубко 
зробив заяву, що Україна за пiдтримки Казахстану має намiр побудувати сталий шлях вiд 
Китаю до ЄС.

+0,5

19 червня Держкомпанiя «Китайська залiзниця» розглядає можливiсть iнвестування в модернiзацiю 
виробництва електричних локомотивiв на виробничих майданчиках ПАТ «Укрзалiзниця».

+0,5

20 червня Китайська сторона включила дев’ять нових українських пiдприємств до списку тих, якi мають 
право експортувати до Китайської Народної Республiки молочну продукцiю.

+1

22 червня Керiвник Департаменту консульської служби МЗС України Сергiй Погорельцев провiв зустрiч 
iз заступником директора Канцелярiї зовнiшнiх зв’язкiв i мiграцiї Народного уряду м. Чунцiн 
панi Ван Аень та зустрiвся з головою Ради директорiв iнвестицiйної корпорацiї району 
Лянцзе (Чунцiн) Фан Веньцзе i президентом компанiї Skyrizon Ду Тао. 

+0,5

ДП «Антонов», ДП «Iвченко-Прогрес» i ПАТ «Мотор Сiч» обговорили з китайським замовником 
поставку 50 лiтакiв Ан-178.

+0,5

23-25 червня Українськi туроператори взяли участь «V-й ЕКСПО туристичної iндустрiї Захiдного Китаю». +0,5
24 червня Пiдкомiсiя з питань спiвробiтництва в галузi освiти мiж Україною та КНР затвердила «План 

першочергових заходiв щодо розвитку українсько-китайського спiвробiтництва в галузi 
освiти на 2017-2019 роки».

+1

27 червня Вiдбулась зустрiч заступника голови ДСНС України Руслана Бiлошицького та представникiв 
китайської компанiї, що спецiалiзується на дослiдженнях i розробках у галузi iнформацiйних i 
комунiкацiйних технологiй.

+0,5

Продовження таблицi
Подiї у вiдносинах Україна-Китай (Квiтень-Червень 2017). Оцiнка в балах
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ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-РОСIЯ
Квiтень – Червень 2017
Позитивнi бали: +1
Негативнi бали: -33
Загалом: -32

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
«-32» – така остаточна оцiнка вiдносин України i Росiї. З одного боку, очевидним є начебто прогрес на росiйському 
напрямку у кiлькiсному вираженнi. Адже останнiй квартал сягнув рекордної оцiнки в «-61» бал. З iншого боку, про 
жодне полiпшення йтися не може: рiзниця полягає в тому, що минулий перiод був бiльш насиченим за кiлькiстю 
подiй у цiлому, що автоматично i збiльшувало загальний iндекс. Бiльше того, останнiй квартал в українсько-росiй-
ських вiдносинах позначився кiлькома подiями, якi аж нiяк не можуть свiдчити про будь-яке покращення вiдносин. 
Ситуацiя на лiнiї розмежування залишалася нестабiльною, новини про загиблих та поранених надходили ледве не 
щодня. У квiтнi було пiдiрвано автомобiль спостерiгачiв ОБСЄ – загинув громадянин США.

Три мiсяцi, охопленi аналiзом, показали новий тренд у вiдносинах України i Росiї: Київ схвалив рiшення, прийняття 
яких уникав останнi три роки. Українська влада взяла курс на мiнiмiзацiю, так би мовити, гiбридностi (неоднознач-
ностi) своїх дiй щодо Росiї. Це давало опонентам приводи критикувати владу за слабкiсть перед Кремлем. Так, у 
травнi вiдбулося перше експертне обговорення законопроекту, який з-помiж iншого визначатиме окупований ста-
тус окремих районiв Донбасу, перейменовуватиме антитерористичну операцiю. У квiтнi-травнi з’являються iншi 
рiшення, на якi гостро реагувала Москва, – передовсiм йдеться про заборону росiйських соцмереж та запрова-
дження мовних квот. Зрештою, Україна внесла змiни до законодавства, визначивши курс держави на приєднання 
до НАТО. У звiтний перiод знову постало питання про запровадження вiзового режиму для громадян Росiї.

Україна i Росiя отримали першi рiшення Мiжнародного суду ООН i Стокгольмського арбiтражу щодо двостороннiх 
спорiв. Обидвi сторони iнтерпретували рiшення як власну перемогу. У Москвi дали чiтко зрозумiти, що не збира-
ються виконувати заходiв, передбачених попереднiм рiшенням Гааги – зокрема, йдеться про вiдновлення роботи 
Меджлiсу. Щодо Стокгольмського рiшення, то «Газпром» попросив не поспiшати з висновками.

Наступнi мiсяцi обiцяють бути не менш напруженими. У вереснi очiкуються спiльнi росiйсько-бiлоруськi навчан-
ня «Захiд-2017», якi мають своїм масштабом перевершити торiшнi навчання «Кавказ-2016» (було залучено понад 
сто тисяч воякiв). Iснують також побоювання, що Кремль може вдатися до агресивних провокацiй для мобiлiзацiї 
росiйського електорату в ходi президентської кампанiї. Перенесення виборiв у Росiї на 18 березня (день анексiї 
Криму) може свiдчити про те, що українська карта буде активно використовуватися в ходi перегонiв.

ХРОНIКА ВIДНОСИН
За три мiсяцi зробили те, на що не 
вiдважувалися три роки
Останнi три мiсяцi вiдзначилися безпрецедентними 
кроками з боку України на росiйському напрямку. 
Вийшло так, що за три мiсяцi Україна вiдважилася на 
те, чого уникала вiд початку росiйської агресiї взимку 
2014 року. Йдеться, насамперед, про накладення санк-
цiй на функцiонування вiдомих росiйських соцмереж в 
Українi. Не менше роздратування викликало в Крем-
лi внесення поправки в українське законодавство, 
яка однозначно фiксує прагнення держави рухатися 
у напрямку членства в НАТО. Також влада iнiцiюва-
ла законотворчий процес, який ставить за мету пе-
рейменування антитерористичної операцiї i визнання 
на юридичному рiвнi окупацiї схiдних районiв України. 
Закон про обов’язковi квоти передач i фiльмiв укра-
їнською мовою, схвалений 23 травня, перетворив 
росiйський iнформацiйний простiр на кiлькаденне 
докоряння Києву. Не менше галасу в Росiї викликала 
iнiцiатива щодо заборони георгiївської стрiчки. 

У владних коридорах України заклики росiйських по-
лiтикiв до «поваги прав людини» розцiнювали не iнак-
ше як знущання. Власне, не зважали у Києвi i на iншi 
гострi реакцiї Росiї з названих рiшень.

Чи не найбiльших суперечок викликало рiшення Укра-
їни запровадити санкцiї проти вiдомих росiйських 
соцмереж, якими користувалися мiльйони українцiв. 
Iдея заборонити цi ресурси в країнi виношувалася до-
сить давно: у звiтах вищому керiвництву часто надхо-
дили пропозицiї щодо вжиття необхiдних крокiв через 
те, що соцмережi вважалися одними з найуспiшнi-
ших знарядь у розв’язанiй гiбриднiй вiйнi. Українське 
керiвництво вiдмовлялося вiд радикальних крокiв 
ранiше – вочевидь, прагнуло уникнути гострої суспiль-
ної реакцiї. Травневе опитування соцiологiчної групи 
«Рейтинг» показало, що майже 60% українцiв не задо-
воленi забороною. Алогiчними у цьому сенсi вигляда-
ли офiцiйнi сторiнки органiв влади в росiйськiй мережi 
«ВКонтакте». Не спрацювала належним чином влада 
i в поясненнi свого рiшення – через що його пiддали 

Сергiй Солодкий 
перший заступник директора Iнституту свiтової полiтики
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критицi i захiднi партнери (у м’якiй формi ЄС та США 
закликали Україну забезпечувати свободу слова).

Росiя, звичайно, ще гострiше розкритикувала укра-
їнськi санкцiї. Критичнi оцiнки у Росiї мiстили деякi 
мiсцевi вiдтiнки: так, прес-секретар Путiна, окрiм 
унiверсальної критики за порушення прав людини, за-
уважив, що заборона також ясно вказує на винуватця 
«повного пробуксовування мiнських домовленостей». 

Не можна сказати, що зовнiшня критика лишила бай-
дужою українську владу. Вочевидь, на манiпулятивнi 
натяки з Москви про зрив мирних переговорiв у Киє-
вi зважали найменше. Проте гостра реакцiя захiдних 
партнерiв змусила багатьох в Українi похвилюватися. 
За великим рахунком, критичних заяв iз Нiмеччини, 
США, мiжнародних органiзацiй цiлком можна було 
б уникнути, якби український уряд щонайменше на-
лежним чином пояснив своє рiшення. Партнери, якi 
пiдтримують Україну, висловлювали свої заклики 
поважати свободу слова, схоже, не стiльки тому, що 
справдi бачать якiсь загрози у цьому сенсi в державi, 
а бiльше тому, що не були своєчасно поiнформованi. 
До речi, така ж ситуацiя сталася iз поправками до за-
кону, який передбачає прагнення України приєднати-
ся до НАТО.  

Реакцiя захiдних партнерiв на заборону соцмереж 
стала другою за гостротою реакцiєю щодо рiшень 
України в останнi пiвроку. До цього такий же рiвень 
стурбованостi європейськi партнери висловили з при-
воду блокади окупованих схiдних районiв держави.  
I такi заяви стосувалися не лише руху товарiв, а й, на-
приклад, погроз України вiдключити водопостачання в 
окупований регiон – єесiвськi дипломати вiдкрито го-
ворили про неприпустимiсть такого кроку. Схоже, що 
в Києвi на такi заяви не очiкували, вважаючи, що все 
i так досить очевидно, а таму партнери поставляться 
до рiшень iз розумiнням. «Нашим партнерам потрiбно 
все ж усвiдомлювати: публiчна критика рiшень Укра-
їни щодо Росiї шкодить i Українi, i їм самим», – одна 
з думок в українському урядi на занепокоєння деяких 
європейських країн. Суть аргументу полягає в тому, 
щоб чутливi питання обговорювалися за зачиненими 
дверима: «У Кремлi можуть бути тiльки щасливi вiд 
того, як Україна i ЄС з’ясовують мiж собою стосунки». 
«Ми ще можемо зрозумiти, коли чуємо критику щодо 
повiльного втiлення реформ – i самi цим не задово-
ленi. Але коли жертву агресiї звинувачують у тому, що 
вона якимось чином порушує права агресора, то тут 
ми готовi вiдстоювати свою позицiю», – таку думку 
можна почути i вiд українських дипломатiв, яким най-
частiше доводиться пояснювати своїм закордонним 
вiзавi рiшення влади. 

Чому україна вiдходить вiд гiбридностi 
лише зараз?
Чергова iнiцiатива української влади щодо законо-
давчого закрiплення за окремими районами Донбасу 
статусу тимчасово окупованих може наразитися на 
критику, як мiнiмум, Євросоюзу. Йдеться про законо-

проект пiд назвою «Про особливостi державної по-
лiтики з вiдновлення державного суверенiтету Укра-
їни над тимчасово окупованою територiєю Донецької 
та Луганської областей України». В РНБОУ в серединi 
червня навiть вiдбулося обговорення цього докумен-
та з українськими експертами – влада, вочевидь, цьо-
го разу намагається заручитися ширшою пiдтримкою. 
Новий закон у разi схвалення змiнить формат АТО. 
Вiн передбачатиме створення Оперативного штабу 
з найширшими повноваженнями (йому будуть пiдпо-
рядкованi всi армiйськi i силовi структури, вiйсько-
во-цивiльнi адмiнiстрацiї). На випередження критики з 
боку захiдних партнерiв до закону було вписано поси-
лання на Мiнськi домовленостi. 

Усi цi рiшення однозначно свiдчать про бажання 
України вiдiйти вiд перiоду гiбридних напiвтонiв, не-
домовленостi, до фази точних формулювань, внесен-
ня ясностi. За останнi три роки полiтичнi опоненти з 
прозахiдного табору найбiльше звинувачували україн-
ську владу в нерiшучостi, слабкостi чи навiть у змовi з 
Кремлем. Але, задля справедливостi, варто зазначи-
ти, що в опонентiв Президента дедалi менше зачiпок 
для звинувачень на його адресу про залежнiсть вiд 
Росiї. Закривши свою фабрику у Липецьку, вiн вiдiбрав 
один iз головних козирiв, якi використовували прези-
дентськi критики.

Маневрування Петра Порошенка у прийняттi рiшень 
вiдкривали широкi можливостi перед критиками: най-
частiше керiвництво держави звинувачують у тому, 
що мiж Україною i Росiєю досi дiє так званий «Великий 
договiр», вiдповiдно, не розiрванi дипломатичнi вiдно-
сини; не менших вербальних ударiв влада отримала 
через юридичнi розбiжностi – зокрема, чи може три 
роки тривати антитерористична операцiя; чи можна 
називати антитерористичною операцiю воєнний су-
против агресiї iншої держави; i, власне, чому прово-
дилися кiлька хвиль мобiлiзацiї до Збройних сил, якщо 
не йшлося про воєнний стан чи оголошення вiйни? Не 
можна сказати, що законопроект розставляє всi кра-
пки над «i»: вiн все одно не вiдповiдає на згаданi фун-
даментальнi питання, хоч i виходить за рамки екстра-
дипломатичних пiдходiв України останнiх трьох рокiв. 

Є всi пiдстави вважати, що будь-якi посилання на мiн-
ський процес не врятують законодавчу iнiцiативу вiд 
зауважень з боку партнерiв iз ЄС. Iнше питання – чи 
буде критика публiчною i цього разу. Адже у сторiн є 
достатньо часу для обговорення iнiцiативи на етапi 
пiдготовки. Посилання на мiнськi домовленостi мали 
би слугувати фактором заспокоєння партнерiв, адже 
Україна налаштована на мирне врегулювання кон-
флiкту. Iнша справа, що в недавньому указi Владiмiра 
Путiна про визнання сепаратистських документiв так 
само мiститься посилання на мiнський процес. 

Найпевнiше, що закон ставить перед собою цiль не 
стiльки змiни стану речей в конфлiктному регiонi, 
скiльки змiни дефiнiцiй для того, аби уникнути по-
дальших звинувачень внутрiшнiх опонентiв. Хоча, во-
чевидь, звинувачення тiльки множитимуться: одне з 
головних полягатиме найiмовiрнiше в тому, що влада 
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запiзнилася з рiшенням, а також у тому, що новий за-
кон у не достатнiй мiрi розставляє всi крапки над «i». 
«Проросiйське» крило полiтикуму, iмовiрно, звинува-
чуватиме владу в намiрах вирiшувати конфлiкт воєн-
ним, а не мирним шляхом. Такої позицiї дотримується 
наближений до Владiмiра Путiна Вiктор Медведчук.

Iз чим, власне, може бути пов’язана така iнтенсифiко-
вана смiливiсть української влади? Чому саме зараз 
керiвництво вiдважилося на кроки, що обговорюва-
лися ще три роки тому? Причин може бути чимало: 
загравання з виборцями i пiдготовка до виборiв – 
одне з найпоширенiших пояснень. Проте пояснення 
популiстською картою спрацьовує не у всiх зазначе-
них випадках. Наприклад, та ж заборона соцмереж 
не користується популярнiстю у бiльшостi українцiв. 
Найпевнiше, в Українi дiйшли висновку, що гiрше все 
одно вже не буде: ще три роки тому українськiй владi 
потрiбно було зважувати кожне рiшення, проводити 
своєрiдну експертизу на предмет «а як на це рiшення 
зреагує Росiя?». Чимало захiдних полiтикiв закликали 
Україну «не пiддаватися на провокацiї», тому Київ i 
обирав шлях невизначеностi та розмитостi.

Пiсля того як пiдпорядкованi Росiї бойовики почали 
процес «нацiоналiзацiї» пiдприємств на окупованих 
територiях Донбасу, указ Путiна визнав документи 
ЛНР/ДНР, було поширено рублеву зону, Україна зва-
жилася на перший радикальний крок – блокада; iншi 
рiшення, схоже, давалися вже куди легше, йшли «по 
накатанiй». Усi наступнi рiшення можуть виглядати 
фактично як реакцiя на рiшення про нацiоналiзацiю 
та визнання документiв незаконних утворень.

Зрештою, в Українi часто згадують: якщо Росiї по-
трiбен буде привiд для масштабної агресiї, то вона 
його все одно вигадає, як це було в лютому 2014 року. 
Як вiдомо, Кремль виправдовував анексiю Криму, зо-
крема, i тим, що дiяв превентивно, аби не допустити 
розмiщення на пiвостровi бази НАТО. 

Надихнути Україну на рiшучiшi рiшення могли й ос-
таннi рiшення в Стокгольмському арбiтражi щодо 
газового спору (31 травня), а також в Мiжнародному 
судi ООН (19 квiтня). З одного боку, вони в значнiй мiрi 
пiдтвердили українську позицiю, однак, з iншого, нео-
днозначнiсть рiшень дає простiр для маневрiв Росiї. 
Так, наприклад, Києву не вдалося переконати суддiв 
у Гаазi в необхiдностi застосувати щодо Росiї уже 
зараз блок заходiв, якi стосуються недотримання 
нею Мiжнародної конвенцiї про боротьбу з фiнансу-
ванням тероризму. Українськi дипломати помiтили 
«сором’язливiсть» суддiвського корпусу ООН. Якщо 
голоси щодо запуску заходiв щодо дотримання Мiж-
народної конвенцiї про лiквiдацiю всiх форм расової 
дискримiнацiї чiтко запротокольовано i чiтко видно, 
що бiльшiсть служителiв мiжнародної Фемiди пiдтри-
мали Україну, то заходи щодо терористичного блоку 
залишилися без такого ж прискiпливого протоколю-
вання. Схоже, що серед суддiв вiдбулися досить го-
стрi дискусiї, а тому винесення рiшення перенесено 
на пiзнiший час. 

Українська влада наразi далi збирає докази – як тi, якi 
б пiдтвердили обгрунтованiсть звинувачень про пору-
шення Москвою Мiжнародної конвенцiї про боротьбу 
з фiнансуванням тероризму, так i тi, якi показують, 
що Кремль не збирається виконувати заходи, оголо-
шенi Мiжнародним судом ООН у квiтнi. Допомагають 
дипломатам кiлька експертних груп, якi посилюють 
позицiю Києва в частинi, що стосується звинувачень 
щодо причетностi Росiї до зумисної пiдтримки теро-
ристичної дiяльностi на територiї України. 

Бiльш нiж солiдною обiцяє бути доказова база щодо 
iгнорування Росiєю тимчасових заходiв, якi стосують-
ся дискримiнацiї у Криму. Москву зобов’язали при-
пинити обмеження прав кримських татар i етнiчних 
українцiв в окупованому Криму, вiдновити дiяльнiсть 
Меджлiсу, яку Москва заборонила на українському 
пiвостровi. Втiм, останнiй звiт Управлiння Верховного 
комiсара ООН з прав людини – уже 18-ий – пiдтвер-
джує катастрофiчний стан справ у Криму (остання 
доповiдь охоплювала перiод iз 16 лютого по 15 травня 
2017 року). Порушення прав людини в Криму фiксува-
лися i пiсля прийнятого рiшення Мiжнародного суду 
ООН. Численнi випадки переслiдування кримських та-
тар, радикальне скорочення викладання української 
мови. Кiлькiсть дiтей, якi вчилися українською мовою, 
скоротилося з майже 13 тисяч осiб у 2013 роцi до ли-
шень 371 учня в 2016-му. Одразу пiсля публiкацiї до-
повiдi МЗС Росiї поспiшив розкритикувати документ 
ООН, охарактеризувавши його як «полiтично ангажо-
ваний» i як «спробу вигородити владу в Києвi». Росiя, 
утiм, не надала жодної конкретики, аби показати анга-
жованiсть доповiдi.

Що далi з Мiнськом?
Не варто виключати, що упевненостi українськiй владi 
на росiйському напрямку могли надавати євроiнте-
грацiйнi успiхи – зокрема, повна ратифiкацiя Угоди 
про асоцiацiю i запровадження безвiзового режиму 
для громадян України до країн ЄС. А головне: ледве 
чи не вперше за три роки конфлiкту Євросоюз продо-
вжив санкцiї щодо Росiї без дискусiй. В Українi мало 
хто звернув на це увагу, бiльше того, час вiд часу ви-
словлювалися занепокоєння, чи справдi всi країни 
одностайнi. Адже минулi рази постiйно з’являлися 
витоки в пресу про особливу думку Грецiї, Угорщини 
чи Iталiї, якi могли б заблокувати пролонгацiю обме-
жувальних заходiв на наступнi пiвроку.

В Українi певний час побоювалися, що внутрiшнi про-
блеми Євросоюзу можуть призвести до того, що євро-
пейцi будуть зацикленi на собi (терористична загроза, 
Брекзит, ризик приходу до влади праворадикалiв), 
а це в свою чергу розв’яже руки Росiї щодо України. 
Виявилося все з точнiстю до навпаки: зацикленiсть 
на собi не вiдштовхнула Україну, а зробила її пробле-
ми зрозумiлiшими для європейцiв (як було у випадку 
з втручанням Росiї у виборчий процес Францiї). Утiм, 
можна припустити, що зацикленiсть на собi, навпаки, 
навiть допомагає Українi: в ЄС справдi бракує часу 
розбиратися в напiвтонах чергових манiпулятивних 
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заяв Росiї про мiнський процес, а тому санкцiї можуть 
продовжуватися автоматом, без обговорення.  

Мiжнародне тло доповнювалося й iншими бiльш i 
менш значними успiхами України в контекстi вирiшен-
ня конфлiкту з Росiєю. Негласна конкуренцiя прези-
дентiв України i Росiї за те, хто першим зустрiнеться з 
Дональдом Трампом, завершилася перемогою Петра 
Порошенка. Хоча в самiй Українi далеко не всi пози-
тивно оцiнили таку гонитву – мовляв, за Путiним те-
пер останнє слово, у нього є можливiсть краще пiдго-
туватися. Водночас iз французьким лiдером першим 
зустрiвся Владiмiр Путiн. Проте це завдало росiйсько-
му керiвнику бiльше шкоди, нiж користi, зважаючи 
на гострi критичнi заяви, виголошенi новим фран-
цузьким президентом на адресу Росiї пiд час спiльної 
прес-конференцiї. Владiмiр Путiн, з одного боку, має 
можливiсть показати, що вiн усе ж не в iзоляцiї, закор-
доннi колеги з ним спiлкуються. З iншого боку, заяви 
цих самих колег, недружня тональнiсть мiсцевих мас-
медiа стають для господаря Кремля холодним душем. 

У будь-якому випадку браку уваги в Путiна немає: у 
травнi вiн мав повноцiнну бесiду з Ангелою Меркель 
у Сочi, а в квiтнi в Москвi вiн зустрiчався з Держсе-
кретарем США Рексом Тiллерсоном. В останнi мiсяцi 
iнтенсивнiсть переговорiв мiж Меркель i Путiним, По-
рошенком i Меркель (за останнi три мiсяцi вiдбулося 
двi зустрiчi: у травнi в Берлiнi, у червнi в Брюсселi), 
Порошенком i Макроном, Макроном i Путiним показу-
вали iнтерес Парижа i Берлiна з новою силою включи-
тися в переговорний процес. 17 квiтня лiдери Францiї, 
Нiмеччини, України i Росiї мали можливiсть провести 
телефоннi переговори. Вони виглядали швидше як 
подяка Франсуа Олланду, що залишав президентське 
крiсло. Iдея провести такi ж телефоннi переговори, 
але вже з новим президентом Еммануелем Макро-
ном, з’явилася досить швидко. Очiкування, що вони 
мали вiдбутися наприкiнцi червня, не справдилися. 
Цiлком очевидно, що учасники переговорiв не готовi 
були вiдступати вiд старих позицiй. 

Позицiя України, публiчно пiдтримана i Францiєю, i Нi-
меччиною, полягає в дотриманнi насамперед стало-
го миру – цього так i не вдалося досягнути. Обстрiли 
тривають, новини про загиблих надходили фактично 
щодня. Нормандський формат, який у червнi вiдзна-
чив своє трьохрiччя, продовжить функцiонування, 
проте його ефективнiсть залишається пiд питанням. 
Дорожня карта, яку сторони мали погодити ще мину-
лого року, далека вiд завершального етапу. Нi Росiя, 
нi Україна не готовi поступатися своїми позицiями: 
Україна вважає, що i так зробила забагато поступок, 
внаслiдок чого втратила ще бiльше; Росiя з позицiї 
сильнiшого загалом не вважає за необхiдне робити 
будь-якi поступки (формально вiдмежовуючи себе вiд 
конфлiкту i наголошуючи, що Київ повинен напряму 
домовлятися iз бунтiвними регiонами). 

Мiнський процес перетворився у своєрiдну рути-
ну – завдання, покладенi на нього вiд початку, вiн 
не виконує. Вiн мав супроводжувати мирний план, 
пiдштовхувати до врегулювання конфлiкту, а, вреш-

тi-решт, переговори в Мiнську перейшли на етап ви-
рiшення питань далеко не стратегiчного характеру, 
хоч, звичайно, це жодним чином не применшує їхньо-
го значення. Головнi питання, якi формували дискурс 
довкола Мiнська останнiми мiсяцями, стосувалися 
верифiкацiї заручникiв, екологiчних проблем через 
затопленi шахти, вирiшення питань, пов’язаних iз за-
грозою вiдключення водопостачання до окупованих 
населених пунктiв. Переговiрна стагнацiя вимагає но-
вих рiшень та iнiцiатив, якi б змусили сторони почати 
з перших крокiв перемир’я.

Путiн за останнi мiсяцi жодним чином не змiнив своєї 
позицiї щодо конфлiкту з Україною, а тому розрахову-
вати, що ситуацiя якимось чином змiниться лише на 
тiй пiдставi, що за справу береться новий, енергiйний 
французький лiдер, було би самообманом. У Києвi 
тим часом склалося враження, що команда Макрона 
рiшуче вiрить у досягнення компромiсу з Путiним.

При цьому сама Москва не вiдмовилася вiд давньо-
го розрахунку про можливiсть домовитися напряму 
з Вашингтоном. Рештi акторiв, мовляв, нiчого не ли-
шиться, як прийняти правила гри, схваленi Росiєю i 
США. Пiсля президентських виборiв у США i вiдходу 
вiд держдепiвських справ Вiкторiї Нулланд в постiйно-
му дiалозi по лiнiї представникiв двох країн настала 
певна пауза. Москва дала чiтко зрозумiти, що Росiю в 
переговорах представлятиме i надалi Владислав Сур-
ков, якого вважають фактичним уповноваженим за 
квазiреспублiки на Сходi України. Представник США 
– пiд питанням.  

У Києвi, до слова, i ранiше були не в захватi вiд таких 
контактiв – українське питання в цьому форматi об-
говорювалося без представникiв України. Цього разу 
українськi дипломати вже публiчно висловлювали 
необхiднiсть включання України в такий дiалог. Таку 
стурбованiсть однаковою мiрою подiляли i в Берлiнi, 
що, до речi, може бути одним iз пояснень миротвор-
чої активностi нiмецького канцлера в останнi мiсяцi. 
У ЄС не зникали побоювання про можливiсть сепа-
ратних домовленостей мiж Росiєю i США, якi можуть 
зашкодити вирiшенню глобальних викликiв (зокрема, i 
росiйсько-українського конфлiкту). Гамбурзький самiт 
лiдерiв G20 7-8 липня був визначений як вирiшальний 
момент – зустрiч Путiна i Трампа запланована на цей 
час, переговори в нормандському форматi також 
мали бути проведенi на полях самiту. Нагадаємо, такi 
ж переговори планувалися на вересень 2016 року, од-
нак були зiрванi через вiдмову Владiмiра Путiна.

Чого очiкувати вiд наближення 
президентських виборiв у Росiї?
В Українi уважно стежать за внутрiшньополiтичними 
перипетiями в Росiї. Одна з причин такого iнтересу – 
Кремль переключиться на домашнiй порядок денний i 
на зовнiшню полiтику в нього бракуватиме часу. I хоч 
у Росiї час вiд часу вiдбуваються антивладнi протести, 
мало у кого в Українi виникають iлюзiї щодо тектонiч-
них полiтичних змiн у сусiднiй країнi ближчим часом. 
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Бiльше того, досить сильною є стурбованiсть щодо 
того, чи не пiде Кремль на чергову дестабiлiзацiю в 
iнших країнах для посилення довiри серед пересiчних 
росiян.

Увага до подiй у Росiї серед українського iстеблiшмен-
ту не носить якогось системного характеру: не можна 
сказати, що в Києвi iснує оптимальний сценарiй-очiку-
вання. Перша причина: мало хто допускає можливiсть 
вiдходу Путiна вiд влади. Друга причина: змiна режи-
му може не призвести до змiни полiтики Кремля щодо 
України. У Києвi не залишилися непомiченими реплiки 
Олексiя Навального, найпомiтнiшого опонента Крем-
ля в Росiї, який вважає, що в Криму потрiбно провести 
ще один референдум, «який Україна, звичайно, не ви-
знає з великим ступенем iмовiрностi».

У самiй Росiї вiдзначають зростання рiвня соцiальної 
напруги та протестних настроїв.  Наприкiнцi березня 
на мiтинги проти корупцiї по всiй Росiї вийшло близько 
60 тисяч осiб у понад 80 мiстах країни. Масовi арешти 
та силовi розгони мiтингiв викликали шквал гострих 
заяв з боку США та країн ЄС на адресу росiйського 
керiвництва. Україна, яка, зазвичай, приєднується 
до багатьох полiтичних декларацiй Євросоюзу, цього 
разу вiд полiтичної солiдарностi утрималася. Цiлком 
iмовiрно, що причиною є саме недовiра до лiдерiв 
протестних акцiй.

У будь-якому випадку зростання протестної актив-
ностi не можна вважати настiльки загрозливим для 
Владiмiра Путiна, аби про росiйську опозицiю можна 
було говорити як про важливу рушiйну силу. Її можли-
востi надто обмеженi, аби вона могли змiстити увагу 
Кремля iз зовнiшньополiтичних на внутрiшньопо-
лiтичнi питання. Владнi представники як у Києвi, так i 
в ключових столицях ЄС, не вiрять у сценарiй, за якого 
Кремль зважиться на масштабну агресiю в iнших кра-
їнах, аби таким чином мобiлiзувати увагу електорату 
(хоча провокацiї та вiдповiдний iнформацiйний супро-
вiд не виключаються). З одного боку, рiвень довiри до 
Путiна фактично незмiнний; з iншого, питання електо-
ральної мобiлiзацiї в багатьох пострадянських країнах 
вирiшувалося в бiльш мирний спосiб – шляхом адмiн-
ресурсу. 

1 червня Владiмiр Путiн пiдписав закон, який передба-
чає проведення президентських виборiв у день анексiї 
Криму – 18 березня 2018 року. В Українi помiтили такий 
«збiг», хоча i залишили рiшення без широкого публiч-
ного коментування. «Iстерiя довкола України не спа-
дає на росiйському телебаченнi вже три роки. Тому 
немає нiчого дивного, що Путiн намагається скори-
статися ситуацiєю. Нiхто i не сумнiвався, що вiн буде 

використовувати Крим як головне своє досягнення», – 
українськi урядовцi стримано коментували рiшення в 
Росiї. Утiм, зiзнаються, що звертають увагу закордон-
них партнерiв на символiчнi рiшення росiйської влади, 
яка таким чином фактично наголошує, що, по-перше, 
не жалкує про прийнятi рiшення, а по-друге, не зби-
рається нiчого змiнювати у своїх пiдходах до України. 
24 червня Путiн вiдвiдав Крим – на тлi продовження 
санкцiй Євросоюзом i запровадження нових санкцiй 
США. Критична реакцiя МЗС України щодо «цинiчного 
i демонстративного нехтування росiйською стороною 
загальновизнаними нормами мiжнародного права» 
тим бiльше не могла бути почута.

Тим часом в Українi з особливим острахом стежать 
за пiдготовкою Росiї i Бiлорусi до нових вiйськових 
навчань пiд назвою «Захiд-2017», якi мають вiдбути-
ся у вереснi. Представники силових вiдомств у цьо-
му сенсi покладаються на країни НАТО; обмiнюються 
вiдповiдною iнформацiєю. Україна пiсля агресiї Росiї 
iз занепокоєнням реагувала на будь-якi навчання, якi 
вiдбувалися поблизу її кордонiв, не виключаючи, що 
Москва може вдатися до провокацiй зовсiм не на-
вчального типу. «Будь-яке навчання є загрозою. По-
ведiнка Росiї означає, що країна-агресор не залишає 
спроб залякати як Україну, так i захiдних партнерiв», 
– критикували навчання в Мiноборони. Новi навчання 
мають бути наймасштабнiшими. За деякими даними, 
вони можуть навiть перевершити минулорiчнi навчан-
ня «Кавказ-2016», пiд час яких було задiяно 125 тисяч 
вiйськовослужбовцiв.

Чутливостi ситуацiї додає той факт, що в конфлiкт 
утягнуто Бiлорусь, iз якою вище керiвництво Украї-
ни намагається вибудувати довiрливi вiдносини. На 
квiтневiй зустрiчi з Олександром Лукашенком Пе-
тро Порошенко особливо наголошував на «дружбi i 
спiвпрацi». Не минуло i двох мiсяцiв вiд зустрiчi двох 
лiдерiв, як росiйський чинник спровокував мiж краї-
нами дипломатичну суперечку. Наприкiнцi червня до 
МЗС Бiлорусi було викликано українського посла для 
з’ясування стосункiв через гострi ремарки останньо-
го про вiйськовi навчання, зокрема, i про «Захiд-2017». 
Трохи ранiше зовнiшньополiтичне вiдомство Бiлорусi 
викликало литовського посла – через заяви прези-
дента Литви, яка назвала навчання «агресивними 
iграми». Поки що як в Українi, так i в iнших країнах, якi 
межують iз Бiлоруссю, питань бiльше, нiж вiдповiдей 
щодо вересневих навчань. I хоч у Мiнську та Москвi 
пообiцяли допустити на навчання спостерiгачiв вiд 
НАТО, навряд чи це зменшить рiвень напруги в регiонi.
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Подiї у вiдносинах Україна-Росiя (сiчень-березень 2017). Оцiнка в балах

Дата Подiя Бали

17 квiтня Вiдбулися телефоннi переговори в нормандському форматi лiдерiв України, Росiї, 
Францiї та Нiмеччини.

+1

19 квiтня Мiжнародний суд ООН зобов’язав Росiю поновити дiяльнiсть Меджлiсу та навчання 
українською мовою в окупованому Криму.

-7

23 квiтня Вибух автомобiля спостерiгачiв ОБСЄ. Україна поклала вiдповiдальнiсть на 
«вiйськово-полiтичне керiвництво Росiї».

-2

15 травня Україна вносить до санкцiйного списку росiйський пошуковик «Яндекс», соцiальнi 
мережi «ВКонтактi» i «Однокласники».

-5

16 травня Верховна Рада пiдтримала законопроект, який передбачає заборону на «георгiївську 
стрiчку». МЗС Росiї пiддав його критицi.

-2

20 травня Росiя звернулася до Свiтової органiзацiї торгiвлi з приводу торговельних обмежень 
України.

-4

23 травня В Українi ухвалено закон, який запровадив на телебаченнi обов’язковi квоти передач i 
фiльмiв українською мовою. Гостра реакцiя Росiї.

-2

31 травня Стокгольмський арбiтраж оприлюднив рiшення щодо спору компанiй «Газпром» i 
«Нафтогаз». Його рiшення МЗС України назвав «однозначною перемогою», у Росiї 
попросили не поспiшати з висновками до остаточного рiшення.

-6

8 червня Росiя критикує рiшення України про намiр в майбутньому приєднатися до НАТО. -2

13 червня Мiноборони України висловило занепокоєння щодо пiдготовки вiйськових навчань 
Росiї i Бiлорусi, якi запланованi на вересень.

-2

24 червня МЗС України висловлює протест з приводу вiзиту Владiмiра Путiна до Криму. -1



31

-70 -60 -40-50 -30 -20 -10 2010 30 40 50 600 70

-10

28

+1

-61 -32

+21

27 35,5

29

+8,5

ЄС Сiчень-Березень, 2017 р.

Квiтень-Червень, 2017 р.

США Сiчень-Березень, 2017 р.

Квiтень-Червень, 2017 р.

Росiя Сiчень-Березень, 2017 р.

Квiтень-Червень, 2017 р.

Китай Сiчень-Березень, 2017 р.

Квiтень-Червень, 2017 р.

29

+1

43

-10

35,5

+8,5

-32

+29

5343

IНДЕКС ВIДНОСИН



32

TRUMAN Agency
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довiри i вiдчиненi вiкна можливостей для наших клiєнтiв.

Контакти: вул. Iгорiвська, 1/8, Київ, 04070 
  Тел.: +380 98 175 97 46  
  www.trumanagency.com
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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, 
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