


Довіра. Ось чого сьогодні бракує Україні і від громадян, і часто від іноземних партнерів. Я пишу вступне слово до дев’ятого випуску 

TRUMAN Index за два тижні після скасування воєнного стану в країні. Добре пам’ятаю, що писали і говорили, коли указ про його 

запровадження тільки набув чинності: президент подовжить його термін, вибори доведеться перенести, Порошенко стане військовим 

диктатором. Зрештою, воєнний стан завершився, а Україна чітко дала зрозуміти: ситуація в Азовському морі є справді загрозливою. І 

партнери в США, ЄС та НАТО сприйняли цей сигнал серйозно.

Відсутність довіри – істотна втрата. Й адміністрація відчуває це зараз, коли її найнеобхідніші та логічні дії піддають критиці всередині 

країни. По суті, хоч би що вона зробила, її чекає лише недовіра. А уявіть на мить, що Петро Порошенко не підписав Указу про воєнний 

стан. Що б тоді говорили експерти і спостерігачі? Президент недооцінює загрозу, діє недостатньо рішуче, він слабкий. А як реагували б 

союзники, якщо Україна сама не готова реагувати безкомпромісно, – риторичне питання. Очевидно, в ситуації з воєнним станом вони 

поставилися до дій адміністрації з більшою довірою, ніж ми самі.

Нам пощастило, що дуже небайдужі люди в світі створюють інфраструктуру довіри навколо України. Завдяки цьому ми можемо 

розраховувати на підтримку і допомогу союзників (і, як наслідок, на довіру до дій адміністрації всередині країни). Екс-посол США в Росії, 

людина з досвідом заступника міністра оборони США з питань міжнародної безпеки та заступника генерального секретаря НАТО 

Александер Вершбоу – один із тих, хто добре розуміє, що спіткало Україну і як їй вийти з цього становища. Я дякую панові Послу за вступне 

слово до нашого журналу: це не лише приклад довіри, а й оцінка нашої репутації. Довіра коштує дорого, але ціна себе виправдовує, коли 

з неї народжується репутація.
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Радий вітати читачів першого TRUMAN Index 2019 року. Це видання є безцінним інструментом як для науковців, так і для політиків, 

адже дає всебічний аналіз подій у відносинах України з Європейським Союзом, США, НАТО, Росією та Китаєм.

Останні тижні 2018-го позначено драматичними й потенційно зловісними подіями в Чорному морі та Керченській протоці. 

25 листопада Росія незаконно заблокувала та закрила Керченську протоку, злочинно атакувала й захопила три українські судна, 

грубо порушивши міжнародне право та двосторонні домовленості з Україною. На відміну від анексії Криму та неоголошеної війни на 

сході України, ця атака не була двозначна, суперечлива, здійснювана «зеленими чоловічками» без розпізнавальних знаків. Це був акт 

прямої агресії з боку військово-морського флоту та служби безпеки Росії проти суверенної держави з порушенням її прав у Чорному 

та Азовському морях (води останнього ділять Україна та Росія).

Ці дії можна вважати лише умисними, з метою дестабілізації України напередодні виборів та послаблення її економіки. 

Сполучені Штати та Європейський Союз риторично засудили їх, зажадавши повернення захоплених Росією суден і моряків. 

Проте вони не зважилися на жодні конкретні кроки. Якщо на листопадові події відреагують лише повчаннями, російський 

президент Владімір Путін вважатиме це зеленим світлом для подальшої ескалації, в тім числі блокади або й анексії Азовського 

моря, а також нових наступів на сході України.

Події 25 листопада не були виняткові. Росія маленькими кроками посилювала тиск на Україну влітку та восени 2018 року, аналогічно до 

повзучої агресії Москви проти Грузії навесні й влітку 2008-го. Це базується на переконанні, що жоден маленький крок не спричинить 

нічого, крім політичних протестів Заходу.

Попередні дії Росії зловісні в ретроспективі. Впродовж 2018 року на лінії зіткнення в окупованому Донбасі постійно відбувалися 

артилерійські та ракетні обстріли українських військових і цивільних об’єктів силами під російським командуванням. Продовж усього 

літа Росія втручалася в міжнародні морські перевезення до та з українських портів Маріуполя і Бердянська, що в Азовському морі, 

завдавши значних збитків місцевій та національній економіці. На початку листопада Кремль застосував дзеркальні санкції проти 
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українських компаній та прозахідного бізнесу. А в середині листопада дозволив «вибори» на окупованих територіях Донецької і 

Луганської областей, грубо порушуючи Мінські домовленості 2015 року.

Схоже, Москва прагне виставити Україну failed state, що не може захистити власних кордонів. На виборах 2019 року вона сподівається 

привести до влади в Києві гнучкішого лідера й розвернути в зворотній бік його зближення з ЄС та НАТО. Суверенітет України та її 

прагнення європейського майбутнього, безумовно, є дуже важливими, як і довіра до зобов’язань Заходу щодо міжнародного порядку, 

який підпорядковано верховенству права, а не законам джунглів.

Риторичне засудження Сполученими Штатами та Євросоюзом – захід потрібний, але недостатній. США та союзники у ЄС мали 

б завдати Росії реальних фінансових втрат, якщо вона не змінить курсу. Йдеться про посилення економічних санкцій проти 

російських судноплавних компаній, банків та персональних друзів Путіна, що причетні до торгівлі з незаконно окупованими 

українськими територіями.

Також США та їхні союзники повинні розширити присутність НАТО в Чорному морі, демонструючи таким чином підтримку України та 

свободи судноплавства в міжнародних водах. Варто й збільшити підтримку українських військово-морських сил, надавши, зокрема, 

системи берегової охорони для їхнього розгортання на узбережжі Азовського моря. Інакше Росія віритиме в безкарність ескалації – 

сьогодні проти України, завтра проти Заходу.
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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: +32
НЕГАТИВНI БАЛИ: -2
ЗАГАЛОМ: +30
TRUMAN INDEX: +1,58

ВIДНОСИНИ 
УКРАЇНА-США

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН

Останні три місяці року в українсько-американських відносинах позначено щонайменше двома подіями. Перша – перезапуск Комісії 

стратегічного партнерства Україна-США, інавгураційне засідання якої відбулося у Вашингтоні на рівні міністра закордонних справ 

України і держсекретаря США. Відновлення роботи Комісії українська дипломатія активно й наполегливо домагалася з початку 

президентства Петра Порошенка, попри певний скепсис з боку Вашингтона щодо доцільності такого бюрократичного формату. Саме 

тому ця подія мала першочергове значення для української сторони. Засідання Комісії дало також чітке розуміння нинішніх пріоритетів 

у взаєминах між Україною та США. Вони стали очевидні внаслідок переформатування робочих груп Комісії і явної пріоритизації роботи 

трьох із них: безпека та протидія російській агресії, права людини та гуманітарні питання, економіка та енергетика. 

Друга – криза навколо Керченської протоки, яку спровокував збройний напад РФ на українські кораблі та захоплення моряків. 

Кульмінацією реакції США на ці події стало скасування президентом Трампом зустрічі з президентом Путіним із аргументацією, що 

російська сторона і далі утримує українських моряків та кораблі. Водночас на момент написання цього звіту було невідомо: чи варто 

вважати скасування зустрічі між Трампом і Путіним відповіддю США на агресію РФ у Чорному морі, чи лише першою частиною відповіді, 

за якою будуть конкретні дії, а не лише політика правильних заяв. Також під питанням є те, що зрештою переважить в американському 

реагуванні на кризу: активне залучення чи свідоме делегування цього питання європейським союзникам. На тлі масових заяв з боку 

представників адміністрації США про те, що ті мали б узяти на себе лідерство в питаннях України, складається враження, що саме 

Німеччину й інші європейські країни в Білому Домі можуть «призначити» відповідальними за будь-яку подальшу ескалацію чи, де-факто, 

анексію Азовського моря Росією. Так само, як президента Обаму було «призначено» відповідальним за анексію Криму.

З інших подій важливо відзначити давно очікуваний у Києві візит міністра енергетики США Ріка Перрі. Під час нього американський 

урядовець з огляду на ресурсний потенціал назвав Україну «Техасом Європи». Якщо не рахувати приїзду радника президента США з 

нацбезпеки Джона Болтона на День незалежності України, візит Перрі став візитом найповажнішого представника американського 

уряду в Україну не лише в звітному періоді, а й у 2018-му загалом. У цьому є й певний символізм, враховуючи важливість енергетичних 

питань у двосторонніх відносинах. Сполучені Штати в цьому періоді досить активно опонували реалізації проекту «Північний Потік-2». 

Проте відбувалося це передусім вербальним чином: за допомогою заяв або резолюції Палати представників Конгресу США, яка, між 

тим, має лише рекомендаційний характер.

З мінусів періоду – відхід з посади міністра оборони США Джеймса Меттіса, чи не найбільшого симпатика України серед топ-урядовців 

нинішньої адміністрації Сполучених Штатів.

Загалом варто відзначити: хоч би яка тривала й ефективна була нинішня версія Комісії стратегічного партнерства, серйозним викликом 

у відносинах між Україною та США залишається їхня побудова на основі спільних інтересів, а не поточних кризових явищ.

АЛЬОНА ГЕТЬМАНЧУК
директорка Центру 
“Нова Європа”
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ХРОНIКА ВIДНОСИН

КОМІСІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА УКРАЇНА-
США І ОНОВЛЕНІ ПРІОРИТЕТИ

Найпомітнішим досягненням у політичному діалозі двох країн за 

звітний період стало відновлення роботи Комісії стратегічного 

партнерства Україна-США. Відбулося інавгураційне засідання за 

головування міністра закордонних справ України та держсекретаря 

США. Точніше, Павло Клімкін завершував роботу Комісії зустріччю та 

брифінгом з Майком Помпео. Під час самого засідання робочих груп 

від Держдепу головував заступник держсекретаря Весс Мітчелл. 

Перезапуск Комісії певним чином «відзначив» десяту річницю Хартії 

про стратегічне партнерство. Її під завісу президентства Джорджа 

Буша-молодшого в грудні 2008-го підписали тодішні голови 

української та американської дипломатії Володимир Огризко та 

Кондоліза Райс як певну компенсацію невдалої заявки на отримання 

Плану дій щодо членства в НАТО на Бухарестському саміті Альянсу 

в квітні того ж року.

Відновлення роботи Комісії є, безперечно, результатом небаченої 

наполегливості української сторони на всіх рівнях – від посольства 

України в США до президента України, який особисто пояснював 

важливість цього кроку двом держсекретарям за нинішньої 

адміністрації та іншим урядовцям США. Петро Порошенко має 

персональну історію, що пов’язана з роботою Комісії: в грудні 

2009-го саме він на посаді міністра закордонних справ спільно 

з тодішнім держсекретарем Гілларі Клінтон інавгурував її перше 

засідання. Таких засідань потім відбулося ще два – за участю тієї 

ж Клінтон і міністра закордонних справ Костянтина Грищенка. 

Останнє засідання однієї з найважливіших на той час робочих 

груп Комісії (з питань  політичного діалогу і верховенства права) 

відбулося в Державному департаменті в останній повний рік 

президентства Януковича, у лютому 2013 року. На ньому автор цих 

рядків була присутня в статусі спостерігача. 

Показово, що Комісію вдалося перезапустити саме за 

президентства Дональда Трампа, хоча це рішення команда Петра 

Порошенка наполегливо адвокатувала і за другої каденції Барака 

Обами. Тоді зусилля України не увінчалися успіхом. Американська 

сторона дотримувалася думки, що постійне опікування 

українським досьє з боку віце-президента Байдена є значно 

важливішим за будь-які формальні комісії. За адміністрації Трампа 

українським переговірникам також пояснювали: діалог США та 

України достатньо просунутий і без подібних бюрократичних 

інструментів. Вашингтон зазвичай запроваджує такі механізми з 

тими країнами, з якими відносини помітно недорозвинені.

Варто зауважити: українська сторона вбачала для себе ідеальний 

варіант у відновленні Комісії на рівні президента України та віце-

президента США (за прикладом Комісії Кучма-Гор). Напередодні 

старту президентської кампанії інавгурація Комісії на рівні 

Порошенко-Пенс була би більш ніж бажаною дипломатичною, 

а також піар-подією. Проте в певний момент у Києві сигнали 

з Вашингтона інтерпретували як такі, що Пенс на відміну від 

попередника має дещо інші, не зовнішньополітичні пріоритети. Тож 

міністерський рівень став своєрідним компромісом, хоча надій на 

його підвищення в українській столиці остаточно не поховали.

Чому для української сторони перезапуск Комісії став таким 

важливим, якщо відкинути піар-ефект цієї події? Наші впливові 

співрозмовники в Києві пояснюють: насамперед, щоб забезпечити 

можливість регулярного діалогу з Вашингтоном за зачиненими 

дверима й усі найделікатніші теми обговорювати віч-на-віч. 

Умовно кажучи, замість того, щоб обмінюватися заявами чи 

певною стурбованістю в публічному просторі, краще обговорити 

все за зачиненими дверима в межах відповідної робочої групи.

Це, до речі, вже випробувано під час засідання робочих груп 

16 листопада. Тоді деякі питання американська сторона ставила 

досить гостро, але дискусія лишалася конструктивною (приміром, 

щодо реєстраційних документів внутрішніх переселенців, 

обмеження доступу до російських соціальних мереж тощо).

Українська сторона також посилалася на потребу саме 

ефективного бюрократичного механізму, який би об’єднував 

українських та американських партнерів певними зобов’язаннями 

(зокрема у вигляді відповідних доручень) після засідання кожної 

робочої групи.

Варто відзначити, що стабільний і передбачуваний діалог з 

Вашингтоном особливо важливий за часів дипломатії експромтів 

президента Трампа. Комісія стратегічного партнерства – це 

своєрідний тест: чи мають шанс на виживання традиційні, 

бюрократичні дипломатичні формати за нетрадиційної дипломатії 

Дональда Трампа. Зокрема в українсько-американських 

відносинах. Як свідчить практика, за президента Трампа діалог 

на найвищому рівні між Києвом та Вашингтоном в принципі 

не може мати передбачуваного й системного характеру. 

Лише координація та постійний контакт на інших рівнях здатні 

підтримувати українсько-американські відносини в постійному 

тонусі. Враховуючи майбутні вибори в Україні, особливо важливо, 

якщо цей діалог з обох боків провадитимуть не лише політичні 

призначенці, а й носії інституційної пам’яті тих чи інших відомств.

Поки стабільним і передбачуваним партнером України в США 

залишається Конгрес з його двопартійною підтримкою Києва 

або, принаймні, несприйняттям дій Росії Путіна.  Саме тому на 

проміжних виборах до Конгресу США у Києві вболівали не за певну 

політичну силу, а за окремих представників Республіканської 
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та Демократичної партій. Загалом вибори не мали поганих 

новин для Києва: до Конгресу 116-го скликання переобрано 

всіх членів Сенатського та Конгресового українського кокусів, 

що брали участь у виборах, за винятком сенаторів-демократів 

Доннеллі та Нельсона, а також конгресменів Роскама та Кроулі. 

На місце співголови Конгресового українського кокусу Сенді 

Левіна, що вирішив не балотуватися, обрано його сина Енді 

Левіна. Чи не найбільше Київ схвилювало рішення не йти на 

вибори голови Сенатського комітету з закордонних справ Боба 

Коркера. Найімовірніше, його місце посяде сенатор Джеймс Ріш. 

В українських дипломатичних колах його вважають за такого, 

що підтримує Україну. Водночас американські експерти, які 

опікуються російським досьє, кажуть, що він більш схильний до 

діалогу з Росією. Як приклад згадують його візит у складі делегації 

Сенату США до Москви на початку липня цього року.

Повертаючись до засідання Комісії стратегічного партнерства, 

важливо відзначити, що ця зустріч дала чітке розуміння нових 

пріоритетів у відносинах між Україною та США впродовж 

останніх років. Це стало можливим завдяки переформатуванню 

робочих груп і явній пріоритизації трьох із них: безпека та 

протидія російській агресії, права людини та гуманітарні питання, 

економіка та енергетика. Всі ці питання в досить розлогому вигляді 

відображено в спільній заяві Комісії стратегічного партнерства. 

Також саме ці питання неодноразово супроводжували наш 

двосторонній діалог впродовж останніх кількох місяців.

У цей підзвітний період відбувся нарешті візит в Україну міністра 

енергетики США Ріка Перрі. Якщо не рахувати непублічного 

візиту Майка Помпео в статусі голови ЦРУ та радника з питань 

нацбезпеки США Джона Болтона на День незалежності України, 

це, напевно, найповажніший візит представника американського 

уряду в Україну цього року. Перрі мав плани приїхати ще торік, 

але мусив їх підкоригувати. Крім України, він відвідав ще кілька 

країн Центральної Європи. Його регіональне турне загалом могло 

б відбуватися під гаслом: «За диверсифікацію енергопостачань. 

Проти «Північного потоку-2». Його візит до Києва найбільше 

запам’ятається заявою про те, що Україна з огляду на ресурсний 

потенціал могла б стати «Техасом Європи». Візит Перрі 

відбувався на тлі продовження активної співпраці з компанією 

Westinghouse з диверсифікації постачання ядерного палива в 

Україну (американське ядерне паливо вже замінило російське 

на шести з п’ятнадцяти енергоблоків українських АЕС) та зі 

збільшення потужностей вітчизняних енергоблоків. А також на тлі 

спільного проекту компанії Holtec з Енергоатомом зі спорудження 

Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

 Щодо «Північного Потоку-2», то впродовж підзвітного періоду на 

всіх рівнях пролунало чимало рішучих заяв із засудженням його 

будівництва. 11 грудня в Конгресі США ухвалено досить жорстку 

резолюцію з критикою проекту і закликом до запровадження 

санкцій. Загалом за підрахунками заступника держсекретаря 

США Френсіса Феннона на розгляді в Конгресі перебуває близько 

десяти законопроектів, що спрямовані проти енергетичного 

сектора Росії. Проте факт залишається фактом: понад 200 

кілометрів «Північного Потоку-2» вже збудовано, а опозиція до 

проекту й надалі формується переважно вербальним чином.

Кількість заяв із критикою газогону істотно зросла після загострення 

кризи в Керченській протоці. Заклики до європейських партнерів 

переглянути плани з його будівництва пролунали на різних 

американських рівнях.

КЕРЧЕНСЬКА КРИЗА

Про увагу США до загострення ситуації в Азовському морі 

ми писали в попередньому періоді. Саме тоді представник 

Держдепартаменту відвідав Генічеськ. Наприкінці серпня 

Державний департамент видав досить жорстку заяву щодо 

затримань російською стороною в Азовському морі суден, які 

прямували до українських портів.  Загалом до збройного інциденту 

25 листопада США тричі впродовж року висловили стурбованість 

ситуацією в Азові у відповідних заявах (у травні, серпні та 

листопаді). Також американська делегація п’ять разів ставила це 

питання на Постійній Раді ОБСЄ  (OSCE Permanent Council).

Чимало часу цьому питанню приділено й під час засідання 

Комісії стратегічного партнерства Україна-США. Спільна заява 

містить цілий пасаж щодо ситуації навколо Азову з засудженням 

агресивних дій Росії: «Обидві сторони підкреслили: агресивна 

діяльність Росії в Азовському морі створила нові безпекові, 

економічні, соціальні та  екологічні загрози для всього азовсько-

чорноморського регіону». Водночас, попри високу обізнаність 

у Вашингтоні щодо ситуації в Азові та готовність до можливої 

ескалації, після нападу 25 листопада на українські військові кораблі 

Сполучені Штати видавалися трохи розгубленими. Першу реакцію 

офіційних осіб США більшість експертів по обидва боки Атлантики 

оцінили як дещо запізнілу й невпевнену. В дипломатичних колах 

таку розгубленість пояснюють динамічним розвитком ситуації, 

прагненням включити до неї всі основні акценти і небажанням 

робити передчасні заяви (так було з заявою представників ЄС, яку 

озвучили, коли ситуація ще перебувала в розвитку). У Вашингтоні 

також чекали ухвалення рішення про воєнний стан. Там, як і в 

інших країнах, та й власне в Україні, побоювалися його наслідків у 

контексті перенесення старту виборчої кампанії. Загалом рішення 

про воєнний стан викликало в наших партнерів чимало запитань 

щодо його своєчасності та доцільності. Відповідно, були надіслані 

сигнали щодо потреби його завершити в місячний термін.

Так чи інакше, перша реакція Вашингтона на кризу в Керченській 

протоці виявилася дещо спонтанною і навіть двозначною. 
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Заяви як президента США, так і Держдепартаменту містили 

висловлювання, які можна було інтерпретувати як закид на 

адресу двох сторін (зокрема, заклик Держдепу до обох сторін 

бути стриманими й дотримуватися взятих на себе міжнародних 

зобов’язань). «Ми закликаємо президентів Порошенка та Путіна 

до прямого контакту заради розв’язання цієї ситуації», – ще одне 

звернення, яке викликало щонайменше подив в українській 

столиці. Найчіткішу заяву щодо агресії в Азовському морі в першу 

добу після акту агресії зробила посол США в ООН Ніккі Гейлі.

Загалом за тиждень від початку Керченської кризи Україна мала 

змогу переконатися, чи спроможні нині США швидко й ефективно 

діяти в подібних кризових ситуаціях. Адже в цьому конкретному 

випадку йшлося про першу серйозну ескалацію навколо України 

за президентства Трампа із залученням безпосередньо російських 

військових. Голова Білого Дому мав можливість довести, чим його 

поведінка відрізняється від Обами, якого Трамп звинувачує у де-

факто втраті Україною Криму. 

Зрештою, президент США скасував зустріч із російським лідером 

в Аргентині, аргументуючи це тим, що Росія не відпустила 

затриманих українських моряків і судна (інші мотиви скасування 

зустрічі можливі, але підтверджень на їхню користь бракує). 

Важливо зауважити: це чи не вперше Дональд Трамп особисто 

звернув увагу на питання українських в’язнів Кремля, хоча 

Україна в цьому разі класифікує їх як військовополонених. Раніше, 

за нашою інформацією, всі спроби мотивувати його озвучити 

позицію щодо звільнення ув’язнених українців зазнавали фіаско. 

Цей випадок свідчить, що принаймні в певних ситуаціях Трамп  все 

ж дослухається думки радників. 

Поширеною є думка, що Трамп, навпаки, мав зустрітися й 

обговорити з Путіним цю тему. Проте ми гадаємо, що скасування 

зустрічі стало сильнішим кроком для привернення уваги до 

ситуації, аніж якби зустріч відбулась. Після Гельсінкі є серйозні 

підстави вважати, що під час особистої зустрічі з російським 

лідером Трамп не зміг би краще відстояти позицію, ніж зробив 

це у Твіттері. Звісно, не варто забувати: політика публічних 

ультиматумів не працює з нинішнім російським режимом й 

одного твіта замало, щоб Росія повернула українських моряків 

та кораблі. Так само недостатньо цього кроку для того, щоб РФ 

змінила тактику поведінки в чорноморському регіоні, фактично 

застосовуючи спроби повзучої анексії Азовського моря слідом 

за захопленням Криму. Нарешті, виникає питання: скасування 

зустрічі в Аргентині власне і стало відповіддю Трампа на агресію 

РФ чи лише першою частиною відповіді, за якою будуть інші дії? 

На час написання матеріалу обговорювали різні варіанти реакції 

на стримування Росії в Керченській протоці, однак навіть за місяць 

після агресії їх не  було застосовано. Єдиною позитивною новиною 

з практичною складовою стало оголошене  наприкінці грудня 

Держдепартаментом рішення про надання Україні у відповідь 

на агресію РФ в Чорному морі 10 млн доларів на нарощування 

воєнно-морських сил України. Водночас, без жодних деталей, на 

що саме будуть задіяні ці кошти.

На тлі закликів України до відповідної реакції Заходу на дії РФ у 

Чорному морі, досить невчасною є оголошена відставка міністра 

оборони генерала Джеймса Меттіса, про можливість якої ми 

писали в попередніх випусках TRUMAN Index і яка стала ще одною 

негативною новиною для Києва після відставки посла США в ООН 

Ніккі Гейлі. Меттіс був чи не найбільшим симпатиком України серед 

топ-урядовців нинішньої адміністрації і тим, хто чи не найбільше 

розумів загрози, які походять від Росії та важливість адекватної 

реакції на ці загрози.

Поки що достатньо показовою в реакції США на Азовську кризу 

є постійна апеляція до того, що європейські партнери мусять 

проявити лідерство в цьому питанні. Як зазначив «не для запису» 

представник Держдепартаменту на брифінгу у відомстві, 

«європейські  союзники мають відповідати за те, що відбувається 

на їхньому задньому дворі». Якщо позиція делегування української 

кризи європейським партнерам посилюватиметься, тоді постане 

питання: чим Дональд Трамп відрізняється від Барака Обами, який, 

фактично, передав українське питання Ангелі Меркель?

На тлі масових заяв та докорів з боку представників адміністрації 

США про те, що європейські союзники мали б узяти на себе 

лідерство в питаннях України, складається враження, що саме 

Німеччину й інші європейські країни в Білому Домі можуть 

«призначити» відповідальними за будь-яку подальшу ескалацію 

чи, де-факто, анексію Азовського моря. Так само, як президента 

Обаму було «призначено» відповідальним за анексію Криму.

Делегування українського питання європейським партнерам 

не влаштовує Київ та українське суспільство. Результати 

загальноукраїнського опитування, яке на замовлення Центру 

«Нова Європа» здійснив Фонд «Демократичні ініціативи», 

свідчать: українці чекають від США передусім безпекових гарантій 

– запровадження нових санкцій щодо РФ та підтримки членства 

України в НАТО. Останнє, до речі, відбито в тій же спільній заяві 

Комісії зі стратегічного партнерства. Це різко дисонує з відповідями 

на аналогічне питання про потенційну допомогу ЄС. Там більшість 

респондентів зазначили, що чекають від Євросоюзу, насамперед, 

тиску на українську владу в питанні реформ.

Щодо ситуації навколо Донбасу, то в цьому періоді на українсько-

американському треку увагу було прикуто до подовження чинності 

Закону про особливий статус окремих районів Донеччини та 

Луганщини (його США активно промотували, щоб запобігти 

звинуваченням на адресу України в невиконанні Мінська). А також 
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до незаконних «виборів» в ОРДЛО, сам факт проведення яких 

засуджували разом з європейськими учасниками Нормандського 

формату. Питання миротворчої місії на Донбасі й інших аспектів 

врегулювання відійшло на задній план. Хоча спецпредставник 

Курт Волкер, за нашою інформацією, намагався утримувати 

контакт з російським візаві, щоб зрозуміти, що можна зробити 

в цьому напрямку ще до виборів в Україні. Він, стверджують, 

надіслав Суркову відповідного листа із запитом на зустріч. Проте 

її, судячи з заяви самого Волкера, довелося скасувати після 

подій у Керченській протоці. Впливовий український дипломат, 

натомість, заявив, що позиція американської сторони в питанні 

врегулювання на Донбасі «надихає»: мовляв, з усіх принципових 

вона збігається з українською.

ГОЛОДОМОР ЯК ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Нинішній період став визначальним для процесу, який у США 

запущено досить давно, але найпомітніші плоди він дав в останні 

місяці. На кінець року вже 21 американський штат визнали 

Голодомор геноцидом українського народу на місцевому 

рівні. Зазвичай визнання відбувається у вигляді відповідних 

прокламацій на рівні губернаторів штатів або мерів міст. Також 

встановлюється певний день, місяць чи рік для відзначення 

річниці. Важливо зауважити, що в деяких американських штатах 

увесь 2018-ий проголошено роком вшанування жертв Геноциду 

українського народу.

Нарешті, відповідні резолюції ухвалили Сенат і Палата 

представників США. У постановах обидві палати Конгресу 

визнали висновок Комісії з голоду в Україні: Сталін і його оточення 

чинили геноцид проти народу України в 1932-1933 роках.

Це було зроблено попри підривну діяльність, ймовірно, 

російського походження: від звинувачень України в антисемітизмі 

(з використанням членів Конгресу і з явним наміром налаштувати 

проти України та визнання Голодомору геноцидом єврейські 

організації США) до кампанії зі дзвінками пранкерів від імені 

посла України в США Валерія Чалого губернаторам та мерам 

з проханням зняти з порядку денного визнання Голодомору 

геноцидом українського народу. Проте ці плани було вчасно 

викрито й визнання Голодомору геноцидом українського 

народу  нарешті стало політичним мейнстрімом у США як на 

федеральному, так і на місцевому рівнях.

TRUMAN ▪ INDEXВIДНОСИНИ УКРАЇНА-США

ПОДIЇ У ВIДНОСИНАХ УКРАЇНА-США (ЖОВТЕНЬ-ГРУДЕНЬ 2018 РОКУ ). ОЦIНКА В БАЛАХ

ДАТА ПОДІЯ БАЛИ

2 жовтня
Посол США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон закликала Угорщину не блокувати Комісію Україна-НАТО через ухвалений 

Києвом закон про освіту, назвавши Україну одним з ключових союзників і партнерів Альянсу. +0,5

4 жовтня

Сенат США визнав Голодомор геноцидом українського народу. Про це йдеться в ухваленій одностайно двопартійній 

резолюції, що стала першим в історії Конгресу США правовим актом, де Голодомор визнано геноцидом. Загалом на 

кінець року 21 американський штат на місцевому рівні визнали Голодомор в Україні геноцидом українського народу.
+2

12 жовтня

США закликали Росію скасувати незаконні «вибори» в ОРДЛО. Про це йдеться у заяві речниці Держдепу Гізер Науерт, 

яка також привітала подовження Верховною Радою чинності закону про особливий статус окремих районів Донецької і 

Луганської областей. Вона відзначила: виконання Україною Мінських домовленостей різко контрастує з діями Росії, що їх 

не виконує.

+0,5

15 жовтня
Президент Трамп в інтерв’ю телеканалу CBS заявив, що допомагає Україні значно більше, ніж його попередник президент 

Обама: «Я той, хто дав Україні наступальне озброєння й протитанкові системи. Обама цього не зробив». +1

23 жовтня
Відбулося восьме засідання Українсько-американської ради з торгівлі та інвестицій. Під час зустрічі узгоджено подальші 

кроки зі спрощення взаємного доступу до ринків, щоб підтримати тренд до нарощування двостороннього товарообігу. +2
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ДАТА ПОДІЯ БАЛИ

26 жовтня
Радник з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що було б корисно, якби Росія забралася з Криму та Сходу України, 

припинила втручатися у вибори в США і була менш нав’язливою на Близькому Сході. Як повідомило +1

10-12 

листопада

Відбувся перший візит в Україну міністра енергетики Ріка Перрі. Під час нього Перрі, зокрема, заявив: «Ви можете не лише 

бути основним постачальником в плані завезення скрапленого газу через Польщу, а потім звідти забезпечувати Європу. 

Потенціал розвідки та видобутку в Україні такий (і це моя своєрідна заява): Україна може стати Техасом у Європі».
+3

16 листопада
У Вашингтоні відбулося інавгураційне засідання оновленого формату Комісії стратегічного партнерства Україна-США 

під головуванням міністра закордонних справ Павла Клімкіна та держсекретаря США Майка Помпео. +4

26 листопада

Відбулася телефонна розмова між президентом України та держсекретарем США. Петро Порошенко та Майк Помпео 

обговорили акт російської агресії проти України в Чорному морі. Держсекретар вкотре підтвердив: США підтримують 

суверенітет і територіальну цілісність України включно з її територіальними водами.
+2

26 листопада

Державний департамент США виступив із заявою, в якій засудив агресивні дії РФ у Керченській протоці та закликав 

звільнити захоплених моряків та судна. Водночас у заяві йдеться про потребу виявляти стриманість і дотримуватися 

міжнародних зобов’язань обома сторонами, а також міститься заклик до  президентів Порошенка та Путіна до прямого 

контакту заради розв’язання цієї ситуації. Раніше дещо розмитий коментар на цю тему дав президент Трамп: «Нам не 

подобається те, що там відбувається в будь-якому разі. Сподіваюся, ситуацію буде вирішено. Європа не в захваті і теж 

працює над розв’язанням. Ми всі над цим працюємо».

+1

27 листопада

 У Міністерстві оборони України розпочав роботу новопризначений стратегічний радник від Сполучених Штатів 

Америки Кіт Дейтон. Після зустрічі з міністром оборони Полтораком Дейтон заявив, що обізнаний з культурою України та 

«викликами, які стоять перед нею на шляху до запровадження принципів та стандартів НАТО».
+1

29 листопада

Президент Трамп вирішив скасувати зустріч із Путіним в Аргентині, аргументуючи це актом агресії РФ у Керченській 

протоці. «З огляду на той факт, що кораблі і моряки не повернулися в Україну з Росії, я вирішив, що для всіх зацікавлених 

сторін буде краще скасувати мою заплановану зустріч в Аргентині з президентом Владіміром Путіним. Чекаю на 

новий змістовний саміт після розв’язання ситуації!», – йдеться у Твіттері. Раніше в інтерв’ю The Washington Post Трамп 

припустив можливість скасування зустрічі після ознайомлення з відповідною доповіддю, зазначивши, що йому не 

подобається ця агресія. В грудні радник з нацбезпеки США Джон Болтон заявив, що не бачить підстав для зустрічі між 

президентами США та РФ, доки не буде звільнено українських моряків.

+3

29 листопада

Сенат США одностайно ухвалив резолюцію, що засуджує агресивні дії РФ у Керченській протоці та закликає Росію 

звільнити членів екіпажу затриманих українських кораблів. У ній також йдеться про те, що конфронтація біля берегів 

Криму дестабілізує регіон і «спричиняє подальшу ескалацію напруженості». Резолюція має декларативний характер.
+1

11 грудня

Палата представників Конгресу США ухвалила одразу три резолюції, що стосуються України: про визнання Голодомору

1932-33 років геноцидом українського народу, щодо протидії реалізації проекту «Північний Потік-2» та «На підтримку 

України». В останній засуджуються агресивні дії РФ у Керченській протоці й міститься заклик до США, їхніх партнерів і 

союзників притягнути РФ до відповідальності.

+3

13 грудня
Відбулася зустріч командувача ВМС України Ігоря Воронченка з головнокомандувачем ВМС США Дж. Річардсоном в 

межах його візиту до США. Під час неї обговорено двосторонню співпрацю в галузі безпеки й нову стратегію ВМС України. +1

18 грудня

Державний секретар США Майк Помпео особисто зателефонував митрополиту Київському та України Епіфанію, 

щоб привітати з обранням та висловити підтримку США в свободі віросповідання, а також у питанні українського 

суверенітету. Про це йдеться в офіційному повідомленні заступника речника Держдепу США Роберта Палладіно.
+1

18 грудня

Спеціальний представник Держдепартаменту США Курт Волкер прибув з візитом в Україну. Він зустрівся з міністром 

оборони Степаном Полтораком. Напередодні Волкер анонсував нові поставки військового обладнання зі США в 

Україну.
+1

20 грудня
Міністр оборони США Джеймс Меттіс повідомив про свою відставку на тлі розбіжностей з президентом Трампом через 

його зовнішньополітичні рішення. Меттіс був одним з ключових партнерів в уряді США для України. -2

21 грудня
У відповідь на агресію РФ у Чорному морі Держдеп США виділить 10 млн доларів на нарощування військово-морських 

сил України. Про це сказано в повідомленні на сайті Держдепартаменту США. +4
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РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН

Упродовж останніх трьох місяців 2018 року відбувалася інтенсивна взаємодія між Україною та Європейським Союзом. У відносинах 

домінував політичний діалог на найвищому рівні, чимала увага приділялася подовженню економічних санкцій ЄС проти Росії. Попри 

певні побоювання, Євросоюз подовжив їх ще на півроку. Цьому неабияк сприяла сама Росія, атакувавши українські військові судна в 

Чорному морі й усунувши будь-які сумніви в країнах ЄС щодо її агресивної політики.

Російська атака в Чорному морі й тривала блокада Азовського моря спричинили критичну масу вимог щодо нових санкцій проти РФ. Цю 

ідею в ЄС обговорювали неодноразово, проте одностайної думки не було. Німеччина виступала проти нових санкцій, заявляючи, що їх 

не підтримують усі країни-члени ЄС і вони зашкодять спробам деескалації та звільненню українських моряків із російського полону. Київ 

наполягав на розширенні санкцій, сподіваючись побачити практичні результати на саміті ЄС 13-14 грудня. Й хоча нових санкцій на ньому 

узгоджено не було, українські зусилля не були марні. Євросоюз вирішив збільшити підтримку для України, виділивши понад 200 млн євро 

на фінансування низки програм.   

Додаткова підтримка з боку ЄС надійшла разом із першим траншем макрофінансової допомоги в 500 млн євро. Перший платіж 

дістався Україні легко, адже умови не були обтяжливі, а деякі на час підписання Меморандуму між Україною та ЄС було вже виконано. 

Другий транш Київ  планує отримати перед президентськими виборами. Проте станеться це лише якщо Київ сповна виконає власні 

зобов’язання, а ЄС продовжуватиме поточну політику.

ХРОНIКА ВIДНОСИН

САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЇ ТА ВНУТРІШНІ ДИСКУСІЇ В ЄС

Центральним елементом у відносинах між Україною та ЄС в 

останньому триместрі 2018 року були санкції. Довкола них точилися 

інтенсивні обговорення через реальний ризик, що санкції проти 

Росії, особливо економічні, не буде подовжено через спротив Італії 

та ймовірну підтримку цієї позиції Австрією та Угорщиною.

Останнім часом Італію в питанні санкцій вважають потенційним 

саботажником єдності в ЄС. Це пов’язано із заявами політичної 

верхівки в Римі й попереднім досвідом. Прем’єр-міністр 

Італії озвучив ідею на саміті ЄС 18 жовтня: дозволити ЄБРР та 

Європейському інвестиційному банку (ЄІБ) фінансувати малий 

і середній бізнес у Росії, як це було до 2014 року. Аргументом 

слугувала теза, що російський малий та середній бізнес не 

пов’язаний із Кремлем, тож не має бути покараний. Цілком 

ймовірно, що італійський лідер не плекав надії на підтримку своєї 

пропозиції на жовтневому саміті. Проте джерела в Європейському 

Союзі повідомляли: він сподівався, що до його запиту повернуться 

на саміті ЄС 13 грудня в обмін на підтримку Італією подовження 

економічних санкцій проти Росії. Зрештою, Джузеппе Конте не 

порушував питання доступу ЄБРР та ЄІБ до російського ринку, 

знаючи, що не матиме жодної підтримки під час жовтневої зустрічі. 
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Про грудневий саміт ЄС навіть не йшлося після відкритої атаки Росії 

проти українських військових суден поблизу Керченської протоки.

Побоювання, що Рим може не долучитися до подовження санкцій, 

базується на заявах віце-прем’єр-міністра Маттео Сальвіні в Москві: 

він сказав, що Італія не підтримуватиме санкцій, бо ті не мають 

жодного сенсу. Висловлювання Сальвіні дещо пом’якшила заява 

Конте про те, що Італія вважає санкції інструментом, а не метою. 

Прем’єр-міністр зауважив, що діалог – єдиний спосіб просування 

вперед, водночас підтвердивши, що Італія підтримає план ЄС щодо 

збереження санкцій проти Росії.

Довіру до підтримки з боку Італії було підірвано не лише політичними 

заявами, а й її попередніми негативними діями. 31 липня ЄС 

запровадив санкції проти шести російських компаній, які брали 

участь у будівництві Керченського мосту. Згодом з’ясувалося, що 

спочатку було зареєстровано вісім компаній, проте Італія (а за 

деякими джерелами й Німеччина) виступили проти й виключили 

дві компанії через начебто завелику шкоду бізнес-відносинам із 

Росією. Ба більше, Італія виступила проти внесення «сенатора» 

Криму Ольги Тимофеєвої до санкційного списку, погрожуючи 

цілковитим неприйняттям санкцій в разі додавання Євросоюзом 

нових імен. Втім, після заяви італійської влади про підтримку лінії 

ЄС інші країни, котрі раніше вагалися стосовно автоматичного 

подовження санкцій (як Угорщина), погодилися на цей крок. 

Побоювання щодо позиції Австрії виявилися безпідставними. Не 

лише після атаки в Азовському морі, а й через небажання Австрії 

створювати негативний галас під час її головування в ЄС.

Ухилилася Італія й від ще однієї серії санкцій. У жовтні група країн 

ЄС (Британія, Естонія, Франція, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, 

Румунія і Словаччина) внесла пропозицію щодо застосування 

санкцій проти країн, які здійснюють кібератаки. Ухвалення 

відповідної правової бази ЄС мало на меті стримування таких 

кібератак, передусім, з боку Росії, Китаю і Північної Кореї, а 

також посилення захисту Європейського Союзу. Курс, очевидно, 

погодили всі члени ЄС, крім Італії. Вона стверджувала, що політика 

нових санкцій зашкодить зусиллям з деескалації напруги з Росією. 

Зрештою, її не було ухвалено, проте країни вирішили продовжити 

обговорення боротьби з кібератаками на рівні ЄС. Традиційно 

Сальвіні назвав санкції проти Росії «економічним, соціальним і 

культурним божевіллям».

Напередодні саміту ЄС 13-14 грудня, що мав особливе значення 

для України, ЄС подовжив персональні санкції проти росіян і 

сепаратистів у Криму та окупованих частинах Донбасу. Примітно, 

що до підтримки України в цьому питанні долучилися Норвегія, 

Албанія і Чорногорія. Також ЄС запровадив персональні санкції 

проти дев’яти фізичних осіб, що є відповідальними за організацію 

«виборів» на окупованих територіях сходу України.

Економічні санкції проти Росії, що є найефективнішими, виносили 

на грудневому саміті. Традиційно Франція та Німеччина 

поінформували про стан Мінських домовленостей (тобто про їхнє 

невиконання) і санкції одностайно подовжили ще на півроку. У 

тому, що Італія не закликала до обговорення, значною мірою винна 

сама Росія. Напад на українські військові судна поблизу Керченської 

протоки 25 листопада засвідчив: Росія налаштована продовжувати 

агресивну політику і не збирається зменшувати ескалацію. Якби не 

ця відкрита атака, Рим поставив би під сумнів подовження санкцій, 

сподіваючись не так на їхнє скасування, як на певні символічні 

поступки в питанні початку процесу їхнього послаблення.

САНКЦІЇ ЗА ДІЇ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

З квітня 2018 року Євросоюз здійснює моніторинг ситуації в 

Азовському морі. Восени увага до неї зросла. Напад на українські 

судна в Чорному морі 25 листопада і запровадження воєнного 

стану в десятьох областях істотно підвищили статус Азовського 

моря в ЄС. До атаки для висвітлення безпекових ризиків через 

напруження в Азовському морі й поблизу нього Європейський 

парламент першим у жовтні 2018 року ухвалив резолюцію щодо 

поширення повноважень спеціального представника ЄС з питань 

Криму і Донбасу на Азовське море. Важливим пунктом у ній був 

заклик до країн-членів ЄС розширити санкції проти Росії, якщо 

та продовжуватиме ескалацію конфлікту в Азовському морі й 

поблизу нього. У резолюції також зазначено: блокада Азовського 

моря завдала чималої економічної шкоди Україні (особливо 

портам Маріуполя і Бердянська), а понад 200 українських суден 

застрягли в російській блокаді.

25 листопада під час нападу росіян було поранено кількох 

українських військовослужбовців. Усі 24 члени екіпажів 

потрапили до російського полону. В ЄС зробили заяву із закликом 

до деескалації з обох сторін, хоча Україна не здійснювала жодних 

провокацій і не застосовувала вогню у відповідь. У заяві також 

містився заклик до Росії забезпечити свободу судноплавства 

через Керченську протоку і в самому Азовському морі. Чимало 

спостерігачів, особливо в Україні, негайно відреагували на 

занадто м’яку відповідь ЄС на акт війни. Міністр закордонних 

справ Клімкін такий тон заяви пояснив тим, що її, очевидно, було 

ухвалено до нападу, а видано після обстрілу Росією українських 

суден та захоплення у полон їхніх екіпажів. 28 листопада Рада 

ЄС зробила другу заяву, значно жорсткішу у формулюваннях. 

Вона засудила дії Росії й закликала до негайного та безумовного 

звільнення українських екіпажів і повернення захоплених суден. 

Таким чином Рада ЄС посилила підтримку територіальної 

цілісності України й підтвердила невизнання незаконної анексії 

Криму. До її заяви долучилося чимало інших країн: Туреччина, 

Македонія, Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, 

Молдова, Грузія і, звісно, Україна.

Україна через атаку звернулася з проханням запровадити нові 
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санкції проти Росії. Спершу в ЄС розглядали таку можливість, 

проте, зрештою, цього не сталося, зокрема, через спротив 

Німеччини й Італії. Ідею також не підтримали Нідерланди, Франція, 

Австрія та Угорщина. Схоже, країни ЄС розділилися на два табори: 

прихильників нових санкцій і спроб співпраці з Росією.

97 членів Європейського парламенту першими в ЄС разом із Литвою 

закликали до нових санкцій проти Росії. 12 грудня Європарламент 

433 голосами «за» (105 були «проти» і 30 «утрималися») ухвалив 

резолюцію, в якій знову закликав негайно звільнити українських 

моряків і судна. У ній міститься вимога запровадження нових санкцій, 

якщо Росія і далі утримуватиме українських військовополонених. 

На жаль, бажання Європарламенту запровадити нові санкції 

підтримали не всі члени ЄС. У Євросоюзі відповіли: вони можливі 

лише після проведення дискусій, надання доказів і створення 

міцної правової бази. Зрештою, рішення відкладали декілька разів 

– спочатку до засідання Ради ЄС із закордонних справ, потім до 

грудневого саміту.

Незадовго до саміту ЄС у грудні найгучніша реакція проти 

запровадження додаткових санкцій проти Росії надійшла з 

Німеччини. Міністр закордонних справ Гайко Маас кілька разів 

наголосив: Німеччина вважає їх неприйнятними, бо санкції 

підірвуть зусилля з деескалації. Маас зазначив, що всередині ЄС 

немає консенсусу з цього питання. Натомість він запропонував 

розширити мандат місії ОБСЄ на Азовське море. Цю пропозицію 

негайно відхилив міністр закордонних справ Росії Лавров. Цікаво, 

що за кілька днів до обрання Аннеґрет Крамп-Карренбауер 

лідером Християнсько-демократичного союзу, вона припустила: 

потенційною відповіддю на російську агресію може стати 

заборона суднам РФ, що йдуть з Азовського моря, заходити до 

європейських та американських портів. Посол Німеччини в Україні 

повторив цю позицію, заявивши, що запровадження нових санкцій 

є нереалістичним і, найімовірніше, ухвалити їх неможливо. Схоже, 

метою таких публічних заяв було прагнення зменшити вимоги 

Києва. Проте українські посадовці (від президента й міністра 

закордонних справ) і далі вимагають додаткових санкцій з боку ЄС 

за напад у Чорному морі.

Ідея заборони російських суден, які ходять з російських морських 

портів Азова (здебільшого з Таганрога і Єйська) була серед 

головних пропозицій України поруч із персональними санкціями 

проти причетних до нападу росіян та ще деякими, за словами 

Клімкіна, «креативними санкціями». Президент Порошенко 

передав імена службовців російської армії та ФСБ до ЄС і НАТО 

під час візиту до Брюсселя 12-13 грудня з надією, що Євросоюз 

запровадить санкції на саміті 13-14 грудня. Попри його зусилля, 

від ЄС не пролунало жодної чіткої позиції. Також Порошенко 

зустрівся з президентом Європейської Ради Дональдом Туском 

та віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, але 

всі рішення ухвалюватимуть власне держави-члени. Президент 

України хотів зустрітися з лідерами країн ЄС під час міні-

саміту Європейської народної партії, який відбувався того ж 

дня в Брюсселі, але захід був доступний тільки для членів ЄС. 

Натомість, Порошенко зустрівся з канцлером Меркель, хоча 

це не змінило позиції Німеччини. Міністру закордонних справ 

Клімкіну пощастило більше: його запросили на засідання Ради 

ЄС із закордонних справ на початку грудня. Такий формат заходу 

відбувався вперше й перетворився на міні-саміт Україна-ЄС із 

фокусом на російську агресію поблизу Азовського моря.

Коли Київ зрозумів, що ЄС не готовий до нових санкцій, 

президент Порошенко і міністр закордонних справ Клімкін 

дещо пом’якшили риторику, щоб не завищувати очікувань. 

Клімкін сказав: запровадження санкцій не мало статися вже 

«завтра» й додав, що пропозиція Мааса стосовно розширення 

мандату ОБСЄ на Азовське море вже сама по собі є м’якою 

формою санкцій проти Росії. На саміті ЄС справді обговорювали 

можливість запровадження санкцій, проте переважали їхні 

противники. Найбільшим розчаруванням для України стала незгода 

держав-членів ЄС із висунутою Європарламентом пропозицією 

запровадження нових санкцій в разі продовження Росією ескалації 

конфлікту в районі Азовського моря. Італія виступила проти 

формулювання і за підтримки Німеччини як посередника належний 

абзац не потрапив до остаточної декларації саміту.

Проте зусилля України не були цілком марні. На пропозицію 

міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса замість 

нових санкцій ЄС виділив Україні додаткову підтримку як один 

з основних елементів зменшення російської агресії. Менш 

ніж за місяць Україні виділено 200 млн євро. Лише Німеччина 

запропонувала фінансову допомогу в розмірі майже 85 млн 

євро, тоді як ЄС надав 4 млн євро на допомогу сходу України, 

37 млн євро – на сприяння імплементації Угоди про асоціацію 

та 54 млн євро – на підтримку енергоефективності в Україні. 

Тим часом Верховний представник Могеріні зазначила: ЄС 

шукає додаткових заходів для допомоги регіонам, які найбільше 

постраждали внаслідок блокади вантажного судноплавства 

в Азовському морі. Позиція ЄС варта подяки, бо надає Україні 

потрібну допомогу, проте політична підтримка проти Росії не 

менш важлива. До Революції гідності, коли Україна хотіла більше 

грошей, ЄС пропонував більше цінностей. Нині Україна прагне 

більше цінностей, а Євросоюз пропонує більше грошей.

Коментуючи напад поблизу Керченської протоки, спеціальний 

представник США Курт Волкер у цікавий спосіб послався на 

імплементацію санкцій ЄС. Він зазначив: після анексії Криму 

діють жорсткі санкції, всупереч яким бізнес з окупованих Росією 

територій і досі працює в Євросоюзі.  Курта Волкера з аналогічним 

спостереженням підтримала речниця Держдепартаменту США 

Гезер Науерт.

Уникаючи теми санкцій, ЄС порушив питання запровадження 

в Україні воєнного стану. Дехто в ЄС поставив під сумнів його 
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доцільність на цьому етапі, вважаючи реакцію Києва на російську 

атаку надмірною. Деякі чиновники навіть припускали, що 

запровадження воєнного стану пов’язане з прагненням відтягти 

майбутні вибори. Очевидно, дехто з лідерів ЄС спілкувався 

телефоном із президентом Порошенком щодо воєнного стану. 

Також у Євросоюзі були стурбовані можливими порушеннями 

громадянських свобод українців.

На цьому етапі деякі дипломати ЄС у приватній розмові негативно 

відгукуються про позицію України наполягати на санкціях. 

Погоджуючись з їхньою необхідністю, вони вважають, що ті стали 

українською національною ідеєю та найбільшим досягненням 

і зацікавленням у відносинах з ЄС. Вони наголошують: життя 

українців після посилення санкційного навантаження на Росію не 

покращиться, тому реформи мають залишатися основним фокусом 

у відносинах з Євросоюзом.

РЕФОРМИ, ПІДТРИМКА ЄС ТА «ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2»

На початку листопада ЄС опублікував звіт про перебіг виконання 

Угоди про асоціацію. В ньому для аналізу процесу позначено сфери, 

в яких реформи тривають, і ті, де їхня реалізація гальмується. Поруч 

із деякими позитивними оцінками доповідь містить критику темпів 

реформ. Втім, звіт є досить поблажливим у тих питаннях, де Україна 

відстає, і більш стосується співпраці, ніж інтеграції, хоча остання є 

головною метою України. Так, Брюссель каже, що Київ не готовий 

до глибшої інтеграції з ЄС, однак робить це дуже дипломатично. 

На відміну від звітів попередніх років, у нинішньому менше 

компліментів, проте він і досі позитивний. Формат доповіді відбиває 

стратегію ЄС, що ґрунтується на ідеї не критикувати відкрито 

Україну до виборів 2019 року. Логіка Євросоюзу полягає в прагненні 

не додавати аргументів на користь популістських сил напередодні 

голосування. Під час доповіді єврокомісар Йоганнес Ган зауважив: 

попри високий тиск на Національне антикорупційне бюро України, 

інституція досягла відчутних результатів, та, здається, українське 

суспільство цього не розуміє. Ган також озвучив свої очікування від 

України щодо завершення процесу створення Антикорупційного 

суду і повернення довіри до Національного агентства з питань 

запобігання корупції. Цим він визначив пріоритети ЄС на 2019 рік.   

Схоже, Ган був розчарований тим, що Україна проігнорувала 

запропоновану ним раніше угоду на 50 млн євро («Інвестиції в обмін 

на реформи»). Ідея полягала в резервуванні коштів для інвестицій 

у реальний сектор і компенсації банківського кредитування. 

Розчарування Гана в певних реформах поділяє й віце-прем’єр-

міністр з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. 

На підсумковій прес-конференції року вона зазначила: навіть 

половину завдань 2018-го не виконано, чимало запланованих змін 

суперечили бізнес-інтересам низки лобістів у Верховній Раді. Втім, 

деякі експерти в Україні відзначили, що Верховна Рада грішила не 

в усьому. Впродовж попередніх чотирьох років законодавча влада 

ухвалила сотні законопроектів, що стосуються євроінтеграції, в тім 

числі законопроект про електронні декларації та Антикорупційний 

суд. Проте чимало з них не реалізовано Урядом. Звісно, і в Уряді, 

і у Верховній Раді є опір певним процесам і навряд чи 2019 рік 

принесе істотні зміни, адже він буде політично бурхливим.

З-поміж тем, які висвітлено в попередніх випусках TRUMAN Index, 

є одна, що набула розвитку в останньому кварталі. Після схвалення 

Конституційним судом за підтримки 14 із 18 суддів Верховна Рада 

в першому читанні проголосувала за зміни до Конституції щодо 

прагнень України приєднатися до ЄС і НАТО. З 311 голосів 124 були 

від Блоку Петра Порошенка, 73 – від «Народного фронту», 17 – від 

«Самопомочі», 19 – від Радикальної партії, 18 – від «Батьківщини» і 

ще 27 – від «Волі народу» та «Відродження». Жодного голосу не 

отримано від Опозиційного блоку. Відтак президент Порошенко 

закликав до другого й останнього читання в лютому 2019-го, 

що сприятиме його передвиборчій кампанії. Тим часом ЄС 

продемонстрував мало ентузіазму щодо цих конституційних змін.

Закон «Про забезпечення функціонування української мови як 

державної» також з-поміж тих, за якими стежать у Євросоюзі. 

Там зазначили: він має відповідати нормам Ради Європи 

для забезпечення дотримання прав груп мовних меншин. 

Також Верховній Раді рекомендовано до другого читання 

проконсультуватися з усіма сторонами, на які вплине закон, у 

тім числі з мовними меншинами. Деякі дипломати з ЄС у Києві, 

схоже, розчаровані, що закон може бути ухвалено поспіхом, без 

широких консультацій, про які просив Євросоюз. З огляду на гасло 

президентської кампанії – «Армія, мова, віра», найімовірніше, 

закон буде ухвалено в останньому читанні до виборів. Один посол 

країни-члена ЄС у Києві зауважив: у своєму нинішньому форматі 

він може зашкодити Україні. Він зазначив, що закон сьогодні не є 

необхідним, бо процес переходу на українську мову й так триває, 

а надмірне законодавство може негативно на нього вплинути. 

Критичне ставлення до законопроекту в його нинішній редакції та 

до активної участі президента в створенні незалежної української 

церкви висловили й інші політики. Тоді як більшість іноземних 

дипломатів демонстрували підтримку українській об’єднаній 

незалежній церкві, дехто роль президента у цьому питанні вважав 

надто активною. Щодо цього неґречно висловився італійський 

віце-прем’єр-міністр Сальвіні: «Україна підживлює релігійну війну».

Щодо практичніших аспектів співпраці між Україною та ЄС, 

30 листопада Європейський Союз виділив перший транш нової 

макрофінансової допомоги у розмірі 500 млн євро. Загалом 

макрофінансова допомога Україні з 2014 року сягає 3,3 млрд євро – 

це найбільша сума, яку надавали країні, котра не входить до складу 

ЄС. Як ми й прогнозували у попередньому TRUMAN Index, перший 

транш був легкою перемогою для України, позаяк чимало умов для 

його отримання вже виконано. Зокрема, підвищення прозорості 

державних реєстрів, боротьба з корупцією, покращення управління 

державними підприємствами та підписання нової угоди з МВФ. Під 

час зустрічі із Домбровскісом прем’єр-міністр Гройсман зазначив: 
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Україна сподівається на отримання другого та фінального траншу 

в розмірі 500 млн євро на початку 2019 року. Однак це буде 

проблематично, адже Меморандум про взаєморозуміння між 

Україною та ЄС передбачає, що між першим і другим платежами 

має минути щонайменше 90 днів. Це означає, що в кращому разі 

Україна отримає другий транш на початку березня. Якщо ЄС 

продовжуватиме поточну політику щодо України і Київ виконає 

більшість умов для отримання другого траншу, той мав би надійти. 

Це було б перевагою для політичної верхівки напередодні виборів.

Російська агресія довкола Азовського моря спричинила 

пожвавлення дискусій щодо проекту «Північний потік-2». Деякі 

німецькі консерватори закликали переглянути його. Їх підтримав 

голова Комітету Бундестаґу з зовнішньої політики Норберт 

Реттґен, який відкрито виступає проти проекту. Оливи до вогню 

долили й американські партнери, зазначивши, що атака Росії 

має нагадати європейцям про ризики, що пов’язані з «Північним 

потоком-2». Адже що більше російських інфраструктурних 

проектів йтиме в обхід України, то менше вдасться стримувати 

агресію Росії в Україні. Критика у бік Німеччини спровокувала 

декілька заяв на захист проекту. По-перше, новий лідер 

Християнсько-демократичного союзу Аннеґрет Крамп-

Карренбауер зауважила: цілковита відмова від проекту була б 

надто радикальним кроком, але Берлін може скоротити обсяги 

постачання газу новим трубопроводом. Висловлювання Крамп-

Карренбауер підтримав міністр закордонних справ Німеччини 

Маас. Він сказав, що вихід Німеччини з проекту «Північний 

потік-2» не зупинить його, але зменшить важелі Берліна в 

зусиллях продовжити транзит через Україну.

ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-ЄС TRUMAN ▪ INDEX

ПОДIЇ У ВIДНОСИНАХ УКРАЇНА-ЄС (ЖОВТЕНЬ-ГРУДЕНЬ 2018 РОКУ ). ОЦIНКА В БАЛАХ

ДАТА ПОДЇЯ БАЛИ

3 жовтня Уряд Австрії виділив 1 млн євро на проекти на сході України. +1

4 жовтня
ЄС схвально відреагував на рішення Верховної Ради подовжити чинність закону про особливий статус деяких частин 

Донецької і Луганської областей. +1

12 жовтня Італія чинить перешкоди спробам ЄС запровадити санкції за кібератаки. -2

22 жовтня
Албанія, Чорногорія, Норвегія та Україна підтримали подовження персональних санкцій проти росіян та сепаратистів 

в анексованому Криму і в окупованому Донбасі. +1,5

25 жовтня Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. +1,5

2 листопада Євросоюз розкритикував санкції Росії проти України. +1

6 листопада
69 європарламентаріїв і 20 політиків із країн ЄС підписали листа до Меркель щодо припинення проекту «Північний 

потік-2». +1

8 листопада Рада Європейського Союзу ратифікувала угоду про надання 1 млрд євро макрофінансової допомоги ЄС. +1

8 листопада Президент Порошенко зустрівся із президентом Ради ЄС Дональдом Туском. +2

8-9 листопада Єврокомісар Ган зустрівся в Києві з президентом Порошенком, прем’єр-міністром Гройсманом та іншими. +2

17



TRUMAN ▪ INDEXВIДНОСИНИ УКРАЇНА-ЄС

ДАТА ПОДЇЯ БАЛИ

9 листопада ЄС підписав нову програму підтримки Донбасу на суму 50 млн євро. +4

19 листопада Голови МЗС країн ЄС обговорили «вибори» на Донбасі та ситуацію довкола Азову. +2

25 листопада Рада підтримала в першому читанні зміни до Конституції щодо курсу ЄС і НАТО. +1

25 листопада Євросоюз зробив заяву щодо інциденту в Чорному морі. +1

27 листопада Німеччина анонсувала виділення фінансової допомоги Україні у розмірі 84,8 млн євро. +5

28 листопада У Європейському Союзі зробили заяву щодо ескалації напруження в Азовському морі. +2

30 листопада Єврокомісія схвалила виділення першого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 500 млн євро. +5

6 грудня
Міністр закордонних справ Клімкін зустрівся з Верховним представником ЄС із закордонних справ та безпекової 

політики Могеріні під час міністерського засідання ОБСЄ в Мілані. +2

6 грудня Уряд Великої Британії анонсував виділення 35 млн фунтів стерлінгів на реформи в Україні на 2019 рік. +4

7 грудня Литва запровадила санкції проти 20 осіб, що причетні до атаки на Україну в Чорному морі. +2

10 грудня
Міністр закордонних справ Клімкін узяв участь в дискусії Ради ЄС із закордонних справ щодо нещодавніх подій в 

Україні. +2,5

10 грудня
Рада ЄС додала 9 осіб до переліку імен, на які поширюються обмежувальні заходи за дії, що несуть загрозу чи шкоду 

територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. +3

12-13 грудня Президент Порошенко зустрівся з європейськими лідерами під час робочого візиту до Брюсселя. +3

12 грудня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до ЄС посилити санкції проти Росії. +1,5

13 грудня На саміті ЄС зроблено заяву, яка засуджує ескалацію Росією та закликає звільнити українських військовослужбовців. +2

13 грудня ЄС виділив 4 млн євро на допомогу сходу України. +3

14 грудня Європейський парламент ухвалив резолюцію проти трубопроводу «Північний потік-2». +1,5

17 грудня 5-те засідання Ради асоціації Україна-ЄС. +3

17 грудня Європейський Союз анонсував надання 37 млн євро на реалізацію Угоди про асоціацію та підтримку демократії. +4

17 грудня ЄС виділив 54 млн євро на підтримку енергоефективності в Україні. +4

17 грудня ЄС закликав Україну скасувати мораторій на експорт необробленої деревини. -1

17 грудня Україна та ЄС погодили Додаток №27 щодо інтеграції в енергетичний ринок ЄС. +4

21 грудня Рада ЄС подовжила економічні санкції проти Росії ще на шість місяців. +4
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ВIДНОСИНИ 
УКРАЇНА-КИТАЙ

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН

Протягом четвертого кварталу поточного року відбулися важливі події в царині економічної співпраці між Україною та Китаєм. 

Представницька делегація України на чолі з першим віце-прем’єр-міністром, міністром економіки Степаном Кубівим взяла участь у 

масштабній Китайській міжнародній імпортній виставці ЕКСПО в Шанхаї. На ній було представлено 82 країни й три міжнародні організації. 

Під час візиту відбулися міжурядові переговори та численні контакти між підприємцями двох країн. Зокрема, бізнес-форум, у якому 

від китайської сторони співголовувала керівник Китайської ради сприяння міжнародній торгівлі Гао Янь. Візиту української делегації 

передувала зустріч Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з Послом Китаю в Україні Ду Веєм. На жаль, вона стала єдиним 

високим за рівнем контактом між керівниками двох країн, що є недостатнім для подальшого масштабного розвитку взаємин. Про це 

свідчить і той факт, що Україна не увійшла до списку 12 країн – головних почесних гостей виставки в Шанхаї (Індонезія, В’єтнам, Пакистан, 

ПАР, Єгипет, Росія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Канада, Бразилія і Мексика), для яких було виділено спеціальні виставкові зони.

Проте керівництво Китаю й надалі демонструє відкритість до міжнародних контактів і активно просуває свій порядок денний. Голова 

КНР Сі Цзіньпін особисто взяв участь у відкритті імпортного ЕКСПО в Шанхаї, здійснив візит до Папуа Нової Гвінеї на саміт країн Азійсько-

Тихоокеанського економічного співробітництва та до Буенос-Айреса для участі в саміті «двадцятки», де мав переговори з президентом 

США Дональдом Трампом. Прем’єр Держради КНР Лі Кецян у жовтні здійснив візити до Таджикистану для участі в 17-му засіданні голів 

урядів ШОС, Брюсселя – на 12 саміт ЄС-Азія, відвідав Нідерланди з двостороннім візитом. У Пекіні відбулася сьома міністерська зустріч в 

рамках форуму китайсько-африканського партнерства.

Варто зазначити: крім суто двосторонніх чинників, на взаємини України з Китаєм впливало загострення китайсько-американських відносин, 

яке протягом звітного періоду набуло нової якості. Президент США Дональд Трамп та віце-президент Майк Пенс відкрито звинуватили 

Китай у втручанні в проміжні вибори до Конгресу в листопаді, нечесних торговельних практиках Уряду КНР та державних китайських 

компаній, загостренні безпекової ситуації в Південно-Китайському морі. Під час візиту держсекретаря США Майка Помпео до Пекіна 

відбувся вкрай незвичний обмін взаємними звинуваченнями навіть на спільній прес-конференції очільників зовнішньополітичних відомств.

Запроваджені впродовж року взаємні торговельні мита завдали шкоди діловим колам. Тут більше постраждав Китай, бо обсяг його 

експорту до США значно перевищує імпорт з цієї країни. Міжнародні аналітики називають нинішній стан відносин між двома найбільшими 

економіками світу «холодною торговельною війною» і попереджають про відчутні наслідки для світової економіки. 70 відсотків 

американських компаній, які працюють у південному Китаї, заявили, що вимушені відкласти заплановані інвестиції через неоднозначні 

сигнали щодо двосторонніх торговельно-економічних відносин. Керівництво Ford повідомило про втрату 1 млрд доларів внаслідок 

дій адміністрації США. Водночас компанії BMW, Audi і Tesla, навпаки, збільшили інвестиції, розраховуючи розширити присутність на 

китайському ринку, особливо в сегменті електроавтомобілебудування. В Китаї зосереджено 70% світового виробництва літієвих 

акумуляторів для електротранспорту й офіційна політика Уряду КНР полягає в щонайширшому запровадженні електротранспорту.

Показовим є й те, що американська компанія GoPro оголосила про плани перенесення з Китаю більшої частини виробництва своїх камер, 
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що призначені для ринку США, до інших країн. Таке рішення ухвалили через побоювання, що пов’язані з впливом мит. Виробництво мають 

намір перенести до літа 2019 року, проте орієнтоване на інші ринки регіону Південно-Східної Азії планують зберегти в Китаї.

На переговорах найвищого рівня, які відбулися під час саміту «двадцятки» в Буенос-Айресі, Дональд Трамп і Сі Цзіньпін дійшли згоди 

щодо призупинення погіршення торговельних відносин, проте скасування накладених мит не передбачають. Китай, зі свого боку, 

погодився на «крок примирення» – зменшення мита на автомобілі американського виробництва, але загроза подальших «бойових» дій з 

боку адміністрації США залишається. Складається враження, що колективний Захід неабияк стурбований економічним прогресом Китаю 

і планує здійснювати кроки зі стримування цього процесу. Один з останніх конфліктів виник між Канадою і КНР після арешту в Канаді 

високого представника компанії Huawei. У відповідь в Китаї заарештували двох громадян Канади.

До критики на адресу КНР, особливо в контексті надання зв’язаних кредитів країнам, що розвиваються, а також непрозорих, на думку 

Брюсселя, торговельних та інвестиційних практик державних китайських компаній, долучилася Єврокомісія. У ЄС навіть проголосили 

про власні проекти створення транспортних магістралей між Євросоюзом та Азією, що мають конкурувати з проектами ініціативи 

«Один пояс – один шлях», а також розробку механізму скринінгу інвестицій, що дасть змогу уникнути продажу стратегічних компаній ЄС 

китайським фондам і банкам. Декілька відмов вже стали реальністю в Німеччині та Франції. Брюссель також пішов на укладення угод про 

вільну торгівлю з Японією та Сінгапуром – важливими сусідами і партнерами Китаю в регіоні. Водночас політику стримування Китаю, на 

яку пристала Єврокомісія, підтримують не всі члени ЄС. На двосторонньому рівні європейські держави продовжують активний діалог із 

Пекіном, який відкидає всі звинувачення і наголошує на намірах спільно з західними країнами будувати мирне майбутнє людства. Досить 

активну співпрацю з Китаєм розвиває і сусід України Білорусь.

Протягом звітного періоду Китай вкотре яскраво підтвердив свій високий технологічний рівень. Саме Китай здійснив історичний, перший 

в історії людства запуск автоматичного космічного апарату для дослідження темної сторони Місяця. А генеральний директор компанії 

Huawei оголосив про створення власного чіпа для штучного інтелекту. В умовах торговельних обмежень з боку США це свідчить про 

спроможність китайської промисловості самостійно просуватися в напрямку визначеної Компартією Китаю мети – лідерства в галузі 

штучного інтелекту до 2025 року.

Інформаційне агентство Синьхуа та китайська інтернет-компанія Sogou представили першого в світі цифрового телеведучого зі 

штучним інтелектом. Презентація відбулася в межах Всесвітньої конференції з управління Інтернетом в Учжені. Штучний інтелект здатен 

аналізувати міміку людини, манеру говорити й жестикулювати, а також її голос та емоції. Для створення телепередачі в програму 

достатньо завантажити відео з живим ведучим і текст. Голограма представляє інформацію, копіюючи особливості реального «вихідного» 

зразка. На конференції представили голографічного двійника популярного в Китаї телеведучого Цю Хао. Під час презентації віртуальний 

журналіст самостійно розповів про розробників технології і принципи роботи штучного інтелекту. Тож не дивно, що вже сьогодні в 

списку 20 найпотужніших ІТ-компаній світу 11 американських і 9 китайських.

Передбачають, що в найближчі роки обсяги електронної торгівлі Китаю перевищать відповідні показники США, Великої Британії, 

Німеччини, Франції та Японії разом узятих. Лише за один «щасливий» торговий день 11 листопада китайський гігант AliBaba продав 

товарів на 30 млрд доларів. Наприкінці листопада приватна китайська компанія LinkSure оголосила про наміри створити до 2026 

року всесвітню систему супутникового безкоштовного інтернету. Перший супутник для цього буде запущено вже наступного року, а 

в 2020-му планують завершити запуск перших 10 супутників. Загалом глобальна система зв’язку складатиметься з 272 супутників, які 

покриватимуть інтернет-зв’язком всю територію Земної кулі. 

У жовтні Президент Китаю Сі Цзіньпін офіційно відкрив найдовший у світі міст над морем через дев’ять років після початку його 

спорудження. Разом з дорогами, які ведуть до мосту, його довжина становить 55 км. Міст сполучає Гонконг із Макао та материковим 

китайським містом Чжухай. Його будівництво коштувало близько 20 млрд доларів. Цей міст став черговим доказом можливостей та 

амбіцій китайських інженерів. Загалом інвестиції КНР в інфраструктуру країни за 9 місяців поточного року сягнули 328 млрд доларів.

На тлі технологічних досягнень КНР дещо несучасними, навіть архаїчними  видаються напрямки співпраці з Україною, котрі посіли 

центральне місце в двосторонніх контактах протягом жовтня-грудня. Це – легка промисловість, експорт аграрної продукції, незначні 

транспортні та інфраструктурні проекти. Окремі технологічні новинки, які було представлено на ЕКСПО в Шанхаї, не змінюють 

ситуації. Причинами такого становища є хронічне недооцінювання українським керівництвом важливості нарощування співпраці з 

Китаєм на системній, послідовній основі і в тих галузях, які б допомогли українській промисловості отримати ресурси для власного 

прискореного розвитку.
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ХРОНIКА ВIДНОСИН

ПОЛІТИЧНИЙ РІВЕНЬ

У четвертому кварталі 2018 року єдиною подією на високому рівні 

в рамках українсько-китайської співпраці стала зустріч Прем’єр-

міністра України Володимира Гройсмана з Послом Китаю в 

Україні Ду Веєм. Вона передувала візиту української делегації 

на імпортну ЕКСПО в Шанхаї. Українська делегація складалася 

з близько 300 осіб: керівників Уряду, представників галузевих 

міністерств, підприємців, керівників торговельно-промислових 

палат. Очолював делегацію перший віце-прем’єр-міністр, міністр 

економіки Степан Кубів. Під час зустрічі з Ду Веєм Володимир 

Гройсман заявив про плани збільшити товарообіг із Китаєм до 10 

млрд доларів. Водночас Степан Кубів, спілкуючись з урядовцями 

КНР, поставив за мету збільшити товарообіг до 20 млрд доларів 

у наступні 5 років.

Під час зустрічі з віце-прем’єром Держради КНР Лю Хе Степан 

Кубів запропонував розпочати двосторонні консультації щодо 

створення зони вільної торгівлі з КНР. Ця пропозиція, попри зовнішню 

принадність, є не лише недоречною, а й вкрай суперечливою. 

Проти неї вже висловилися представники низки галузей вітчизняної 

промисловості. По-перше, Україна має обмежений досвід 

переговорів зі створення ЗВТ (власне, за чотири роки подібну 

угоду укладено лише з Канадою й повідомляли про завершення 

переговорів з Ізраїлем, тобто з країнами, з якими обсяги торгівлі 

є незначними). По-друге, за наявності Угоди про асоціацію і 

поглиблену зону вільної торгівлі з ЄС переговори з Китаєм можуть і 

зовсім не розпочатися, бо торговельні режими ЄС і Китаю докорінно 

відрізняються. По-третє, в Україні майже немає ресурсів для 

конкуренції з Китаєм у жодній галузі промисловості чи сільського 

господарства. За цих умов пропозиція про переговори щодо 

ЗВТ є популістським кроком, який жодним чином не сприятиме 

подальшому розвитку відносин.

ВЗАЄМОДІЯ НА РІВНІ ОКРЕМИХ МІНІСТЕРСТВ І 
ВІДОМСТВ

Впродовж звітного періоду найактивнішим напрямком галузевої 

співпраці були контакти в транспортній царині. Зокрема, стало 

відомо про досягнення домовленості з Польщею і Китаєм щодо 

запуску наступного року контейнерного потягу, що з’єднає 

три країни. Крім того, передбачають істотне пожвавлення 

прямого авіаційного сполучення між Україною і Китаєм. Країни 

обмінялися додатковими дозволами на здійснення пасажирських 

авіаперевезень. Китай приділяє чималу увагу розвитку цивільної 

авіації. Він планує інвестувати 10 млрд доларів у створення 

нових університетів у цій галузі, збудувати 200 нових аеропортів. 

Керівництво КНР поставило завдання забезпечити авіаційній 

галузі країни світове лідерство до 2035 року. Підготовка пілотів 

і розбудова аеропортів – це ті галузі, в яких Україна має багатий 

досвід. Тож не зайве вивчити можливості, що відкриваються з 

огляду на проголошені плани КНР.

В рамках візиту до Китаю 8-9 листопада 2018 року в Пекіні 

відбулася зустріч заступника міністра інфраструктури України з 

питань європейської інтеграції Віктора Довганя з керівництвом 

Державного комітету розвитку та реформ, міністерств транспорту 

та комерції КНР з метою підтримки інфраструктурних проектів з 

Україною в межах ініціативи «Один пояс – один шлях». Китайському 

авіаперевізнику Air China запропоновано здійснювати прямі рейси 

до Києва з Пекіна та Шанхая. Із заступником міністра транспорту 

КНР Лю Ксаомінг досягнено домовленостей щодо підписання 

угоди про автомобільний транспорт до наступного форуму «Один 

пояс – один шлях» у травні 2019 року.

Також під час зустрічі обговорено питання надання кредиту на 

будівництво мосту через Дніпро біля Кременчука  за пільговою 

ставкою до 3% річних у сумі 340 млн доларів із відтермінуванням 

платежів на час будівництва – 4 роки (відбудеться після завершення 

ТЕО проекту). Віктор Довгань провів переговори з Ексімбанком 

КНР щодо кредитного договору за проектом «Повітряний 

експрес» (повернення Україні комісії та страхової премії в розмірі 

36 млн доларів). Зі свого боку, китайська сторона поінформувала 

про: підготовку проекту будівництва мосту через Дніпро біля 

Кременчука та бетонної дороги першої категорії Одеса-Миколаїв-

Херсон; готовність інвестувати в причал Миколаївського порту й 

річну логістику до 30 млн доларів; підготовку проекту реконструкції 

другої злітно-посадкової смуги в аеропорту Бориспіль.

Компанія China Railway передала підготовлене попереднє ТЕО на 

четверту гілку метро в Києві (вартість 2,5 млрд доларів), а компанія 

TRUMAN ▪ INDEXВIДНОСИНИ УКРАЇНА-КИТАЙ

Епізодичність, яка стала основною характеристикою українсько-китайських відносин протягом 2018 року, простежувалася і в заключному 

кварталі. Можна прогнозувати, що ділові контакти між підприємцями двох країн під час імпортного ЕКСПО в Шанхаї пожвавлять 

двосторонню торгівлю. Цьому сприятимуть і важливі угоди, які укладено між Національним банком України та китайськими партнерами 

в галузі спільних платіжних інструментів та своп-операцій у національній валюті. Проте без візитів на найвищому рівні, вироблення і 

реалізації концептуальних засад розвитку взаємин із Китаєм розраховувати на істотне пожвавлення співпраці не варто. Через вибори в 

Україні контакти між політичними лідерами двох країн можуть відбутися не раніше ніж 2020 року.
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CRRC заявила про наміри підготувати пропозицію з лізингу та 

спільного підприємства з виробництва електричних локомотивів 

для потреб Укрзалізниці. Тим часом делегація компанії 

China Harbor Engineering Company Ltd. відвідала державне 

підприємство «Стивідорна компанія «Ольвія» в межах пілотного 

проекту концесії порту «Ольвія». Відзначимо, що китайські 

партнери виявляють особливу зацікавленість в інвестиціях у 

портову інфраструктуру України.

Варто відзначити дві важливі угоди між Україною та КНР, які 

підписано в листопаді в царині фінансових розрахунків. Національна 

платіжна система «Український платіжний ПРОСТІР» та китайська 

UnionPay International уклали договір про емісію кобейджингових 

карток. Відповідний документ у Пекіні підписали голова НБУ 

Яків Смолій та генеральний директор UnionPay International Цай 

Цзяньбо. Завдяки широкій глобальній мережі приймання карток 

UnionPay користувачі кобейджингових карток під брендами 

ПРОСТІР та UnionPay зможуть оплачувати товари і послуги, а 

також знімати кошти в банкоматах не лише в Україні, а й майже 

в усьому світі. Це перший подібний проект в історії української 

національної платіжної системи. Угода не передбачає жодних 

фінансових зобов’язань сторін, а її метою є партнерський розвиток 

продуктів обох платіжних систем. Емісію кобейджингових карток 

ПРОСТІР и UnionPay розпочнуть після досягнення безпосередніх 

домовленостей із зацікавленими банками-емітентами. Проект став 

можливим завдяки узгодженню НБУ умов та порядку діяльності в 

Україні міжнародної платіжної системи UnionPay International. На 

першому етапі вона надаватиме послуги еквайрингу, видачі готівки 

й оплати товарів та послуг за платіжними картками UnionPay.

Крім того, Національний банк України та Народний банк Китаю 

поновили двосторонню угоду про валютний своп для юаня 

та гривні ще на три роки. Максимальна сума лінії валютного 

свопу не змінилася: на рівні 15 млрд юанів або 62 млрд гривень. 

Відповідний документ підписали голова НБУ Яків Смолій та голова 

Народного банку Китаю Ї Ган під час робочого візиту Смолія до 

Пекіна. «Китай – другий найбільший торговий партнер України за 

товарообігом, а роль юаня в міжнародній торгівлі зростає. Доступ 

до отриманих за договором коштів сприятиме здійсненню торгівлі 

між Україною та Китаєм у юанях. Договір сприятиме подальшій 

економічній співпраці між двома країнами», – заявив Яків Смолій. 

Це вже третя подібна угода між НБУ та Народним банком Китаю 

в рамках постійної взаємовигідної двосторонньої співпраці між 

центральними банками країн. Термін дії попереднього трирічного 

Договору про валютний своп на суму до 54 млрд гривень та 

15 млрд юанів минув у червні.

Наприкінці року відбувся перший навчальний візит групи українських 

дипломатів до Китаю в межах співпраці між Дипломатичною 

академією України, Китайським університетом міжнародних 

відносин та Посольством Китаю в Україні. Під час нього українські 

дипломати, що вивчають китайську мову, змогли познайомитися із 

зовнішньою політикою КНР, китайським баченням розвитку ситуації 

в світі, провідним досвідом з розвитку туристичної та регіональної 

інфраструктури.  Подібний обмін візитами має стати традиційним і 

сприятиме порозумінню між урядовими структурами країн.

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СПІВПРАЦЯ

У галузі торговельно-економічної співпраці варто відзначити 

ініціативну діяльність ділових кіл України та Китаю. Так, 29 

листопада в Харкові між бізнес-асоціацією «Національне галузеве 

партнерство у легкій промисловості Fashion Globus Ukraine», 

ТЦ «Барабашово» та китайськими партнерами Асоціацією 

виробників швейного обладнання та Асоціацією текстильної 

промисловості Шанхая укладено меморандум про співпрацю 

в галузі легкої промисловості. Сторони домовилися про 

партнерські проекти, що дадуть змогу українським виробникам 

отримати доступ до сучасного обладнання і технологій. Завдяки 

співпраці з китайськими партнерами в Харкові буде створено 

сучасний технологічний центр легкої промисловості Fashion 

Hub, який відкриють на території ТЦ «Барабашово» вже 2019 

року. Китайська сторона планує постачати в Україну сучасне 

обладнання, тканини та якісну фурнітуру.

Українська компанія ViOil – один з найпотужніших виробників 

рослинної олії в Україні – підписала угоду про співпрацю 

з китайською корпорацією COFCO International у галузі 

виробництва й експорту різного типу рослинної олії. Крім того, 

Державна продовольчо-зернова компанія України домовилася 

зі своїм стратегічним партнером Китайською національною 

копорацією машинної промисловості та генеральних підрядів 

(ССЕС) про істотне збільшення обсягів постачання зерна в Китай.

Китайська компанія Dongfang Electric International Corporation 

(DEIC) запропонувала найнижчу ціну (19,09 млрд гривень) 

у тендері енергогенеруючої компанії Донбасенерго на 

реконструкцію енергоблоку N6 Слов’янської теплоелектростанції. 

DEIC є китайською державною компанією, що складається з 

близько ста підприємств і спеціалізується на проектах в галузі 

електроенергетики.

Цікаво, що участь в аукціоні брала ще одна китайська компанія 

– Power Construction Corporation of China, що пропонувала 

19,61 млрд гривень. Предметом закупівлі в зазначеному тендері 

була реконструкція енергоблоку з поділом на енергоблоки N6б 

та N6а потужністю 330 мВт кожен, а очікувана вартість закупівлі 

становила 21,24 млрд гривень. Наприкінці цього року поблизу 

міста Нікополь Дніпровської області почалося будівництво 

потужної сонячної електростанції на 246 МВт в межах спільного 

проекту корпорації ДТЕК та китайської компанії СМЕС. Відповідну 

угоду укладено в квітні, а  вже у жовтні китайська компанія Trina 

Solar Limited завершила поставку сонячних модулів загальною 
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потужністю 123 МВт. Інвестиції китайських партнерів у проект 

перевищують 230 млн доларів.

Потужні китайські компанії взяли участь у 15-ій міжнародній 

спеціалізованій виставці «Зброя і безпека-2018», що відбулася в 

Україні 9-12 жовтня. Hytera Communications продемонструвала 

комплексні рішення для створення інтегрованих систем зв’язку 

й обміну даними під час надзвичайних ситуацій, створення 

периметрів безпеки. Після завершення виставки китайська 

компанія Beijing Trueguard вирішила відкрити офіційне 

представництво в Україні. Вона спеціалізується на виробництві 

засобів індивідуального захисту і є одним з постачальників 

українських силових структур.

Важливою подією листопада став ІІІ Український форум 

«Шовкового шляху», організований Silk Road Association of 

Ukraine. У ньому взяли участь представники урядів та ділових кіл 

двох країн, члени групи дружби Україна-Китай у Верховній Раді.  

Відбулася виставка українських компаній та переговори з низки 

проектів. Форум вкотре засвідчив високий потенціал і готовність 

сторін до активної співпраці.

ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-КИТАЙ TRUMAN ▪ INDEX

ПОДIЇ У ВIДНОСИНАХ УКРАЇНА-КИТАЙ (ЖОВТЕНЬ-ГРУДЕНЬ 2018 РОКУ). ОЦIНКА В БАЛАХ

ДАТА ПОДІЇ БАЛИ

2 жовтня
Відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з Послом Китаю в Україні Ду Веєм. Було 

обговорено спільні проекти в галузі торгівлі та інвестицій, підготовку до імпортного ЕКСПО в Шанхаї. +1

5 жовтня

Державна продовольчо-зернова компанія України домовилася зі своїм стратегічним партнером – Китайською 

національною корпорацією машинної промисловості та генеральних підрядів (ССЕС) – про істотне збільшення 

постачання зерна в КНР.
+0,5

5 жовтня
Поблизу Нікополя почалося будівництво потужної сонячної електростанції в межах спільного проекту корпорації ДТЕК 

та китайської компанії СМЕС. +0,5

25 жовтня
Представники компанії China Harbor Engineering Company Ltd. відвідали державне підприємство «Стивідорна компанія 

«Ольвія» в межах пілотного проекту концесії порту «Ольвія». +0,5

5-9 листопада

Представницька делегація Уряду України та ділових кіл на чолі з першим віце-прем’єр міністром України Степаном 

Кубівим перебувала з візитом у Китаї. Вона взяла участь у Китайській міжнародній імпортній виставці ЕКСПО 

(Шанхай). Відбулися переговори з віце-прем’єром КНР Лю Хе й іншими представниками китайського уряду, а також 

представницький бізнес-форум.

+1

9 листопада
Українська компанія ViOil та китайська корпорація COFCO International уклали угоду про співпрацю в галузі 

виробництва рослинної олії. +0,5

8-9 листопада

В рамках візиту делегації України на Китайську міжнародну імпортну виставку в Шанхаї заступник міністра 

інфраструктури України Віктор Довгань провів переговори з керівництвом Міністерства транспорту та комерції КНР, 

Державного комітету розвитку і реформ. Air China запропоновано здійснювати рейси в Україну з Пекіна та Шанхая, 

досягнуто домовленості щодо укладення наступного року угоди про автомобільні перевезення.

+1

9 листопада
China Railway International Group підтвердила завершення попереднього техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту 

будівництва четвертої гілки метро в Києві. Оціночна вартість будівництва – 2,5 млрд доларів. +0,5

16 листопада У Києві відбувся ІІІ Український Форум Шовкового шляху, в якому взяли участь урядовці та підприємці двох країн. +0,5

26 листопада
Китайська компанія «Шінчжень Тан Фармасьютікал» взяла в оренду на сім років 97 гектарів землі в Херсонській області 

для розведення сайгаків. Інвестицію оцінюють у 10 млн гривень. +0,5
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ДАТА ПОДІЇ БАЛИ

29 листопада

У Харкові між бізнес-асоціацією «Національне галузеве партнерство у легкій промисловості Fashion Globus Ukraine» 

та китайськими партнерами Асоціацією виробників швейного обладнання та Асоціацією текстильної промисловості 

Шанхая укладено меморандум про співпрацю в галузі легкої промисловості.
+0,5

7 грудня
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив про досягнення остаточної домовленості щодо запуску 

вантажного контейнерного потягу Китай-Україна-Польща. +0,5

10 грудня
Національний банк України та Народний банк Китаю поновили двосторонню угоду про валютний своп на 15 млрд юанів 

/ 62 млрд гривень. +1

10 грудня

НБУ та найбільша в світі китайська платіжна система UnionPay домовилися про випуск спільних кобейджингових 

карток. Відповідний документ підписали в Пекіні голова НБУ Яків Смолій та генеральний директор UnionPay Цай 

Цзяньбао.
+1

2-11 грудня
Відбувся навчальний візит групи українських дипломатів до Китаю в рамках співпраці Дипломатичної академії України, 

Китайського університету міжнародних відносин та Посольства Китаю в Україні. +0,5
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СЕРГIЙ СОЛОДКИЙ
перший заступник директора 
Центру «Нова Європа»

ВIДНОСИНИ 
УКРАЇНА-РОСІЯ

ПОЗИТИВНI БАЛИ: +1
НЕГАТИВНI БАЛИ: -74
ЗАГАЛОМ: -73
TRUMAN INDEX: -4,56

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН

Псевдовибори на окупованих територіях, створення помісної церкви в Україні та напад на українські військові судна в Чорному 

морі – три головні події, що визначали відносини України та Росії у звітний період. Жодних сигналів до поліпшення ситуації, сторони 

продовжували обмін жорсткими заявами. В Києві та Москві лунали висловлювання про можливі воєнні провокації. Росія обіцяла дати 

«адекватну відповідь», в Україні казали про найбільше зростання воєнної загрози з боку Росії з 2014 року.

Офіційний Київ обрав проактивну позицію щодо не лише подовження західних санкцій, а й їхнього посилення. Українські дипломати 

заговорили про «креативні санкції» – тобто такі, що виходять за межі санкційних списків з фізичних і юридичних осіб. Один з 

таких креативних видів примусу Росії до договороздатності мав би, на задум України, полягати в недопуску російських суден до 

європейських та американських портів.

У той час, як в Києві думають про «санкційний апґрейд», Москва вперше запровадила власний санкційний перелік. За досить короткий 

час вона встигла двічі видати відповідні урядові постанови. Санкційний список розростався швидше, ніж фігуранти встигали збагнути 

причини внесення до нього (санкції проти окремих осіб, що мають досить проросійську позицію, викликали чимало запитань).

Створення незалежної церкви в Україні змусило Росію реагувати на найвищому рівні: президент Путін скликав з цього приводу 

засідання Ради безпеки РФ. У Києві побоювалися можливих провокацій, кровопролиття на релігійному ґрунті перед Об’єднавчим 

собором, який і мав створити нову церкву.

У звітний період TRUMAN Index досяг критично низького показника за увесь рік. Якщо починався 2018-ий з індексом «-1,3», то 

завершився з надзвичайно низьким «-4,56». Таким показник був лише на початку 2017-го, коли почався розгляд позову України проти 

Росії в Міжнародному суді ООН, відбулося захоплення українських підприємств на окупованих територіях. Тож можна говорити про 

серйозне загострення відносин, яке з огляду на наближення президентських виборів, схоже, триватиме і в наступний звітний період.

ХРОНIКА ВIДНОСИН

«КРЕАТИВНІ САНКЦІЇ» У ВІДПОВІДЬ НА 

КЕРЧЕНСЬКУ КРИЗУ

Ескалація конфлікту навколо Азовського моря, напад Росії на 

кораблі ВМС України 25 листопада для багатьох міжнародних 

партнерів були неочікувані, спонтанні. Хоча в самій Україні про 

загрозу з моря, мілітаризацію Криму говорили давно. Особливо 

почастішали такі заяви після відкриття Росією Керченського 

мосту навесні 2018 року. Підготовленість Києва до нового витка 

конфлікту потребувала й відповідної реакції – злагодженої, 

рішучої. Натомість сприймалася вона як розгублена або ж надто 

амбіційна, невиправдана.
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«Креативні санкції» – саме так українські дипломати 

«забрендували» пакет обмежувальних заходів, запропонованих 

насамперед Євросоюзу. Урядовці не приховували: цього разу 

намагатимуться діяти проактивно, а не реактивно. Таким чином 

українська влада нібито прагнула скорегувати недопрацювання 

минулих років, коли реагування на російську агресію часто 

мало хаотичний характер. У діалозі з західними партнерами 

щодо санкційної політики Київ не виявляв ініціативи. Новий 

креативний підхід передбачав, зокрема, низку заходів. Крім 

розширення персональних санкцій, йшлося про запрошення 

кораблів країн НАТО до Чорного і, можливо, Азовського морів; 

розширення мандату СММ ОБСЄ на Азовське море; заборона 

входу російським суднам у європейські та американські порти; 

проведення екстрених переговорів на всіх майданчиках (у тім 

числі в нормандському форматі і на перемовинах у Мінську). 

Жодна з пропозицій України в звітний період не відбилась у 

відповідних кроках ЄС чи США. Мало того, одну ідею було 

відкинуто публічно: запрошення військових суден країн НАТО 

(зокрема Німеччини) до Чорного моря.

Як публічні, так і непублічні заяви дипломатів країн ЄС 

демонстрували скептичне ставлення до нового підходу України: 

«Ви робите собі гірше. ЄС не зможе підтримати всього, про що 

ви просите. Так Росія побачить, що в нас немає єдності щодо 

пропозицій України. Відповідно з’являтимуться нові аргументи для 

критиків: мовляв, ніхто Україну не підтримує».

Кожна з українських пропозицій справді мала обмеження, які 

неминуче ставали на заваді їхньому врахуванню. Так, заборона 

входу російських суден у європейські та американські порти 

пов’язана з економічними втратами. У Європі завжди було сильне 

проросійське бізнес-лобі, яке лякає уряди втратою популярності 

через нібито падіння експорту товарів до Росії (насправді в 

останні роки товарообіг між країнами ЄС і РФ зростає). Хоча 

відкидати повністю запровадження таких обмежувальних заходів 

не варто. Про цей вид санкцій заявляла низка впливових політиків 

Заходу, у тім числі Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка очолила 

Християнсько-демократичний союз (можливий майбутній 

канцлер Німеччини).

У Києві блокування російських суден вважають адекватною 

відповіддю на дії Росії. Йдеться не лише про напад на кораблі ВМС 

України і взяття в полон 24 моряків, а й про постійні перешкоди, які 

створює Росія для вільного судноплавства в Керченській протоці 

й Азовському морі. З травня по листопад включно зафіксовано 

110 випадків зупинення суден посеред моря, 316 – штучного 

утримування в Керченській протоці до дозволу на прохід в 

Азовське море і 301 випадок штучного утримування в Азовському 

морі перед входом у Керченську протоку.

Ідею про розширення мандату СММ ОБСЄ на Азовське море 

висловлювали не лише в Україні, а й в країнах ЄС (зокрема 

в Німеччині). Проте в Києві розуміють: звичайний моніторинг 

ситуації в портах Бердянська чи Маріуполя нічого не дасть. Він 

не завадить Росії зупиняти судна, що прямують до українських 

портів, пояснюючи це положеннями Конвенції ООН з морського 

права. В цьому випадку важливо моніторити ситуацію в головних 

точках, зокрема, може йтися про Керч (Україна виступила з 

відповідною пропозицією).

Проте й ця ідея має обмеження. Рішення про створення СММ 

ОБСЄ ухвалено 21 березня 2014 року. Українська делегація вже тоді 

наголошувала на потребі поширення мандату місії на Кримський 

півострів. Але Росія подала так звану тлумачну заяву, в якій 

звернула увагу на нові «політико-правові реалії», буцімто Крим 

вже не належить Україні, тож і мандат на територію півострова 

поширюватися не може. В Україні розуміють, що за будь-якої 

реакції Росії на цю пропозицію нічого не втрачають. Якщо Росія 

погодиться (хоча це й нереалістично), Україна отримає певний 

чинник для стабілізації ситуації в Азовському морі й Керченській 

протоці. Мало того, поставить кримське питання на порядок 

денний міжнародних переговорів (після анексії півострова Москва 

однозначно заявляла, що «питання Криму закрито»).

Не погодившись із цією пропозицією (що є ймовірнішим), Росія 

вкотре доведе, хто є справжнім провокатором ескалації. Ця 

ініціатива цілком вкладається в логіку попередніх дій України 

і світової спільноти (за принципом «на злодії шапка горить»). 

Приміром, зі створення міжнародного трибуналу для суду 

над організаторами і виконавцями збиття літака MH-17 у липні 

2014-го. Відомо, що Росія заблокувала цю ідею. Або ж коли 

Україна наполягає на виконанні пункту мінського протоколу від 

5 вересня 2014 року про постійний моніторинг на російсько-

українському державному кордоні. Москва відмовляється 

виконувати це положення. Ще в 2015-му український президент 

запропонував створити миротворчу місію ООН на Донбасі для 

врегулювання ситуації – в Росії донедавна цю ідею категорично 

відкидали. Погодилися лише наприкінці 2017-го, але з істотними 

застереженнями. Відмова Росії від пропозиції України щодо 

спостережної місії ОБСЄ в Керчі стане ще одним приводом 

звернутися до ЄС посилити санкції..

БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ І ВИБОРЧИЙ 

ПРОЦЕС

Після агресії в Керченській протоці Україна одразу порушила 

питання безпеки в Азовському морі на всіх можливих міжнародних 

майданчиках. Це вже й традиційні ОБСЄ та Рада безпеки ООН, а 

також ті, що стосуються суто врегулювання ситуації на Донбасі: 

переговори в Мінську, нормандський формат (російська сторона 

відмовилася від такого обговорення, наголошуючи, що в згаданих 

форматах вона є посередником у «внутрішньому громадянському 

конфлікті» в Україні).
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Крім того, Київ одразу закликав підписантів Будапештського 

меморандуму до негайних консультацій. У Києві цього разу 

були більш готові до можливої критики такої ініціативи. Зокрема, 

раніше скепсис часто лунав щодо обов’язковості виконання 

документа (навіть найближчі союзники наголошували: документ 

передбачає не гарантії/guarantees, а запевнення/assurances). 

Цього разу українські дипломати постійно посилалися на 

міжнародне право, наголошуючи на важливості виконання 

меморандуму. В Україні нагадують про ст. 26 Віденської конвенції 

про право міжнародних договорів 1969 року. Згідно з нею кожна 

чинна угода є обов’язковою для її учасників і має сумлінно 

виконуватися. Мало того, в російському варіанті меморандуму 

йдеться про «обязательства» (фактично – commitments), що має 

більшу юридичну чинність, ніж «запевнення». Тому в Києві заяви 

російського керівництва про нібито необов’язковість виконання 

документа вважають нікчемними.

Хоча українські дипломати визнають одну серйозну ваду 

документа: у ньому немає чіткого механізму запровадження 

положень. Меморандум передбачає консультації, але процедури 

їхнього скликання та проведення не визначені. Перші переговори 

підписантів меморандуму відбулися в Парижі 5 березня 2014 

року: Росія відмовилася брати в них участь. Відтак Україна 

неодноразово пропонувала Росії, США, Великій Британії, Китаю 

та Франції провести консультації. Лондон давав принципову згоду 

на участь. У США, Франції та КНР вважали, що потрібно зберегти 

повний формат. Тож через відмову Росії задіяти Будапештський 

меморандум нереально.

Навіть якщо нинішні політики не ставили перед собою виборчої 

мети, реагуючи на події 25 листопада, відповідний електоральний 

вплив вони матимуть. Так, провал із Будапештським меморандумом 

б’є по ініціативі відносного лідера виборчих перегонів Юлії 

Тимошенко. Вона пропонувала формат «Будапешт плюс» (згадані 

країни, а також представники ЄС і Німеччини). Оголошений 

воєнний стан у деяких регіонах України сприйняли з підозрою 

на Заході (як крок, що може відтягти вибори). У самій Росії як 

Керченську кризу, так і реакцію на неї України пов’язали саме з 

виборами: мовляв, це вигідно Порошенку.

САНКЦІЙНЕ ПОКАРАННЯ: РОСІЙСЬКИЙ БАТІГ І 

ПРЯНИК

У звітний період в Україні не припиняли наголошувати: Росія 

планує дестабілізаційні дії в передвиборчий період. У Києві 

запровадження санкцій проти фізичних і юридичних осіб України 

були схильні розглядати як втілення методу «батога і пряника». 

Батіг – покарання тих бізнесменів, які підтримують нинішню владу 

в Україні. Пряник – потенційне вилучення з санкційного списку.

Складалося враження, що в Україні російський санкцій не 

сприйняли серйозно. Фігуранти списку хизувалися цим. Виборчі 

штаби одразу взялися аналізувати список щодо присутності 

того чи іншого кандидата: відсутність мала бути індикатором 

домовленостей із Кремлем. Так, президентське оточення мусило 

виправдовувати відсутність Петра Порошенка тим, що президентів 

і міністрів закордонних справ до санкційного списку не вносять. 

Проте навіть присутність у ньому не забезпечувала однозначної 

індульгенції: медійним простором ходили чутки, мовляв, окремих 

кандидатів у президенти Москва зумисне внесла до списку, щоб 

відвести від них підозри про приховану співпрацю.

Росія вперше запровадила санкції проти конкретних осіб. Досі 

обмеження стосувалися секторів економіки. Москва практикувала 

«економічні покарання» і в довоєнний час. Приміром, обмежувала 

експорт сільськогосподарської продукції з України в період 

інтенсивних переговорів лояльного до Москви Віктора Януковича 

з ЄС щодо підписання Угоди про асоціацію 2013 року. Газова ціна 

чи його постачання – один з найочевидніших важелів впливу на 

договороздатність Києва. Запроваджували й обмеження щодо 

фізичних осіб. Щоправда, непублічно: ніхто не знав, чи внесений 

до так званих «чорних списків» ФСБ (про це можна було дізнатися 

лише на російському кордоні).

Тож крім наближення виборів в Україні, жодних підстав для зміни 

позиції Росією не було. Такий збіг для багатьох спостерігачів 

в Україні не був випадковий. На початку листопада спеціальні 

економічні заходи запроваджено проти 322 українських громадян 

і 68 компаній. До кінця грудня санкційний список розрісся ще на 

200 фізичних і юридичних осіб. До нього внесли навіть окремих 

представників колишньої Партії регіонів, яких годі запідозрити в 

нелояльності до Росії.

Український санкційний список у кілька разів перевищує 

російський. Так, у травні Адміністрація Президента України 

оприлюднила оновлений перелік санкцій проти Росії. До нього 

потрапили 1748 фізичних осіб та 756 юридичних. Рік тому в 

санкційних списках України проти Росії було 1228 фізичних і 

468 юридичних осіб. З-поміж фізосіб, що потрапили до нового 

переліку, – Олексій Міллер, російські мільярдери Олег Дерипаска, 

Ігор Ротенберг, Сулейман Керімов, Володимир Богданов, Віктор 

Вексельберг, Андрій Костін.

«Пряник» путінського указу полягає в тім, що санкційні обмеження 

можуть призупиняти. Так, Мінфін Росії визначено відповідальним 

за внесення уряду пропозицію «про надання тимчасових дозволів 

на проведення певних операцій щодо окремих юридичних 

осіб, проти яких застосовують спеціальні економічні заходи». 

Відповідно, окремі компанії українській владі й громадськості 

можуть видаватися жертвами російських санкцій. Насправді ж 

санкції на них можуть і не поширюватися (навряд чи мас-медіа 

широко інформуватимуть про таке призупинення).

Крім передвиборчого мотиву, називали й інші причини 
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радикальних дій російського керівництва. Зокрема, кроки Києва 

щодо створення єдиної Української помісної православної церкви.

РЕЛІГІЙНІ СУПЕРЕЧКИ

Об’єднавчий собор 15 грудня 2018 року щодо створення єдиної 

Української помісної православної церкви став однією з головних 

подій не лише за звітний квартал, а й, певно, за останні понад 

три століття (Київську митрополію переведено в Московський 

патріархат 1686 року). Для західного світу, який тяжіє до світськості 

й асоціює релігійний догмат із Середньовіччям, фокусування 

української політики навколо клерикальних питань могло 

видаватися дивним. Проте в Україні Російську православну церкву 

завжди вважали серйозним інструментом впливу. В ініціативі 

«русского мира», що мала поширювати культурні та політичні ідеї 

Росії, православ’ю відводили чільне місце. Одна з найвпливовіший 

постатей у Росії Патріарх Кирил І офіційно підтримував ідеологію 

«русского мира», перебираючи на себе функції її захисника 

і провідника. Ще в 2009-му він заявляв, що ядром «русского 

мира» є Росія, Україна та Білорусь: «… незалежно від державних 

розмежувань, від певних незгод у політиці, ми духовно, і я хочу 

знову наголосити: духовно продовжуємо бути єдиним народом. І 

більшість із нас є дітьми Російської православної церкви».

Від початку агресії 2014 року Київ вважав російську церкву 

невід’ємною частиною заходів Москви проти стабільності в 

Україні. Але ініціатива української влади зі створення незалежної 

канонічної церкви стала цілковитою несподіванкою. Ще більшою 

несподіванкою, насамперед для Москви, став процес, в межах 

якого українська влада змогла посприяти безперешкодному 

створенню помісної церкви.

У ньому було задіяно невелике коло політиків. Влада усвідомлювала 

рівень загроз, що стоятимуть на шляху отримання автокефалії, 

тож вживала заходів для обмеження витоку інформації. До, так 

би мовити, автокефальної роботи були причетні представники 

Адміністрації Президента (згодом Інституту стратегічних 

досліджень, який очолив колишній заступник керівника АП 

Ростислав Павленко), Міністерства закордонних справ. Без 

посередництва влади й сприяння Вселенського патріарха ідея 

помісної церкви могла зазнати краху безліч разів. І не завжди через 

втручання Росії, яка долучилася до протидії автокефальному руху 

на всіх рівнях (церковному, політичному, інформаційному).

Утім, частину намірів Москві таки вдалося зірвати. Так, абсолютна 

більшість ієрархів Української православної церкви Московського 

патріархату відмовилася від участі в Об’єднавчому соборі. 

Це дає змогу Росії заявляти про розкольницький характер дій 

українських політиків. Мало того, створює сприятливе поле для 

подальшого маневру з використання церковного інструменту 

для впливу на ситуацію в країні.

Українські політики побоювалися російських провокацій, що 

могли спричинити кровопролиття, ще під час підготовки до 

Об’єднавчого Собору (на зразок трагічних подій в Одесі у 

травні 2014 року). За кілька днів до цієї події СБУ заявила, що 

запобігла провокаційним акціям, які нібито мали організувати на 

замовлення активіста Антимайдану, що переховувався в Москві. 

У МЗС Росії це викриття назвали фейковим. Тоді ж представники 

СБУ закликали українців не піддаватися на провокації й не стати 

«гарматним м’ясом у справі задоволення імперських амбіцій 

кукловодів з-за поребрика».

Хоча публічно українська влада демонструвала впевненість 

у контролі над ситуацією, офіційний Київ розуміє: в Росії 

лишаються можливості для підривних кроків. В українському уряді 

побоюються, що перехід церков Московського патріархату до 

нової церкви може супроводжуватися кровопролиттям, яке Росія 

використає для дискредитації української влади, чиї дії, мовляв, 

спричинили релігійні війни.

МІНСЬКИЙ РЕГРЕС: ПОНАД СТО КОНСУЛЬТАЦІЙ 

БЕЗ ІСТОТНИХ ДОСЯГНЕНЬ

У звітний період в рамках Мінського процесу відбулися, так би 

мовити, ювілейні соті консультації, проте на цю «круглу» дату 

мало хто звернув увагу. Переговори давно перебувають у стані 

стагнації: Росія відкрито заявляє, що домовлятися з нинішньою 

владою не стане, в Україні так само не бачать сенсу йти на 

компроміси, бо попередні поступки до миру так і не призвели.

Навколо самого переговорного процесу вирували чималі 

пристрасті. Через псевдовибори на окупованих територіях 

навіть напівмертвий переговорний процес міг опинитися під 

загрозою зриву. В Україні лунало чимало критичних заяв про те, 

що треба з нього виходити через марність будь-яких перемовин 

із Росією. Були й побоювання, що у Верховній Раді вкотре 

відбудуться гарячі дебати щодо пролонгації ще на рік закону 

про так званий особливий статус окремих районів Донбасу. На 

диво для міжнародних спостерігачів голосування відбулося без 

жодних проблем.

Були побоювання через можливі проблеми з подовженням роботи 

Тристоронньої контактної групи, позаяк Леонід Кучма відмовився 

представляти Україну. Російські мас-медіа запускали чутки про те, 

що нашу державу представлятиме інший екс-президент Віктор 

Ющенко. Це навряд чи могло викликати оптимізм у європейських 

партнерів (приміром, канцлеру Ангелі Меркель було досить 

складно вести з ним діалог). Проте й тут Україна запобігла 

звинуваченням про зрив мінського процесу: було вирішено, що 

країну на переговорах представлятиме Євген Марчук. Він має 

багатий досвід роботи в безпековій царині, добре знає російські 

політичні еліти й методи їхньої роботи. Ці знання могли би 

TRUMAN ▪ INDEXВIДНОСИНИ УКРАЇНА-РОСІЯ 29



TRUMAN ▪ INDEXВIДНОСИНИ УКРАЇНА-РОСІЯ

ПОДIЇ У ВIДНОСИНАХ УКРАЇНА-РОСІЯ (ЖОВТЕНЬ-ГРУДЕНЬ 2018 РОКУ ). ОЦIНКА В БАЛАХ

ПОДІЯ ПОДІЇ БАЛИ

4 жовтня Петро Порошенко підписав закон про подовження особливого статусу для Донбасу. +1

10 жовтня
Радник президента Росії Владислав Сурков зустрівся з ватажком так званої ДНР для обговорення псевдовиборів, які в 

Україні вважають зривом мінських переговорів. -3

12 жовтня Путін провів нараду з постійними членами Ради безпеки РФ, на якій обговорили питання Православної церкви в Україні. -3

18 жовтня
Держдума Росії ухвалила заяву, в якій звинуватила владу України в агресивних діях. Погрожувала дати «адекватну 

відповідь». -3

22 жовтня Владімір Путін підписав указ про запровадження санкцій щодо фізичних і юридичних осіб України. -6

11 листопада Україна засудила псевдовибори на окупованих територіях, поклавши відповідальність за них на Росію. -7

25 листопада Україна звинуватила Росію у воєнній агресії: затримано три судна ВМС України, взято в полон 24 українських моряків. -9

26 листопада
В окремих регіонах України запроваджено воєнний стан терміном на 30 днів через «наявну загрозу широкомасштабного 

вторгнення в Україну збройних сил РФ». -7

30 листопада Україна заборонила в’їзд із Росії чоловікам 16-60 років. -6

спростити процес переговорів, якби вони відбувалися. Згідно з 

публічними заявами Євгена Марчука, російська сторона отримала 

завдання саботувати консультації щонайменше до виборів. 

Владімір Путін, зокрема, відмовився від телефонних переговорів із 

Петром Порошенком у розпал Керченської кризи. А ще заявив про 

безперспективність комунікації в рамках нормандського процесу.

Так звані вибори на окупованих територіях викликали 

жорстку реакцію з боку України. Наближені до переговорів 

представники влади сподівалися, що Владімір Путін в останню 

мить погодиться на компроміс і відмовиться від організації 

голосування за нових ватажків в окупованих районах (це мало 

б сприяти налагодженню діалогу з Заходом і пом’якшенню 

санкцій ЄС у грудні). Проте були й ті, хто не вірив у жодні 

компроміси. Зокрема, й через те, що Кремль не хоче робити 

«подарунків» нинішній українській владі. У Києві розуміли, що 

Путін не відступить, бо має чітку мету: нав’язати власне бачення 

врегулювання ситуації через прямі переговори українського 

уряду з представниками бойовиків на окупованих територіях.

Власне, в такому ж дусі оцінюють і перспективи обміну 

заручниками, звільнення військовополонених і політв’язнів. 

Українські переговірники вважають, що Росія використовує 

питання звільнення бранців із політичною метою. Якщо це 

й станеться, то таким чином, щоб представники нинішньої 

української влади виглядали найменш до цього причетними.

Останній звітний період був досить тривожний через загрозу 

масштабних воєнних дій. Росія звинувачувала Україну в підготовці 

провокацій, Україна заявляла про найбільшу ймовірність воєнної 

ескалації з 2014 року. Представники МЗС Росії в грудні повідомили 

про підготовку «провокацій українськими силовиками на Донбасі». 

Згодом міністр закордонних справ Сергій Лавров розповів 

про очікування провокації на лінії адміністративного кордону 

з Кримом. Президент Порошенко повідомив про стягування 

Росією до кордону з Україною 80 тисяч військових, близько 1400 

артилерійських систем і ракетних систем залпового вогню, 900 

танків, 2300 бойових броньованих машин, понад 500 літаків.

Наступний звітний період, передбачають, буде особливо гострим 

з огляду на наближення дати президентських виборів. У Москві 

усвідомлюють низькі шанси на перемогу кандидата, що є лояльним 

до неї. Проте російська верхівка не приховує інтересу до результатів 

виборів, як і прагнення, щоб зазнав поразки чинний президент.
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ПОДІЯ ПОДІЇ БАЛИ

1 грудня
Порошенко заявляє, що на окупованих територіях Донбасу і в Криму розташовано близько 80 тисяч російських вояків. В 

Україні заявляють про можливу масштабну воєнну операцію Росії. -4

5 грудня
Україна звернулася до підписантів Будапештського меморандуму провести негайні консультації для припинення агресії 

Росії. Москва не відповідає. -4

5 грудня Начальник Генштабу Віктор Муженко заявив про найвищий ступінь загрози активної фази війни з Росією з 2014 року. -3

6 грудня Верховна Рада ухвалила рішення про неподовження Великого договору з Росією. -7

23 грудня
МЗС України оприлюднило заяву щодо нової резолюції Генасамблеї ООН. Вона констатувала: ситуація з правами людини 

в Криму погіршується, а Росія і далі порушує зобов’язання країни-окупанта. -3

24 грудня МЗС України заявило про судове свавілля Росії проти кримських татар. -3

25 грудня Уряд Росії розширює санкційний список щодо фізичних та юридичних осіб України. -6
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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
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