


За останні три роки, незважаючи на воєнний конфлікт із Росією, кількість українців, які вважають, що країна повинна мати позаблоковий 

статус, зросла більш ніж наполовину і досягла 35%. Можливо, якщо не вдаватися в подробиці досліджень, це видасться усвідомленим 

вибором. Але мені так не здається. Я переконаний, тут, насамперед, річ у тім, як громадяни поінформовані про те, чим є НАТО і як блок 

влаштовано зсередини.

Як НАТО ухвалює рішення? Які обов’язки та переваги виникають у нових членів? Напрочуд важливе питання – як вступ до Альянсу може 

вплинути на економіку? Ось, приміром, економічні результати балтійських країн після вступу до НАТО: зростання ВВП на 7-10% і стрімке 

нарощування інвестицій.

Українці майже нічого не знають про те, як членство в НАТО впливає на безпеку та інші практичні аспекти. Але ж тільки за широкої 

громадської підтримки держава зможе працювати не лише над головною стратегічною метою – здобути членство, а й робити практичні 

кроки – привести армію у відповідність до стандартів НАТО й отримати ПДЧ. Тому такими важливими нині є візити високого рівня: вони 

формують порядок денний і дають змогу Україні робити ті самі практичні кроки.

Спеціальний розділ TRUMAN Index присвячено відносинам України та НАТО, вступне слово до цього номеру написала Президент 

Парламентської асамблеї НАТО, екс-міністр оборони Литовської Республіки пані Раса Юкнявічене.

Свого часу Литва вирішила стати членом НАТО. Трансформацію, яка супроводжувала Литву на шляху до Альянсу і після вступу до нього, 

пані Юкнявічене може оцінити не лише з точки зору представника НАТО, а й з позиції міністра оборони країни-члена НАТО. Тому її слова 

підтримки євроатлантичних та євроінтеграційних прагнень України в складний для держави час є особливо цінними.
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Як Президент Парламентської асамблеї НАТО, член парламенту Литовської Республіки та екс-міністр оборони я завжди підтримувала 

суверенітет і незалежність України, як і її євроатлантичні прагнення.

Я переконана, що Україна, як і Грузія, заслуговує чіткої перспективи членства в НАТО і ЄС. Звісно, потрібен час, щоб задовольнити критерії 

членства, але народ України має знати: його майбутнє – у його власних руках, і жодна третя сторона не матиме змоги на це вплинути.

Успіх України є ключовим для тривалої стабільності на нашому континенті. Це також ключ до переконання Росії обрати шлях поваги 

до міжнародного права, а не ворожості до вільного світу. Ставки високі. Євроатлантична спільнота повинна подвоїти допомогу 

реформаторським зусиллям України. 

Ці реформи особливо болючі, бо реалізуються із затримкою в понад 20 років. Водночас Україна має подолати наслідки російської 

агресії на Сході, що й досі триває, і незаконної анексії Криму. Сподіваюся, в цей критичний період Україна не втратить тієї рішучості 

українського народу, яку ми спостерігали на Майдані.

Під час моїх численних зустрічей з українцями я дедалі частіше помічаю ознаки розчарування повільними темпами європейської та 

євроатлантичної інтеграції. Тож питання про терміновість процесу реформ – під сумнівом. Однак ці реформи здійснюють не в інтересах 

ЄС чи НАТО, а для добробуту України. Їхня мета, насамперед, – забезпечити гідне європейське майбутнє громадянам України. Моїй 

країні – Литві – знадобилося більш ніж десять років на зміни, що потрібні для здобуття членства. Україна має запастися терпінням.

1990 року мені випала честь бути з-поміж тих, хто підписав Акт про відновлення незалежності Литовської Держави. Але ми, 

литовці, з власного досвіду знаємо: незалежність потребує значно більше, ніж просто задекларувати збереження суверенітету, 

надто в умовах зовнішнього тиску. Ось чому для Литви було так важливо стати членом НАТО – Альянсу демократичних цінностей, 

особистих свобод, прав людини і верховенства права. Я сподіваюся, що Україна теж зможе приєднатися до натовської родини 

після завершення всіх потрібних реформ.
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Парламентська асамблея НАТО, хоча й незалежна від Альянсу, є важливою платформою для впливу на процес ухвалення рішень у 

царинах, що стосуються НАТО як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Відносини Асамблеї з Україною почалися одразу після проголошення Україною незалежності. Україна стала асоційованим членом 

Асамблеї 1991-го й відтоді бере активну участь у її роботі.

Позаяк Україна заявила про своє бажання стати членом НАТО, вона почала масштабний процес реформування. Верховна Рада 

відіграє головну роль у зміцненні та консолідації парламентського нагляду за безпекою і обороною, в тім числі за політикою, що 

пов’язана з євроатлантичною інтеграцією України, зокрема створенням і реалізацією антикорупційної правової та інституційної 

структур.

Розширене партнерство України з НАТО підтримує процес реформ у країні і ми чекаємо, що майбутні президентські та парламентські 

вибори, які заплановано на 2019 рік, не уповільнять темпів цих фундаментальних реформ.

Співпраця з НАТО посилює здатність українських установ протистояти викликам цілого комплексу проблем безпеки, зміцнює стійкість 

українського суспільства до гібридних і кібер-загроз, а також інших форм дестабілізації.

Сила взаємодії Парламентської асамблеї НАТО та України виявлена і в пропозиції України провести весняну сесію ПА НАТО 2020 

року. Це стане ще однією важливою віхою в наших відносинах.
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1 BISS (Belarusian Institute for Strategic Studies / Бiлоруський iнститут стратегiчних дослiджень). Джерело: http://belinstitute.eu/ru/tags/индекс

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

TRUMAN Index є кiлькiсною та якiсною оцiнкою прогресу України 

у двостороннiх вiдносинах за ключовими зовнiшньополiтичними 

напрямами – ЄС, США, Китай, Росiя. Щопівроку відслідковуємо 

й поступ України у відносинах з НАТО. Журнал видається 

щоквартально, що дає змогу вiдстежити динамiку розвитку 

вiдносин. Аналiтичний матерiал пiдготовлено експертами на основi 

власних спостережень, а також численних бесiд iз вiтчизняними та 

зарубiжними дипломатами, лiдерами думок, офiцiйними особами.

У TRUMAN Index представлено монiторинг подiй у зовнiшнiй 

полiтицi України за кожним iз напрямiв, а також аналiз пiдходiв 

країни-партнера (регiону, органiзацiї) щодо України за 

дослiджуваний перiод. 

Окрiм якiсного аналiзу, кожну подiю у двостороннiх вiдносинах 

оцiнено за шкалою вiд -10 до 10 балiв. Загальний бал 

зовнiшньополiтичного напряму – сума балiв подiй, що визначали 

взаємодiю впродовж звiтного перiоду. Експертна група бере за 

основу методологiю BISS, який розробив чiтку шкалу оцiнювання 

подiй у зовнiшнiй полiтицi. 

Загальний бал зовнiшньополiтичного напряму, роздiлений на 

кiлькiсть подiй у звiтному перiодi, – i становить TRUMAN Index. 

Такий пiдхiд дає змогу мiнiмiзувати методологiчний ризик, що 

певний зовнiшньополiтичний напрямок набере вищий бал через 

бiльшу кiлькiсть незначних подiй протягом одного звiтного перiоду. 

Водночас, iнший звiтний перiод може виявитися менш прикметним 

через кiлькiсть подiй, однак бiльш непересiчним, значущим з огляду 

на вагу подiй. TRUMAN Index слугує для збалансування кiлькостi 

подiй та якостi спiвпрацi.
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ШКАЛА ОЦIНКИ ПОДIЙ:

■ 7-10 Економiчна i полiтична iнтеграцiя 

набрання чинностi угодами про 

поглиблення спiвпрацi

■ 4-6 Пiдписання / ратифiкацiя важливого 

договору (про спiвпрацю, торгiвлю, 

тарифи тощо, пiдписання договорiв 

про iнтеграцiю), надання кредиту та 

економiчної допомоги

■ 1-3 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, телефоннi 

переговори вищого рiвня (передовсiм, 

мiж главами держав) 

■ 1-2 Позитивнi заяви ключових полiтикiв 

країни, МЗС щодо зовнiшньої полiтики, 

парламентськi резолюцiї

■ 1 Офiцiйний вiзит рiвня заступника 

мiнiстра (i не ключових мiнiстрiв), 

парламентської делегацiї, виставки, 

бiзнес-форуми, днi нацiональних 

культур, важливi дипломатичнi контакти 

i переговори

■ 1-2 Негативнi заяви ключових полiтикiв 

країни, МЗС щодо зовнiшньої полiтики, 

парламентськi резолюцiї

■ 2-4 Затягування iз ратифiкацiєю договорiв, 

незапрошення на заходи, ненадання 

пiдтримки на мiжнародному рiвнi

■ 3 Порушення договорiв, взаємних 

зобов’язань

■ 4-6 Торговельнi вiйни, антидемпiнговi 

розслiдування, бойкот товарiв, ембарго, 

висилка дипломатiв, вiдкликання послiв

■ 7-10 Провокацiї, розрив дипломатичних 

вiдносин, вiйськовi дiї
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ПОЗИТИВНI БАЛИ: +33
НЕГАТИВНI БАЛИ: -5
ЗАГАЛОМ: +28
TRUMAN INDEX: +1,22

ВIДНОСИНИ 
УКРАЇНА-США

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН

У звітному періоді українсько-американські відносини відзначалися низкою змішаних сигналів, переважно зі США. З одного боку, зустріч 

президентів Трампа та Порошенка в Брюсселі, яка таки відбулася, та візит радника з нацбезпеки Болтона до Києва на святкування Дня 

незалежності України. З іншого – зустріч Трампа та Путіна у Гельсінкі, де американський президент жодного разу публічно не згадав про 

Україну та підтримку нашої територіальної цілісності (як і у виступі з трибуни Генасамблеї ООН). З одного боку, «кримська декларація» 

Держдепартаменту й гучна декларативна критика з боку США «Північного потоку-2», з іншого – відсутність будь-яких санкцій щодо 

європейських учасників будівництва газогону та підтримка Штатами російської позиції у позовах України в СОТ.

Деякі змішані сигнали зрештою зіграли на користь Україні: неоднозначні заяви Трампа щодо Криму дали змогу прихильникам Києва 

у Вашингтоні знову активно позиціонувати Україну в комфортній для неї ролі жертви. Тільки якщо в попередні роки вона виступала 

як жертва агресивної політики Путіна, після Гельсінкі на її адресу було спрямовано співчуття і підтримку багатьох американських 

стейкхолдерів як вже до жертви непередбачуваної політики Трампа.

Якщо зустріч Путіна і Трампа в Гельсінкі стала переважно позитивним тлом для відносин на інших треках, то початок судових слухань 

у справі Пола Манафорта, навпаки, став тлом, радше, негативним. Принаймні, з точки зору сприйняття України в США. Резонансний 

судовий процес вкотре привернув увагу до масштабів політичної корупції в Україні без нагадувань з боку американських медіа, що це 

відбувалося за часів Януковича.

Зазначений період ознаменувався також смертю чи не найбільш послідовного і надійного союзника України в Конгресі США – сенатора 

Джона МакКейна. Президент Порошенко, попри певні поради не дратувати Трампа й не їхати на похорон, відвідав церемонію 

прощання з сенатором.

ХРОНIКА ВIДНОСИН

ГЕЛЬСІНКІ ЗАТЬМАРИЛИ БРЮССЕЛЬ

Політичний діалог між Україною та Сполученими Штатами в 

підзвітному періоді позначено, передусім, короткою зустріччю 

президентів Трампа та Порошенка в рамках саміту НАТО, а 

також візитом радника з питань національної безпеки США Джона 

Болтона на святкування Дня незалежності України 24 серпня. Щоб 

обидві події відбулися, з українського боку було докладено певних 

дипломатичних зусиль. Не далася просто зустріч у Брюсселі, а 

щодо візиту Болтона, то, за наявною інформацією, українська 

сторона (особисто президент) вела переговори про візит на День 

незалежності з держсекретарем США Майком Помпео. Після 

торішніх відвідин військового параду міністром оборони Джимом 

Меттісом таке підвищення статусу присутності США було б 

логічним. Тим паче, Майк Помпео на посаді держсекретаря ще не 

відвідував Україну з візитом. Помпео, на жаль, вже мав зобов’язання 

АЛЬОНА ГЕТЬМАНЧУК
директорка Центру 
“Нова Європа”
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на цей час, однак пообіцяв, що від Адміністрації обов’язково 

делегують гідного представника для участі в урочистостях. Ним 

став Джон Болтон, який, щоправда, на брифінгу в Києві обмовився, 

що йому було зручно приїхати в Київ з Женеви, де він за день до 

того мав переговори з російським колегою Патрушевим. Так 

чи інакше, цей візит став ще одним важливим елементом для 

встановлення діалогу з Джоном Болтоном. Торік приблизно в цей 

самий час він вже відвідував Київ, але на гонорарній основі для 

участі в конференції олігарха Пінчука. А в лютому, за кілька місяців 

до свого призначення, брав участь у заході щодо України того ж 

Пінчука – в рамках Мюнхенської конференції безпеки.

Проте визначальним для стану українсько-американських 

відносин в останньому кварталі міг стати не українсько-

американський, а російсько-американський саміт. Йдеться про 

зустріч Путіна та Трампа у Гельсінкі. Незважаючи на те, що в 

Україні до неї було прикуто значно більше уваги, аніж, скажімо, 

до саміту Україна-ЄС чи саміту НАТО, які в ті самі дні відбувалися 

в Брюсселі, офіційні особи в Києві (включно з президентом) 

публічно намагалися всіляко демонструвати холоднокровність 

щодо можливих результатів і, головне, наслідків цієї зустрічі. 

Зокрема, президент Порошенко напередодні, відповідаючи на 

запитання журналістів у Брюсселі, заявив, що не чекає нічого ані 

хорошого, ані поганого від зустрічі у Гельсінкі. А після самої зустрічі 

в інтерв’ю українським телеканалам достатньо самовпевнено 

заявив: у Гельсінкі президент Трамп дотримувався української 

позиції. Спеціальний представник США Курт Волкер дещо згодом 

також запевнив, що на зустрічі в Гельсінкі американська сторона 

не поступилася жодним з питань, які можуть турбувати Україну. 

З інтерв’ю «Голосу Америки»: «Не було кроків до визнання 

російської анексії Криму, підтримки референдуму або російської 

позиції щодо створення силової групи для захисту моніторингової 

місії, яка могла б розділити країну».

Хоча зрозуміло: таку оцінку і президент, і спецпредставник могли 

зробити лише на підставі інтерпретацій переговорів Путіна та 

Трампа, адже справжній їхній зміст відомий лише двом президентам 

та їхнім перекладачам. Одну з інтерпретацій озвучив держсекретар 

США Помпео на сенатських слуханнях за підсумками зустрічі 

Трампа та Путіна в Гельсінкі: саме по Україні жодних результатів 

досягнуто не було, сторони погодилися дотримуватись кожна 

своєї думки. Очевидно, це стосується не лише Криму, а й ситуації 

на Донбасі, для розв’язання якої Путін запропонував Трампу 

провести референдум серед мешканців окупованих територій. 

Невідомо, як відреагував на це Трамп безпосередньо на зустрічі, 

але пізніше Білий Дім цю ідею публічно розкритикував.

Важливо зауважити, що на відміну від Ангели Меркель, коли 

німецький канцлер після зустрічей з Путіним телефоном інформує 

українського президента про зміст розмови, в українсько-

американських відносинах ця схема не працює. Дуже добре, що 

відбулася зустріч двох президентів напередодні саміту з Путіним, 

проте було б важливо мати прямий канал комунікації і після подібних 

важливих зустрічей, щоб не вдаватися до офіційних запитів на 

адресу американської сторони з проханням поінформувати про 

зміст переговорів Трампа і Путіна щодо врегулювання на Донбасі.

Якщо зустріч Путіна і Трампа в Гельсінкі стала переважно 

позитивним тлом для відносин на інших треках, то початок судових 

слухань у справі Пола Манафорта став тлом, радше негативним. 

Принаймні, з точки зору сприйняття України у США. Резонансний 

судовий процес вкотре привернув увагу до масштабів політичної 

корупції в Україні. Українському посольству в США довелося 

додатково просити американські медіа повідомляти, про який 

саме час йдеться. Через свідчення Ріка Ґейтса, колишнього 

ділового партнера Манафорта, під репутаційний удар ризикував 

потрапити й президент Порошенко, якому, за словами Ґейтса, 

компанія Манафорта допомагала 2014 року. Зрештою, Адміністрації 

українського президента довелося визнати: пропозиції щодо 

співпраці надходили, проте були відхилені.

Нині серед пріоритетів політичного діалогу зі США, які, на думку 

наших інсайдерів в українській владі, потребують більшої уваги з 

боку американської адміністрації, бачать такі теми:

■	 відновлення роботи стратегічної комісії Україна-США, яку 

американські партнери підтримують, однак з перезапуском 

не поспішають;

■	 запровадження санкцій щодо європейських компаній, які 

залучено до будівництва «Північного Потоку-2»;

■	 рішучіша позиція Вашингтона щодо визволення утримуваних 

Росією українських політв’язнів;

■	 максимальне сприяння з боку США в боротьбі з втручанням 

Росії у майбутні вибори в Україні. Зокрема, з акцентом на 

кібербезпеку і поширення дезінформації в соціальних мережах.

Усі ці питання так чи інакше обговорюють із різними 

американськими партнерами. Деяким з них, приміром 

«Північному Потоку-2», приділяли особливу увагу на найвищому 

рівні – на зустрічі Трампа з Порошенком у Брюсселі. На відміну 

від американського президента, який може собі дозволити 

в публічній площині говорити все що завгодно про газогін і 

Німеччину, Порошенко досить обмежений у риториці й не може 

публічно вимагати санкцій від США щодо європейських компаній, 

враховуючи довірливий діалог з канцлером Німеччини.

Досить новим акцентом у двосторонніх відносинах стає і допомога 

США у протидії втручанню Росії в українські президентські вибори. 

Про це президент Порошенко особисто говорив на переговорах 

з американськими співрозмовниками впродовж останніх півроку, 

зокрема, з заступником держсекретаря Вессом Мітчелом та 

секретарем Ради нацбезпеки США Джоном Болтоном. Не 

дивно, адже президент України особисто зацікавлений, щоб 
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російський вплив, зокрема на соціальні мережі, впродовж 

передвиборчої кампанії був мінімальним, або ж, щонайменше, 

викритим. Порошенко не є кандидатом Путіна, тому може чекати 

найжорсткіших атак проти своєї кандидатури. В українській столиці 

позитивно вражені тим, яким чином американські профільні 

аґенції змогли розкрити масштаби російського втручання через 

курованих Росією тролей. Важливо зауважити, що США вирішили 

подвоїти розмір фінансової допомоги Україні на посилення 

кібербезпеки з п’яти до десяти мільйонів доларів.

КРИМ І АЗОВ. ДОНБАС У ТІНІ

Останній квартал був показовий тим, що питання врегулювання 

на Донбасі, в якому американці з росіянами мають окремий трек, 

дещо відійшло на задній план. На перший вийшло питання Криму. 

Це сталося з подачі президента США Дональда Трампа, який, 

починаючи з зустрічі лідерів G7 у Канаді, надсилав неоднозначні 

меседжі стосовно класифікації дій Путіна щодо Криму і відмовлявся 

відповідати на запитання, якою буде його подальша стратегія щодо 

півострова. Ймовірно, це була його тактика перед переговорами з 

Путіним. А, можливо, має рацію голова Європейської Ради Дональд 

Туск, у якого після низки зустрічей із Трампом та ініційованих під 

час них (зокрема, й на прохання української сторони) розмов на 

тему агресії Росії щодо України, склалося невтішне враження: 

Трамп демонстрував «менше ентузіазму щодо України і більше 

розуміння того, що зробила Росія в Україні».

Елементи стратегії Трампа на виправдання політики Путіна 

між рядків читалися і в низці його заяв, і, очевидно, в небажанні 

публічно засуджувати дії Росії. Так було на саміті в Гельсінкі 

та під час виступу на Генасамблеї ООН, коли в анексії Криму 

звинувачено Обаму, в будівництві «Північного потоку-2» 

– Німеччину, в розслідуванні справи втручання Росії – 

спецпрокурора Мюллера. Кого завгодно, тільки не Путіна.

Хоч би як парадоксально це звучало, але позитивну новину для 

України стосовно Криму на прес-конференції в Гельсінкі озвучив… 

Путін, а не Трамп. Саме він повідомив, що американський 

президент на переговорах дотримувався іншої, аніж він, позиції по 

Криму, засуджуючи анексію. Питання полягає в тім, чому про це не 

міг повідомити сам американський президент. Тим паче, пізніше, 

того ж місяця, в інтерв’ю Reuters він визнав, що завжди згадує про 

Крим, коли йдеться про Україну. А Україна, нагадаємо, була однією 

з чотирьох тем переговорів у Гельсінкі.

Як наслідок, така неоднозначна поведінка Трампа певним чином 

зіграла на руку Україні. Вона дала змогу прихильникам Києва у 

Вашингтоні знову позиціонувати Україну в комфортній для неї 

ролі жертви. Тільки якщо в попередні роки вона виступала в ролі 

жертви агресивної політики Путіна, після Гельсінкі на її адресу 

було спрямовано співчуття і підтримку багатьох американських 

стейкхолдерів як вже до жертви непередбачуваної політики 

Трампа. Одним з очевидних знаків підтримки, що стали 

можливими завдяки змішаним сигналам Трампа, є так звана 

«кримська декларація» Державного департаменту США. Заяву 

складено в логіці відомої декларації Веллеса від 1940 року щодо 

балтійських країн. У ній США зобов’язувалися не визнавати їхньої 

окупації Радянським Союзом. «Як і в декларації Веллеса 1940 року, 

Сполучені Штати підтверджують, що їхньою державною політикою 

є відмова визнати претензії Кремля на поширення суверенітету 

на території, які захоплено силою, з порушенням міжнародного 

права». В Україні «кримську декларацію» Держдепу зустріли 

демонстративно схвально. Адже йдеться про заяву, в якій США 

не лише знову різко засудили російську анексію Криму, а й 

зобов’язалися дотримуватись політики, аналогічної балтійській, 

доки не буде відновлено територіальної цілісності України.

Чому це важливо? Політика однозначного невизнання й 

засудження анексії Криму є одним ключових елементів 

політики стримування подальшої агресії Росії з боку Заходу. 

Якщо президент США робитиме незрозумілі реверанси в бік 

можливого визнання Криму російським, це ставитиме під сумнів 

усю політику стримування, включно з санкційним механізмом. 

Водночас очевидно: коли йдеться про анексію Криму режимом 

Путіна, потрібно говорити не лише про сліпе копіювання 

декларації Велеса, а й про певний апґрейд балтійської політики 

США від 1941 року. Невизнання –правильний підхід, але тільки 

його мало. Важливою є й постійна увага з боку США до ситуації 

в окупованому Криму: починаючи від захисту прав людини, 

закінчуючи мілітаризацією Криму. Важливим було б залучення до 

переговорів, які, зрештою, могли б посприяти реінтеграції Криму 

до України. Іншими словами, потрібен такий підхід США, який 

би не читався в Кремлі як такий собі сигнал у діалозі: «Крим ми 

виносимо за дужки, про решту можемо домовлятися».

Крім питання Криму, в останні місяці в українсько-американських 

відносинах актуалізувалася ситуація на Азовському морі. 

Починаючи з квітня, Росія затримала там понад сто комерційних 

суден, що прямували в українські порти. Впродовж літніх місяців 

чимало американських експертів критикували Україну за досить 

пасивну, на їхню думку, реакцію на цю ситуацію. Один з поважних 

американських експертів навіть окреслив ставлення України як 

«стратегію байдужості». Щоб вивчити ситуацію на Азовському 

морі, до Генічеська, особливо не афішуючи цього, прибув 

представник Державного департаменту США Бенджамін Шмітт. 

Після його візиту Держдеп США озвучив досить жорстку заяву, в 

якій закликав Росію припинити утиски кораблів в Азовському морі 

й не перешкоджати міжнародному судноплавству.

Ситуація в Азові ще більш оголила потребу в активнішій співпраці зі 

США у розбудові Військового-морського флоту України. Діалог про 

сприяння американських партнерів у цьому питанні триває з 2014 

року, проте результати поки дуже скромні. Показовою є історія з 

передачею Україні двох катерів берегової охорони класу «Айленд», 
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принципової домовленості щодо яких досягнуто чотири роки 

тому. До останнього часу ці катери перебували в американському 

Балтиморі начебто через затягування процедури передачі з 

українського боку (хоча, очевидно, вони могли б стати в пригоді 

на Азовському морі). Лише після резонансного розслідування 

«Радіо Свобода», де бюрократичне зволікання з передаванням 

двох катерів пояснювали також меркантильними інтересами з 

боку оточення українського президента, урядовці почали в один 

голос заявляти: переговори щодо цього перебувають на фінальній 

стадії. І, нарешті, під час візиту Порошенка до США для участі в 

Генасамблеї ООН наприкінці вересня у Балтиморі відбулася 

урочиста церемонія передачі двох катерів Україні.

Щодо врегулювання на Донбасі, то попри продовження 

роботи зі шліфуванням можливого мандату миротворчої місії і 

погодженням її з німецькими партнерами, і в Києві, і в Вашингтоні 

давно змирилися з думкою: до виборів жодного прогресу не 

буде. «Навіщо Путіну робити подарунок Порошенку? Він краще 

зачекає, можливо оберуть когось з лояльніших до нього політиків, 

і він зможе допомогти наростити політичний капітал вже на 

старті президентства», – приблизно так міркують і українські, і 

деякі американські дипломати.

БЕЗПЕКА ПОНАД УСЕ

Наші джерела в дипломатичних колах подейкують, що президент 

Трамп почав зустріч з президентом Порошенком у Брюсселі з 

питання на кшталт: «Чи ви вже випробували наші Джевеліни?». 

Насправді, як відомо, Україна може скористатися ними лише 

на параді, якщо ситуація на фронті не зміниться й російського 

наступу не буде. «Джевелін» не видавали Україні в довільне 

використання, а висували низку умов. Тож коли президент Трамп 

ставив своє запитання, він або був непоінформований щодо 

умов надання «Джевелін», або ж хотів одразу нагадати: це саме 

він розблокував постачання летальної зброї в Україну. А можливо, 

це був просто натяк: настав час до отриманого безоплатно, 

придбати ще щось за гроші.

Тим паче, нагадаю: як стверджують наші американські 

співрозмовники, одним з аргументів, який переконав Трампа 

надати цю зброю, було те, що в майбутньому Україна її 

купуватиме. Саме тому в американській столиці були вельми 

здивовані й розгублені, коли дізналися про угоду, яку підписано 

буквально за місяць після надання Україні «Джевелін», але не 

зі Сполученими Штатами, а з Францією. Йдеться про закупівлю 

гелікоптерів Airbus Helicopters на суму 555 млн євро.

Посол України в США, перебуваючи на нараді послів у Києві, 

не втримався і публічно розкритикував відсутність координації 

в таких чутливих питаннях в українських владних інституціях і 

саме таку пріоритизацію закупівель. Адже 90% наданої Україні 

допомоги по лінії Генштабу – американська. Загалом, починаючи 

з 2014-го, США надали Україні допомоги на зміцнення безпеки 

майже на 1 млрд доларів.

Очевидно, що в оборудці з Францією є й чинник 

внутрішньополітичної конкуренції: домовленості про 

гелікоптери досяг міністр внутрішніх справ Аваков. Завдяки 

оборудці він істотно покращив свою репутацію у французькій 

столиці. Не дивно, що Адміністрація Президента, яка опікується 

американським вектором безпосередньо, у цій історії стала на 

бік США, критикуючи угоду з французами, якій, до того ж, бракує 

транспарентності.

Очевидно, після оборудки з Францією Україні було б складніше 

аргументувати відсутність таких угод з головним безпековим 

партнером, тобто Сполученими Штатами, браком коштів 

або іншими причинами. Щоб не втратити динаміки в купівлі 

підтримки президента США, набраної раніше завдяки придбанню 

вугілля з Пенсильванії та мільярдній угоді з General Electric, 

українська сторона озвучила Трампу запит щодо купівлі систем 

протиповітряної оборони. Вартість однієї – 750 млн доларів, 

а українській армії потрібно щонайменше три. На зустрічі з 

Трампом у Брюсселі, а також на зустрічі з радником Болтоном 

було озвучено й інші потреби України: зокрема, в безпілотниках, 

контрбатарейних радарах і контрснайперських системах. 

Звісно, це не 4,7 млрд доларів, які Польща витратила на закупівлю 

у США систем «Patriot», та все ж крок бажаний. І цілком логічний 

з огляду на те, що президент США, за інформацією різних джерел, 

і далі формує своє ставлення до тих чи інших країн певною мірою 

на підставі двох показників: скільки зброї вони купують у США і на 

чию користь торговельний дефіцит у відносинах.

Не дивно, що дедалі помітнішими в риториці американських 

партнерів стають пропозиції замість безоплатного отримання 

купувати військове озброєння і техніку в США. Це розуміють і 

в Києві. Зокрема, американці заохочують такі кроки в рамках 

програми Пентагону FMS ( Foreign Military Sales). Це дасть змогу 

Міністерству оборони укладати міжурядові контракти зі США та 

купувати озброєння і військову техніку безпосередньо. Для цього 

потрібні певні законодавчі зміни.

13 серпня президент Трамп підписав оборонний бюджет США 

(National Defense Authorization Act) на 2019 рік. На потреби 

України в ньому передбачено 250 млн доларів. Це на 100 млн 

більше, аніж у бюджеті на 2018 рік. Згідно з відповідним законом 

від 2017 року, Україна зможе без жодних передумов отримати 

половину цієї суми, решта надійде лише в разі виконання 

чітких умов. Зокрема, важлива роль належить реформуванню 

Укроборонпрому. Тож можемо стверджувати: американська 

допомога Україні – це ще й певний мотиватор для реформ в 

секторі безпеки та оборони.

Дещо раніше, 20 липня, Пентагон оголосив про надання 200 млн 

доларів Україні на 2018 рік по лінії свого бюджету. Передумовою 
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для їхнього виділення стало ухвалення Україною Закону про 

національну безпеку. А вже у вересні Конгрес схвалив бюджет 

Пентагону на 2019 рік з 250 млн доларів для України (на 50 млн 

більше, аніж у попередньому).

ВТРАТА ВЕЛИКОГО ДРУГА

Попри позитивні сигнали з адміністрації США, Державного 

департаменту, Пентагону та Палати представників Конгресу 

США, найбільш дружнім до України в українських офіційних колах 

називають сенат Сполучених Штатів. В останні місяці сенат не 

припиняв демонструвати, що жорстко триматиме на контролі 

питання України. Очевидно, невипадково й «кримська декларація» 

Конгресу з’явилася напередодні слухань у Комітеті міжнародних 

справ сенату. На них було запрошено держсекретаря Помпео, 

щоб розповісти про результати зустрічі Путіна і Трампа в Гельсінкі. 

На цих же слуханнях Комітет ухвалив двопартійну резолюцію 

Сенату з засудженням анексії Криму, а також підтвердив: відданість 

територіальній цілісності України є абсолютною і США й надалі 

підтримуватимуть Україну перед лицем російської агресії. Ще за 

лічені дні американські сенатори внесли до Конгресу законопроект 

про посилення економічного, політичного й дипломатичного тиску 

на Росію у відповідь на «безперервні спроби РФ втручатися в 

американські вибори, зловмисний вплив Росії в Сирії, агресію в 

Криму та інші дії» (серед авторів – Ліндсі Грем, Джон МакКейн, Боб 

Менендес, Бен Кардін, Джин Шахін, Корі Гарднер).

Власне тому в Києві уважно стежать, яким саме чином оновиться 

Сенат після проміжних виборів до Конгресу в листопаді. Є, скажімо, 

побоювання, що з посади піде керівник комітету з міжнародних 

питань Сенату Боб Коркер.

Нинішній період позначився тим, що не стало, можливо, найбільш 

послідовного й безкомпромісного прихильника України в цьому 

законодавчому органі Джона МакКейна. Він співпереживав 

українцям під час двох революцій. Як і чимало хто в Україні та на 

Заході, він був глибоко розчарований результатами Помаранчевої 

революції. Він не приховував цього в наших розмовах у 2009-

2010 роках. На обох цих зустрічах він згадував свою поїздку до 

Криму. Складалося враження, що ця поїздка запам’яталася йому 

найбільше за часів президентства Ющенка. На відміну від багатьох 

західних політиків, яких розчарування в Помаранчевій революції 

відштовхнуло від українського досьє, МакКейн був одним з тих, 

кого Революція гідності окрилила вдруге, спонукала з новими 

зусиллями інвестувати свою енергію в Україну. Російська агресія, в 

свою чергу, зробила це майже його моральним обов’язком.

Попри роль МакКейна в американській політиці щодо України, 

рішення про поїздку президента Порошенка на його похорон, за 

наявною в автора інформацією, не було ухвалено автоматично. 

Деякі можновладці, знаючи ставлення Трампа до покійного 

сенатора, побоювалися, що президент США може негативно 

сприйняти присутність Порошенка і згодом це вплине на їхні 

стосунки. Проте перемогла позиція, що тепер вже Порошенко 

морально зобов’язаний попрощатися з великим другом України. 

Зрештою, вибір зробили правильний, а побоювання були, радше, 

безпідставні, адже на похороні були й деякі інші представники 

Адміністрації, а також члени родини Трампа.

TRUMAN ▪ INDEXВIДНОСИНИ УКРАЇНА-США

ПОДIЇ У ВIДНОСИНАХ УКРАЇНА-США (ЛИПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2018 РОКУ ). ОЦIНКА В БАЛАХ

ДАТА ПОДIЯ БАЛИ

2 липня
У Білому Домі заявили, що не визнають анексії Криму Росією і не послаблять санкцій проти РФ. Заяву оприлюднила 

речник Білого Дому Сара Сандерс.
+1

9 липня
У місті Одеса відбулася церемонія відкриття міжнародних військових навчань «Сі Бриз-2018» (Sea Breeze-2018). Цьогоріч 

– за участю 19 країн і понад 2 тисяч особового складу.
+1

12 липня
Президенти Трамп і Порошенко зустрілися в рамках саміту НАТО в Брюсселі. За інформацією української сторони, зустріч 

тривала близько 20 хвилин. Одна з пріоритетних тем – «Північний Потік-2».
+4

20 липня

Білий дім заявив, що не розглядає підтримки ідеї запропонованого президентом Росії Путіним нового референдуму 

на Сході України. Речник Ради нацбезпеки США Ґарретт Маркіс повідомив: домовленості між Москвою та Києвом із 

владнання конфлікту на Донбасі не передбачають жодних варіантів референдуму, а спроби організувати так званий 

референдум не матимуть жодної легітимності.

+1

20 липня
Україна вперше запустила енергоблок АЕС виключно на американському паливі. Третій енергоблок Південноукраїнської 

АЕС вперше цілком завантажили паливом компанії Westinghouse. Раніше його використовували разом з російським.
+1
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TRUMAN ▪ INDEXВIДНОСИНИ УКРАЇНА-США

ДАТА ПОДIЯ БАЛИ

21 липня

У Пентагоні заявили, що виділять Україні в своєму бюджеті на 2018 бюджетний рік 200 млн доларів на оборонні потреби. 

Відповідне рішення було розблоковане як наслідок ухваленого Україною закону про національну безпеку. Ця сума має 

піти на придбання військового обладнання та вишкіл військовослужбовців.
+ 1

25 липня

Державний секретар США Майкл Помпео оприлюднив заяву з описом офіційної політики США щодо відновлення 

територіальної цілісності України. Документ має назву «Кримська декларація». В ньому Держдеп підтвердив відданість США 

політиці невизнання щодо Криму. У документі вперше офіційно закріплено зв’язок між політикою невизнання щодо Криму і 

політикою США щодо невизнання окупації Радянським Союзом країн Балтії, зафіксованою в декларації Веллеса від 1940 року.

+2

31 липня

Розпочалися судові слухання у справі Пола Манафорта. Стало відомо, що Манафорт відкрив 30 рахунків у трьох 

країнах, щоб приховати прибутки від роботи в Україні. Загалом за роки роботи тут Манафорт заробив близько 60 млн 

доларів. Колишній діловий партнер Манафорта заявив у суді, що 2014 року вони допомагали Порошенку. В Адміністрації 

Президента України заперечили таку співпрацю.

- 1

1 серпня

Не на користь України завершився розгляд двох торговельних суперечок з РФ в рамках СОТ. Експерти СОТ задовольнили 

скаргу РФ на українські захисні мита щодо імпорту російського аміаку, а згодом Україна програла скаргу на відмову РФ 

видавати сертифікати нашим виробникам на залізничне обладнання. США в суперечці стали на позицію Росії.
-1

2 серпня

Група американських сенаторів внесла до Конгресу законопроект про посилення економічного, політичного й 

дипломатичного тиску на Росію у відповідь на «безперервні спроби РФ втручатися в американські вибори, зловмисний 

вплив Росії в Сирії, агресію в Криму та інші дії».
+ 1

8 серпня Відбулася телефонна розмова президента Петра Порошенка та держсекретаря США Майка Помпео. +2

13 серпня
Президент США підписав оборонний бюджет на 2019 рік (National Defense Authorization Act). Для України там 

передбачено 250 млн доларів, що на 100 млн більше, ніж у бюджеті на 2018 рік.
+ 3

21 серпня
Президент США в інтерв’ю «Reuters» заявив, що не розглядає питання зняття санкцій щодо Росії і міг би почати 

обмірковувати це лише в разі кроків назустріч з боку російської сторони.
+1

24 серпня

Україну з візитом відвідав радник з питань національної безпеки та оборони Джон Болтон. З-поміж іншого, він заявив 

у Києві, що важливо подолати кризу навколо України якнайшвидше, бо залишати ситуацію в Криму та на Донбасі в 

нинішньому стані – небезпечно.
+3

25 серпня
Пішов з життя сенатор Джон МакКейн. Він був чи не найбільш помітним та послідовним прихильником України у 

Вашингтоні.
-3

29 серпня

Україна подала запит у США щодо купівлі систем протиповітряної оборони вартістю 750 млн доларів за одиницю, за 

потреби мінімум трьох відповідних військових комплексів для української армії. Про це в інтерв’ю «Радіо НВ» заявив посол 

України у США Валерій Чалий.
+2

30 серпня
Держдеп США закликав Росію припинити утиски кораблів в Азовському морі і не перешкоджати міжнародному 

судноплавству. Відповідну заяву розміщено на сайті Держдепартаменту.
+1
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TRUMAN ▪ INDEXВIДНОСИНИ УКРАЇНА-США

ДАТА ПОДIЯ БАЛИ

3 вересня
На Яворівському полігоні на Львівщині стартували військові навчання Rapid Trident-2018, у яких взяли участь понад дві 

тисячі військових з 14 держав.
+1

5 вересня

США спільно з ЄС оприлюднили заяву, в якій висловили стурбованість рішенням суду надати Генпрокуратурі доступ до 

інформації з телефону журналістки Наталки Седлецької. «Українська влада має підтримувати незалежну журналістику», – 

зазначено в заяві.
+1

11 вересня

В Україну прибув з візитом посол США з особливих доручень з питань міжнародної релігійної свободи Семюел Браунбек. 

У Києві він зустрівся з президентом Петром Порошенком. Візит особливо важливий у контексті створення автокефальної 

Української православної церкви та позиції міжнародних партнерів, зокрема США, у цьому питанні. 
+1

11 вересня
В Україну прибув перший локомотив General Electric. 24 вересня в порт Чорноморська зі СШАдоправлено вже другий 

локомотив «Тризуб» від американської компанії.
+1

27 вересня

В Україну прибув з візитом посол США з особливих доручень з питань міжнародної релігійної свободи Семюел Браунбек. 

У Києві він зустрівся з президентом Петром Порошенком. Візит особливо важливий у контексті створення автокефальної 

Української православної церкви та позиції міжнародних партнерів, зокрема США, у цьому питанні. 
+2

28 вересня
Президент Трамп підписав бюджет Пентагону на 2019 рік з 250 млн доларів для України, що на 50 млн доларів більше, ніж 

у 2018 бюджетному році. Раніше цього місяця бюджет схвалила Палата представників Конгресу США слідом за Сенатом.
+3
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РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН

Відносини між Україною та Європейським Союзом були багаті та різноманітні й мали гарні результати. Насамперед, впродовж 

моніторингового періоду відбувся саміт Україна-ЄС. Його підсумком стала чітка спільна заява, в якій визначено європейські прагнення 

України та фактично визнано Росію агресором в Україні. Також на саміті було приділено чимало часу недоопрацьованим Україною 

питанням, зокрема боротьбі з корупцією. Попри сподівання з українського боку, на саміті не було розроблено концепції «чотирьох 

союзів», натомість, зосереджено увагу на виконанні Угоди про асоціацію.

Попри те, що саміт був головною подією у двосторонніх відносинах, найбільш обговорюваною стала нова програма макрофінансової 

допомоги (MFA) на суму в 1 млрд євро. Її було позитивно сприйнято в Україні, адже більшість умов є нескладними. Програму поділено на 

два рівні транші й, схоже, Україна отримає перший до кінця року, позаяк умови для нього вже майже виконано. Втім, дипломати деяких 

країн ЄС відзначають, що Європейський Союз «розбещує» Україну відсутністю серйозних умов.

Запропоновані президентом Порошенком зміни до Конституції України мали вигляд самореклами. Схоже, що, пропонуючи поправки, 

президент діяв за відомим американським висловом: “Let’s run it up the flagpole and see if anyone salutes it” (підіймемо стяг і 

подивимося, хто його вітатиме), щоб розпочати процес, де він є основним рушієм євроінтеграції. Якщо Верховна Рада підтримає ці 

зміни, президент отримає певну вигоду. Якщо ж ні, він зможе претендувати на звання справжнього євроінтегратора на відміну від 

тих, хто йому опонуватиме.

Насамкінець заслуговує на особливу увагу останній раунд санкцій ЄС. Хоча їхню дію і було подовжено, щодо деяких із санкцій точилася 

полеміка. Щонайменше дві країни заявили про намір не подовжувати санкцій автоматично, без належного обговорення. Тож певності у 

їхньому подальшому розширенні тепер немає.

ХРОНIКА ВIДНОСИН

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ І САНКЦІЇ

Пропозиція Порошенка про внесення поправок до Конституції, що 

стосуються прагнень України до членства в ЄС і НАТО, опиналася 

в епіцентрі політичних новин. Президент подав законопроект зі 

змінами до ст. 85, 102, 116 і Преамбули. В разі їхнього ухвалення 

Верховній Раді та Кабміну буде доручено здійснювати курс 

на повне членство в ЄС та НАТО, тоді як президент муситиме 

гарантувати виконання цих положень.

Для ухвалення поправок Верховна Рада має спершу 

проголосувати в першому читанні простою більшістю голосів 

(226). Голосування призначено на поточну сесію. Якщо перше 

голосування буде успішним, для остаточного буде потрібно 300 

голосів, або дві третини. Це може стати викликом, хоча, за словами 

одного з посадовців, голоси в парламенті є. Друге голосування має 
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відбутися на початку 2019 року, незадовго до запланованих на 31 

березня президентських виборів. Це означатиме вкрай чутливу 

політичну ситуацію. Сторони, що не підтримують конституційних 

змін, вже будують стратегії своєї неучасті в голосуванні. 

Головний опозиційний кандидат на посаду президента Юлія 

Тимошенко пропонує підписати меморандум про незворотність 

європейського та євроатлантичного курсів для України.

Важливою для поправок є позиція різних партій. Чимало з них 

вбачають у президентських змінах політичну пастку: якщо 

поправки буде ухвалено, президент Порошенко досягне піар-

мети й зможе позиціонувати себе як топ-євроінтегратора. 

В іншому разі він зі своєю командою матиме підстави 

стверджувати, що сам бореться за європейське майбутнє 

України, тоді як решта «працюють на Путіна».

Фактична ідея має мало практичного значення. Якщо поправки 

буде ухвалено, Україна декларативно і законодавчо заявить про 

свою мету вступу до ЄС та НАТО. Проте, якщо до влади після 

виборів прийдуть євроскептики, поправки ігноруватимуть, як і 

чимало інших змін до Конституції. З іншого боку, в разі ухвалення 

вони ніяк не зашкодять Україні, а, можливо й дадуть певну користь. 

Тож поправки є радше процесом, ніж результативними діями. Це 

зрозуміло з реакції ЄС: він поважає право України на внесення змін 

до Конституції, проте нагадує, що головним для прогресу в царині 

євроінтеграції є цілковите виконання Україною Угоди про асоціацію.

У липні ЄС подовжив санкції проти Росії ще на 6 місяців. Він 

розширив їх у банківському, фінансовому та енергетичному 

секторах до 31 січня 2019 року. Рішення було ухвалено після того, як 

лідери Німеччини та Франції повідомили країни ЄС про невиконання 

Росією Мінських угод. З джерел у Євросоюзі відомо: дискусії щодо 

подовження санкцій тривали дві хвилини, Італія та інші країни, котрі 

хотіли обговорити це питання, його не порушували.

До санкцій ЄС за незаконну анексію Криму приєдналися Чорногорія, 

Албанія, Норвегія, Грузія та Україна. 31 липня Рада ЄС додала санкції 

проти компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту. 

Нині в переліку 44 компанії та 155 фізичних осіб. Безперечно, деякі 

країни, зокрема балтійські та Велика Британія, хотіли додати до 

санкційного списку більше підприємств. Проте Італія виступила 

проти й обстоювала видалення з переліку колишніх чиновників, які 

вже не працюють на офіційних посадах. Позаяк ухвалення санкцій 

потребує одностайності, Рим шантажував інші країни заявами про 

голосування проти, якщо до списку внесуть нові прізвища. Таким 

чином до нього не потрапила «сенатор Криму» Ольга Тимофєєва.

Подовження економічних санкцій у грудні 2018 року може 

спричинити дебати в ЄС. Італія та Угорщина, які симпатизують 

Росії, вже заявили, що клопотатимуть про обговорення замість 

їхнього автоматичного подовження. Опозиція до санкцій, нехай 

і маргінальна, зростає. Це створює складнощі для їхнього 

подовження й робить політику ЄС менш стабільною. У виступі 

до Верховної Ради президент Порошенко також згадав про це, 

додавши, що ситуація є віддзеркаленням зусиль Росії всередині 

Євросоюзу. Втім, з одного джерела в ЄС відомо: санкції, безумовно, 

в грудні буде подовжено, хоча й з певними дискусіями. З огляду 

на майбутні вибори в Україні Європейський Союз не хоче давати 

популістським політикам контраргументи щодо підтримки ЄС.

Спроби скасувати санкції помітні не лише на політичному рівні, а й 

в межах правової бази. Декілька російських фінустанов – Сбербанк, 

ВТБ, Внешекономбанк, Промінвестбанк і Денізбанк, турецька 

дочірня компанія Сбербанка, Газпромнефть і Роснефть – подали до 

суду для скасування проти них санкцій. Суд відхилив клопотання, 

а це означає, що позиція ЄС щодо ухвалення санкцій є достатньо 

обґрунтованою. Рішенням суду зазначено: «Мета оскаржених дій 

полягає у підвищенні цін на дії Росії, які підривають територіальну 

цілісність, суверенітет та незалежність України, а також підтримці 

мирного врегулювання кризи».

Санкції проти Росії, щоправда більш тонко, обговорювали й у 

Раді Європи. Там Росія ініціювала перегляд санкційної політики 

в спосіб, за яким не було б жодного реального механізму для 

застосування санкцій у майбутньому. Вона прагне повернутися 

до Ради Європи без виконання вимог резолюції РЄ, не залишивши 

Раді можливостей для запровадження нових санкцій. Рада 

Європи має ухвалити рішення у жовтні. В разі успіху це стане 

аргументом для скасування санкцій і в ЄС, бо «саме так було в 

Раді Європи і це спрацювало».

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ДІАЛОГ І «ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2»

Енергетичний діалог з Європейським Союзом істотно пожвавився 

від часу запуску проекту «Північний потік-2». За підтримки 

Німеччини Єврокомісія ініціювала тристоронні консультації 

щодо транзиту російського газу Україною після 2019 року (коли 

завершиться чинний контракт). З-поміж іншого, перемовини про 

нову транзитну угоду мають визначити мінімальні річні обсяги 

транзиту, тарифи та можливі гарантії. Решту деталей можна 

узгоджувати безпосередньо з залученими компаніями. Проте, крім 

технічних аспектів переговорів, Україна сподівається, насамперед 

підтвердити свою стратегічну роль країни-транзитера газу до 

ЄС. Перший раунд тристоронніх консультацій відбувся в Берліні 

17 липня. Учасники дійшли згоди скласти дорожню карту щодо 

транзиту газу під час наступних зустрічей. За словами російського 

прес-секретаря Дмітрія Пєскова, Путін запевнив канцлера 

Меркель, що транзит Україною триватиме й після 2020 року. 

Проте представники Газпрому не брали участі у тристоронніх 

експертних консультаціях 12 вересня. Тож Україна, за словами 

Міністра закордонних справ Павла Клімкіна, вважає, що після 

побудови «Північного потоку-2» Росія, безперечно, припинить 

транзит газу територією України. Думку Києва поділяє і США: 

радник з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Росія, 

попри обіцянки, не транспортуватиме газу територією України.
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Є й інші способи зупинити «Північний потік-2». Зокрема, 

внести зміни до директиви ЄС про те, що всі трубопроводи-

постачальники до Євросоюзу, в тім числі іноземні, регулюються 

законодавством ЄС. Саме так був зупинений «Південний потік» 

2014-го, ставши комерційно недоцільним. Обговорення поправок 

до газової директиви ЄС тривають, але, на думку заступниці 

міністра закордонних справ Лани Зеркаль, остаточне рішення 

залежатиме від Німеччини, Нідерландів, Бельгії та Австрії – країн, 

які отримують безпосередню вигоду від «Північного потоку-2» і з 

якими Україна зараз веде переговори.

За словами одного з українських посадовців, Київ не вірить у 

спроможність Євросоюзу зупинити «Північний потік-2», бо ЄС 

перебуває під сильним впливом Німеччини. Єдиний спосіб 

стримати його – санкції США проти компаній, що беруть участь 

у будівництві газогону. Проте для України це теж не найкращий 

варіант. Так, німецька компанія Uniper заявила, що відмовиться від 

проекту, якщо Вашингтон запровадить санкції. Проте американські 

санкції стосовно німецьких та інших європейських партнерів теж 

ризиковані. Реакція ЄС може бути різною. Це здатне вплинути на 

загальну санкційну політику проти Росії, що також важливо для 

України. Тим часом Росія зробила наступний крок для мінімізації 

ризиків проекту. Під час зустрічі з німецьким канцлером у 

Мезебергу 18 серпня російський президент начебто сказав Ангелі 

Меркель, що Росія готова повністю взяти на себе фінансування 

«Північного потоку-2» в разі запровадження санкцій.

Інші можливі перешкоди для проекту – судове клопотання, яке 

екологи подали до Конституційного суду Німеччини, та позиція 

Данії. Клопотання суд відхилив. Згідно з опитуванням громадської 

думки дві третини німців підтримують проект газогону. Щодо 

Данії, вона не одразу дала дозвіл на будівництво «Північного 

потоку-2» й реакція Росії була блискавична. Кремль представив 

альтернативний маршрут, що не потребує додаткових дозволів та 

оминає територіальні води Данії. Росія вже розпочала прокладання 

трубопроводу «Північного потоку-2» у Фінській затоці.

Водночас зі спробами зупинити «Північний потік-2» Україна 

просувається вперед у питанні інтеграції до енергетичного ринку 

ЄС. Шлях до нього непростий і залежить від багатьох чинників. 

Так, для ЄС головною умовою успішної реформи газового ринку в 

Україні є анбандлінг. Проте Україна не може завершити цей процес 

через поточний транзитний контракт. Угоду можна буде змінити 

2020 року, але доти жодні зміни до неї неможливі. З-поміж шляхів 

розв’язання цієї проблеми – застосування законодавства ЄС щодо 

зовнішніх трубопроводів, що змусить Росію підпорядковуватися 

законам Євросоюзу. Однак Росія вже звернулася до СОТ, 

щоб довести: норми ЄС (йдеться про Третій енергопакет) є 

дискримінаційними. СОТ не знайшла жодних підстав стверджувати, 

що ЄС дискримінуватиме російський природний газ або його 

постачальників у Третьому енергетичному пакеті.

Україна активізувала зусилля з інтеграції до енергетичного 

ринку Євросоюзу. Результатом має стати надання їй однакових 

з країнами ЄС прав і зобов’язань. Питання обговорювали під час 

саміту Україна-ЄС як частину Угоди про асоціацію. Якщо Україна 

інтегрується до енергетичного ринку, законодавство Євросоюзу 

поширюватиметься безпосередньо на мережеві коди, визначення 

транзитних та інших ставок, обмін інформацією, розподіл 

потужностей та збалансування.

САМІТ УКРАЇНА-ЄС ТА РЕФОРМИ

Найважливіший двосторонній захід – 20-й саміт Україна-ЄС – 

відбувся в Брюсселі. Він став останнім запланованим самітом 

перед президентськими виборами в Україні. На відміну від 2017-

го, коли Україні та ЄС не вдалося узгодити спільної заяви, цьогоріч 

її ухвалили обидві сторони. Документ є коротким, але вельми 

амбітним. І спільна заява, і, власне, саміт стали для України, 

можливо, навіть кращими, ніж чекали.

Увагу на саміті Україна-ЄС було зосереджено на децентралізації, 

боротьбі з корупцією, встановленні верховенства права, 

розвитку економіки та енергетики. Також лідери обговорили 

Мінські угоди, їхнє виконання й підтримку ЄС України. У спільній 

заяві охоплено широке коло питань. Насамперед, визнано 

європейські прагнення України. Європейський Союз засудив 

порушення її територіальної цілісності та суверенітету, фактично 

визнавши Росію агресором («…акти агресії Збройними силами 

Російської Федерації…»). Під час попереднього саміту про 

російську агресію та європейські прагнення України згадували, 

проте спільної заяви не було. Цьогоріч підтверджено і роль 

України як стратегічної держави в транзиті газу.

Примітно, що Нідерланди не виступили проти формулювання 

«європейські прагнення» у заяві. Угорщина наполягала на 

внесенні українського закону про освіту. Це сталося 4 липня на 

зустрічі послів, в іншому разі Будапешт погрожував не ухвалити 

спільної заяви. Угорщині у відносинах між Україною та ЄС не 

вдалося досягти того, що й у взаєминах із НАТО. Проте стосунки 

з цією країною можуть стати проблемою на наступному саміті: 

після нещодавнього скандалу з консулом, що видавав угорське 

громадянство у місті Берегове, Будапешт погрожував ще більше 

гальмувати українську інтеграцію до ЄС.

Хоча Україна й наполягала на дискусії щодо «чотирьох союзів», 

які запропоновано на саміті «Східного партнерства» 2017 року, 

Європейський Союз не вдавався до обговорення цього питання. 

Загалом непогані відгуки ЄС на саміті отримали Енергетичний 

та Цифровий союзи, Шенгенський і Митний оцінено негативно. 

Брюссель дав чітко зрозуміти: він хоче, щоб Київ зосередився, 

насамперед, на виконанні Угоди про асоціацію та багатьох інших 

минулих зобов’язань.
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Українські реформи, які пов’язані з євроінтеграцією і які обстоює 

ЄС, перейшли до технічної фази. Літні канікули дещо загальмували 

темп. Відбулося й кілька скандалів. Зокрема, німецька газета Süd-

deutsche Zeitung опублікувала розслідування, згідно з яким річні 

втрати України внаслідок корупції на митниці сягають щонайменше 

4,8 млрд. доларів. У дослідженні зазначено, що до корупційних 

схем причетна не лише митниця, а й поліція, прикордонники, 

прокуратури та СБУ.

Розголос від скандалів, що пов’язані з правоохоронними органами, 

посилився, коли Печерський суд підтримав Генпрокуратуру в 

спробі отримати доступ до телефонів журналістки-розслідувача 

Наталії Седлецької та Христини Бердинських з «Нового Времени». 

Європейський Союз засудив це рішення й закликав припинити 

розслідування проти журналістів. На думку дипломатів ЄС, воно 

є ганебним, бо має на меті змусити мовчати Седлецьку та інших 

журналістів, які викривають корупцію серед високопосадовців. 

Європейський суд з прав людини відреагував миттєво, погодившись 

застосувати ексклюзивну процедуру для «термінових тимчасових 

заходів», що забороняють українській владі будь-який доступ до 

даних мобільного оператора, які стосуються телефону Седлецької.

З позитиву – Кабінет Міністрів і законодавці оновили дорожню 

карту з 50 євроінтеграційних законів, 20 з яких будуть 

пріоритетними для поточної сесії Верховної Ради.

Певні схвальні кроки зроблено й у напрямку запуску автоматичної 

системи перевірки електронних декларацій. Створено робочу 

групу й підготовлено графік. ПРООН уклала угоду з компанією, 

що відповідає вимогам Національного агентства з питань 

запобігання корупції (НАЗК), для запуску автоматичної перевірки. 

Проте є легальна перешкода: НАЗК не має автоматичного 

доступу до потрібних реєстрів. Законопроект, що дозволить 

автоматичну перевірку, залежить від депутатів, які, схоже, не 

квапитимуться з його схваленням.

МАКРОФІНАНСОВА ДОПОМОГА

Тривалі перемовини щодо нової програми макрофінансової 

допомоги (MFA) ЄС у розмірі 1 млрд євро у вересні, зрештою, 

дали результат. Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровіскіс 

спільно з українськими чиновниками з Міністерства фінансів та 

Національного банку підписав Меморандум про надання Україні 

макрофінансової допомоги. Попри те, що Меморандум стосується 

Європейської комісії та уряду, президент Порошенко наполіг, щоб 

церемонія підписання відбулася в його присутності. Він зазначив: 

нова макрофінансова допомога стала можливою завдяки його 

зусиллям і саме він узгодив із президентом ЄК нову програму.

Умови нової макрофінансової допомоги є сприятливими для 

України й значно кращими за попередні. Гроші надаватимуть 

у формі позики на 15 років за ставкою EURIBOR +0.2%, тобто 

майже безкоштовно. Загальні умови передбачають угоду з МВФ. 

Макрофінансову допомогу поділено на два транші, кожен по 500 

млн євро.

ЄС також обмежив свої вимоги. За словами одного з українських 

чиновників, вони стали реалістичнішими. Приміром, з-поміж них 

немає скасування мораторію на експорт необробленої деревини. 

Це питання буде розглянуто на окремо створеному арбітражі. 

Умови траншів є різними. Перший є легким для України, тоді як 

другий містить умови, які буде не так просто втілити. За словами 

джерела з ЄС, метою Євросоюзу було надання першого траншу 

до кінця року, а наступного, в ідеалі, – перед президентськими 

виборами. Втім, останнє видається малоймовірним.

Для отримання першого траншу головною умовою є запровадження 

всіх необхідних елементів для автоматичної перевірки електронних 

декларацій та встановлення змін у керуванні державними 

підприємствами. Серед завдань – розміщення Україною на продаж 

щонайменше 200 малих державних активів через систему тендерів 

ProZorro. На кінець вересня Україна вже виконала чимало умов для 

отримання першого траншу і, напевно, його буде надано.

Щодо другого траншу, тут все складніше. Україні доведеться 

запровадити довгострокові реформи податкової і митної 

адміністрацій. Це означає чіткі результати із забезпечення 

дотримання податкового законодавства, податкового аудиту, 

умов митної і транскордонної співпраці, виконання зобов’язань, 

доброчесності співробітників. Мають запрацювати автоматична 

перевірка електронних декларацій, фактична перевірка 

щонайменше тисячі високопосадовців, Вищий антикорупційний 

суд. Пріоритетом мусить стати перевірка декларацій 

високопосадовців. З-поміж інших зобов’язань – галузеві реформи, 

питання держпідприємств і соціальна політика.

Чимало дипломатів Євросоюзу в Києві невдоволені рішенням 

ЄС навмисно поставити легкі для виконання умови. Щоправда, 

Європейський Союз отримав додатковий інструмент для впливу на 

Київ і тиску для виконання Україною умов, попри те, що всі політики 

в країні перебувають у режимі передвиборчої кампанії.

ТОРГІВЛЯ

Торгівля може видатися найменш захопливим аспектом відносин 

між Україною та ЄС, проте насправді вона сповнена змін і викликів. 

Насамперед, торгівля зростає. У першій половині 2018 року обсяг 

торгівлі з ЄС збільшився на 19,2% проти аналогічного періоду 

2017-го, й сягнув 9,79 млрд доларів, або 42,1% від усього експорту. 

З-поміж країн Європейського Союзу найбільше Україна експортує 

до Польщі (1,64 млрд доларів, зростання на 30,8%), Італії (1,47 

млрд доларів, зростання на 24,8%), Німеччини (0,93 млрд доларів, 

зростання на 28,3%) та Угорщини (0,83 млрд доларів, зростання на 

39,3%). Експорт до Росії за той же період впав на 5,4% (до 1,82 млрд 
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доларів), що трохи перевищує обсяг експорту до Польщі. Деякі 

експерти припускають: до кінця року Польща випередить Росію і 

стане головним експортним партнером України.

Не всі новини, однак, були добрі, адже експорт до деяких країн ЄС 

знизився: до Латвії – на 15,1% (до 57 млн доларів), Іспанії – на 11,1% 

(до 0,62 млрд доларів), Нідерландів – на 1,9% (до 0,76 млрд доларів). 

З іншого боку, імпорт з ЄС зріс на 12,4%, сягнувши 10 млрд доларів 

у першому півріччі 2018 року, тоді як обсяг загального експорту 

становив 23,2 млрд доларів (зростання на 12,7%). Обсяг імпорту в 

Україну – 25,9 млрд доларів (зростання на 14,5%). Для порівняння, 

крім ЄС і Росії найбільше Україна експортувала до Туреччини (1,41 

млрд доларів, зростання на 12,1%), Індії (1,24 млрд доларів, зростання 

на 9,1%) і Китаю (1 млрд доларів, зростання на 5,6%).

Якщо говорити про товари, український експорт дуже 

різноманітний. За 2018 рік Україна використала 100% доступних квот 

ЄС на мед, солод і пшеничну клейковину, перероблені помідори, 

виноградний та яблучний сік, пшеницю, кукурудзу, вершкове 

масло. Чимало тарифних квот використано на крохмаль (85%), 

оброблений крохмаль (99,4%), м’ясо птиці (75%), яйця та альбуміни 

(53,7%), часник (61,2%). Є декілька категорій, в яких тарифні квоти 

використано не в повному обсязі: 2000 тонн цукрових сиропів, 500 

тонн грибів, 250 тонн продукції з переробленого масла тощо.

У ширшому контексті Угоду про асоціацію, включно з Угодою про 

зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, реалізовано на 41% 2017 

року. В одних царинах Україна проявила себе добре, з високими 

темпами виконання, в інших – із нульовим прогресом. З-поміж тих, 

котрі найчастіше згадують в інтерв’ю, – транспортна галузь. Україна 

не затвердила жодного законопроекту, що вже тривалий час 

нудьгують у Верховній Раді. І українські посадовці, й джерела в ЄС 

кажуть про блокування реформ і лобіювання інтересів декількох 

гравців, які домінують у транспортній галузі.

Ще одне питання, яке відбиває інтереси певних груп – необроблена 

деревина. У липні депутати знову спробували посилити 

мораторій на її експорт, додавши заборону до законопроекту, 

що передбачає кримінальну відповідальність за контрабанду. 

Зрештою, президент наклав вето на законопроект. Він заявив, що 

підтримує кримінальну відповідальність за контрабанду деревини, 

але проти «лобістських законопроектів», що їх просувають деякі 

депутати. Йшлося про лідера Радикальної партії Олега Ляшка, який 

представив зміни до законопроекту. Позаяк Верховна Рада не 

може подолати президентське вето, законопроект не пройшов і 

Угоду про асоціацію вкотре не було порушено.

Експерти стверджують: Угоду про асоціацію можна перетворити 

на інструмент боротьби з контрабандою деревини. Ст. 294 УА, що 

стосується торгівлі лісовою продукцією, передбачає такий варіант. 

Вагомою допомогою стане зміщення фокусу з обмеження торгівлі 

до належного управління лісовим господарством. Це дасть змогу 

Україні та ЄС співпрацювати в галузі торгівлі й забезпечить сталий 

розвиток. Зрештою, цей вид співпраці дасть змогу Україні вимагати 

від ЄС покарання для покупців нелегальної української деревини.

TRUMAN ▪ INDEX

ПОДIЇ У ВIДНОСИНАХ УКРАЇНА-ЄС (ЛИПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2018 РОКУ ). ОЦIНКА В БАЛАХ

ДАТА ПОДІЯ БАЛИ

5 липня Звернення Верховної Ради до інституцій Європейського Союзу щодо поглиблення співпраці між Україною та ЄС. +1

5 липня ЄС на півроку подовжив економічні санкції проти Росії. +3

6 липня В Офіційному журналі ЄС опублікували рішення про 1 млрд євро за програмою МВФ. +1

9 липня Україна отримає 75 млн євро на дорожню безпеку. +4

9 липня Саміт Україна-ЄС. +3

9 липня
ЄС оголосив, що надасть ще 16 млн євро на підтримку СММ ОБСЄ і до 4 млн євро на зміцнення стійкості громад, що 

перебувають у зоні конфлікту, та реінтеграцію ветеранів конфлікту.
+4

18 липня П’ять країн приєдналися до подовження санкцій ЄС проти Росії. +1

19 липня ЄС обмежив імпорт 11 видів металопродукції з України. -3

23 липня Президент Порошенко наклав вето на закон проти вирубування лісу, бо він суперечить Угоді про асоціацію з ЄС. +2

26 липня ЄС підтримав заяву США про «балтійську політику» щодо Криму. +1
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ДАТА ПОДІЯ БАЛИ

31 липня ЄС запровадив санкції проти шести компаній, які будували Керченський міст. +2

10 серпня
ЄС закликав Росію надати Олегу Сенцову необхідне лікування та звільнити всіх незаконно утримуваних українських 

в’язнів.
+1

31 серпня Ще чотири країни приєдналися до подовжених ЄС санкцій проти Росії. +1

3 вересня
Президент Порошенко зареєстрував у Верховній Раді проект змін до Конституції щодо прагнення інтеграції України до 

НАТО і Європейського Союзу.
+1

5 вересня
ЄС висловив стурбованість рішенням Печерського районного суду про надання Генпрокуратурі доступу до телефонів 

журналісток Наталії Седлецької та Христини Бердинських («Новое Время»).
-1

8 вересня ЄС просить скасувати вибори в «ЛНР» та «ДНР», бо вони порушують Мінські угоди. +1

13 вересня Європейський Союз відмовився зняти санкції з російських банків та інших компаній. +2

13 вересня ЄС подовжив персональні санкції проти Росії. +2

14 вересня ЄС та Україна підписали меморандум про надання одного мільярда євро макрофінансової допомоги. +6

18 вересня ЄС готовий виділити ще 54 млн євро на Фонд енергоефективності. +4

26 вересня
Відбулася приватна зустріч Верховної представниці ЄС з питань закордонних справ Могеріні та міністра закордонних 

справ Клімкіна під час сесії Генеральної асамблеї ООН.
+3

27 вересня ЄІБ виділить Укрзалізниці та Укравтодору 50 млн євро. +4
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ВIДНОСИНИ 
УКРАЇНА-КИТАЙ

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН

Протягом третього кварталу поточного року відносини між Україною і Китайською Народною Республікою розвивалися епізодично, 

фрагментарно і, здебільшого, в царині економічної та культурної співпраці. Традиційно така ситуація пояснюється періодом літніх 

відпусток. Проте цьогоріч саме в липні відбулися саміти ЄС-Китай, БРІКС, візити прем’єра Держради КНР Лі Кіцяна до низки країн 

Центральної і Східної Європи, голови КНР Сі Цзіньпіна до Росії, ОАЕ тощо. Натомість політичний діалог між Китаєм і Україною залишався 

слабким. Фактично, єдиними контактами на найвищому рівні стали привітання голови КНР Сі Цзіньпіна президенту Петру Порошенку 

з нагоди святкування Дня незалежності України і відповідна телеграма Петра Порошенка Сі Цзіньпіну до 69-ї річниці заснування КНР. 

Щоправда, Сі Цзіньпін привітав також президента України з днем народження.

Причинами такого становища, з одного боку, є хронічне недооцінювання українським керівництвом важливості нарощування співпраці з 

Китаєм на системній і послідовній основі. З іншого – концентрація уваги керівництва КНР на загостренні торговельних відносин зі США, 

самітах з ЄС та Японією, врегулюванні ситуації навколо КНДР, низці важливих візитів до країн Центральної Європи, які беруть участь в 

ініціативі «Один пояс, один шлях», та держав Перської затоки і Балкан. Фактично, можна констатувати: стагнація українсько-китайського 

співробітництва, яка набула відчутних ознак у першому півріччі 2018 року, триває і в третьому кварталі.

Окремі позитивні приклади економічної взаємодії в галузі торгівлі й відносно невеликих інвестицій в енергетичні проекти жодним чином 

не свідчать про задіювання значного потенціалу в спіпраці з КНР. Контакти в царині культури та інформації, що набули практичних ознак у 

липні-вересні, безумовно сприятимуть міжлюдському порозумінню. Проте вони ще тільки мають стати звичним та ефективним каналом 

інформаційної присутності України в Китаї, а Китаю в Україні. Розвиток культурної співпраці є важливим інструментом налагодження 

двосторонніх політичних і економічних відносин, проте він не може бути самоціллю.

Відсутність прогресу в українсько-китайських взаєминах відбувається на тлі активного зближення Пекіна та Москви, яке різко контрастує 

зі зростанням напруження в торговельних відносинах із Вашінґтоном. Мито на китайські товари загальним обсягом 200 млрд доларів, яке 

президент Трамп наклав у вересні, має потенціал остаточно перевести протистояння США-КНР в режим торговельної війни. За цих умов 

варто очікувати, що Китай шукатиме альтернативних ринків збуту для своєї продукції, а також розміщення певних виробництв у третіх 

державах, на які не поширюються санкції США. Протягом шести місяців поточного року обсяг китайських інвестицій у проекти в США 

скоротився на 92%, проти аналогічного періоду минулого року. Водночас, китайські інвестиції в країни Європи нині вдев’ятеро перевищують 

обсяги інвестицій у США. Все це свідчить про істотну переорієнтацію Китаю на роботу з іншими партнерами, зокрема європейськими.

Керівництво КНР також вирішило знизити торговельні мита на низку товарів з інших країн, щоб китайські споживачі не відчули тиску 

торговельних обмежень з боку Дональда Трампа. За цих умов Україна мала б скористатися статусом стратегічних відносин із КНР, 

зручним географічним розташуванням і наявністю кваліфікованої робочої сили, щоб налагодити спільне виробництво високотехнологічної 

продукції з китайськими інвестиціями на своїй території. Проте ґрунтовного аналізу можливостей України в цій ситуації не здійснено. 

Перевагу надають культурним проектам та участі українського бізнесу у виставках, круглих столах і конференціях.
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ХРОНIКА ВIДНОСИН

ПОЛІТИЧНИЙ РІВЕНЬ

У серпні єдиною подією на політичному рівні в межах 

українсько-китайської співпраці стала телеграма голови КНР Сі 

Цзіньпіна президентові України з нагоди святкування 27-ї річниці 

Незалежності України. У ній Сі Цзіньпін звернувся до Петра 

Порошенка: «Під вашим керівництвом упродовж останніх років 

в Україні спостерігається помітна тенденція до економічного 

зростання, безперервно підвищується рівень життя народу, 

щодня зміцнюються позиції та вплив України на міжнародній 

арені». Наприкінці вересня голова української держави також 

надіслав телеграму Сі Цзіньпіну з нагоди 69-ї річниці заснування 

КНР. Проте обміну привітаннями явно мало для налагодження 

ефективної співпраці з таким партнером як Китай. Враховуючи 

певні культурні традиції, відносини з КНР розвиватимуться 

активно лише в разі налагодження взаємодії між лідерами двох 

держав й ініціатива має походити саме з українського боку.

Певним позитивом можна вважати й обговорення ситуації в 

Україні між керівництвом Європейського Союзу та Китаю під час 

20-го саміту ЄС-КНР, що відбувся 16 липня в Пекіні. Водночас 

варто визнати: подібне обговорення є наслідком домовленостей 

Києва та Брюсселя, а не ініціативою китайської сторони.

При цьому Китай і далі демонструє позитивне ставлення до 

російських проектів та ініціатив, зокрема, в контексті проведення 

масштабних спільних командно-штабних військових навчань 

«Схід-18». За інформацією міноборони Китаю, метою цих навчань 

було зміцнення російсько-китайської стратегічної військової 

співпраці, посилення потенціалу сторін у спільному реагуванні на 

різні небезпеки, а також підтримання миру і стабільності в регіоні. 

Іншими словами, Китай намагається зіграти на побоюваннях 

США щодо формування військово-політичного альянсу з Росією 

на Далекому Сході, де провідну роль відіграватиме Пекін.

Китайські військові беруть участь у так званих Армійських 

міжнародних іграх (АрМІ, гібрид військових навчань та 

спортивних змагань), які вперше організувала Росія 2015 року. 

У липні 2018-го на території Китаю відбулося 4 конкурси в 

рамках АрМІ. Цілком очевидно, що Китай здійснює ситуативне 

тактичне зближення з РФ у військово-політичній царині для 

тиску на США, щоб посприяти зниженню імпортних мит на 

китайську продукцію, які наклала адміністрація Трампа. В умовах 

практичного припинення торговельних переговорів зі США і 

переходу відносин у режим «холодної торговельної війни» для 

КНР дедалі актуальнішим стає пошук нових союзників, ринків 

збуту й розміщення окремих виробництв у третіх країнах, які не 

перебувають під торговельними обмеженнями Вашингтона.

Китай традиційно утримався під час голосування питання про 

включення до порядку денного Генеральної Асамблеї ООН 

пункту щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях 

України. Його підтримали 68 країн, 13 виступили проти. Таку 

позицію КНР пояснює один з принципів її зовнішньої політики – 

невтручання у справи інших держав.

Протокольні заходи з нагоди 91-ї річниці заснування Народно-

визвольної армії Китаю та 69-ї річниці заснування КНР, що 

відбулися в Києві, засвідчили недостатній рівень уваги з боку 

українського керівництва до КНР. В урочистостях взяли участь 

Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і 

оборони України Олег Гладковський, Перший віце-прем’єр-

міністр України Степан Кубів. У виступах високі посадовці 

наголошували на стратегічному партнерстві і величезному 

потенціалі українсько-китайських відносин. Проте варто чесно 

визнати: практичні кроки й обсяг двосторонніх проектів не 

відповідають заявленим позиціям.

У вересні між дипломатичними академіями України та КНР 

досягнуто домовленостей про візит у грудні до Китаю групи 

українських дипломатів, які протягом тижня навчатимуться 

в Дипломатичній академії при МЗС КНР. Вони зможуть 

познайомитися з культурою, політичною системою, економікою 

Китаю. Зазначений проект здійснюється в рамках раніше 

укладеного меморандуму про співпрацю і має стати традиційним.

Важливою подією стала презентація 26 вересня в Українському 

кризовому медіа центрі результатів дослідження «Україна – 

Китай після 2014: нова сторінка у відносинах». Зазначений 

документ підготувала Рада зовнішньої політики «Українська 

призма» на замовлення фонду Фрідріха Еберта за результатами 

міжнародного круглого столу та консультацій з українськими та 

китайськими експертами. Робота висвітлює українсько-китайські 

відносини після 2014 року, аналізує динаміку двосторонніх 

політичних контактів, окреслює найперспективніші напрями 

співпраці в економічних взаєминах, визначає роль та місце 

України в глобальних та регіональних проектах КНР. Головний 

висновок дослідження –задекларований рівень відносин 

стратегічного партнерства з Китаєм не повністю реалізують на 

практиці. Найважливішим елементом у налагодженні ефективної 

співпраці мали б стати контакти на найвищому рівні, причому, 

з урахуванням китайського менталітету. Їхнім ініціатором має 

виступити саме українська сторона.

У липні тривали контакти на рівні керівництва КНР та низки 

європейських країн, що увійшли до ініціативи «16+1». Попри 

певні обмеження (у тім числі, в галузі скринінґу інвестицій, які 

запроваджує Європейська комісія щодо інвестиційних проектів 

китайських компаній), країни «східного флангу» ЄС і Балкан 

активно співпрацюють з КНР у галузі інфраструктурних проектів. 

Це, зокрема, Сербія, Болгарія, Румунія. 
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Цікаві і показові приклади порозуміння з Пекіном демонструє 

Білорусь. Там завдяки китайським інвестиціям створено 

технопарк, збудовано логістичні центри й транзитну 

інфраструктуру. На жаль, в Україні так і не визначилися щодо 

приєднання до згаданої ініціативи, а епізодичні дискусії з цього 

питання не призводять до жодних практичних кроків. Частково 

це пояснюється конфронтацією по лінії США-КНР (нині саме США 

найбільше підтримують Україну в конфлікті з Росією). Частково 

– невмінням української сторони вибудовувати економічні 

відносини з КНР на прагматичній основі. Заслуговує на увагу 

теза окремих фахівців-міжнародників про те, що збільшення 

економічної зацікавленості КНР в Україні цілком може призвести 

й до активнішої політичної взаємодії, зокрема, в межах РБ ООН.

ГАЛУЗЕВА ВЗАЄМОДІЯ НА РІВНІ ОКРЕМИХ 
МІНІСТЕРСТВ І ВІДОМСТВ

Протягом звітного періоду найактивнішим напрямом галузевої 

співпраці були контакти в інформаційній та культурній царинах. 

14 вересня в Києві відбулася зустріч Міністра інформаційної 

політики України Юрія Стеця з головним редактором китайської 

державної інформаційної аґенції «Сіньхуа» Хе Піном. Сторони 

домовилися про співпрацю в інформаційній галузі, зокрема, про 

взаємне просування та обмін інформацією між мультимедійною 

платформою іномовлення України та аґенцією «Сіньхуа». Під час 

зустрічі Юрій Стець зазначив, що головна мета цієї зустрічі полягає 

у поширенні в Китаї та регіоні Південно-Східної Азії правдивіших 

новин про Україну, про позитивні зрушення, які відбуваються в нашій 

державі, особливості життя українців та унікальну багатовікову 

культуру України. Напередодні цієї події українське національне 

інформаційне агентство «Укрінформ» та інформаційна аґенція 

«Сіньхуа» підписали Угоду про інформаційне співробітництво. Хе 

Пін наголосив на готовності Китаю до поглиблення двосторонньої 

співпраці з Україною. Варто зазначити, що сайт «Сіньхуа» читають 

близько 100 млн людей у світі, це агентство є одним з провідних у 

регіоні Південно-Східної Азії.

25 вересня відбувся візит Міністра культури України Євгена 

Нищука до Пекіна. В його рамках спільно з міністром культури 

та туризму КНР Ло Шуган було відкрито «Дні культури України 

в Китаї». В найбільшому і найпрестижнішому архітектурно-

художньому музейному комплексі КНР «Гугун» розгорнено 

виставку пам’яток культури та декоративно-прикладного 

мистецтва з музеїв України «Кольоровий розмай у золотому вінку». 

Програмою «Днів культури» передбачено виступи Національного 

заслуженого академічного народного хору України ім. Верьовки, 

виставки робіт відомих українських художників і фотохудожників, 

майстер-класи Петриківського художнього розпису. Крім того, 

27-28 вересня в рамках Днів культури українська делегація взяла 

участь у Міжнародному культурному ЕКСПО «Шовковий шлях» у 

м. Дуньхуан, де Україна була представлена як головна країна-гість.

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СПІВПРАЦЯ

У галузі торговельно-економічної співпраці найпомітнішою 

подією стала зустріч віце-прем’єр-міністра України Володимира 

Кістіона та генерального директора департаменту іноземного 

капіталу та закордонних інвестицій Державного комітету 

розвитку і реформ КНР Ван Джянджуна, що відбулася 24 липня. 

Під час неї Володимир Кістіон поінформував Ван Джянджуна 

про реформи, які здійснено в Україні за останні два роки 

для покращення інвестиційного клімату в енергетичній та 

інфраструктурній царинах. Було висловлене переконання: 

інвестиційні потреби України в поєднанні з технологічними 

та фінансовими можливостями Китаю цілком можуть надати 

країнам конкурентних переваг на світових ринках. «Китай має 

те, чого бракує Україні, – інвестиції та провідні технології. Якщо 

ми поєднаємо наші зусилля, враховуючи потужність українських 

портів та залізниці, зможемо гідно конкурувати на світових 

ринках», – зазначив віце-прем’єр-міністр України. Він запросив 

китайські компанії відкривати свої виробництва на території 

нашої держави, спільно виробляти продукцію й експортувати 

в треті країни. Зі свого боку, Ван Джянджун наголосив на 

зацікавленості Китаю в імпорті залізної руди, кукурудзи та 

ячменю. «Цього разу ми привезли в Україну лише 30 китайських 

компаній, хоча зацікавленість співпрацею висловили близько 

100 інвесторів. Гадаю, наступного разу наша делегація буде ще 

масштабнішою. Зміни, що відбулися у вашій державі, сприяють 

поглибленню партнерства», – зауважив він під час зустрічі.

Напередодні згаданої зустрічі Генеральна адміністрація з митних 

питань КНР (GACC) ухвалила й опублікувала оновлений перелік 

24 виробників соняшникового шроту, які мають право експорту 

до КНР. Згідно з цим рішенням, право експорту отримали ще 17 

українських компаній. Крім того, до України прибула делегація 

представників Китайської ради з просування торгівлі (CCPIT) 

та ділових кіл. У ТПП України відбувся Форум «Перспективи 

співпраці в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях»».

Впродовж звітного періоду тривала активна підготовка до участі 

українських компаній у найбільшій імпортній виставці Китаю China 

International Import Expo 2018, що відбудеться з 5 по 10 листопада 

в Шанхаї. Вона стане першою міжнародною виставкою Китаю, 

яку орієнтовано на імпорт. Участь України – це добра нагода 

бути серед країн-лідерів, що представлятимуть свої продукти 

та послуги на китайському ринку – другому в світі за обсягами 

імпорту та споживання, а також для налагодження зв’язків з 

промисловцями та підприємцями з інших країн. Українську 

делегацію має очолити Перший віце-прем’єр-міністр Степан 

Кубів. До її складу увійдуть понад сто урядовців, підприємців, 

лідерів промисловості України.

Наприкінці вересня Українська асоціація Шовкового шляху 

«SilkLink» спільно з керівництвом проекту «Ukraine Unites» та 
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журналом «Fashion of Diplomacy» провела чергову бізнес-зустріч 

під гаслом «Перспективні напрями для українського бізнесу на 

ринку КНР». У ній взяв участь радник з торговельно-економічних 

питань при Посольстві КНР в Україні Лю Цзюнь. Він підкреслив, 

що сторони не можуть бути задоволені ані рівнем двосторонньої 

торгівлі, ані обсягом китайських інвестицій. Він наголосив на 

величезному незадіяному потенціалі співробітництва як на 

міждержавному рівні, так і на рівні ділових кіл, закликав до 

розширення кола контактів і налагодження послідовної співпраці 

в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях». 

Певний позитив у контексті розширення кола українських 

експортерів до Китаю та намірів розширити українську присутність 

на китайському ринку нівелюється чіткою орієнтацією китайської 

сторони на закупівлю продукції з низьким ступенем обробки 

та відсутністю зрушень у структурі українського експорту, яка 

залишається сировинно-орієнтованою. Майже немає прикладів 

пошуку нових царин співпраці у галузях машинобудування, 

високих технологій, прикладів роботи в напрямку створення 

технопарків, виробництв продукції з високим ступенем обробки 

та доданою вартістю.

Чи не єдиним досягненням протягом звітного періоду стала 

домовленість між компанією NBT (Норвегія) і китайською 

електроенергетичною компанією China Power про будівництво 

вітряної електростанції (ВЕС) в Херсонській області з інвестиціями 

450 млн доларів. Угоду про проектування, постачання і 

будівництво ВЕС на Херсонщині укладено в присутності Петра 

Порошенка та міністра закордонних справ Норвегії Іне Серейде. 

Крім того, українська державна компанія «Укргазвидобування» 

уклала чотири контракти з китайською Xinjiang Beiken Energy 

Engineering Co на буріння 24 нових свердловин у Полтавській і 

Харківській областях. Загальна сума контрактів – майже 2 млрд 

гривень.

ГУМАНІТАРНА СПІВПРАЦЯ

В рамках міжурядової угоди влада Китайської Народної 

Республіки безкоштовно надала Україні 50 автомобілів швидкої 

допомоги з відповідним обладнанням. Уповноважена урядом 

КНР компанія China Meheco Co., Ltd. встановила і налаштувала 

необхідне обладнання та провела навчальні тренінги для 

українських фахівців. Спільним наказом Міністерства внутрішніх 

справ і Міністерства охорони здоров’я було затверджено 

розподіл автомобілів швидкої медичної допомоги по обласних 

центрах екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. 

Частину автомобілів передали в розпорядження установ 

охорони здоров’я МВС України та Національної гвардії.

У вересні тривали традиційні контакти між науковими 

інституціями двох країн. В Інституті сходознавства імені 

А.О.Кримського Національної академії наук України відбулася 

традиційна XII Міжнародна конференція «Китайська цивілізація: 

традиції і сучасність». У ній взяли участь провідні синологи, 

науковці та політологи України й низки країн Центральної Азії. 

Ця конференція є найважливішим форумом серед науковців, 

що професійно вивчають Китай. Водночас, привертає увагу 

відсутність серед учасників представників академічних кіл КНР. 

Певним культурним проривом на китайському ринку можна 

вважати угоду, яку українська група компаній Art Nation продюсера 

Едуарда Ахрамовича уклала з китайським дистриб’ютором 

цифрового контенту Jetsen Huashi Wangju Cultural Media Co.Ltd. 

(Huashi.TV) щодо прав на показ трьох українських анімаційних міні-

серіалів. У пакеті три серіали: «Козаки. Футбол», «Козаки. Навколо 

світу» і «Котигорошко та його друзі». «Козаки. Футбол» складається 

з 26 серій по 3 хвилини кожна, «Козаки. Навколо світу» – з 3 серій 

по 13 хвилин, «Котигорошко та його друзі» – з 4 серій по 13 хвилин. 

Права на дистрибуцію належать українській компанії Topcontent, 

що перебуває в структурі групи компаній Art Nation.

Водночас на спеціальному скринінґу Focus on Chinа в межах 

міжнародного медіафоруму Kyiv Media Week представлено 

п’ять оригінальних форматів, які китайські телепродюсери 

запропонували українським телеканалам для можливої 

копродукції, адаптації формату або придбання прав на показ. Це 

анімаційний мультсеріал про Панду (Panda Series) виробництва 

CCTV Animation; мелодраматично-комедійний серіал «Адвокати 

з розлучень» (Divorce Lawyers) від продакшн-компанії Youhug 

media; історично-пізнавальний телепроект «Листи наживо» від 

компанії Share TV Media; культурологічно-пізнавальне реаліті-

шоу «Шедевр» (The Masterpiece) від компанії Beijing Satellite 

TV; талант-шоу «Браво, Китай» (Bravo China) від компанії Drag-

on TV. Після скринінґу китайських форматів на Kyiv Media Week 

відбувся круглий стіл «Focus on China. Співпраця України та 

Китаю в галузі радіо і телебачення». Його організаторами стали 

Національне управління у справах радіомовлення і телебачення 

КНР спільно з Національною радою з питань телебачення і 

радіомовлення, за участю Shanghai Media Group, iFormats та 

«Української кіноасоціації».

Важливим кроком у напрямку активізації двосторонньої 

культурної співпраці стали «Дні культури України в КНР». Вони 

відкрилися наприкінці вересня в Пекіні й триватимуть до 19 

листопада 2018 року.
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ПОДIЇ У ВIДНОСИНАХ УКРАЇНА-КИТАЙ (ЛИПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2018 РОКУ ). ОЦIНКА В БАЛАХ

ДАТА ПОДIЯ БАЛИ

2-9 липня Делегація Київської міської адміністрації перебувала в Китаї для вивчення досвіду з організації культурних заходів. +0.5

3 липня
Генеральна адміністрація з митних питань КНР (GACC) ухвалила й опублікувала перелік 24 виробників соняшникового 

шроту, які мають право експорту до КНР (право експорту додатково отримали 17 українських компаній).
+0.5

4 липня
До України прибула делегація представників Китайської ради з просування торгівлі (CCPIT) та ділових кіл. У ТПП України 

відбувся Форум «Перспективи співпраці в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях»». 
+0.5

5 липня
В рамках міжурядової угоди влада Китайської Народної Республіки безкоштовно надала Україні 50 автомобілів швидкої 

допомоги з відповідним обладнанням.
+0.5

18 липня

Відбулася прес-конференція з нагоди презентації виставкового проекту «Політ ідеї, плин форми» Китайської державної 

академії живопису. Створення проекту у форматі пересувної виставки ініційовано 2017 року задля подальшого поширення 

китайської культури на міжнародному рівні й спрямовано на реалізацію державної ініціативи «Один пояс, один шлях».
+0.5

18 липня
На 20-му саміті ЄС-Китай у Пекіні Євросоюз і КНР обговорили ситуацію в Україні, підкреслюючи необхідність 

імплементації Мінських домовленостей. Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск.
+ 1

24 липня
Відбулася зустріч Віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона та генерального директора департаменту 

іноземного капіталу та закордонних інвестицій Державного комітету розвитку і реформ КНР Ван Джянджуна.
+ 1

2 серпня
У Києві відбулися урочистості з нагоди 91-ї річниці заснування Народно-визвольної армії Китаю. У них взяв участь Перший 

заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олег Гладковський.
+0.5

23 серпня

Голова КНР Сі Цзіньпін надіслав телеграму Президенту України Петру Порошенку з нагоди Дня незалежності. 

Він зазначив: «Під вашим керівництвом упродовж останніх років в Україні спостерігається помітна тенденція до 

економічного зростання, безперервно підвищується рівень життя народу, щодня зміцнюються позиції та вплив України 

на міжнародній арені».

+ 1

7 вересня

Українська державна компанія «Укргазвидобування» уклала чотири контракти з китайською Xinjiang Beiken Energy 

Engineering Co на буріння 24 нових свердловин у Полтавській і Харківській областях. Загальна сума контрактів – майже 2 

млрд гривень. 
+ 1

7 вересня

Компанія NBT (Норвегія) і китайська електроенергетична компанія China Power домовилися про будівництво вітряної 

електростанції (ВЕС) в Херсонській області з інвестиціями 450 млн доларів. Угоду про проектування, постачання і 

будівництво ВЕС на Херсонщині укладено в присутності Петра Порошенка та міністра закордонних справ Норвегії Іне 

Серейде.

+ 1

10 вересня

Українська група компаній Art Nation продюсера Едуарда Ахрамовича уклала угоду з китайським дистриб’ютором 

цифрового контенту Jetsen Huashi Wangju Cultural Media Co.Ltd. (Huashi.TV) щодо прав на показ трьох українських 

анімаційних міні-серіалів про козаків.
+1

14 вересня
Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» та інформаційна аґенція «Сіньхуа» підписали Угоду про 

інформаційну співпрацю.
+ 1

14 вересня
Відбулася зустріч Міністра інформаційної політики України Юрія Стеця з головним редактором китайської державної 

інформаційної аґенції «Сіньхуа» Хе Піном.
+0.5

17 вересня

На спеціальному скринінґу Focus on Chinа в межах міжнародного медіафоруму Kyiv Media Week представлено п’ять 

оригінальних форматів, які китайські телепродюсери пропонують українським телеканалам для можливої копродукції, 

адаптації формату або придбання прав на показ.
+0.5
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ДАТА ПОДIЯ БАЛИ

24 вересня

Українська асоціація Шовкового шляху «SilkLink» провела чергову бізнес-зустріч на тему «Перспективні напрями для 

українського бізнесу на ринку КНР». Під час неї обговорювали перспективні сегменти економіки КНР для українського 

бізнесу.
+0.5

25 вересня

Розпочався візит Міністра культури України Євгена Нищука до Китаю. Відбулася його зустріч з Міністром культури та 

туризму КНР Ло Шуган. Двоє міністрів відкрили «Дні культури України в Китаї». 27-28 вересня у рамках «Днів культури» 

українська делегація візьме участь у Міжнародному культурному ЕКСПО «Шовковий шлях» у м. Дуньхуан, де Україна буде 

представлена як головна країна-гість.

+1.0

25 вересня
В Інституті сходознавства Національної академії наук України відбулася XII Міжнародна наукова конференція «Китайська 

цивілізація: традиції і сучасність».
+0.5

26 вересня
В Українському кризовому медіа центрі Рада зовнішньої політики «Українська призма» представила результати 

дослідження «Україна – Китай після 2014: нова сторінка у відносинах». 
+0.5

27 вересня
Президент України Петро Порошенко надіслав вітальну телеграму голові КНР Сі Цзіньпіну з нагоди святкування 69-ї 

річниці заснування КНР.
+0.5

27 вересня
У Києві відбулися урочистості з нагоди 69-ї річниці заснування Китайської Народної Республіки. У них взяв участь Перший 

віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів.
+0.5
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РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН

Що ближче вибори, то відчутніше міксування зовнішньої і внутрішньої політики. Російський чинник став одним з визначальних у 

передвиборчому дискурсі. В електоральній системі координат Росія стала відправною точкою, маркером, відносно якого ділилися 

табори, творилися ключові ідеологеми. Один політичний спектр намагався всіляко дистанціюватися від усього, що пов’язано з Росією, 

інший – навпаки, наполягав на пошуках компромісів із державою, з якою Україна вже п’ятий рік перебуває в стані війни. Важливою 

прикметою виборчих перегонів залишається пошук компромату на кожного з політичних акторів, яких може пов’язувати відкрита чи 

прихована співпраця з Росією. Фактично всі ключові гравці, крім відвертих новачків, фігурують у списку тих, хто має уявні чи справжні 

кремлівські скелети у шафі. Чимало подій в українсько-російських відносинах за звітний період, таким чином, у той чи інший спосіб 

пов’язані з виборчим процесом, мало не кожне рішення екстраполювалося на електоральний інтерес. Так, президент Петро Порошенко 

анонсував ідею внесення в Конституцію положень про інтеграцію до євроатлантичного простору, що має демонструвати однозначний 

розрив із Росією. У звітний період активізувалося питання надання Українській церкві автокефалії – незалежності від російського 

релігійного впливу. Українська верхівка вирішила призупинити дію Великого договору з Росією, який, фактично, є відповіддю на критичні 

запитання: країна перебуває з Росією в стані війні, а договір про дружбу досі діє. Перегляд договірної бази став чи не головним у звітний 

період. Так, через загострення напруження в Азовському морі українська влада серйозно замислилася над можливістю розірвати угоду 

з Росією щодо співпраці в Азові.

ХРОНIКА ВIДНОСИН

ОПЕРАЦІЯ «ДЕНОНСАЦІЯ»: ПЕРЕГЛЯД ДОГОВІРНОЇ 

БАЗИ З РОСІЄЮ НАБИРАЄ ОБЕРТІВ

Україна розпочала, так би мовити, аудит договірної бази з Росією, 

фактично, в перші ж дні російської агресії 2014 року. Проте на 

радикальні кроки не зважувалася з різних причин: розривати 

дипломатичні відносини не хотіла, бо так просили західні партнери; 

запроваджувати візовий режим не стала, позаяк це вдарило б по 

мільйонах громадян України, які регулярно їздять до Росії (чимало з 

них на роботу). Загалом до війни двома державами було укладено 

451 міжнародний договір.

Після початку агресії розпочалася інвентаризація договірної 

бази. Станом на весну цього року Україна ухвалила рішення про 

припинення або зупинення чинності однієї міждержавної угоди, 25 

міжурядових договорів (20-ти з ініціативи України, 5-ти – Росії), 18 

міжвідомчих договорів. Першими було розірвано ті документи, що 

стосувалися царини безпеки. Так, ще 2014 року Україна ухвалила 

рішення про розірвання угод, які передбачали, приміром, співпрацю 

між СБУ та ФСБ. 2015-го припинено угоду про військово-технічне 

співробітництво. Деякі безпекові домовленості було розірвано 

значно пізніше. Навесні цього року припинено угоду про порядок 

взаємного постачання зброї і військової техніки, яка діяла з лютого 

1995-го. Тож за чотири воєнні роки втратило чинність лише 10% 

договірної бази. Українська влада обачно ставиться до розірвання 

угод, ретельно аналізуючи кожне положення, інколи інформуючи 
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міжнародних партнерів про доцільність відмови від того чи іншого 

двостороннього документа.

У звітний період слово «денонсація» стало чи не найбільш вживаним 

у політичному дискурсі України. Насамперед, воно стосувалося так 

званого Великого договору про дружбу, співпрацю і партнерство 

між Україною та Російською Федерацією, яку Верховна Рада 

ратифікувала 1998 року. Як пояснюють українські дипломати, 

самій Україні було невигідно розривати документ, позаяк це могло 

дати козир Росії. Києву було б складно звинувачувати Москву в 

порушенні двосторонніх зобов’язань, якби таких зобов’язань не 

було (і денонсація договору таке поле для маневру створювала б). 

Саме тому, в МЗС України взяли курс на неподовження договору, 

яке передбачене Статтею 40 (кожна країна має право повідомити 

іншу сторону про неподовження документа не менш ніж за шість 

місяців до спливання чергового десятирічного терміну угоди). 

Тобто Україна впоралася вчасно, бо початок третьої «десятирічки» 

договору припадає на 1 квітня 2019 року.

Неподовження договору спричинило шквал критики в Росії. 

Офіційно все зводили до двох ключових меседжів: один з 

них полягав у тім, що відтепер Москва не пов’язана жодними 

зобов’язаннями, другий наголошував на недалекоглядності 

нинішнього українського керівництва. У МЗС Росії підкреслили: 

відновлювати відносини, «очевидно, доведеться з іншими, більш 

відповідальними політиками України». Таким чином російська 

дипломатія прозоро натякнула на потребу зміни режиму в 

сусідній державі. На цьому, схоже, нині ґрунтується вся політика 

Росії щодо України: домогтися приходу до влади лояльніших 

політиків, які будуть договороздатнішими, а отже – «виправлять 

помилки» попередників.

Чи не призведе неподовження Великого договору до хаосу і 

підриву всіє договірної бази між двома країнами? Адже чимало 

двосторонніх документів базуються саме на цій угоді. За 

принципом «доміно» відмова від фундаментального договору 

мала б спричинити таку ж відмову і від десятків (якщо не сотень) 

інших документів. Українські дипломати щодо цього обачніші. Під 

час повідомлення Росії про непролонгацію договору Україна 

наголосила на трьох принципах:

■	 неподовження не впливає на обов’язок усунути порушення 

договору, які виникли в період його застосування (1 квітня 1999 

року – 31 березня 2019 року);

■	 непролонгація не впливає на поточні судові та інші процеси 

мирного врегулювання спорів;

■	 непролонгація не впливає на обов’язок Росії дотримуватися 

інших норм і правил міжнародного права, у тім числі решти 

чинних угод між державами.

У Києві між тим вирішили не зупинятися лише на неподовженні 

Великого договору. Про потребу денонсувати Договір про 

співпрацю України та Росії в Азовському морі і Керченській 

протоці заявили в липні народні депутати. Частина з них навіть 

зареєструвала відповідний законопроект. Ще з весни цього року 

в Азовському морі загострилося напруження: через затримання і 

перевірки українських суден російською стороною. Почалося все 

з затримання українськими прикордонниками риболовецького 

судна «Норд» наприкінці березня. Відтак Росія почала чинити 

перешкоди для кораблів, які рухалися Азовом до українських портів 

– чи це судна під українськими, чи під закордонними прапорами. 

У Москві пояснили, що перевіряють їх стосовно піратства (нібито 

відповідно до міжнародного права). У вересні майже 150 суден 

було в списку тих, що зазнали тривалих російських перевірок. 

Цікаво, що жодне не поскаржилося на Росію (очевидно, 

побоюючись ще більших санкцій з боку Москви).

Договір по Азову має три ключові позиції, які найчастіше 

обговорюють у публічному просторі. Перша: Азовське море – 

історично внутрішні води України та Росії (це звужує можливість 

застосування норм міжнародного морського права для 

розв’язання двосторонніх суперечок). Друга: угода передбачає 

свободу торговельного судноплавства (як бачимо, з виконанням 

цього положення в сторін виникли проблеми). Третя позиція: 

військові судна третіх сторін мають проходити до Азовського моря 

лише з дозволу як України, так і Росії (це положення особливо 

обурює українських військових, які неформально говорять про 

інтерес певних держав увійти до азовських портів України).

Якщо досі українська влада діяла більш-менш консолідовано 

щодо перегляду договірної бази з Росією (принаймні публічно), то 

у випадку з договором по Азову досить очевидними виявилися 

непорозуміння між органами влади. Так, у публічній площині 

оглядачі звернули увагу на різницю в підходах МЗС і президента. 

Якщо українські дипломати виходили з заспокійливих позицій, 

то Петро Порошенко і його оточення обрали алармістську, 

стривожену риторику. Так, голова держави наголосив: «Ми 

не миритимемося з незаконним захопленням українських 

та іноземних кораблів», а в МЗС зазначали, що це є «штучно 

створене загострення в інформаційному полі». В деяких 

закордонних дипломатів, які спостерігали за ситуацією, виникало 

більше запитань, ніж відповідей.

Судячи з усього, позиція українських дипломатів про потребу 

утриматися від денонсації, яку підтримують у Міністерстві 

юстиції, ґрунтується на рекомендаціях закордонних правників 

(з Великої Британії), які консультують Україну під час спорів у 

міжнародних судових інституціях. Україна, яка подала позови 

проти Росії до численних інстанцій, досі відчуває дефіцит 

кваліфікованих правників – фахівців саме з міжнародного права і 

його вужчих спеціалізацій (у цьому разі морського права). Головна 

ж проблема – чимало з них мають досить теоретичні уявлення про 

те, як відбуваються судові розгляди в тих чи інших міжнародних 

інституціях. Українські дипломати не приховували консультацій 
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із закордонними фахівцями під час підготовки документації до 

Міжнародного суду ООН у Гаазі. Схоже, закордонні правники 

радять українській стороні утриматися від зайвого галасу 

навколо договору по Азову (як у відомому американському 

правилі Міранди: «Усе, що ви скажете, може і буде використано 

проти вас у суді»).

Основний аргумент, яким послуговуються в МЗС та Мін’юсті 

щодо потреби утриматися від денонсації, полягає саме в 

можливому впливі на розгляд спорів між Україною і Росією в 

міжнародних судах. При цьому дипломати посилаються на, так би 

мовити, психологічний ефект – складно спрогнозувати, як судді 

можуть сприйняти рішення українців (починаючи від затримки 

«Норда» й завершуючи можливою денонсацією). У лютому 2018 

року Міжнародний трибунал вже отримав меморандум від 

України з переліком усіх порушень Росії. Так, Росія незаконно 

усунула Україну від реалізації своїх прав прибережної держави; 

використала і далі використовує суверенні ресурси України у 

власних інтересах; узурпувала право України регулювати власні 

приморські райони. Всупереч міжнародному праву, як заявляють 

в Україні, Росія краде українські енергетичні і рибні ресурси, 

завдає збитків українським рибалкам і блокує рух до українських 

портів. У звітний період з’ясувалося, що Трибунал спершу має 

винести рішення з приводу юрисдикції, бо Росія саме оскаржила 

можливість розгляду українських претензій на міжнародному 

рівні (позаяк йдеться про внутрішні води, на які не поширюється 

міжнародне морське право). На це рішення Україні доведеться 

чекати 12-15 місяців. Логіка дипломатів полягає в тім, що саме 

після цього й можна ухвалювати рішення про денонсацію 

договору, на нинішньому ж етапі це все одно нічого не дасть, а 

нашкодити може.

В українському уряді також побоюються, що в разі запуску 

процесу денонсації Росія може вдатися безпосередньо або через 

своїх агентів впливу до підбурювання громадян України (зокрема, 

рибалок Азову), які мають вигоди через чинність договору. Нині 

Бердянський порт забезпечує робочими місцями 1056 осіб, 

Маріупольський – 3274. Внаслідок блокадних дій Росії прибуткове 

функціонування підприємств стане неможливим, що спричинить 

їхню нерентабельність. Це посилюватиме соціальне напруження в 

досить нестабільному регіоні. Проте варто враховувати: Росія вже 

сьогодні фактично вдається до такої блокади, порти вже заявляли 

про пов’язані з цим збитки.

Політичний табір, що виступає за денонсацію, наполягає на 

тому, що розірвати угоди потрібно було давно й тоді звертатися 

до Міжнародного трибуналу. Мовляв, зараз досить висока 

ймовірність, що Трибунал відхилить претензії України, а Київ 

втратить дорогоцінний час для застосування морського права у 

повній силі.

РОСІЙСЬКЕ ТАВРО НА УКРАЇНСЬКИХ ВИБОРАХ

Мало не кожен крок у відносинах із Росією в Україні розглядали 

крізь призму виборчої кампанії. При цьому самі політичні актори не 

визнають жодного зв’язку тієї чи іншої акції щодо Росії з виборами: 

усі збіги нібито не мають зумисного характеру. Так, неподовження 

договору в мас-медіа намагалися якимось чином прив’язати 

до виборів, проте аргументація не завжди була обґрунтована, 

позаяк збіг виборів і завершення десятирічного терміну чинності 

документа – справді випадковий.

У Росії на офіційному рівні дедалі частіше в звітний період лунали 

звинувачення, що українські політики в своїй діяльності керуються 

саме передвиборчими мотивами. Так, 25 вересня МЗС Росії і 

неподовження Великого договору, і події навколо автокефалії 

української церкви, і заяви офіційного Києва щодо панування Росії 

на Азовському морі пов’язало з передвиборчою меркантильністю: 

«Очевидно, в своєму нестримному пориві заробити «очки» в 

українського електорату в контексті майбутньої президентської 

кампанії київське керівництво робить ставку на миттєвий 

популістський ефект, ігноруючи довгострокові стратегічні інтереси 

власної країни». Водночас у Росії не приховують, що сподіваються 

на перемогу на українських виборах політиків, які змінять підходи 

до російського вектору зовнішньої політики.

Російський чинник на всіх виборах в Україні відігравав чи не 

головну роль. Цього разу так само: що ближче день виборів, то 

більше інформації про можливі загрози з боку Росії. В українських 

органах влади не приховують стурбованості ймовірним 

зростанням популярності проросійських політичних сил, особливо 

в південних і східних областях. Хоча соціологічні опитування й 

не засвідчують зростання популярності того чи іншого політика 

з проросійською позицією, у цих регіонах чимало громадян, які 

відмовляються говорити про свої переваги. З великою ймовірністю 

можна припустити, що «мовчунами» є саме прибічники пошуку 

компромісів із Росією.

Російський чинник у виборчому дискурсі присутній у двох 

вимірах: у першому політики не приховують симпатій до 

відновлення статус-кво з Москвою, в другому ж російський чинник 

використовують як своєрідне тавро, коли політики, навпаки, 

намагаються дистанціюватися від підозр про близькість (реальну 

чи вигадану) з Москвою. У довоєнний період досить складно було 

уявити ситуацію, за якої б учасники виборів відкидали будь-який 

зв’язок із Кремлем. Вони ще й змагалися за підтримку Росії.

Так, Петра Порошенка звинувачували в таємних домовленостях 

з Владіміром Путіним щодо продовження війни (мовляв, вона 

вигідна їм обом, щоб тримати в страху громадян). Юлії Тимошенко 

пригадують газовий контракт із Газпромом. Анатолію Гриценку 

закидають руйнування української армії, яка нібито лише через 

це виявилася слабкою для протидії російській агресії 2014 року. 
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Можливо, єдиним із політиків, хто не спростовує «компромату» про 

зв’язки з Росією, а навіть пишається ними, є Віктор Медведчук. Проте 

варто зазначити, що більшість претендентів «російське тавро» таки 

лякає. Кожен із них намагався вибудовувати свою кампанію, аби 

продемонструвати максимальну дистанцію від Москви.

Росія, очевидно, намагатиметься в наступні місяці чіткіше 

продемонструвати, хто саме з учасників виборів може, так би 

мовити, принести мир. Віктор Медведчук, схоже, в цьому плані 

відіграватиме не останню роль. Репетицією такої публічної 

підтримки можна вважати велике звільнення полонених громадян 

України в грудні 2017 року, яких утримували на окупованих 

територіях Донбасу. Ймовірно, схожа історія може повторитися 

й цього разу, щоб довести: Путін готовий домовлятися з єдиним 

політиком в Україні.

Віктор Медведчук, який не досить зручно почувався в публічній 

політиці в минулому (за часів президента Леоніда Кучми зажив 

слави «сірого кардинала»), у звітний період обрав значно 

активнішу позицію в інформаційному плані. Його інтерв’ю 

з’являлися в закордонних мас-медіа (приміром, у британській 

газеті Independеnt, якою володіє російський олігарх Алєксандр 

Лєбєдєв); Медведчук дав велике інтерв’ю каналу «112», який нібито 

віднедавна перебуває у його ж власності.

Українському президенту, який вибудовує свою кампанію на 

гаслах протидії російській агресії, в наступні місяці, певно, 

закидатимуть ще сильніше звинувачення про контакти з кумом 

Путіна, як ще називають Віктора Медведчука. Президентське 

оточення вже пояснило: Порошенко мусив залучити Медведчука 

до переговорів в межах мінського процесу на прохання 

німецького канцлера Ангели Меркель. Ключові звернення Петра 

Порошенка в звітний період (послання у Верховній Раді, виступ 

на Генасамблеї ООН) мали засвідчити його рішучість і надалі 

протистояти Росії. Ініціатива про внесення змін до Конституції, 

які б передбачали беззаперечну інтеграцію України до 

євроатлантичного простору, має стати чи не головним доказом 

відданості президентської стратегії «подалі від Москви».

МИРНИЙ ПРОЦЕС ПОСТАВЛЯТЬ НА ПАУЗУ?

Виборчий період істотно ускладнює будь-які сподівання на 

прогрес у врегулюванні конфлікту з Росією. Це пов’язано не лише 

і не так із тим, що ключові представники влади не погодяться нині 

на мир за жодну ціну, бо це може вдарити по репутації. Головна 

проблема полягає в тім, що в самій Росії прагнуть «подарувати» 

головні дипломатичні перемоги тим політикам, які згорнуть 

прозахідний вектор країни.

Цьогорічний жовтень у чомусь визначальний місяць для України 

- Верховна Рада пролонгувала так званий Закон про особливий 

статус Донбасу. Від його подовження залежала подальша 

міжнародна підтримка. Перед українськими політиками досить 

гостро постало питання, що важливіше: підтримка світу чи власних 

виборців? Настрої українців досить неоднозначні щодо того, якої 

лінії краще дотримуватися в переговорному процесі з Росією. Так, 

опитування соціологічної групи «Рейтинг» наприкінці червня – 

початку липня засвідчило: лише 14% українців виступають за повне 

виконання всіх поставлених вимог мінських угод. На їхньому 

перегляді наполягає щотретій українець (32%). 17% громадян 

вважають, що потрібно виходити з переговорного процесу 

й ухвалювати рішення без участі міжнародних посередників. 

Фактично можемо говорити про половину громадян, які критично 

ставляться до мінських домовленостей. І ця кількість насправді 

може бути ще вищою з огляду на високу частку тих, кому складно 

відповісти (третина опитаних). Тому більшість політиків віддає 

перевагу критиці мінського процесу, пропонуючи альтернативи, 

які не завжди мають шанси на втілення.

Поворотним моментом у врегулюванні конфлікту претендує стати 

і зміна ватажка у так званій «ДНР» після вбивства Олександра 

Захарченка наприкінці серпня. Нові псевдовибори, як їх назвали 

в Україні, мають відбутися 11 листопада. У Києві їхнє проведення 

вважають однозначним порушенням зобов’язань Росії як сторони 

мінських угод, що ставить під загрозу увесь мінський процес. 

Проблема, щоправда, в тім, що на окупованих територіях таке 

порушення відбувається не вперше. Так, ще 2014 року Закон про 

особливий статус передбачав проведення місцевих виборів 

у регіоні 7 грудня. Насправді ж вони відбулися 2 листопада, 

всупереч підписаним документам.

У Росії, найймовірніше, підтримають вибори нового ватажка в 

так званій «ДНР». Публічно Владімір Путін звинуватив у вбивстві 

Олександра Захарченка саме Україну, яка, за його словами, стала 

на «шлях терору». В українських органах влади смерть ватажка 

бойовиків схильні пов’язувати радше з місцевими розбірками, 

хоча не виключають і того, що в Москві вирішили оновити «владу» 

окупованого регіону задля більшої лояльності. В Росії одразу 

заявили про неможливість зустрічей у нормандському форматі. 

Нічого нового в цьому немає. В Україні таке рішення не спричинило 

жодної реакції, бо в Києві так само не бачили особливого сенсу в 

переговорах, що не дають результату. Зустрічі в рамках мінського 

процесу, втім, не припинялися.

Два оголошені в звітний період перемир’я («хлібне» і «шкільне») 

так і не стали справжніми перемир’ями. Українська сторона 

повідомляла про сотні обстрілів з боку незаконних збройних 

формувань окупованих районів Донбасу. Спостерігачі ОБСЄ (чи не 

вперше за роки спостереження) зафіксували і публічно повідомили 

про присутність на окупованих територіях чотирьох новітніх 

радіолокаційних систем виробництва Росії – Леєр-3, Красуха-2, 

Биліна і Репелент-1. Щоправда, спостерігачам було потрібно два 

тижні на публікацію даних – безпілотники зафіксували системи 
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наприкінці липня. Звіт СММ ОБСЄ має важливе значення, позаяк 

звітування міжнародних спостерігачів лежить в основі позову 

України проти Росії до Міжнародного Суду ООН у Гаазі. Досі 

спостерігачі без особливого бажання говорили на тему наявності 

російського озброєння на окупованих територіях. «Ми не розвідка, 

у нас інший мандат», – пояснювали свою позицію в СММ ОБСЄ.

Звітний період відзначився і новими підходами російського 

керівництва до врегулювання ситуації навколо Донбасу. Так, воно 

звернулося до США з пропозицією влаштувати референдум на 

окупованих територіях. Коли він має відбутися? Які питання на 

нього мали виносити? В Кремлі відмовилися від жодної деталізації, 

проте у США одразу відкинули ідею. В Україні її розкритикували 

так само швидко, пригадуючи, як Росія організувала референдум 

у Криму. Очевидно, референдумна ідея зникне, не встигши 

народитися. Після вбивства Захарченка в Росії знову з’явилися 

заклики визнати «ДНР» і «ЛНР» державними утвореннями – 

на зразок Абхазії і Південної Осетії (частини території Грузії). Із 

перспективи таких заяв ідея про референдум видається ще 

неприйнятнішою для Києва.

У поточний звітний період було помітне зростання побоювань в 

органах української влади щодо перегляду санкційної політики 

проти Росії. З одного боку, відповідні заяви виголошували політики 

в Угорщині та Італії, що дає підстави припускати складнощі з 

пролонгацією санкційної політики наприкінці цього року. З іншого 

боку, в Києві були стурбовані новим витком зусиль Москви 

щодо перегляду регламенту Парламентської Асамблеї Ради 

Європи, що мало б дозволити російській делегації повноправно 

повернутися до засідань цієї організації та убезпечити себе від 

подібних санкційних рецидивів у майбутньому. Стало відомо, що 

російській делегації вдалося схилити найвпливовіші делегації в 

ПАРЄ на свій бік. При цьому, як наголошували в Україні, Росія не 

виконала жодної вимоги Ради Європи. Схоже, цього разу в Москві 

були впевнені в перемозі. Повернення повноважень у ПАРЄ може 

стати першою перемогою Росії з подолання міжнародної ізоляції 

і санкційної політики, що почалася 2014 року після анексії Криму.

ПОДIЇ У ВIДНОСИНАХ УКРАЇНА-РОСІЯ (ЛИПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2018 РОКУ ). ОЦIНКА В БАЛАХ

ДАТА ПОДІЯ БАЛИ

1 липня
Оголошене «хлібне перемир’я» було порушене першого ж дня. Україна звинуватила в зриві «бойовиків російських 

окупаційних військ».
-7

10 липня У Верховній Раді зареєстрували законопроект про денонсацію договору по Азову з Росією. -3

12 липня Росія назвала військові навчання України в Чорному морі «грою з вогнем». -1

16 липня Президент Петро Порошенко не виключив збройної агресії Росії на Маріуполь та інші порти Азовського моря. -2

20 липня В Україні розкритикували ідею Кремля про референдум на Донбасі. -1

20 липня СОТ визнала неправомірними українські мита на російську аміачну селітру. -4

30 липня Україна програла Росії в СОТ щодо обмежень експорту залізничного обладнання. -4

30 липня Павло Клімкін заявив, що законом про день приєднання Криму Росія «виправдовує злочин». -1

6 серпня Україна висловила протест через візит Владіміра Путіна до Криму. -1

10 серпня На окупованих територіях Донбасу виявлено новітні системи радіоелектронної боротьби Росії (звіт СММ ОБСЄ). -7

16 серпня Міністр інфраструктури анонсував «історичний документ» про обмеження сполучення з Росією. -1

27 серпня
Європейський суд з прав людини зареєстрував позов України проти Росії щодо порушень прав українців, яких незаконно 

утримували чи утримують у Криму та Росії.
-4
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ДАТА ПОДІЯ БАЛИ

29 серпня Кабмін підготував проект рішення про санкції проти 19 юросіб за незаконне спорудження Керченського мосту. -4

29 серпня Генсек ООН висловив стурбованість станом здоров’я засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова. -1

31 серпня Убито ватажка т. зв. «ДНР» Олександра Захарченка. Росія та Україна обмінялися звинуваченнями у вбивстві. -2

1 вересня Стало відомо, що Росія з 17 травня затримала вже 99 українських суден в Азовському морі для перевірок.. -7

1 вересня «Шкільного перемир’я» не відбулося. -7

13 вересня МЗС Росії заявило, що автокефалія для української церкви спричинить розкол у суспільстві. -1

17 вересня Петро Порошенко підписав указ про денонсацію договору про дружбу з Росією. -4

26 вересня Петро Порошенко звинуватив Росію в «неоімперській політиці» під час виступу в Генасамблеї ООН. -2
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КАТЕРИНА ЗАРЕМБО 
заступниця директора Центру 
«Нова Європа»

ПОЗИТИВНI БАЛИ: +26
НЕГАТИВНI БАЛИ:-7
ЗАГАЛОМ: +19
TRUMAN INDEX: +0.86

ВIДНОСИНИ 
УКРАЇНА-НАТО

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН

Звітний період відносин України та НАТО був насичений подіями: йдеться і про ухвалення довгоочікуваного Закону про національну 

безпеку, і про інтригу навколо формату участі України у саміті НАТО в Брюсселі, і про складні та не завжди очікувані повороти 

конфлікту з Угорщиною, яка блокує співпрацю України й Альянсу як на найвищому, так і на операційному рівнях. Водночас 

досвідчених спостерігачів не полишає відчуття «дежавю»: виконання Україною певних зобов’язань «під саміт», а потому – затишшя. 

Поточне затишшя обтяжене тим, що Україна входить у передвиборчу кампанію, а отже, політики всіх рівнів будуть зосереджені не так 

на нагальній роботі, як на зміцненні власних шансів залишитися при владі. На шляху інтеграції України до НАТО (як, власне, і до ЄС) 

стоїть виразна потреба в чітких віхах, якими можна було б відмірювати наближення України до членства в Альянсі. Відмова держав-

учасниць вести розмову в такій парадигмі (мовляв, спочатку реформи, а там видно буде) створює ситуацію зачарованого кола, коли 

євроатлантична інтеграція є метою настільки стратегічною та неосяжною, що її досягнення стає, радше, млявим процесом, ніж 

роботою на конкретний результат.

ХРОНIКА ВIДНОСИН

САМІТ НАТО В БРЮССЕЛІ: НАПІВМІРИ ТА 
КОМПРОМІСИ

Підготовка до участі України в цьогорічному саміті НАТО у 

Брюсселі супроводжувалася низкою інтриг. Насамперед, ще 

на початку року не було відомо, чи запросять Україну до участі. 

В приватних розмовах представники Альянсу озвучували три 

«побажання» задля проведення Комісії Україна-НАТО (КУН) 

на найвищому рівні в Брюсселі: 1) ухвалення Закону про 

національну безпеку зі збереженням принципово важливих для 

НАТО положень; 2) ухвалення Концепції з реформування СБУ; 

3) розв’язання суперечки з Угорщиною щодо освітнього закону. 

В свою чергу, Україна мала власні очікування щодо Альянсу, 

розраховуючи, зокрема, на отримання Партнерства посилених 

можливостей (Enhanced Opportunities Partnership).

 

Нині можна констатувати: як Україна, так і НАТО недовиконали 

взаємних очікувань. Так, з трьох «побажань» Альянсу Україна 

втілила одне – 21 червня 2018 року, тобто за три тижні до 

саміту, Верховна Рада ухвалила Закон про національну 

безпеку, зберігши, в тім числі, ключову для західних партнерів 

позицію про запровадження парламентського контролю 

над спецслужбами. Концепції з реформування СБУ так і не 

ухвалили. Натомість Закон про нацбезпеку зобов’язав СБУ 

розробити відповідний законопроект і подати його Президенту 

до кінця поточного року. Щодо Угорщини, суперечка не тільки 

залишилася не розв’язаною, а й поглибилася.

Відповідно, і реалізація участі України в саміті була схожа 

на загадку з дитячої казки: «і не пішки, і не верхи». Україна 

отримала запрошення на саміт, але не на засідання Комісії 

Україна-НАТО, а на зустріч у форматі Resolute Support Mission 

(«Рішуча підтримка», назва операції НАТО в Афганістані). Цей 

формат передбачав залучення усіх без винятку партнерів, які 
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беруть участь у діях НАТО в Афганістані. А позаяк Угорщина і 

далі блокувала засідання КУН, в Альянсі вдалися до креативного 

розв’язання ситуації і, за ініціативи американської сторони, 

влаштували спільне засідання Північноатлантичної Ради з 

Україною та Грузією.

Перелік українських розчарувань від саміту поповнила 

й відсутність спільної заяви Україна-НАТО за підсумками 

засідання Північноатлантичної Ради з Україною та Грузією 

(на відміну від оприлюдненої спільної заяви Грузія-НАТО). 

Відсутність заяви також була ініціативою Угорщини – за два 

тижні до саміту прем’єр Віктор Орбан надіслав листа на ім’я 

генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, в якому 

попереджав, що блокуватиме будь-який підсумковий документ 

після тристоронньої зустрічі. За інформацією інсайдерів, 

Угорщина провадила дипломатичну роботу не лише з генсеком, 

а й з країнами-членами, закликавши їх навіть не готувати 

драфт спільної заяви. До речі, період підготовки до саміту для 

генсека загалом був багатий на пов’язані з Україною листи: за 

нашою інформацією, відповідну відозву щодо розблокування 

КУН підписали дванадцять держав-членів Альянсу (що певним 

чином ілюструє розстановку сил щодо того, скільки партнерів 

нині має Україна в НАТО).

Зрештою, отримати Партнерство посилених можливостей 

Україні теж не вдалося. Нагадаємо, цей формат є 

інституціалізацією своєрідного «особливого партнерства» для 

тих партнерів НАТО, що є членами Ініціативи взаємосумісності 

(Україна бере в ній участь з 2014 року). Партнери в такому статусі 

можуть отримати: регулярні політичні консультації з безпекових 

питань (у тім числі на міністерському рівні); розширений доступ 

до програм взаємосумісності та навчань; обмін досвідом та 

інформацією і ближчу взаємодію за кризових часів та підготовки 

до операцій. Нині партнерами розширених можливостей є 

Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія та Швеція. Як в Україні, 

так і в НАТО розуміли: для України Партнерство посилених 

можливостей було б радше символічною перемогою на шляху 

євроатлантичної інтеграції та політичним козирем української 

політичної верхівки, аніж реальним зближенням з Альянсом 

чи розширенням можливостей. З Києва також здавалося, що 

для НАТО не становитиме значних зусиль надати Україні цей 

статус, враховуючи, що його мають навіть нейтральні країни 

(Фінляндія, Швеція) та Грузія, яка разом з Україною отримала на 

саміті НАТО в Бухаресті запевнення, що обидві країни одного 

дня стануть членами Альянсу.

Утім, в Альянсі на це питання подивилися принципово інакше. 

Справді, як пояснюють дотичні до переговірного процесу 

особи, не так давно, у 2014-му, НАТО була ближча до надання 

Україні статусу Партнера посилених можливостей. Саме тоді 

його отримала й Грузія. Проте чотири роки тому українському 

керівництву це видалося недостатньо амбітною метою – 

такою для України був (і залишається) План дій щодо членства 

(ПДЧ). Сьогодні ж ситуація змінилася: до угорської протидії 

приєдналася низка інших країн (зокрема, Німеччина, Франція 

та Нідерланди), які виступили проти надання цього статусу 

Україні, передусім, через небажання провокувати Росію (звісно, 

цю причину висловлюють лише в неофіційних розмовах).

Варто відзначити, що до такого результату доклалася й 

сама Україна: в Альянсі чутливо сприймають її емфатичну та 

перебільшену реакцію щодо будь-якого щонайменшого поступу 

у відносинах з НАТО. Так, у деяких впливових державах-членах 

НАТО критично поставилися до інформаційної хвилі, яку в Україні 

спричинив один лише факт виправлення інформації на сайті 

Альянсу. Нагадаємо, аж до 9 лютого 2018 року на офіційному 

сайті НАТО зазначалося, що «країнами-аспірантами» є 

Боснія і Герцеговина, Грузія та Республіка Македонія, тоді як 

Україна, на думку НАТО, «ще з 2010 року (тобто року, коли 

було проголошено «позаблоковість» часів Януковича, – прим. 

К.З.) офіційно не переслідувала мети членства». Очевидно, з 

8 червня 2017 року це було фактологічною помилкою. Україна 

в переліку країн-аспірантів на сайті НАТО почала фігурувати 

аж після того, як Президент України Петро Порошенко нібито 

надіслав листа Генсекретарю Столтенбергу з докладним 

викладенням євроатлантичних прагнень України після зустрічі 

на Мюнхенській безпековій конференції в лютому 2018-го. 

Новина про текст на сторінці НАТО в новій редакції спричинила 

в Україні такий резонанс, що в Альянсі перелякалися: якщо 

надати Україні статус Партнера посилених можливостей, вона 

може це інтерпретувати й геть кардинально, видаючи бажане 

за дійсне. Ще до саміту офіційні особи НАТО підкреслювали: 

цей статус ніяк не можна тлумачити як крок до членства. А тоді 

вирішили і зовсім не давати Україні приводів для спекуляцій. У 

НАТО взагалі уникають розмов про членство і не втомлюються 

повторювати: Україна має фокусуватися на реформах, а не на 

символічних статусах та формулюваннях.

З-поміж позитивних для України аспектів саміту – підсумкова 

декларація, що містить недвозначні висловлювання як щодо 

визнання євроатлантичних амбіцій України, так і щодо дій Росії 

в Криму та на Донбасі і загрози Росії для самого Альянсу. В 

розмовах не під запис українські урядовці зізнаються: за кілька 

тижнів до саміту в Україні ніхто й сподіватися не міг на такий 

текст. Гострі формулювання у ньому з’явилися завдяки Канаді 

та США. Ще одна гарна новина саміту – власне роль США, яку 

вони хочуть і поки що готові відігравати для підтримки відносин 

України та Альянсу.
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ЄВРОАТЛАНТИЧНА ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Чи не найактивніше на теренах євроатлантичної інтеграції в 

звітному періоді працювала Верховна Рада. Почнімо з того, що 

незадовго до саміту українському парламенту таки вдалося 

ухвалити вже згадуваний Закон про національну безпеку. Крім 

того, 20 вересня Верховна Рада 321 голосом ухвалила передачу 

до Конституційного суду проекту внесення змін до Конституції 

щодо стратегічного курсу України на набуття членства в 

Європейському Союзі та в НАТО – цю ідею ще в лютому висловив 

президент Петро Порошенко. Суть її полягає у тім, щоб зробити 

євроатлантичний вибір України «незворотним», особливо, 

якщо за результатами парламентських виборів в Україні до 

влади прийдуть політичні сили з іншими пріоритетами. До речі, 

Закон про національну безпеку містить також положення про 

набуття членства в ЄС та НАТО як стратегічну мету України. 

Цілком очікувано, в НАТО такі декларативні кроки коментують 

як «суверенний вибір України» й без особливого ентузіазму.

Утім, навіть до нинішньої влади залишається низка запитань щодо 

запровадження вже наявного законодавства. Тоді як Закон про 

національну безпеку справді є довгоочікуваним кроком вперед 

щодо реформування сектору безпеки та оборони України, деякі 

з положень, на яких наполягали експерти та західні партнери, 

не знайшли в ньому відображення. Інші ж сформульовано таким 

чином, що дають змогу підмінити зміст формою.

По-перше, навіть сама процедура ухвалення закону не 

була безпроблемною. Щоб переконати народних депутатів 

проголосувати за цей закон, представники української влади 

звернулися до західних партнерів (так званої «Міжнародної 

дорадчої групи», тобто Представництва ЄС, НАТО, Посольства 

США та Консультативної Місії ЄС з питань реформування 

сектору цивільної безпеки) із проханням підписати листа, в 

якому йшлося б про відповідність законопроекту стандартам 

НАТО. Знайомі з ситуацією особи відзначають, що поява 

народного депутата та секретаря комітету ВРУ з питань 

національної безпеки та оборони Івана Вінника з листом в ефірі 

одного з провідних телеканалів викликала певну стурбованість 

серед партнерів, які не чекали, що їхня підтримка матиме 

настільки публічний розголос.

Так чи інакше, позитивна оцінка Міжнародною дорадчою 

групою тексту законопроекту не стало перешкодою для 

пропозиції близько 500 поправок під час його розгляду в Раді. 

Проте, зрештою, закон було ухвалено за редакції, яку західні 

партнери загалом вважають прийнятною. Окрім вже згадуваного 

парламентського контролю над сектором безпеки та оборони, 

закон, з-поміж іншого, передбачає призначення міністра 

оборони та його заступників з числа цивільних осіб з 2019 року, 

розмежування цивільно-планувальних та воєнно-операційних 

функцій сектору оборони (тобто розділення посад Начальника 

Генерального штабу та Головнокомандувача Збройних Сил 

України, на яких нині працює одна особа – Віктор Муженко) з 

2021 року та коригує повноваження СБУ.

Як і передбачали, в ухваленій версії закону так і не з’явилося 

норми про те, що колишнього військового може бути 

призначено міністром оборони не раніше, ніж за п’ять років 

після завершення служби. Таким чином, очікують, що нинішній 

Міністр оборони Степан Полторак просто змінить військовий 

однострій на цивільний костюм з 1 січня 2019 року. Про це, 

до речі, свідчать його публічні появи в цивільному одязі вже 

тепер. Про те, що Альянс не тиснутиме на Україну з приводу 

цієї норми, вже йшлося у попередньому випуску Truman In-

dex. Подейкують, що Україна в переговорах обеззброює 

представників Альянсу посиланнями на приклади Туреччини 

та США. У США стандарт демократичного контролю над 

сектором оборони через призначення цивільного міністра 

частково недотримано: генерала Джеймса Меттіса 

призначили на посаду Міністра оборони лише за три роки 

після завершення активної військової служби, а не за сім, як 

того вимагає американське законодавства. Щодо Туреччини, 

то в липні 2018-го міністром оборони там став Хулусі Акар, 

який на час призначення працював на чинній військовій посаді. 

До речі, видається, що міністр Полторак вже справді звик 

до думки про власний цивільний статус. Такі зміни непросто 

дадуться деяким його заступникам – один з прикладів опору 

змінам всередині української бюрократії. Деякі західні партнери 

також передбачають, що норма про розмежування посади 

Начальника Генерального штабу та Головнокомандувача 

Збройних Сил України складно втілюватиметься в життя.

Щодо СБУ, то норми чинного закону можна вважати 

«перемогою наполовину». Так, невластиву Службі безпеки 

функцію розслідування корупційних та економічних злочинів 

вилучено з її повноважень, тоді як «контррозвідувальний захист 

економічної безпеки держави» зберігся і в новому законі. НАТО 

вважає таке формулювання припустимим, хоча деякі українські 

експерти висловлюють стурбованість, що це дозволятиме СБУ 

й надалі влаштовувати атаки на бізнес.

Як зазначалося вище, оновлений закон про Службу безпеки 

має бути подано Президенту і внесено до парламенту до 

кінця поточного року. Проте ця вимога ніяк не обумовлює 

терміну ухвалення закону, а отже реформу цілком ймовірно не 

буде запроваджено до виборів, враховуючи незацікавленість 

нинішнього президента в зміні повноважень цього стратегічного 

для внутрішньої безпеки та впливу відомства.

Ба більше: коли саміт НАТО відбувся, Альянс відверто неготовий 

надавати Україні ПДЧ, Комісія Україна-НАТО залишається 

заблокованою, а Україна входить у передвиборчу кампанію. 

Питання, які стимули має Україна для запровадження реформ, 
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залишається без відповіді. Безумовно, як не втомлюються 

резонно повторювати представники НАТО українським 

співрозмовникам, Україна має здійснювати реформи для 

себе, а не для Заходу. Проте, як свідчить практика, тиск і 

стимули з боку західних партнерів є ефективними рушіями 

реформ в Україні. Відповідно, за їхньої відсутності та ще й під час 

передвиборчої кампанії істотного поступу від України чекати не 

варто. Навіть навпаки: офіційний Київ розраховує на підтримку, 

а не на тиск та показову солідарність з боку західних партнерів, 

щоб не дати відверто та приховано проросійським політичним 

силам в Україні приводів для критики ЄС та НАТО. Залишається 

сподіватися, що пакет законопроектів щодо спецслужб, який вже 

анонсували народні депутати (зокрема, про парламентський 

контроль над спецслужбами, про розвідку, про прозорість 

оборонно-промислового комплексу та про державну таємницю) 

таки проголосує парламент поточного скликання.

Поки ж робочими пріоритетами Україна-НАТО на 2019 рік є 

запровадження Річної національної програми оновленого типу 

(орієнтованої на якісні, а не кількісні індикатори); перегляд 

пріоритетів оборонної реформи (defense review); реформа 

логістики та держзакупівель тощо.

КОМПЛЕКСНИЙ ПАКЕТ ДОПОМОГИ: 
ТРУДНОЩІ РЕАЛІЗАЦІЇ

Україна і далі наполягає на досягненні взаємосумісності ЗСУ 

з силами Альянсу до 2020 року, як передбачає Стратегічний 

оборонний бюлетень. Проте оцінки і українських урядовців, і 

експертів щодо поступу в досягненні стандартів НАТО істотно 

різняться. Точні цифри можна навести хіба щодо практичної 

співпраці України з Альянсом. Україна в 2018-му відрядила 

338 військових для участі у восьми миротворчих місіях та/

або операціях під проводом НАТО. До кінця року вона планує 

збільшити цю кількість до 448 осіб у 9 операціях, у тім числі 

збільшити український контингент в Афганістані. Також до кінця 

року Україна планує взяти участь у 38 міжнародних навчаннях, з 

них два – під проводом НАТО.

Щодо трастових фондів, що мають допомогти Україні в низці 

царин – від медичної реабілітації до утилізації радіоактивних 

відходів – проекти демонструють неоднакові результати. 

Більшість започаткованих на саміті НАТО у Вельсі фондів 

реалізовано успішно й профінансовано більш ніж на 70% (деякі, 

як-от трастовий фонд з медичної реабілітації, навіть на понад 

90%). Проте трастовий фонд із логістики та стандартизації з 

жовтня 2018 року залишається наповненим на 33%. Керівна 

країна фонду – Чехія – навіть пропонувала закрити фонд у 2019-

му як неефективний, утім, наразі переговори усе ж схиляються 

до продовження фонду до червня 2019 року. Утім, ризик закриття 

фонду, безумовно, є неприємним сигналом як щодо готовності 

партнерів дотримуватися взятих на себе зобов’язань, так і 

стосовно спроможності України до фандрейзингу. Особливо на 

тлі її заклику відкрити ще один фонд для розмінування територій, 

що є підконтрольними українському уряду на Сході України.

Ще однією цариною співпраці, яка викликає в Україні певну 

стурбованість, є діяльність Платформи для вивчення досвіду 

протидії засобам гібридної війни в Україні. За рік існування в 

рамках Платформи відбулося лише два заходи – інавгураційна 

зустріч у Польщі та семінар зі стратегічних комунікацій у Вільнюсі. 

Офіс віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції готує на листопад перший масштабний захід 

у межах платформи, що відбуватиметься на українській 

території, – конференцію з протидії гібридним загрозам. Утім, 

підготовка до цього заходу довела: далеко не всі країни-члени 

Альянсу цікавить діяльність Платформи. На вересень участь 

у конференції підтвердили тільки представники Латвії, Литви, 

Фінляндії (де в жовтні 2017-го відкрився Європейський центр з 

експертизи і протидії гібридним загрозам) та Великої Британії. 

За винятком Британії, залучення країн Західної Європи видається 

проблематичним.

НЕПРОСТА УГОРЩИНА

Взаємини з Будапештом стали для України – дещо несподівано 

– окремим розділом у відносинах з Альянсом. Комісія Україна-

НАТО на найвищому рівні заблокована вже майже рік. І якщо 

раніше йшлося про блокування роботи лише на найвищому 

політичному рівні, нині йдеться про блокування Угорщиною 

оперативної співпраці: і робочих заходів, і фінансування 

окремих програм.

За декілька тижнів до саміту НАТО в Брюсселі під час зустрічі 

міністрів закордонних справ та міністрів освіти Угорщини та 

України під Ужгородом здавалося, ніби країни досягли згоди: 

Угорщина навіть оголосила про розблокування КУН. Проте вже 

за кілька днів угорська сторона докорінно змінила рішення.

Під час зустрічі на Закарпатті Україна й Угорщина погодилися 

щодо двох правок в українському законодавстві (вони збігаються 

з рекомендаціями Венеційської комісії). По-перше, перехідний 

період запровадження Закону України «Про освіту» має бути 

подовжено до 2023 року; по-друге, приватні школи з навчанням 

мовами ЄС має бути виведено з-під дії мовної норми, яку 

регулює стаття 7 Закону України «Про освіту». Тоді як пункт про 

подовження перехідних положень вже внесено до РНП-2019 (як 

такий, що відповідає потребам українських шкіл), другий пункт 

неоднозначно сприймають навіть українські урядовці. В Україні є 

побоювання, що вільніший режим для приватних шкіл дозволить 

Росії скористатися цією законодавчою шпариною для відкриття 

власних шкіл і промоції російської мови та культури в Україні.
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ПОДІЇ У ВІДНОСИНАХ УКРАЇНА-НАТО (БЕРЕЗЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2018 РОКУ). ОЦІНКА В БАЛАХ.

ДАТА ПОДІЯ БАЛИ

9 березня
Зустріч віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе з 

заступницею генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
+1

20 березня Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. +2

28 березня

Президент Петро Порошенко підписав Указ «Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна-

НАТО на 2018 рік».

 

Засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів.

+1

 +1

29 березня
Зустріч віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе з 

заступницею генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер у Брюсселі.
+1 

Зрештою, конфлікт з Угорщиною вже вийшов за межі дискусії 

навколо освітнього закону. Йдеться і про провокативну промову 

Орбана в Румунії, буцімто Україна ніколи не увійде до ЄС та НАТО, 

і про створення посади в угорському уряді уповноваженого 

з питань розвитку Закарпаття, і про нещодавній скандал з 

видачею угорських паспортів у Берегово (хоча це відбувалося 

на Закарпатті й раніше). Очевидно, що Будапешт налаштований 

на тривалий конфлікт, а за непередбачуваності Орбана і з 

наближенням виборів до Європейського парламенту годі 

прогнозувати його завершення, а отже – й розблокування роботи 

Комісії Україна-НАТО. До речі, саме на Закарпатті протидію своїй 

політиці відчуває не лише Україна, а й сам Альянс: Закарпаття 

стало єдиною областю, де відкриття виставки Центру інформації 

та документації НАТО, яку команда Центру демонструвала і на 

Півдні, і на Сході України, місцева влада не лише не відвідала, а й 

влаштувала інший захід у той самий час.

КОМУНІКАЦІЯ ЄВРОАТЛАНТИЧНОГО 
ВИБОРУ УКРАЇНИ

Варто відзначити, що за всіма пристрастями й інтригами 

діалогу Україна-НАТО питання комунікації євроатлантичного 

вибору українським виборцям залишається «у другому 

списку» пріоритетів. Попри затверджений ще в лютому План 

заходів для реалізації Концепції інформування громадськості 

про євроатлантичну співпрацю на 2018 рік, лише у вересні 

Держкомтелерадіо оголосило тендери на інформаційні 

кампанії щодо Альянсу в Україні. Потребу в них засвідчують як 

результати соціологічних опитувань, так і якісні дослідження. За 

підсумками нещодавнього опитування Фонду «Демократичні 

ініціативи», наявність в інформаційному просторі численних 

інформаційних матеріалів щодо НАТО відзначають лише 

14% опитаних громадян (на Сході – тільки 1%!). Не дивно, що 

НАТО досі не має всеохопної підтримки серед населення – 

загалом членство України в Альянсі підтримує 42%, а на Півдні 

та Сході – лише кожен п’ятий. Водночас зростає кількість 

прихильників позаблоковості. Якщо в листопаді 2015 року цю 

безпекову модель підтримували 23% громадян, у серпні 2018-

го таких було вже 35%. Варто зауважити: загалом населення 

не сприймає урядової комунікації з довірою. Відповідно, є 

потреба в громадських та мистецьких комунікаційних заходах 

для роз’яснення суті євроатлантичної інтеграції України.
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ДАТА ПОДІЯ БАЛИ

12-13 квітня Візит до Києва заступниці генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.  +2

14 травня
У штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Комітету з партнерств та колективної безпеки з Україною у форматі Процесу 

планування та оцінки сил (ППОС).
+1

28 травня Засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів.  +1

29 травня
У штаб-квартирі Альянсу відбулося засідання Комітету з питань партнерств та колективної безпеки у форматі Комісії 

Україна-НАТО з обговорення питань реалізації антикорупційних реформ в Україні.
+1

8 червня Відбулася зустріч Міністра оборони України Степана Полторака з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.  +2

21 червня Верховна Рада ухвалила Закон «Про національну безпеку України». +1

26 червня
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом 

Столтенбергом.
 +1

5 липня Президент підписав Закон «Про національну безпеку України».  +2

11-12 липня 

Україна взяла участь у саміті НАТО в Брюсселі, зокрема, у форматі засідання Північноатлантична рада-Україна-Грузія та 

зустрічі високого рівня «Рішуча підтримка».
+2 

Текст підсумкової декларації саміту НАТО, у якому підтверджується членство України в Альянсі як кінцева мета її інтеграції 

та загроза Росії для України та НАТО.
+1 

Україна не отримала статусу Партнера посилених можливостей. -2 

Угорщина заблокувала засідання Комісії Україна-НАТО й ухвалення тексту підсумкової декларації Україна-НАТО. -5 

16 липня
У штаб-квартирі НАТО відбулося чергове засідання Керівного комітету Програми професійного розвитку цивільного 

персоналу сектору безпеки та оборони України.
 +1

5 вересня

У штаб-квартирі Альянсу відбулася робоча зустріч заступника начальника Національного університету оборони України 

імені Івана Черняховського з навчальної роботи генерал-майора Сергія Салкуцана з директором Програми НАТО 

«Вдосконалення військової освіти» (DEEP) паном Маріушем Солісом.
+1

6 вересня

Під час багатонаціональних навчань «Репід Трайдент-2018» (Rapid Trident-2018) командувач Сухопутних військ Збройних 

Сил України генерал-полковник Сергій Попко та командувач Сухопутних військ НАТО генерал-лейтенант Джон С. Томсон 

ІІІ підписали Лист про співпрацю між відповідними Командуваннями.
 +1

13-14 

вересня

Візит до України заступника генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки Алехандро 

Альваргонсалеса.
+1

20 вересня
Верховна Рада України ухвалила передачу до Конституційного суду проекту внесення змін до Конституції щодо 

стратегічного курсу України на набуття членства в Європейському Союзі та НАТО
 +2
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TRUMAN AGENCY об’єднує досвiд фахiвцiв з рiзних сфер: стратегiчне 

планування, PA&GR, лобiзм та мiжнароднi комунiкацiї.

TRUMAN Agency проводить кампанiї, спрямованi на вирiшення питань 

українського бiзнесу та вiдкриття нових перспектив для iноземних 

компанiй в Українi.

Наша команда вибудовує довготривалi та довiрчi вiдносини з кожним 

клiєнтом та партнером. Ми не визнаємо ситуативних рiшень. Наш стиль 

– розробка та реалiзацiя довгострокових стратегiй та максимiзацiя 

можливостей. 

Розумiння процесiв прийняття рiшень в Українi та закордоном дає нам 

змогу налагодити продуктивнi вiдносини та привести клієнта до його 

мети. З усiх можливих iнструментiв ми обираємо саме тi, якi спрацюють у 

кожному конкретному випадку.

ТЕТЯНА ГАЙДУК

Керівник аналітичних проектів
e-mail: tetianagaiduk@truman.ua

© Повне або часткове вiдтворення матерiалiв дослiдження допускається 

виключно за згоди авторiв проекту.

Центр “Нова Європа”

Партнер проекту

.

КОНТАКТИ: вул. Iгорiвська, 1/8, Київ, 04070 

  Тел.: +380 98 175 97 46  

  www.truman.ua




