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Мені нічого сказати про вибори. Я просто радий, що вони відбуваються. Коли я йду вулицею і бачу плакат із солдатом «Голосуйте! Ми
прикриємо», хоч би скільки я на нього дивився, він знову й знову мене зворушує. 2014 року українці зібралися й прикрили свою країну.
Нині нам складно повірити в те, що України може не бути. Але 5 років тому це було таким очевидним, що змусило сотні тисяч людей
піти воювати, стати волонтерами і ризикувати життям, а мільйони – жертвувати на армію гроші (часом останні), щоб військові отримали
транспорт, приціли, аптечки й обмундирування. Коли з’ясувалося, що в України немає армії, Україна сама стала армією.
Усього цього не сталося б і без титанічної праці сотень дипломатів, цивільних аналітиків і військових фахівців, друзів України в Канаді, ЄС,
США та багатьох інших країнах. G7 визнає агресію Росії проти України такою ж серйозною проблемою, як війну в Сирії і ядерну зброю
в Північній Кореї. США та європейські країни широко співпрацюють з Україною в усіх аспектах безпеки – від логістики та підготовки
сержантського складу до кібербезпеки. Союзники України підтримують скоординовану санкційну політику щодо Росії. Відновила роботу
Комісія зі стратегічного партнерства Україна-США.
Завдяки цим зусиллям у країні, яка внаслідок війни вже втратила тринадцять тисяч осіб (для порівняння: Радянський Союз в Афганістані
втратив 15 тисяч), ми можемо, сидячи в кав’ярні, обговорювати економічне зростання й чи хороша ставка рефінансування. Можливо,
комусь здасться, що реформи недостатньо глибокі. Ймовірно, когось не задовольнятиме соціальна політика або те, як працює судова
система. Проте саме право висловити це невдоволення, як і будь-яку іншу думку, і не лише в соцмережах, а й прийшовши на вибори,
Україна відстояла за ці п’ять років. Українці свою країну таки прикрили і цим можна пишатися.
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МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

ШКАЛА ОЦIНКИ ПОДIЙ:

TRUMAN Index є кiлькiсною та якiсною оцiнкою прогресу України
у двостороннiх вiдносинах за ключовими зовнiшньополiтичними

■

7-10

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

набрання чинностi угодами про
поглиблення спiвпрацi

й поступ України у відносинах з НАТО. Журнал видається
щоквартально, що дає змогу вiдстежити динамiку розвитку

Економiчна i полiтична iнтеграцiя

■

вiдносин. Аналiтичний матерiал пiдготовлено експертами на основi

4-6

Пiдписання / ратифiкацiя важливого
договору (про спiвпрацю, торгiвлю,

власних спостережень, а також численних бесiд iз вiтчизняними та

тарифи тощо, пiдписання договорiв

зарубiжними дипломатами, лiдерами думок, офiцiйними особами.

про iнтеграцiю), надання кредиту та
економiчної допомоги

У TRUMAN Index представлено монiторинг подiй у зовнiшнiй
полiтицi України за кожним iз напрямiв, а також аналiз пiдходiв
країни-партнера

(регiону,

органiзацiї)

щодо

України

■

1-3

за

переговори про укладання договорiв,
офiцiйний вiзит вищого рiвня (президент

Окрiм якiсного аналiзу, кожну подiю у двостороннiх вiдносинах

i прем’єр) з обох сторiн, телефоннi

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

переговори вищого рiвня (передовсiм,

зовнiшньополiтичного напряму – сума балiв подiй, що визначали
основу методологiю BISS, який розробив чiтку шкалу оцiнювання

мiнiстри: закордонних справ, внутрiшнiх
справ, оборони, економiки та фiнансiв),

дослiджуваний перiод.

взаємодiю впродовж звiтного перiоду. Експертна група бере за

Офiцiйний вiзит рiвня мiнiстра (ключовi

мiж главами держав)

■

1-2

подiй у зовнiшнiй полiтицi.

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

Загальний бал зовнiшньополiтичного напряму, роздiлений на
кiлькiсть подiй у звiтному перiодi, – i становить TRUMAN Index.

■

-2-4

Затягування iз ратифiкацiєю договорiв,

Такий пiдхiд дає змогу мiнiмiзувати методологiчний ризик, що

незапрошення на заходи, ненадання

певний зовнiшньополiтичний напрямок набере вищий бал через

пiдтримки на мiжнародному рiвнi

бiльшу кiлькiсть незначних подiй протягом одного звiтного перiоду.

■

Водночас, iнший звiтний перiод може виявитися менш прикметним

-3

Порушення договорiв, взаємних

-4-6

Торговельнi вiйни, антидемпiнговi

зобов’язань

через кiлькiсть подiй, однак бiльш непересiчним, значущим з огляду
на вагу подiй. TRUMAN Index слугує для збалансування кiлькостi
подiй та якостi спiвпрацi.

■

розслiдування, бойкот товарiв, ембарго,
висилка дипломатiв, вiдкликання послiв

■

-7-10

Провокацiї, розрив дипломатичних
вiдносин, вiйськовi дiї

1 BISS (Belarusian Institute for Strategic Studies / Бiлоруський iнститут стратегiчних дослiджень). Джерело: http://belinstitute.eu/ru/tags/индекс
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ВIДНОСИНИ
УКРАЇНА-США
АЛЬОНА ГЕТЬМАНЧУК
директорка Центру
“Нова Європа”

ПОЗИТИВНI БАЛИ: +32,5
НЕГАТИВНI БАЛИ: -4
ЗАГАЛОМ: +28,5
TRUMAN INDEX: +1,14

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
Останні три місяці у відносинах України та США були позначені початком офіційної виборчої кампанії в Україні і де-факто початком
виборчої кампанії у Сполучених Штатах.
Незважаючи на зустріч Петра Порошенка та віце-президента США Майка Пенса у Мюнхені та перший візит в Україну заступника
держсекретаря США з політичних питань Девіда Ґейла, емоційне тло відносин у цьому періоді формувалося навколо посла США в
Україні Марі Йовановіч. Спочатку завдяки її гострій промові 5 березня з вимогою звільнити спеціального антикорупційного прокурора,
пізніше – через резонансні заяви генпрокурора Юрія Луценка зі звинуваченнями на адресу Марі Йовановіч у передачі йому списку
недоторканних осіб та оголошення про початок розслідування щодо втручання в президентські вибори в США з боку голови НАБУ
Ситника. На відміну від Європейського Союзу, Сполучені Штати не стали зважати на передвиборчу кампанію, щоб публічно висловити
стурбованість станом антикорупційних реформ.
У владних кабінетах України це сприйняли як порушення США неформального пакту з Заходом про публічний ненапад на Порошенка як
кандидата в президенти, щоб не створювати переваг для інших кандидатів. Чи не вперше у колективного Заходу – а саме в ЄС та США
– виникло різне бачення поведінки під час президентських перегонів.
Протягом цього ж періоду було сформовано відповідь США на агресію Росії в Керченській протоці. Вона виявилася слабшою, ніж
сподівалися, але сильнішою, аніж у Європейського Союзу.
Загалом цей період може слугувати гарним приводом підсумувати відносини Україна-США за каденції (першої?) Петра Порошенка.

ХРОНIКА ВIДНОСИН
ВИКЛИКИ ПРЕЗИДЕНТСТВА ПОРОШЕНКА

простежувалося концептуальне розходження в політиці Києва щодо
бажаного рівня присутності США і політикою Штатів щодо власного
рівня заанґажування на зовнішній арені. Якщо в Києві (особливо
з початком російської агресії) сповідували гасло «якнайбільше

Складно сказати, наскільки президентство Порошенка є викликом

Америки» в Україні, то у Вашингтоні з президентством Трампа

для Вашингтона, але перебування в Білому Домі президента Обами

набув нового звучання підхід «якнайменше Америки». Чи якщо

й особливо президента Трампа однозначно стали викликом для

зовсім точно, – «менше Америки, більше Європи». Обриси цього

Києва і Порошенка особисто.

підходу були помітні ще за першого терміну Обами, за Трампа
вони окреслилися значно чіткіше. Підхід Трампа часто зводився

Чи не головною перешкодою стало те, що між Україною та США

не до питання «Що США можуть зробити для України?», а «Що

5
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Європа робить для України?». Як свідчать наші поінформовані

Так само не реалізовано ідеї з розширення переговорного формату

співрозмовники, він відверто запитував в українського президента

за рахунок США. З приходом Трампа у європейських столицях

на переговорах: «Як саме Німеччина допомагає Україні?».

(передусім у Берліні) дали чітко зрозуміти: ефективніше залишити
окремий переговорний трек США-Росія. Щодо «Північного

Президенту Порошенку довелося стати свідком і поступової

Потоку-2», тут Україна з боку США й надалі спостерігає більше грізної

марґіналізації (місцями часткової демонізації ) Європи в політиці США

риторики, аніж конкретної дії. Недарма це питання, за інформацією

за Дональда Трампа. Концепція «Європа цілісна, вільна і в мирі», на

наших інсайдерів, знову окремо обговорювали в лютому на

якій десятиліттями базувалася американська політика щодо Старого

переговорах Петра Порошенка та Майка Пенса в Мюнхені.

Світу, за нинішнього президента США тріщить по швах. А разом з нею

Під час цієї розмови президент України начебто знову закликав

і важливість України як невід’ємного елементу цієї «цілісної, вільної та

американських партнерів запровадити санкції щодо європейських

в мирі» Європи. Ситуація ускладнювалася тим, що Порошенко інколи

компаній. До речі, на переговорах Порошенка з Пенсом був

мусив балансувати на межі між бажанням вибудувати відносини

присутній посол США в Німеччині Річард Ґренелл, відомий, зокрема,

з Трампом і при цьому не зіпсувати їх із Меркель – німецьким

тим, що розсилав листи німецьким компаніям із погрозами санкцій.

канцлером, з якою Порошенко першим з українських президентів
знайшов спільну мову.

Поки найбільшим здобутком Порошенка на американському
напрямку є надання Україні летального озброєння. Хоча згідно з

Тим не менше, за двох американських президентів і аж до

умовами надання не виключено, що Україна й зовсім не зможе

президентських виборів Петро Порошенко залишався вірним собі на

випробувати отриманих торік від США

американському напрямку – безпеку він пріоритизував над рештою

статус-кво на лінії фронту не зміниться й нового наступу не

питань. Для цього достатньо коротко перелічити основні запити

буде. Їхнє надання має інше важливе значення: це свідчить

української сторони до Вашингтона за президентства Порошенка:

принаймні про встановлення певного рівня довіри з боку США

Javelin, якщо нинішній

до України та її військового керівництва. Водночас цей рівень є
•

надання Україні статусу головного союзника поза НАТО;

•

підписання двосторонньої безпекової угоди на кшталт тих, що
існують між США та Японією або Південною Кореєю;

•

надання Україні летального озброєння;

•

залучення США до переговорного формату врегулювання
конфлікту навколо Донбасу (зокрема, завдяки розширенню
Нормандського формату);

•

досить крихким, що демонструє фактичне блокування Штатами
половини передбаченої на цей рік допомоги без відповідного
реформування Укроборонпрому. Тема реформи Укроборонпрому
давно була складовою українсько-американських переговорів.
Розголос,

спровокований

журналістським

розслідуванням

навколо Укроборонпрому, лише вкотре переконав американську
сторону в правильності вимог щодо аудиту цього відомства та
переформатування його Наглядової ради. До речі, очолити її
Київ свого часу запрошував відомого американського генерала,

відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства між

тодішнього стратегічного радника Міноборони Девіда Абізейда,

Україною та США;

проте він зрештою відмовився.

•

розширення і посилення санкцій щодо режиму Путіна;

•

сприяння зупинці газогону «Північний Потік-2».

Важливим для українсько-американських відносин стало рішення
України про придбання озброєнь у США. Американські партнери

Причому, більшість цих запитів/прохань Києва часів президентства

давно висловлювали сподівання, що Україна зможе не лише

Порошенка були ідентичні як за Обами, так і за Трампа. Три з названих

безоплатно отримувати, а й купувати зброю в Сполучених Штатів,

запитів було виконано і, що показово, два з них – за президента

що посилить аргументацію американських політиків на користь

Трампа. Йдеться про надання летальної зброї та відновлення роботи

підтримки України. Як свідчать джерела, готовність Києва купувати

Комісії зі стратегічного партнерства Україна-США.

зброю була одним з основних аргументів, чому Трамп дав зелене
світло для надання Україні летальної зброї. У цьому контексті

Інші питання довелося або акуратно зняти з порядку денного

важливим є нарешті ухвалений ВР та підписаний президентом

(статус основного союзника поза НАТО), або ж українська

закон, що дозволяє пряму закупівлю зброї за кордоном. Зокрема,

сторона продовжує активно їх порушувати на переговорах

Міністерство оборони може укладати міжурядові контракти зі США

з американськими партнерами («Північний потік-2»). Те, що

й купувати озброєння та військову техніку напряму.

викликало роздратування й відверте нерозуміння за Обами
(статус основного союзника поза НАТО, скажімо, чи безпекова

ДОНАЛЬД ТРАМП ЯК МИРОТВОРЕЦЬ

угода), з Києва намагалися проштовхнути вже за президента
Трампа. Однак, все що стосувалося надання Україні безпекових

Надання зброї не посприяло розв’язанню конфлікту навколо

гарантій, не сприйнято й за цієї адміністрації.

Донбасу. Не допомогла й тактика Порошенка зацікавити Трампа
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роллю миротворця в українсько-російському конфлікті. Вже від

Вже можемо констатувати: реакція США виявилася слабшою,

першої зустрічі з Трампом Порошенко намагався «продати»

аніж сподівалися, хоча, як вважають у Києві, сильнішою, ніж ЄС.

американському колезі таку ж історичну місію, яку, за його словами,

Зокрема, на відміну від ЄС, США внесли до санкційного списку

здійснив Рейган, закінчивши без єдиного пострілу «холодну

заступника прикордонної служби РФ Медведєва та запровадили

війну». В Києві на переговори з Трампом навіть сформулювали

санкції щодо російських суднобудівних компаній. Помітною є й

спеціальне гасло: great deal on peace, great deal on success.

більша готовність США до так званої демонстративної підтримки
України в Чорному морі. Вона, зокрема, вже виявилася в заході

Фактично, Україна пропонувала Трампу те, що не вдалося

в Одеський порт американського есмінця USS Donald Cook

за президента Обами: перетворити розв’язання українсько-

(DDG-75). Подібні візити американська сторона, судячи з наявної

російського

інформації, готова забезпечувати й надалі.

конфлікту

на

зовнішньополітичну

спадщину

президента США (legacy). Тим паче, Трамп на переговорах
із закордонними лідерами самовпевнено обмовлювався, що
зустрінеться з Путіним і покладе край конфлікту. Нині є відкритим
питання: чи вважає Трамп його розв’язання одним з ключових
компонентів своєї президентської спадщини і чи готовий
серйозно інвестувати в це свої енергію та час, якщо з’явиться
відповідне вікно можливостей.

Загалом найпозитивніший сигнал від санкцій США, ЄС та Канади
через агресію РФ в районі Керченської протоки полягає не в
їхньому змісті, а в формі: тобто, скоординованості дій передусім
ЄС та США. Така координація була правилом за часів Обами,
але перетворилася майже в розряд приємних винятків за
президентства Трампа.
На окрему увагу заслуговує питання затримання українських

Трампа

моряків. Дональд Трамп підняв надзвичайно високу планку:

Порошенко отримав у США комфортнішого співрозмовника,

скасував через це зустріч із Путіним в Аргентині. Як свідчать наші

аніж за Обами. Суттєвою відмінністю стало призначення не

джерела, віце-президент Майк Пенс на зустрічі з Порошенком у

лише окремого спецпредставника Держдепартаменту з питань

Мюнхені також приділив час звільненню моряків, демонструючи

переговорів щодо Донбасу, а й дипломата, з яким в українській

персональну обізнаність і заанґажування в це питання. В

столиці загалом і на Банковій зокрема знайшли спільну мову. На

адміністрації Трампа до нього є практичний інтерес: щойно

відміну від Вікторії Нуланд, яка в Порошенка і Ко не викликала

моряків буде звільнено, американський лідер зможе зустрітися з

довіри через підозру в надмірній поступливості на переговорах із

Путіним без ризику втратити обличчя.

Наразі

можемо

констатувати:

за

президентства

Сурковим, Курт Волкер стосовно Донбасу жодного разу публічно
не озвучив думки, яка б принципово суперечила українській позиції.

БЕЗПЕКА VS РЕФОРМИ

Недарма один з високопоставлених українських дипломатів не під
запис назвав позицію США щодо Донбасу «надихаючою».

Проте не всі у США поділяють бачення Порошенка нашого
двостороннього діалогу з Вашингтоном, передусім у безпековій

При цьому варто зауважити, що роль Курта Волкера як

обгортці. Для тих американських політиків і дипломатів, що

головного переговірника США з питань Донбасу за останній рік

вболівають за розвиток України, питання реформ, зокрема

дещо трансформувалася. Після заморожування з боку росіян

антикорупційних, є не менш, а то й більш визначальним. Деякі

переговорів у форматі Волкер-Сурков на початку минулого

американські політики переконані, що якби не корупція, не було

року, американський спецпредставник, поміж іншим, виконує

б і російської агресії в Україні. Натомість українські партнери (як,

роль важливого міжнародного комунікатора з питань російської

до речі, й представники деяких інших союзників США у НАТО)

агресії в Україні. У лютому він навіть запустив веб-сайт, на якому

вважають: якщо внаслідок агресії не буде української держави, не

зібрав для іноземної аудиторії всі факти, що пов’язані з російським

буде, власне, що реформувати.

вторгненням в Україну.

ТЕСТУВАННЯ АГРЕСІЄЮ
Останні півроку каденції Порошенка були особливо показові
в безпековому вимірі: через атаку на українські кораблі в
Керченській протоці в американського уряду на чолі з Дональдом
Трампом з’явилася можливість на практиці продемонструвати,
як Вашингтон реагуватиме на відкриту агресію проти України.
Іншими словами, як Трамп, що неодноразово звинувачував Обаму
в здачі Криму РФ, відрізнятиметься в своїх діях від попередника.

Вже ні для кого не є секретом, що прихід до влади Трампа створив
у Києві видимість двох Америк: Америки президента Трампа,
яку в діалозі з іноземними партнерами цікавить, насамперед,
обсяг купівлі американської зброї і торговельний дефіцит, а не
стан боротьби з корупцією в Україні; і тієї Америки, яку сповідує
бюрократична машина США зі своєю інституційною пам’яттю
на українському напрямку. Зокрема, й щодо взятих Києвом
зобов’язань у царині реформ. Президент Порошенко цілком
логічно зробив ставку на першу Америку, чекаючи, ймовірно, що
генеральну лінію щодо України визначатиме Білий Дім.
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Проте все виявилося складніше, ніж сподівалися в головних

як нам стало відомо, торік під час переговорів у Брюсселі

кабінетах країни: Трампа не цікавив стан боротьби з корупцією, бо

тональність Трампа й інтерес до переговорів різко змінилися,

його не цікавить Україна як така. Користуючись відсутністю інтересу

щойно Порошенко вимовив це слово. Трамп з властивою йому

Білого Дому до України, інші відомства (зокрема Державний

безпосередністю перепитав, чи має Україна гроші і, власне,

департамент) за інерцією продовжували політику, що спрямована

звідки. Коли писався цей матеріал, Україна, за інформацією з

на здійснення реформ (її започатковано ще за попередньої

українських та американських дипломатичних джерел, саме

адміністрації). Особливий акцент на ній традиційно робило

готувалася придбати вже власним коштом чергову партію

посольство США в Україні. Однак, будучи й надалі переконаними,

комплексів Javelin. Також, за нашими даними, вона зацікавлена

що Трамп у відносинах з Україною питаннями антикорупції чи

в купівлі протикорабельної версії крилатої ракети «Томагавк»,

реформи правосуддя не переймається, у Києві після кожної

але рішення щодо її надання/продажу Україні ще не ухвалено в

гострої заяви посольства на цю тему цікавилися: є це позицією

американській столиці.

Вашингтона, чи, власне, дипломатичного представництва.

Очевидно,

як

своєрідний

«подарунок»

Трампу

варто

Саме питання спроможності боротися з корупцією, а не

розцінювати й заяви генпрокурора Юрія Луценка про початок

протистояти російській агресії стало визначальним у ставленні

розслідування втручання України у президентські вибори в США

до Порошенка за часів Обами. Як індикатор ефективності

2016 року. Те, що Україна категорично заперечувала в перший рік

Порошенка-президента це питання фігурує для багатьох

президентства Трампа, тепер вона сама намагається довести.

американських стейкхолдерів, що переймаються питаннями

Звісно, дехто може зауважити, що в заявах Луценка йдеться про

розвитку України, й за президентства Трампа.

окремих посадовців на кшталт голови НАБУ Артема Ситника, а
не про втручання України як держави. Проте головні політичні

ВИБОРИ І ПІСЛЯ ВИБОРІВ

актори в США навряд чи вдаватимуться до таких диференціацій,
закріплюючи

Порошенко

активно

намагався

вибудувати

в

американському

дискурсі

лише

поняття

персональні

«втручання України на користь демократів». Коли готувався

відносини з американськими президентами. З Обамою ці спроби

цей матеріал, з дипломатичних кіл надходила інформація, що

скінчилися невдало вже у перший рік президентства українського

на підтвердження версії про «українське втручання у вибори»

лідера (коли він, ігноруючи прохання Білого Дому, звернувся з

розкручуватимуть тему розслідування проти компанії одіозного

трибуни Конгресу з закликом надати Україні летальну зброю, а

міністра часів Януковича – Злочевського. До ради директорів

не ковдри). З Трампом початок теж був складний, бо відбувався

Burisma Holdings входить син екс-віце-президента Байдена.

на тлі звинувачень про втручання України у вибори в США на

Ця інформація мала б вдарити по репутації Байдена як одного

користь Гілларі Клінтон. На той час Україна будь-які подібні

з потенційно найнебезпечніших конкурентів Трампа на виборах

закиди категорично відкидала. Невідомо, як відбувався б діалог

наступного року (найвищий рейтинг серед демократів).

на рівні президентів України та США (і чи відбувався б взагалі),

Підігрування українських посадовців у розкручуванні таких тем,

якби не розслідування спецпрокурора Мюллера і токсичність

ймовірно, й може дати короткострокові дивіденди у вигляді

контактів із Росією без врахування інтересів України. Фактично,

схвальної реакції Трампа. Але воно шкодитиме Україні та її

вперше в історії двосторонніх відносин президент України у

відносинам зі США на довшу перспективу. Подібні дії можуть

певний момент був настільки ж затребуваним для президента

зробити Україну такою ж токсичною для політичних кіл у США,

США, як і президент США для українського.

якою в останні роки є Росія через розслідування Мюллера. До

Спроби налагодити персональні контакти з Трампом мали кілька
вимірів. По-перше, винятково схвальні, щедро приправлені

того ж це загрожує втратою важливої нині підтримки України в
Демократичній партії.

лестощами заяви щодо нього й розбудова відносин з його

Спроба

оточенням (зокрема, через регулярно запрошуваних олігархом

Дональдом

Пінчуком Ньюта Ґінґріча та Рудольфа Джуліані в Україну).

завізованої американським президентом політики стримування

Натомість, максимальне дистанціювання від політиків, котрі

Росії. Адже, щоб стримати Росію, спочатку важливо стримати

викликають у Трампа негативну реакцію.

Трампа

По-друге, купівля підтримки. Український президент досить
швидко зорієнтувався: якщо за Обами підтримку США потрібно
було заслужити, то за президента Трампа її можна купити.

Порошенка

розбудувати

Трампом

щодо

неї.

була

Проте

персональні

спрямована

варто

на

визнати:

контакти

з

продовження

найважливішим

стримувальним чинником впродовж останнього року було
розслідування спецпрокурора Мюллера, а купівля підтримки з
боку України мала обмежений, короткостроковий ефект.

Порошенко на прикладі власних переговорів мав змогу

Налагоджені контакти з Білим Домом, очевидно, мали стати в

переконатися, яким магічним чином діє на американського

пригоді Порошенку й під час президентської кампанії. Недарма

лідера англійське слово «purchase» (придбати). Зокрема,

в Києві активно домагалися перезапуску Комісії зі стратегічного
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партнерства Україна-США на рівні президента України та віце-

Досі

президента США (за аналогією Комісії Кучма-Гор). Американці,

звинуваченнями

зрештою, погодилися на її запуск, проте лише на рівні міністрів

недоторканних осіб прямою відповіддю на виступ Йовановіч чи

закордонних справ.

лише невдалим збігом. Однак і надалі залишається під великим

Вже в процесі виборчої кампанії в лютому Порошенко шукав
зустрічі з Трампом у Білому Домі під час перебування на
Генасамблеї ООН. За інформацією наших американських джерел,
українська сторона до останнього намагалася організувати
зустріч з віце-президентом Пенсом у Вашингтоні з заходом в
Овальний кабінет до Трампа. Позаяк такого захОду гарантувати
не вдалося, українці мусили погодитися на зустріч у Мюнхені з
Пенсом, що тривала вдвічі довше від запланованого часу.

невідомо:

були

заяви

генпрокурора

посла

США

в

передачі

Луценка
йому

зі

списку

питанням, навіщо було починати кампанію проти посла США за
лічені місяці до закінчення її терміну на цій посаді, викликаючи
цим чергову порцію недовіри щонайменше в американських
дипломатичних колах. Важливо не забувати, що посольство США
за останні роки генерувало не лише критичні закиди, а й чимало
заяв Держдепартаменту на підтримку України (зокрема, щодо
звільнення політичних в’язнів).
В українських владних кабінетах критичний виступ посла

За даними з деяких джерел, у Мюнхені Майк Пенс навіть
висловлював готовність приїхати в березні з візитом до Києва.
Проте в українській столиці визнали: такий візит міг бути
контрпродуктивним, бо віце-президент США зустрівся б і з
іншими кандидатами в президенти, що необов’язково зіграло б
на руку Порошенку.

списали на політичний вакуум у Держдепартаменті після
відставки Весса Мітчелла з посади заступника держсекретаря з
питань Європи та Євразії та заповнення цього вакууму порядком
денним щодо України, запропонованим помічником заступника
Джорджем Кентом (до минулого літа – заступник Йовановіч
у посольстві в Києві). З послом Йовановіч в української влади
справді непроста історія: з приходом Трампа перший рік у

В оточенні Порошенка явно сподівалися, що США під час виборчої

Києві готувалися до її заміни (лунали навіть імена потенційних

кампанії в Україні оберуть позицію публічного ненападу: коли

наступників). Але торік один з представників уряду стверджував,

всі критичні заяви на адресу нинішнього президента та влади з

що в українській столиці зауважили покращення позицій посла

американського боку якщо й лунатимуть, то виключно приватно,

у Вашингтоні. На Банковій та в МЗС чимало хто не приховує

щоб не дати козирів іншим кандидатам. Власне, одна з причин,

захвату американськими послами-політичними призначенцями

чому українська сторона так домагалася перезапуску Комісії зі

(тим же Річардом Ґренеллом у Німеччині, якого німецький уряд

стратегічного партнерства, полягає в можливості обговорювати в

мало не визнав персоною нон-ґрата).

її межах найделікатніші питання двостороннього порядку денного
за зачиненими дверима. Таку позицію, зокрема, обрав ЄС на рівні
керівництва в Брюсселі та деякі країни-члени G7. Чи не вперше у
колективного Заходу, а саме в ЄС та США, виникло різне бачення
поведінки під час президентських перегонів в Україні.

До того ж, у владних кабінетах так чутливо реагували на критику
США, бо були впевнені: хоча Вашингтон всіляко демонстрував
відсутність фаворита на нинішніх виборах, окремі американські
діячі, що цікавляться Україною, приватно симпатизували одному
з кандидатів. Йдеться про Анатолія Гриценка. Деякі американські

США і на двосторонньому рівні, й на рівні G7 мусили обрати іншу

співрозмовники,

тактику. Як доказ – заява G7 щодо рішення Конституційного суду з

стверджували, однак, що, на їхню думку, Анатолій Гриценко

приводу незаконного збагачення та промова посла США в Україні

найкраще міг би реалізувати антикорупційний порядок денний

Марі Йовановіч, у якій вона вимагала звільнення спеціального

в Україні. Проте варто зауважити, що й Порошенко для багатьох

антикорупційного

у Вашингтоні є цілком прийнятним з позиції передбачуваності та

прокурора

Назара

Холодницького

та

розкритикувала поступ в антикорупційних реформах і реформі
системи правосуддя. Виступ Йовановіч був важливий не лише
тому, що відбувся за три тижні до виборів (за нашою інформацією,
американську сторону виснажили спроби розв’язати питання
з Холодницьким непублічно). Виступ Йовановіч був першим
з часів президентства Обами випадком, коли американський
посадовець персоналізовано вимагав відставки українського
посадовця. Звісно, було б значно краще, якби США провадили
щодо України політику, яка спрямована на розбудову інституцій,
а не призначення/звільнення окремих персоналій. Та позаяк
українські інституції не працюють, американці продовжують
робити ставки на персоналії.

рішуче

спростовуючи

такі

симпатії,

відносної стабільності.
Водночас позитивним є те, що в оточенні Порошенка дедалі
частіше визнають: навряд чи в Білому Домі є альтернативний
порядок денний щодо України. Дипломатія експромтів Трампа не
передбачає вироблення послідовної генеральної лінії. Порядок
денний, який озвучили Держдепартамент і посольство, –
насправді, єдиний системний на сьогодні порядок денний уряду
США щодо України. І він не зміниться після виборів: боротьба з
корупцією, встановлення верховенства права, припинення війни
на Донбасі шляхом переговорів. Тим, хто вважає, що цей порядок
можна скасувати лобістськими потугами, варто поцікавитися,
чим закінчилася історія з листом до румунського президента від
радника Трампа Рудольфа Джуліані (з ним зустрічався і президент
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Порошенко, і генпрокурор Луценко) з засудженням діяльності

симпатиком України на двопартійному рівні, розставляючи

Антикорупційного бюро в Румунії, що суперечило американській

важливі запобіжники, як-то ухвалення законодавства щодо

позиції загалом. А закінчилося тим, що американська позиція

неможливості визнання Криму, законопроект про що схвалено

щодо боротьби з корупцією в Румунії, яку, зокрема, озвучує

в Палаті представників напередодні. Для багатьох у Конгресі

Держдеп, не змінилася.

Україна залишається подвійною жертвою: агресії Путіна та

Дональда Трампа й надалі доведеться з неабиякими зусиллями
зацікавлювати Україною: емоційної прив’язки до нашої держави в
нього так і не з’явилося. Натомість доступ до нього з «українського
питання» через радників і членів американського уряду стає

непередбачуваної

політики

експромтів

Трампа.

Водночас,

навіть представники Конгресу, з якими випало спілкуватися під
час підготовки цього матеріалу, визнають: санкції проти Росії не
зроблять Україну успішною.

дедалі складнішим. Конгрес, очевидно, й надалі залишатиметься

ПОДIЇ У ВIДНОСИНАХ УКРАЇНА-США (СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ 2019 РОКУ ). ОЦIНКА В БАЛАХ

ДАТА

22 січня

22 січня

ПОДІЯ

БАЛИ

Оголосив про свою відставку помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Весс Мітчелл. Він був важливим

-1

партнером України в американському уряді загалом і Держдепі зокрема.

Державний секретар США Майк Помпео під час телемосту з учасниками Міжнародного економічного форуму в Давосі
заявив, що США чекають, коли РФ змінить свою зовнішню політику, зокрема, щодо України.
У Сенаті США представлено резолюцію, що закликає до посилення оборонної допомоги Україні (зокрема на морі)

24 січня

та підтримує скасування газогону «Північний потік – 2». Документ внесли до порядку денного Конгресу майже 70
сенаторів від Республіканської та Демократичної партій.

31 січня

Президент Порошенко підписав закон про закупівлю зброї за кордоном без посередників, який до того підтримали уряд
та Верховна Рада. Цей закон давно був у списку побажань американських партнерів до української сторони.

+0,5
+1
+2

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час
зустрічі з представником США в Групі стратегічних радників високого рівня Міністерства оборони України генерал2 лютого

лейтенантом Збройних сил США Кітом Дейтоном заявила, що Україна зацікавлена розпочати масштабну закупівлю
високотехнологічного оборонного обладнання зі Сполучених Штатів Америки, зокрема додаткових комплексів летальної

+1

зброї, таких як ракети Javelin.
Державний секретар США Майк Помпео закликав Угорщину підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України на
11 лютого

тлі російської агресії під час переговорів з угорським колегою Петером Сіярто.
«Ми не повинні дозволити Путіну вбити клин між друзями в НАТО», – заявив він на спільній прес-конференції з головою МЗС

+1

Угорщини.
Двопартійна група сенаторів США представила проект закону про захист безпеки Америки від агресії Кремля. Згідно з
ним, пропонують, зокрема, запровадити санкції проти: понад 20 агентів ФСБ, що причетні до нападу на кораблі українських
13 лютого

ВМС у Керченській протоці та захоплення членів їхнього екіпажу; російської кораблебудівної галузі в разі порушення
Росією свободи навігації в Керченській протоці та будь-де у світі; розробки нафтових родовищ на території РФ; російських

+2

державних енергетичних проектів за межами країни.
Двопартійна група сенаторів США на чолі зі співголовами Сенатського українського кокусу Робертом Портманом та
14 лютого

Річардом Дурбіним представила резолюцію S.Res.74, приурочену до п’ятої річниці Революції Гідності та незаконної
спроби РФ анексувати Автономну Республіку Крим.

+1

Президент США підписав закон про асигнування Державного департаменту, зарубіжні операції та суміжні програми
на 2019 фінансовий рік. У ньому сума допомоги Україні по лінії зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів,
15 лютого

Агентства США з міжнародного розвитку та причетних відомств сягнула $445,7 млн доларів, що на 25 млн перевищує
відповідні асигнування 2018 року. Таким чином сукупний обсяг коштів для підтримки України в 2019 бюджетному році
з урахуванням 250 млн, що виділені Пентагону на зазначені цілі, становить 695,7 млн доларів, що на 75 млн більше, ніж
передбачено асигнуваннями 2018 року.

+3
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ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-США

ДАТА

ПОДІЯ
Президент Порошенко в Мюнхені зустрівся з віце-президентом США Майком Пенсом. «Мій сигнал і для вас особисто,

16 лютого

і для українців: ми з вами. Це особливо важливо після подій у Керченській протоці», – заявив Пенс під час відкриття
зустрічі з українським президентом.

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер представив сайт протидії
19 лютого

російській агресії в Україні. У своєму Твіттер-аккаунті Волкер назвав цей ресурс «інноваційною спробою використати
знімки з супутників, карти і статистику, щоб деталізувати наслідки російської агресії в Україні».

25 лютого – 3
березня

В Україні з візитом перебував спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер.

До Одеського порту зайшов ракетний есмінець США USS Donald Cook. Як заявили в командуванні Шостого флоту США,
25 лютого

есмінець прямує в Чорне море «для проведення операцій із забезпечення безпеки і зміцнення регіональної стабільності,
підвищення боєготовності і військово-морського потенціалу спільно з союзниками НАТО та партнерами в регіоні».

БАЛИ

+4
+1
+1
+1

Держсекретар США Майк Помпео наголосив на незмінності позиції Вашингтона щодо необхідності повернення контролю
України над окупованим Кримом.
27 лютого

Про це йдеться в заяві держсекретаря на сайті Держдепу з нагоди п’ятої річниці незаконної анексії та окупації Криму
Росією. США знову підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України й пообіцяли зберігати санкції

+2

щодо Росії.
Президент США Дональд Трамп у відповідному указі розпорядився продовжити ще на рік санкції проти Росії через
4 березня

її агресію в Україні. «Дії та політика, про які йдеться в цих указах, як і раніше становлять надзвичайну загрозу для
національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів», – йдеться в документі.
Посол США в Україні Марі Йовановіч виступила з промовою, в якій різко розкритикувала поступ в антикорупційних

5 березня

реформах в Україні й закликала звільнити спеціального антикорупційного прокурора. Також вона наголосила на потребі
провести чесні й справедливі вибори.

+2
-2

Командувач європейського командування США, верховний головнокомандувач об’єднаних Збройних сил НАТО в
5 березня

Європі генерал Кертіс Скапарротті заявив на слуханнях комітету сенату зі збройних сил, що США розглядають надання
додаткової летальної зброї Україні для протистояння морській агресії Росії після інциденту в районі Керченської протоки.

+0,5

Генерал також висловився за посилення українського флоту.
У Держдепартаменті США повідомили, що кар’єрний дипломат Філіп Рікер, який до останнього часу був цивільним
6 березня

заступником головнокомандувача Об’єднаних сил США в Європі і радником з політичних питань, виконуватиме
обов’язки заступника держсекретаря з питань Європи та Євразії, які раніше виконував Весс Мітчелл.
Україну з першим візитом відвідав заступник держсекретаря США з політичних питань Девід Ґейл, щоб висловити

5-7 березня

підтримку територіальній цілісності і суверенітету України й познайомитися з ситуацією напередодні виборів. Під час
візиту він підтримав заяву посла Йовановіч щодо звільнення Холодницького.
Палата представників Конгресу США 427 голосами проти одного схвалила законопроект, що заборонить

12 березня

американському уряду визнавати Крим російським. Однак у тексті прописано, що президент має право зробити
виняток, якщо «вирішить, що це необхідно для інтересів національної безпеки Сполучених Штатів».

+0,5
+2
+2

Сполучені Штати, країни ЄС та Канада запровадили скоординовані санкції проти осіб, що причетні до нападу на три
українські кораблі поруч із Керченською протокою. У випадку США йдеться про 6 нових осіб (Канади – 114). Додатково
15 березня

США запровадили санкції проти шести російських оборонних компаній, включно із суднобудівними, двох осіб, що
причетні до фіктивних виборів на контрольованих Росією територіях у Східній Україні в листопаді та двох енергетичних

+2

та будівельних компаній, що працюють у Криму.
Генпрокурор Юрій Луценко в інтерв’ю The Hill звинуватив посла США Марі Йовановіч в тому, що вона вже на першій
20 березня

зустрічі передала йому список осіб, яких просила не переслідувати. Державний департамент виступив з різким
спростуванням. Він заявив, що розпочинає розслідування втручання України у президентські вибори в США.

20 березня

22 березня

В Україну прибула делегація з 4 сенаторів та 2 конгресменів США. Делегацію очолив голова Комітету сенату з
банківських питань Майк Крейпо.
Президент Порошенко висловив свою «цілковиту підтримку» роботі посла США в Україні Марі Йовановіч, назвавши її
другом України та своїм другом.

-1
+1
+1

Держдепартамент США засудив Росію за затримання 23 мешканців Криму, яких звинувачують в участі в організації Хізб
29 березня

ут-Тахрір. «Ми засуджуємо дії російської окупаційної влади в Криму. Озброєні співробітники ФСБ в масках вдерлися до
будинків кримських татар, тероризуючи сім’ї та заарештувавши понад 20 осіб», – написав у Twitter заступник прессекретаря Державного департаменту США Роберт Палладіно.

+1
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ВIДНОСИНИ
УКРАЇНА-ЄС
ЛЕОНIД ЛIТРА

старший аналiтик Центру
«Нова Європа»

ПОЗИТИВНI БАЛИ: +42
НЕГАТИВНI БАЛИ: -8
ЗАГАЛОМ: +34
TRUMAN INDEX: +1,89

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
Відносини між Україною та ЄС у січні-березні не були сповнені двосторонніх подій, порівняно з попереднім кварталом. Попри спроби
зберегти позитивну, плідну співпрацю в публічному дискурсі, Брюссель і Київ зазнали низки двосторонніх невдач. Фактично, відносини
між ними дещо ускладнилися, здебільшого через певні кроки України (останній – декриміналізація незаконного збагачення). Але
частково й через різні позиції щодо санкцій проти Росії за її агресію в Чорному морі.
Декриміналізація незаконного збагачення стала вкрай поганою новиною для ЄС, адже це впливатиме на ефективність новоствореного
Антикорупційного суду: тепер він матиме значно менше легального підґрунтя для розслідування корупції на високому рівні. Рішення
також впливає на здатність друзів України в ЄС просувати позитивну політику в двосторонніх відносинах.
Попри загальну солідарність з Україною, ЄС не зумів задовольнити українських очікувань з питань санкцій проти російської агресії в
районі Азовського моря. Після перемовин, що тривали впродовж трьох місяців, Європейський Союз із чималими труднощами ухвалив
рішення щодо восьми росіян. Українська пропозиція у вигляді «Азовського пакету» санкцій не набула розвитку й жодного з обмежень,
що їх вимагав Київ, не було ухвалено. Президент Порошенко спробував пом’якшити цю невдачу заявою, що ЄС, власне, запровадив
бажані Україною санкції, проте насправді вони здебільшого мали символічний вплив.
Більшого успіху Президент Порошенко досяг у питанні майбутніх відносин з ЄС під час «міні-саміту» наприкінці березня в Брюсселі.
Важливо, що йому вдалося домовитися про швидкі перемовини щодо АСАА з лідерами Європейського Союзу і можливого прориву в
питанні цифрового союзу. Проте українському уряду досі не вдалося провести законопроектів, що потрібні для прокладання шляху до
перемовин щодо Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (АСАА), тож процес затримується.
Навіть якщо співпраця між ЄС та Україною має здебільшого технічний вимір, прийдешні вибори залишили слід на двосторонньому
порядку денному. Слабка реакція Євросоюзу на декриміналізацію незаконного збагачення та нерішучий арбітраж щодо заборони на
експорт лісу продемонструвала підтримку чинної влади Європейським Союзом. На відміну від США, ЄС вирішив не піддавати Україну
публічній критиці, щоб не додавати популістам балів у президентській кампанії.

ХРОНIКА ВIДНОСИН
ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС
Приймаючи в Україні Дональда Туска, Петро Порошенко публічно

підкреслив свою роль основного «євроінтегратора». Цьому
сприяли і його зустрічі на високому рівні з Президентом ЄС
Жаном-Клодом Юнкером, головою Європарламенту Антоніо Таяні
та головою Європейської Ради Дональдом Туском у Брюсселі.
Зустрічі з лідерами ЄС були не лише символічні, адже обговорення
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стосувалося майбутнього відносин між Україною та ЄС і можливих

Міністерстві закордонних справ. На думку дипломатів ЄС, рішення

нових двосторонніх цілей. За словами українського урядовця,

СБУ є погано продуманою акцією, враховуючи, що Вершютц

головними практичними кроками, на яких потрібно зосередитися,

перебуває в доброму контакті з офісом комісара Гана й, очевидно,

є Угода про оцінку відповідності та прийнятності промислової

має підтримку з боку канцлера Курца. Вершютц подав на Україну

продукції (АСАА) і цифровий союз. Попри цілковите сприяння

до суду, історія набирає обертів. Українські чиновники заперечують

Президента, ці попередні угоди потребують ширшої підтримки в

заяви про те, що заборона на в’їзд мала на меті змусити Вершютца

ЄС. Україні наголосили на необхідності заглибитися в роботу над

замовкнути. Посол України в Австрії Олександр Щерба зазначив: ця

АСАА та цифровим союзом до обрання нового керівництва ЄС,

справа не має нічого спільного зі свободою слова. «[Вершютц] не

підкресливши, що навіть за наявної підтримки чинних керівників

дотримується українського законодавства», – сказав він.

немає жодних гарантій, що наступні будуть налаштовані так само.
Під час зустрічі в Брюсселі, Жан-Клод Юнкер також відзначив

ПРАГНЕННЯ ДО НАТО І ЄС ВІДТЕПЕР КОНСТИТУЦІЙНІ

позитивний досвід безвізового режиму з Україною. Він вважає, що
українці є досить дисциплінованими і не зловживають системою.

Президентові Порошенку вдалося отримати 335 голосів із 300
необхідних у фінальному голосуванні поправок, які вносять

Підтримку Порошенку відверто висловлюють голова Європейської

прагнення приєднатися до ЄС і НАТО до Конституції України.

Ради Дональд Туск, віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс

Поправки

та голова представництва ЄС Хюґ Мінґареллі. За словами одного

стратегічного

з дипломатів ЄС, ці люди зробили все можливе для обрання

Європейському Союзі й НАТО, тоді як Кабінет Міністрів відповідає

Порошенка на другий термін, зокрема, відсутністю критики на його

за його практичне виконання.

роблять

Президента

курсу

країни

на

гарантом
повноцінне

імплементації
членство

в

адресу. Проте підходи ЄС не були настільки спрощеними. Із одного
боку, Брюссель хвалив Київ за здійснення головних реформ, з іншого

Хоча цей крок здебільшого є символічним, голосування

ж – стримано критикував за ухилення від не менш важливих.

продемонструвало єдність українського політичного класу в
прагненні до євроатлантичної інтеграції. Раніше такий консенсус

Дипломати ЄС дедалі частіше відзначають, що друзів України в

у країнах Східної Європи, які приєдналися до євроатлантичної

Євросоюзі меншає через невиконання зобов’язань у низці галузей.

спільноти,

Кількість невдоволених її відступом сягнула критичної межі й це,

«джентльменською угодою». Цей крок став важливим з позиції

очевидно, відчуватиметься після виборів, особливо парламентських,

консолідації зовнішньої політики країни й уникнення поляризації

що відбудуться восени. Біда в тім, що через розгорнуті обіцянки, яких

з цього питання.

проявлявся

міжпартійним

меморандумом

або

не виконали українські чиновники, владу країни сприймають як таку,
Втім, досить часто політичні процеси в Україні живуть нарізно

що має «серйозні проблеми з моральною доброчесністю».

з Конституцією. Поправки до неї символізують важливий крок,
Після президентських виборів, незалежно від їхнього результату,

але самі по собі не гарантують жодних реформ. Фактично,

чимало позицій партнерства буде поставлено на паузу. ЄС

такою була відповідь ЄС: поправки взято до уваги, тепер

муситиме переглянути ставлення ще й через новий політичний

зосередьтеся, будь ласка, на реформах. Тому не варто чекати

контекст після власних виборів. Ймовірно, Брюссель стане

значного розвитку, доки не буде виконано Угоду про асоціацію

дещо прискіпливішим. Приміром, наступний звіт щодо механізму

згідно зі стандартами ЄС і НАТО.

призупинення візового режиму буде значно критичнішим за
попередній, з особливим акцентом на корупцію. Безвіз буде

З юридичного боку нове конституційне положення може стати

подовжено й він, безперечно, діятиме в короткостроковій

потенційним інструментом для євроінтеграції у формі оскарження

перспективі.

будь-якого закону, що загрожує євроатлантичній інтеграції, бо

Проте

в

середній

та

довгостроковій

ЄС,

можливо, розглядатиме можливість застосування механізму

Конституційний Суд може визнати такий закон нечинним.

призупинення чи принаймні погрожуватиме ним.
Та перш ніж розпочати перемовини щодо вступу до Євросоюзу,
Нині Україна знову опинилася в несприятливому становищі

Україна має виконати Угоду про асоціацію, реалізація якої

через декриміналізацію незаконного збагачення і заборону СБУ

відбувається вкрай повільно. Згідно з доповіддю Урядового офісу

на в’їзд австрійському журналісту Крістіану Вершютцу. Останню

координації європейської та євроатлантичної інтеграції, виконано

спершу трактували як «загрозу, яку той становить для національної

лише 52% завдань, що заплановані на 2018 рік, а це лише на

безпеки». Проте згодом формулювання змінили на запобіжний захід

11% більше, ніж у 2017-му. 2018-го найвищий рівень виконання

як відповідь на погрози австрійцю в Україні. Цей крок з боку СБУ

продемонстрували центральні органи виконавчої влади – 55%,

спричинив бурю критики в ЄС та австрійських інституціях, зокрема

інші державні установи – 47%, найнижчий показник мала Верховна
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Рада – 40%. На початок 2019 року загальна частка реалізації Угоди
про асоціацію становила 42%.

САНКЦІЇ ТА ПІДТРИМКА РЕГІОНУ АЗОВСЬКОГО
МОРЯ

НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ – ЩЕ ОДНА ШПИЛЬКА
МІЖ ЄС ТА УКРАЇНОЮ

Санкції ЄС цього кварталу висвітлювалися в кількох царинах.

У лютому 2019 року Конституційний Суд України визнав нечинною

2018 рік сягнули 6,3 млрд доларів, хоча дехто з дипломатів вважає

статтю 368-2 Кримінального кодексу, що передбачає покарання

цей показник заниженим. Загалом 62 країни запровадили 159

за незаконне збагачення. Його було визнано злочином 2015-го в

обмежувальних заходів. Список очолив ЄС із 25 обмежувальними

рамках плану дій із візової лібералізації з ЄС та зобов’язаннями

заходами, включно із санкціями. Далі йдуть Україна – 22, Індія – 16,

України перед Міжнародним валютним фондом. Проте в грудні

Білорусь – 13, Туреччина – 12 та США – 9. Збитки від обмежень з

2017-го група з 59 депутатів подала до Конституційного Суду

боку Євросоюзу оцінюють у 2,4 млрд доларів, шкоду, якої завдали

клопотання про визнання кримінальної відповідальності за

санкції Сполучених Штатів, – у 1,1 млрд доларів.

Насамперед, за підрахунками Міністерства економічного розвитку
Росії, збитки від світових санкцій та торговельних обмежень за

незаконне збагачення неконституційною. Суд постановив, що
положення не відповідають принципам верховенства права

ЄС поширив персональні санкції на російські компанії та осіб, що

і презумпції невинуватості. На думку позивачів, стаття про

відповідають за підрив територіальної цілісності України. Проте

незаконне збагачення зобов’язує самого підозрюваного довести

головний акцент у цьому кварталі зроблено на санкціях за російську

законність його статків, тоді як українське законодавство

агресію в районі Азовського моря. 15 березня Європейський Союз

відводить цю роль стороні обвинувачення.

запровадив їх проти 8 росіян, хоча нові обмеження потребують
докладнішого аналізу.

Рішення щодо визнання статті про незаконне збагачення
нечинною матиме негативний вплив для України в довгостроковій

Дебати щодо можливих санкцій за агресію Росії в районі

перспективі. Миттєвим наслідком стало анулювання понад

Азовського моря розпочалися одразу після нападу 25 листопада

60 справ про незаконне збагачення, що перебували на стадії

2018 року. Поведінка ЄС щодо санкцій проти Росії була досить

розгляду, а розхвалений Антикорупційний суд здебільшого

нерішуча

виявився марним. Декриміналізація незаконного збагачення

українських

послабила

не

виступала Німеччина, її підтримали Франція, Італія й інші члени

залишивши роботи для Антикорупційного суду, попри обрання

Євросоюзу. Коли ЄС таки погодився на додаткові санкції, його

суддів з високими стандартами доброчесності. Фактично,

члени представили вельми умовні обмеження, додавши до

рішення Конституційного Суду є ефективною, не обмеженою

наявного списку 8 осіб. І навіть це стало неабиякою проблемою,

жодними умовами амністією для всіх корумпованих чиновників.

що потребувала багаторівневих перемовин між країнами ЄС. По-

Це

антикорупційне

перше, за свідченнями одного з посадовців, Фінляндія заблокувала

бюро України, яке тепер матиме значно менше підстав для

обмеження проти додаткових 8 осіб. Причиною, очевидно, стало

розслідування корупційних злочинів серед вищого політикуму.

внесення до переліку заступника голови Прикордонної служби

всю

рішення

українську

послабило

антикорупційну

й

Національне

систему,

через

спроби

переконати

військовополонених.

Москву

Проти

звільнити

додаткових

24

санкцій

РФ Геннадія Медведєва. Небажання Гельсінкі підтримувати санкції
Попри сильну заяву посла США, Європейський Союз вирішив

пояснюється залученням Медведєва до діалогу з прикордонних

не підтримувати Сполучені Штати. ЄС сховався за позицією G7,

питань між Росією та Фінляндією. Щойно його замінили, санкції

вкотре дотримуючись власної політики не впливати на вибори

заблокувала Італія. Проте Литві вдалося зняти вето Рима,

зайвими деклараціями. Тим часом Президент Порошенко

прийнявши 5 сімей сирійців, що прибули до Італії. Це був компроміс,

пообіцяв

адже прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте загалом стверджував,

ухвалити

відповідальність

за

нове

законодавство

незаконне

про

збагачення.

кримінальну

Найімовірніше,

що його уряд прагне зняти з Росії санкції ЄС.

це відбудеться після виборів до Верховної Ради, якщо тільки
новий законодавчий орган вважатиме це за потрібне. Схоже,

На думку України, санкції проти Росії за напад і подальшу агресію

парламент і українська судова система прагнуть протистояти

в Азовському морі мали бути геть інші: низка обмежень проти

спробам України, які підтримує міжнародна спільнота, створити

фізичних осіб, а також російських портів і суден. Київ навіть

належну, ефективну правову систему, що здатна стримати

представив своє бачення під назвою «Азовський пакет». Однак

корупцію поміж високих посадовців.

жодного «Азовського пакету» від ЄС на надійшло. Цей термін
Україна використовувала, з огляду на рішучу позицію Києва та
високі очікування. Проте, крім декількох маленьких країн і вже
традиційних друзів на кшталт Литви, єдиним, хто порушив це
питання, стало Міністерство закордонних справ Данії. Воно

15

TRUMAN ▪ INDEX

ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-ЄС

заявило: ситуацію обговорюватимуть у Раді ЄС. Але й там

Спеціальну місію ЄС до Азовського регіону, яка розпочала роботу

підтримки не знайшлося, тож дискусію було скасовано.

наприкінці січня, очолили Пітер Ваґнер і Томас Майр-Гартінґ. У
лютому, під час засідання Ради ЄС, міністри закордонних справ
низці

ухвалили пакет із 10 проектів допомоги регіону. Втім, не всі ці

серйозних санкцій проти Росії. За словами Міністра закордонних

проекти є новими та передбачають кошти, що були виділені в рамках

справ Павла Клімкіна, Київ передав європейцям послання:

інших ініціатив ЄС.

Українські

дипломати

продовжували

наполягати

на

«Україні не потрібні символічні санкції, щоб просто визначити
короткий перелік тих, хто керував операцією, і потім поставити

Крім технічної складової, важливо забезпечити постійну присутність

їх під санкції. Потрібно, щоб такі заходи проти Росії були дієвими».

країн Заходу в регіоні. Це має стримати РФ від подальшої агресії.

Щойно Київ зрозумів, що ЄС не запроваджуватиме серйозніших

Російські дипломати вже перейшли до вищого рівня: розпочали

обмежень проти Росії, його риторика дещо пом’якшилася. Тепер

надсилати запити до Представництва ЄС, щоб вивідати інформацію

обговорювали розгляд кількох сценаріїв. Після запровадження

про роль місії Європейського Союзу до Азовського регіону. Звісно,

санкцій проти 8 росіян, Президент Порошенко заявив: «Саме

вони стурбовані планом ЄС.

такий пакет санкцій я хотів бачити». Складно не лише назвати
ухвалені обмеження «пакетом», а й зрозуміти заклики України

Робота ініціативи була б простішою, якби ЄС пристав на

щодо нових санкцій за атаку Росії в районі Азовського моря.

рекомендацію

Якщо, за твердженнями Президента, ухвалені санкції його

представника ЄС в Україні. Його роль була б тотожною ролі

цілком влаштовують, навіщо Україна вимагає нових? За словами

американського представника Курта Волкера (зосередженість на

дипломатів ЄС у Києві, після кількох його заяв будь-які подальші

питаннях Криму й Донбасу). У резолюції Європарламенту йдеться

запити з боку України щодо розширення «Азовського пакету»

про спеціального представника ЄС, відповідального за моніторинг

приречені на провал. Втім, Порошенко відіграв важливу роль у

ситуації з прав людини на окупованих територіях, реалізацію

запровадженні особистих санкцій. Досягти ухвалення обмежень

Мінських домовленостей, зменшення напруження в Азовському

проти 8 російських фізичних осіб було вкрай складно, повідомив

морі та захист прав внутрішньо переміщених осіб.

Європарламенту

призначити

спеціального

один з учасників переговорної команди. І якби не наполегливість
Порошенка, немає певності, що й ті було б ухвалено.

Нарешті,

рекомендовано

присутність

західних

держав

на

військових суднах, що проходитимуть Керченську протоку в
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс правильно

напрямку до Азовських портів. У приватних розмовах дипломати

зазначив щодо санкцій ЄС через ситуацію в Азовському морі –

ЄС кажуть: згода ЄС на цю пропозицію є малоймовірною. Проте

«замало і запізно». Натомість Брюссель зосередився на наданні

вони вважають, що таку роль може взяти на себе НАТО.

безпосередньої допомоги українському Азовському регіону.
Насамперед, йдеться про моніторинг Керченської протоки. Його
запропонувало Міністерство закордонних справ Німеччини за
згодою Києва та Москви. Як і передбачали, Росія виступила проти

«ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2». НЕСКІНЧЕННИЙ ГОЛОВНИЙ
БІЛЬ ДЛЯ УКРАЇНИ

постійного моніторингу. Україна, натомість, підтримала німецьку

У колі європейських та американських чиновників тривають

позицію, але висунула додаткові умови. З-поміж них – заборона для

обговорення довкола проекту «Північний потік-2». По-перше,

міжнародних спостерігачів відвідувати анексовані Росією території

новим поштовхом до дискусій стали листи, надіслані послом США у

через можливі маніпуляції такими місіями з боку Кремля і визнання

Німеччині компаніям, що беруть участь у будівництві трубопроводу.

законності анексії. Україна наполягала, щоб механізм моніторингу

У них Річард Ґренелл попередив їх про ризик бути внесеними до

було спрямовано на забезпечення свободи судноплавства. Поки

американського санкційного списку. Реакція політичної еліти

перемовини не дали жодних реальних результатів.

Німеччини була блискавична. Влада висловила сподівання, що США
не втручатимуться в цю справу, наголошуючи, що запровадження

На відміну від політичної складової, програму ЄС щодо

будь-яких санкцій негативно вплине на американські нафтогазові

Азовського регіону успішно втілюють. Європейський Союз

проекти, в тім числі в Мексиканській затоці. Дехто з німецьких

оголосив про виділення допомоги в 50 млн євро у грудні

політиків навіть висловився щодо відкликання посла США з країни.

2018 року й відтоді розпочав місію з оцінки впливу російської
агресії в Азовському морі на регіон для визначення пріоритетів.

Німеччина звично підтримує «Північний потік-2». Загалом 73%

Програма допомоги Україні від Євросоюзу – основна відповідь

німців ставляться до проекту позитивно й лише 16% вважають, що

на Азовську кризу. Зокрема, ЄС розглядає можливість підтримки

Берліну варто відмовитися від нього. На думку 90% респондентів,

залізничних та автомобільних сполучень, середнього та малого

погрози Трампа пов’язані виключно з економічними інтересами

бізнесу, створення навчальних центрів.

США. Захищають проект і на офіційному рівні. Міністр закордонних
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справ Німеччини Гaйко Маас зауважив: ніхто не в змозі зупинити

прийнятності промислової продукції (АСАА) або, іншими словами,

«Північний потік-2», навіть в разі застосування американцями

«промисловому безвізі». Президент Порошенко оголосив АСАА

санкцій. Бо тоді Росія самостійно профінансує й виконає проект.

найпріоритетнішим питанням у відносинах з ЄС та обговорив

Він додав, що це ускладнить і можливість тиску на Росію щодо

Угоду на міні-саміті в Брюсселі 20 березня. Ця Угода дозволить

подальшого транспортування газу територією України. Звісно,

українським виробникам маркувати продукцію знаком «СЕ», що

позиція Німеччини є спекулятивною, адже немає жодних гарантій,

дасть їм право вільно продавати товари власного виробництва на

що транзит газу через Україну триватиме. Україна вже бачила

ринку ЄС без додаткової сертифікації. За попередніми оцінками,

результат позиції Мааса проти будь-яких санкцій щодо Росії за

АСАА може охопити до 20% українського експорту до Євросоюзу,

Азовський напад, бо вони, начебто, можуть заблокувати процес

з основним акцентом на машинобудівний сектор.

звільнення 24 українських військовополонених. Політика Мааса
тоді не спрацювала й в контексті «Північного потоку-2», немає

Тривалий час Україна висловлювала невдоволення небажанням

жодних аргументів на підтвердження його думки. Ба більше,

ЄС дискутувати довкола АСАА. Проте коли Європейський Союз

дипломати ЄС в Україні чекають газової війни після нового року,

заявив про готовність до обговорення, неготовим виявився Київ:

якщо не буде затримок із запуском проекту. Такого висновку

Верховна Рада не ухвалила двох законопроектів, що потрібні

легко дійти з імовірної позиції Росії на перемовинах. Вона вимагає

для початку консультацій з ЄС щодо АСАА. Законопроект

неможливого: пробачити борг Газпрому перед Україною, який

№6235 про технічні регламенти й оцінки відповідності був

призначено рішенням Стокгольмського арбітражу.

поданий на голосування, але не набрав необхідної кількості
голосів, заблокувавши процес і поклавши на Україну цілковиту

Наразі спроби України й деяких країн ЄС зупинити проект були

відповідальність за затримку. Банкову засмутив той факт, що

марні. Втім, маленький крок таки зроблено з поправкою газової

спікер ВР Андрій Парубій виніс проект на голосування, знаючи,

директиви Євросоюзу. Відповідну пропозицію було внесено під

що в парламенті було недостатньо депутатів для його ухвалення.

час головування Румунії в ЄС. Вона, на відміну від австрійської та

Приміром, з головної фракції проголосували лише 55 депутатів зі

болгарської адміністрацій ЄС, не побоялася порушити це важливе

135. Дехто вважає, що законопроект мали прийняти до ухвалення

питання. Німеччина разом з Австрією, Нідерландами, Бельгією,

«лобістського» про збільшення податків на експорт металобрухту,

Болгарією, Словенією, Чехією та Угорщиною не були задоволені

який набрав необхідні голоси. Потрібний для початку консультацій

румунською ініціативою, проте уникнути дискусії їм не вдалося.

щодо АСАА законопроект пролежав у Верховній Раді вже два роки

Тиснучи на інші європейські столиці, Берлін гадав, що зможе

й тепер невідомо, коли його знову буде подано на голосування.

заблокувати ініціативу щодо регулювання «Північного потоку-2».

Перший заступник Голови ВР Ірина Геращенко зареєструвала

Проте французька опозиція кидає виклик німецькій впевненості.

новий законопроект і якщо його розгляд буде пришвидшено, є
ймовірність ухвалення закону вже у травні.

Після двосторонніх перемовин між Берліном і Парижем було
досягнуто консенсусу. Він передбачає часткове регулювання

У грудні 2018 року Рада асоціації між Україною та Європейським

проекту: Німеччина ухвалюватиме рішення про застосування

Союзом ухвалила рішення направити до України оціночну місію для

правил до трубопроводу, котра може застосовувати їх або ж

створення плану дій, що наблизять підписання АСАА. Місія відвідала

ні. Українські чиновники намагалися представити поправки до

Україну з низкою позитивних кроків для пришвидшення перемовин.

директиви у гарному світлі, начебто правила ЄС стосуватимуться

Замість двох послідовних етапів підготовки – законодавчого та

«Північного потоку-2». Однак це не наділяє Європейський Союз

виконавчого – ЄС погодився рухатися в обох напрямках водночас,

впевненим впливом на проект, бо виняткові права на управління

що має істотно скоротити час.

трубопроводом має Німеччина. З джерел у ЄС відомо, що
нові поправки більше діятимуть на Болгарію в питанні її нового

Тривають і перемовини з ЄС щодо заборони на експорт

трубопроводу з Росією, адже та, на відміну від Німеччини, мало

необробленої деревини. Відбувся перший раунд арбітражної

впливає на рішення в ЄС. Тепер єдиним реалістичним способом

панелі і, на думку одного з дипломатів ЄС, позиція України була

відтермінувати проект залишається рішення Копенгаґена щодо

досить слабка. Малоймовірно, що Україні вдасться захистити

перегляду його екологічного впливу. Через це можливий обхід

свою позицію, тож ЄС виграє цю справу. Втім, Європейський

данських територій, що забере додатковий час.

Союз міг це зробити давно, але, знову ж таки, політика підтримки
чинної адміністрації втримала Брюссель від цих кроків і

ЕКОНОМІКА І ТОРГІВЛЯ: АСАА, ЕКСПОРТ
ДЕРЕВИНИ, МАКРОФІНАНСИ
З

позиції

розвитку

двосторонніх

відносин

з

ЄС

відтермінувала процес. Тож рішення буде оприлюднене після
президентських виборів.
Україна

зосередила зусилля на Угоді про оцінку відповідності та

З іншого боку, через невиконання всіх умов Україна не отримала
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другого траншу макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 500 млн

деяких дипломатів, ЄС розглядав питання виплати траншу між

євро. На відміну від першого траншу, для отримання другого вона

першим і другим туром президентських виборів, щоб посилити

мала здійснити декілька серйозних реформ: пришвидшити процес

позиції чинного президента. Інші ж джерела свідчать про сумнівність

приватизації і продажу щонайменше 200 державних підприємств,

цих тверджень, адже не всі посадовці в Європейському Союзі

реформувати управління ними, встановити незалежне правління

відзначаються таким рівнем підтримки України, як віце-президент

Укренерго й продовжити боротьбу з відмиванням грошей.

Валдіс Домбровскіс.

Досі Україні вдалося виконати лише кілька умов для другого
траншу, тож отримання виплат є малоймовірним. За словами

ПОДIЇ У ВIДНОСИНАХ УКРАЇНА-ЄС (СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ 2019 РОКУ ). ОЦIНКА В БАЛАХ

ДАТА

ПОДІЯ

БАЛИ

1 січня

Розпочалося застосування конвенції Пан-Євро-Мед

+4

10 січня

ЄС закликав Росію звільнити нелегально ув’язнених українських громадян

+1

16 січня

ЄС розпочинає переговори з Україною щодо суперечки через мораторій на експорт необробленої деревини

-2

28-29 січня

Місія ЄС для оцінки потреб у допомозі регіонам, що постраждали від російської агресії, прибула до Маріуполя.

+2

7 лютого

Верховна Рада ухвалила зміни до Конституції щодо курсу на ЄС і НАТО

+3

8 лютого

Данія, Швеція і Швейцарія надають 14 млн доларів для соціальних проектів на Сході України

+4

13 лютого

18-19 лютого

18 лютого

26 лютого

Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна приєдналися до рішення Ради ЄС про запровадження санкцій проти 9 осіб,
що відповідають за організацію «виборів» в ОРДіЛО

Україну відвідав Президент Європейського Союзу Дональд Туск

Міністр закордонних справ Павло Клімкін зустрівся з головами МЗС Європейського Союзу у форматі
«Друзі України в ЄС»
Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, легалізувавши незаконне
збагачення

+2
+3
+3
-4

28 лютого

Верховна Рада провалила ухвалення нового закону, що потрібен для угоди АССА з ЄС

-2

28 лютого

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс відвідав Україну

+2

15 березня

ЄС подовжив персональні санкції проти Росії ще на шість місяців

+4

15 березня

ЄС запровадив санкції проти 8 осіб, що відповідають за російську агресію проти трьох українських суден

+3
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ДАТА

ПОДІЯ

17 березня

20 березня

БАЛИ

+2

ЄС виступив із заявою на підтримку України з нагоди п’ятої річниці анексії Криму Росією

Президент Порошенко зустрівся в Брюсселі з головою Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером, президентом
Європейського парламенту Антоніо Таяні та президентом Європейської ради Дональдом Туском

+3

21-22 березня

Обговорення ситуації в Україні на саміті ЄС

+2

28 березня

ЄС виділив 104 млн євро на проекти з енергоефективності житлових будинків в Україні

+4

TRUMAN Index

2,5

2,09

2,2
2,03

1,86

2,0

1,8

1,87

1,95

1,89

1,48
1,5

1,0
1,0

0,5

черв.вер. 2016

жовт.груд. 2016

січ.бер. 2017

квіт.черв. 2017

лип.жовт. 2017

лист. 2017- бер.лют. 2018
чер. 2018

лип.вер. 2018

жовт.груд. 2018

січ.бер. 2018
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ВIДНОСИНИ
УКРАЇНА-КИТАЙ
СЕРГІЙ КОРСУНСЬКИЙ

Надзвичайний і Повноважний
Посол України, директор
Дипломатичної академії імені
Геннадія Удовенка при МЗС України

ПОЗИТИВНI БАЛИ: +7
НЕГАТИВНI БАЛИ: 0
ЗАГАЛОМ: +7
TRUMAN INDEX: +0,78

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
Протягом першого кварталу поточного року відбулися знакові події у сфері економічного співробітництва між Україною і Китаєм. Зокрема,
вкрай важливою з позиції розвитку двосторонніх відносин стала зустріч президента України Петра Порошенка із заступником голови КНР
Ван Цішанем, що відбулася в рамках ВЕФ у Давосі. Сторони домовилися продовжувати розвиток двосторонньої торговельно-економічної
та інвестиційної співпраці й для цього провести в 2019-му засідання українсько-китайської Міжурядової комісії зі співробітництва. Крім
того, співрозмовники обговорили участь України в реалізації ініціативи Китаю «Один пояс – один шлях». Під час зустрічі Петро Порошенко
наголосив на традиційно дружньому характері відносин між Україною та Китаєм, що базуються на принципах взаємної поваги до
суверенітету і територіальної цілісності двох країн. У свою чергу, заступник голови КНР підтвердив незмінність позиції, яка полягає в
цілковитій підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно-визнаних кордонів. Було
відзначено й зростання рівня довіри та взаєморозуміння, що є основою для зміцнення стратегічного партнерства між країнами.
20-23 січня заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця перебував із робочим візитом у КНР. На чолі делегації
він співголовував на українсько-китайських політичних консультаціях на рівні заступників міністрів закордонних справ, а також мав
низку двосторонніх зустрічей. Зокрема, в МЗС КНР під співголовуванням Кислиці та помічника (заступника) МЗС КНР Чжан Ханьхуея
відбулися політичні консультації. Під час них розглянуто сучасний стан і пріоритети розвитку стратегічного партнерства України та
КНР, участь України в реалізації китайської ініціативи «Один пояс – один шлях», взаємодію по лінії зовнішньополітичних відомств двох
країн. Відбувся обмін думками з широкого кола глобальних проблем, поточної ситуації в різних регіонах світу. Сергій Кислиця провів
переговори із заступником завідувача Міжнародного відділу ЦК КПК Цянь Хуншанєм. У фокусі дискусії були нинішній етап і подальший
розвиток українсько-китайських відносин, зокрема, розширення міжпартійних та міжпарламентських контактів, перебіг процесу реформ
і внутрішньополітичне становище в Україні та Китаї. В рамках візиту, як голова Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, Сергій
Кислиця зустрівся з очільником Національної комісії КНР у справах ЮНЕСКО, заступником міністра освіти Китаю Тянь Сюецзюнєм. Під
час перемовин сторони обговорили стан і перспективи взаємодії України та КНР в ЮНЕСКО, а також актуальні питання двосторонньої
співпраці в галузі освіти. Учасники політичних консультацій та зустрічей висловили обопільне прагнення до розвитку відносин
стратегічного партнерства між Україною та Китаєм, заявили про взаємний інтерес до всебічного поглиблення співпраці, домовилися про
заходи з посилення обміну інформацією.

ХРОНIКА ВIДНОСИН
ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ З УКРАЇНОЮ
Новорічні свята в Україні та Китаї, зосередженість Києва на

виборчих перегонах, а керівництва КНР – на торговельних
переговорах зі США та скандалі з Huawei обумовили досить
обмежену кількість двосторонніх заходів у перші три місяці
2019 року. Водночас відновлення контактів на рівні керівництва
двох держав у Давосі, а також політичні консультації на рівні
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заступників міністрів закордонних справ дали змогу зафіксувати

до зростання міжнародних валютно-інвестиційних ризиків. Вони

на політичному рівні обопільне бажання до розвитку стосунків,

ускладнюватимуть залучення Україною прямих іноземних інвестицій

насамперед, у торговельно-економічній галузі. Потенціалу

з будь-яких напрямків. В умовах від’ємного сальдо фінансового

двосторонньої торгівлі в 9 млрд доларів, який зафіксовано

рахунку Україна відчуватиме підвищений тиск на вітчизняні

торік, не вичерпано. Також переважно завдяки зусиллям

золотовалютні резерви й обмінний курс гривні до долара.

Торговельно-промислової палати України та Української асоціації
«Silk Link» протягом трьох місяців відбулася низка круглих

Водночас внаслідок загострення торговельної війни між КНР та

столів, презентацій, зустрічей і заходів за участю китайських

США міжнародна практика багатостороннього регулювання торгівлі

та українських компаній і банків. Заходи було спрямовано на

зазнає послаблення, перевагу надаватимуть двостороннім угодам

реалізацію перспективних проектів у галузях енергетики,

і регіональним торговельним союзам. Інтереси України полягають

агропромислового комплексу, торгівлі й фінансових послуг.

у збереженні дієвості СОТ як неупередженого арбітра розв’язання
торговельних суперечок та розширенні його функцій. Після царини

Водночас заходи з просування ділових контактів не можуть замінити

торгівлі зміни принципів міжнародних відносин відбудуться в інших

системної роботи на політичному рівні. Цілком очевидно, що

галузях: інвестиційно-економічній, валютно-курсовій, політичній, а

глибоке вивчення можливостей співпраці з Китаєм, візити на рівні

в перспективі й військовій. До американського скринінгу підозрілих

президента, прем’єр-міністра та міністра закордонних справ України

китайських інвестицій долучиться ЄС та інші країни і, перетворившись

до Пекіна одразу після завершення виборчих кампаній має стати

на рутинну практику, обмежить трансфер технологій та економічне

пріоритетом. Приклад провідних європейських країн свідчить, що

зростання Китаю. Уповільнення темпів зростання економіки КНР та

загострення відносин між КНР і США (особливо в контексті «справи

поширення міжнародної дезорієнтації посилять ймовірність початку

Huawei») не є перепоною для залучення китайських інвестицій та

глобальної економічної кризи. Погіршення торговельних відносин

компаній до реалізації проектів у галузі логістичної інфраструктури

між двома світовими лідерами створює ризики економічного

та телекомунікацій. Потрібно на практиці втілювати угоди в галузі

характеру для України. Проте режим вільної торгівлі з ЄС і відсутність

фінансової співпраці, які укладено торік між національними банками

обмежень на торгівлю зі США українськими товарами створюють

двох країн. Величезний потенціал має й співпраця в царині культури:

передумови для розміщення на території України підприємств з

вихід на ринок КНР першого українського повнометражного

випуску готової продукції із китайськими партнерами, що й мало б

мультиплікаційного фільму є тому доказом. Україна є єдиною країною,

стати пріоритетом у подальшому розвитку двосторонніх відносин.

крім Росії, де здійснюється повний цикл підготовки інженерів для
атомної енергетики. Тому ініціатива Української асоціації «Silk

Наразі

Link» щодо розвитку цього напряму співпраці з китайськими

інвестиційної

значного

прориву

університетами є напрочуд слушною і перспективною.

України». Впродовж моніторингового періоду велася робота, що

взаємодії

в

площині

вдалося

українсько-китайської

досягти

НАК

«Нафтогаз

завершилася укладанням 1 квітня Меморандуму про надання
Важливо усвідомлювати й наслідки для України торговельної

Державною експортною кредитною агенцією КНР Sinosure групі

суперечки між США та КНР. Сполучені Штати зацікавлені у звуженні

Нафтогаз страхової квоти на $1 млрд. Це дозволить Нафтогазу

можливостей для подальшого економічного зростання Китаю.

залучити фінансування та прямі інвестиції з КНР в межах цієї

Вони посилюватимуть тиск на країну, провокуючи до конфронтації,

суми. Планується, що на першому етапі під страхове покриття

щоб запровадити проти неї жорсткі економічні обмеження. Китай,

Sinosure буде залучено близько $160 млн. для фінансування чинних

потребуючи часу на перебудову моделі зростання, намагатиметься

контрактів ПАТ «Укргазвидобування» з китайськими корпораціями,

відтермінувати

що постачають бурове обладнання та здійснюють бурові роботи

конфлікт,

згладити

суперечності

та

знайти

альтернативи американським ринкам збуту.

«під ключ». Закупівля сучасного бурового обладнання та освоєння
нових родовищ дасть змогу наростити вітчизняний газовидобуток.

Китай нині посідає третє місце за обсягом двосторонньої торгівлі з
нашою країною, тоді як США залишаються стратегічним партнером

На значенні TRUMAN Index ця подія відобразиться у наступному

номер один в галузі безпеки. Конфронтація між цими основними

звітному періоді.

гравцями ставить Україну перед небажаною потребою вибору. З
огляду на ситуацію, Україна може домогтися збільшення експорту
сільськогосподарської та проміжної продукції до Китаю, проте на
співпрацю у високотехнологічних галузях може впливати позиція

КИТАЙ У ЦЕНТРІ УВАГИ В ДАВОСІ ТА МЮНХЕНІ:
ТОРГОВЕЛЬНА СУПЕРЕЧКА ЗІ США ТА HUAWEI

США. Ймовірна плавна девальвація юаня до долара поступово

Зростання впливу Китаю було серед найбільш обговорюваних тем

посилюватиме дефіцит двосторонньої торгівлі між Китаєм та

на цьогорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі. 2017-

Україною. Загальна невизначеність і втрата функціональності

го участь президента КНР Сі Цзіньпіна у ВЕФ стала центральною

міжнародних інститутів, спричинені діями Трампа, призведуть

подією форуму, який традиційно є місцем для зустрічей і дискусій
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представників ліберального Заходу. Саме керівник комуністичного

інтересам КНР. Саме тому протягом першого кварталу основну

Китаю рішуче висловися на підтримку глобалізації, світового

увагу китайського керівництва було зосереджено на торговельних

порядку, заснованого на міжнародній співпраці та торгівлі. Цього

переговорах зі США. Проблема полягала в тім, що згідно з

року віце-президент КНР Ван Цішань виступив з аналогічною заявою.

домовленістю між Дональдом Трампом і Сі Цзінпіном, торговельну

«Дедалі більше країн концентруються на внутрішніх проблемах,

суперечку між країнами мали розв’язати до 1 березня 2019 року,

встановлюють додаткові бар’єри міжнародній торгівлі, інвестиціям.

інакше мито в 10%, яке США застосовують до 200 млрд китайського

Односторонність, протекціонізм і популізм поширюються у світі», –

імпорту мало б перетворитися на 25%. Саме тому одразу після

зазначив він і підтвердив курс Пекіна на співпрацю та відкритість.

новорічних свят у Пекіні та Вашингтоні відбулися торговельні
переговори на високому рівні між делегаціями КНР та США. З боку

За час, що минув після фактичного проголошення намірів КНР

США делегацію очолювали торговельний представник Роберт

очолити процеси світової глобалізації, сталося чимало подій.

Лайтхайзер та міністр фінансів Стівен Мнучін, з китайського – віце-

Адміністрація Трампа занесла Китай до переліку «ревізіоністських

прем’єр-міністр Лю Хе. Про важливість переговорів свідчить рівень

держав» поруч із Росією. США та Китай запровадили мита на

уваги лідерів двох країн: делегацію США в Пекіні прийняв Сі Цзіньпін,

сотні мільярдів доларів і тисячі товарних позицій у взаємній

а делегацію КНР у Вашингтоні – Дональд Трамп.

торгівлі,

а

ЄС

розпочав

розробляти

механізм

скринінгу

інвестицій, щоб завадити китайським інвесторам купувати

За

акції високотехнологічних європейських компаній. Водночас

оприлюднили заяву про певний прогрес, якого досягнуто зі

підсумками

майже

двомісячних

перемовин

сторони

послідовні зусилля КНР з розвитку ініціативи «Один пояс – один

спірних питань. Зокрема щодо захисту інтелектуальної власності

шлях» далися взнаки. Насамперед, Китай помітно активізував

та державних субсидій з боку китайського уряду. Водночас

взаємини з головним регіональним конкурентом – Японією,

китайська делегація відхилила вимоги Вашингтона про «ревізію»

здійснив масштабні заходи з розвитку відносин з Африкою,

економічної моделі КНР і створення «наглядового» механізму, який

Латинською Америкою та європейськими країнами. Саме тому

би контролював виконання майбутніх домовленостей. Китайська

на цьогорічному форумі в Давосі більшість учасників утрималися

сторона запропонувала придбати американських напівпровідників

від традиційної критики політичного курсу Китаю. Натомість

на 200 млрд доларів впродовж шести років, що має трохи виправити

зосередилися на дискусіях щодо зусиль США та КНР очолити

негативний для США торговельний баланс. Робота над остаточним

світову технологічну революцію в галузі штучного інтелекту.

варіантом тексту торговельної угоди триває. Сторони планують

Вже після ВЕФ канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила

підписати її під час особистої зустрічі президентів , що має відбутися

про наміри інвестувати декілька мільярдів євро в технології

до червня цього року.

майбутнього. Зростання економіки Китаю та загроз міжнародному
економічному порядку через торговельну війну між США і Китаєм

Варто

стали основними темами кулуарних дискусій. Самоусунення США

війна була в центрі уваги Мюнхенської конференції з безпеки.

відзначити,

що

китайсько-американська

торговельна

зі світової арени створює передумови для збільшення ролі КНР у

Запровадження двосторонніх мит найбільшими економіками світу

світових справах. Хоча Пекін послідовно наголошує на небажанні

вже спричинило уповільнення темпів зростання світового ВВП на

виконувати роль «світового жандарма» і відхиляє звинувачення

0,2%. Це той чинник, який постійно відстежують на світових фондових

в намірах посунути США з місця глобального «гегемона». КНР

біржах. Крім того, Мюнхен стурбувала позиція делегації КНР, яка

чітко говорить про свої інтереси в Південно-Китайському морі,

висловилася проти участі Китаю у пропонованій багатосторонній

наполягає на політиці «одного Китаю» (включно з Тайванем) та

угоді про обмеження ракет середньої і меншої дальності. Позиція

відсутності проблеми уйгурів. Водночас Захід різко критикує

КНР полягає в тім, що для китайської армії є принципово важливим

запроваджувану в КНР нову соціальну модель, що базується на

саме наземне базування таких ракет (його заборонено попередньою

так званих «соціальних кредитах», розцінюючи її як «авторитарну».

угодою між США та СРСР), тоді як для США та Росії важливішими є

Китай, зі свого боку, послідовно відхиляє спроби зовнішнього

морське і повітряне базування. Чутливість питань безпеки для КНР

втручання у внутрішньополітичні справи. Натомість намагається

спричинила припинення торговельних переговорів і з Великою

зосередитися на зміцненні своєї ролі у світових процесах.

Британією (через Brexit) після того, як британський міністр оборони
виступив з погрозами розташувати кораблі флоту Її Величності у

Для послідовного тлумачення політики КНР Пекін активізував

Тихому океані в зоні інтересів КНР.

лобістські зусилля, в тому числі публікацію статей у провідних
виданнях США та ЄС, виступи китайських фахівців на міжнародних

Ще одним питанням, що спричинило напруження між КНР, Канадою

форумах, просування позитивного іміджу Китаю. Основна мета

і США, став арешт у грудні 2018 року в Канаді й екстрадиція до

– створення схвального емоційного і психологічного тла для

США фінансового директора компанії Huawei пані Ванзу Менг.

економічної експансії. Економіка КНР є експортнозалежною, тож

Huawei є найбільшим у світі виробником телекомунікаційного

підтримання атмосфери миру і співпраці відповідає національним

обладнання, глобальною компанією з інтересами майже у всіх
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регіонах світу. Арешт пані Менг завдав значної шкоди репутації

а й запровадили політичний тиск на країни Центральної Європи,

компанії через поширення звинувачень проти неї у шпигунстві,

що увійшли до ініціативи 16+1. За деякими даними, США вимагають

фінансових махінаціях тощо. 29 січня Міністерство юстиції США

від країн-учасниць «обрати сторону» в протистоянні Вашингтона

оприлюднило прес-реліз, де викладено суть звинувачень на

й Пекіна і одна з країн, котра беззастережно стала на бік США, –

адресу компанії, її підрозділів у США та Ірані й особисто проти

Польща. Керівники польського уряду цитують розчарування серед

пані Менг. Як з’ясувалося, звинувачення, що було представлене у

країн регіону рівнем інвестицій і темпами зростання торгівлі з

федеральному суді Брукліна, штат Нью-Йорк, стосується виключно

КНР. Крім того, в ЄС стурбовані російсько-китайським політичним

співпраці Huawei з Іраном. ФБР та слідчі генеральної прокуратури

«альянсом», спільними військовими навчаннями і солідарним

стверджують, що протягом п’яти років пані Менг використовувала

голосуванням у РБ ООН. Логіка європейців зводиться до тверджень:

фінансову систему США для незаконних операцій на користь

якщо Росія є найбільшою військовою загрозою Європі, то експансія

іранської компанії Skycom Tech Co. Ltd, яка фактично є підрозділом

Китаю становить економічні проблеми. Разом вони створюють

Huawei. Йдеться про сотні мільйонів доларів. Буцімто, пані Менг

альянс, якого Європі не здолати. Звичайно, не всі країни ініціативи

неодноразово вводила в оману американську владу, стверджуючи,

16+1 поділяють ці побоювання, але дискусії на такі теми частішають і

що ані компанія Huawei, ані вона особисто не мають жодного

завдають чималої шкоди інтересам КНР.

стосунку до Skycom. Водночас у повідомленні Міністерства юстиції
США зазначено, що всі ці твердження поки є лише звинуваченнями,

Водночас

які ще має бути доведено й визнано судом.

свідчать: 2018 року Китай тричі поспіль став основним

щойно

оприлюднені

зовнішньоторговельним

в

партнером

КНР

статистичні

Німеччини

з

дані

обсягами

Ситуація з Huawei у США набула несподіваного продовження в

товарообігу 199,3 млрд євро (для порівняння: товарообіг

Польщі. У січні польська влада заарештувала громадянина країни,

Німеччини зі США – 178 млрд євро). Тобто побоювання в ЄС

колишнього співробітника контррозвідувальної служби й радника

стосовно економічної експансії КНР зовсім не заважають

польського уряду з питань телекомунікацій, та громадянина Китаю,

активізації двосторонньої економічної співпраці Піднебесної

колишнього директора з продажу компанії Huawei. Їм обом висунули

з провідними країнами Євросоюзу. Варто відзначити, що за

звинувачення в шпигунстві на користь Китаю. При цьому польська

останні вісім років інвестиції Китаю в країни ЄС зросли в 50 (!)

влада не висувала звинувачень на адресу самої компанії, а тільки

разів до 42 млрд доларів у 2016-му, коли нові інвестиції з КНР

цим двом фізичним особам. Проте негативний резонанс розійшовся

до ЄС вчетверо перевищили інвестиції в зворотному напрямку.

Європою, де Huawei має чималі інтереси з розвитку мереж 5G. У

За 10 років сумарний обсяг китайських інвестицій в ЄС сягнув

ЗМІ було поширено провокаційні й нічим не підтверджені матеріали

348 млрд, китайські суб’єкти купили 350 великих європейських

про «жучків» і програмне забезпечення в пристроях Huawei, які,

компаній. На думку китайських інвесторів, ринок ЄС поділяється

начебто, автоматично переадресовують чутливу інформацію до

на три зони: Захід, Південь, Схід і відповідно розподіляються

КНР. США, Австралія, Нова Зеландія і Норвегія вже вживають

інвестиційні

заходів з обмеження проникнення обладнання Huawei на внутрішні

надають капітальним інвестиціям, технологічним компаніям

ринки. Проте варто відзначити, що жодного судового рішення або

і дослідницьким проектам, тоді як в інших регіонах головну

прикладів підтвердженого незалежною експертизою «шпигунства»

увагу приділяють логістиці й інфраструктурі. Серед країн з

немає. Подібні кроки, а також зміст критичних публікацій, наводять

максимальним рівнем китайських інвестицій варто відзначити

на думку про неринкові методи регулювання ринкових відносин

Велику Британію (70 млрд), Італію (31 млрд), Німеччину (20

з боку західних країн, спроби блокувати сильного конкурента на

млрд), Францію (13 млрд). Разом це становить 75% китайських

вкрай перспективному напрямі економіки майбутнього. Huawei

інвестицій в ЄС 2017 року. В Португалії та Греції багатомільярдні

активно, можна сказати агресивно просуває свою продукцію в ЄС,

інвестиції спрямовано в портову і транспортну інфраструктуру.

спонсоруючи публічні заходи і здійснюючи доброчинну діяльність.

Як і в країнах ЦСЄ, де основними «споживачами» китайських

Події в Польщі можуть зашкодити інтересам Huawei, якщо суд

кредитів є Сербія та Угорщина. США і Єврокомісія неодноразово

встановить незаконні дії з боку самої компанії, а не окремих фізичних

висловлювали певну стурбованість намірами китайських банків

осіб, які порушили закон. За даними деяких ЗМІ, в ЄС розглядають

і компаній інвестувати в технологічні галузі промисловості

заборону Huawei брати участь у тендерах з розвитку мереж 5G, що

західних країн. Проте це викликало не лише розуміння (в

є флагманським проектом компанії, знову-таки цитуючи голослівні

Німеччині та Франції), а й спротив (в Італії). Італійський прем’єр-

твердження ЗМІ про «шпигунство».

міністр нещодавно заявив, що попри наполягання США, його

пріоритети.

В

Західній

Європі

пріоритети

країна увійде до проекту «Один пояс – один шлях», надавши в
Конфлікт навколо Huawei є лише одним з прикладів протистояння
США та КНР, яке вже стало «візитівкою» сучасних міжнародних
відносин після обрання Дональда Трампа. США не лише розпочали
торговельну війну і здійснюють кроки з дискредитації компаній КНР,

розпорядження китайських компаній порт Трієст.
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На думку Ван Ї, дипломатія найвищого рівня відіграє провідну
стратегічну роль у китайсько-європейських відносинах. Особливо

15 березня в Пекіні закрилася друга сесія Всекитайських зборів

варто відзначити, що Китай і Європа є двома найбільшими

народних представників 13-го скликання. На ній затверджено

торговельними партнерами. У перші два місяці 2019 року

доповідь про роботу уряду й ухвалено новий закон КНР «Про

загальний обсяг двосторонньої торгівлі становив 737,63 млрд

іноземні інвестиції». Тож вже найближчим часом почнуть діяти нові

юанів, збільшившись на 8,9%. Це, в свою чергу, сягнуло 16,2% від

політичні механізми, що допоможуть Китаю подолати нинішню

загального обсягу зовнішньої торгівлі Китаю. Причина зростання

тенденцію економічного спаду, й сприятимуть реформам та

торговельного обігу полягає в тім, що сторони вважають взаємну

відкритості. За підсумками сесії відбулася прес-конференція,

вигоду й обопільний виграш головною метою співпраці. Цьогоріч,

на якій прем’єр Держради КНР Лі Кецян повідомив китайських і

коли увесь світ зосередився на розв’язанні проблем унілатералізму

закордонних журналістів, що незалежно від ситуації в майбутньому,

й торговельного протекціонізму, популізму і тероризму, в країнах

Китай намагатиметься підтримувати економічну стабільність і

ЄС відбудуться вибори до Європарламенту. В цій ситуації увесь світ

довгострокову позитивну тенденцію економіки. За його словами,

потребує згуртованості та взаємної довіри Китаю і Європи. Мета

китайська економіка завжди буде важливим чинником стабільності

європейського турне Сі Цзіньпіна полягає не лише в створенні

світової економіки. Закон «Про іноземні інвестиції» набуде чинності

платформи взаємозв’язку ЄС та Китаю для реалізації проектів

1 січня наступного року. Лі Кецян підкреслив, що новий закон

ініціативи «Один пояс – один шлях», а й у сприянні сталому

має надати кращу правову підтримку для захисту і залучення

зростанню світової економіки, а також у зміцненні дружніх відносин

іноземних інвестицій, а також регулювати урядову діяльність.

і взаємовигідної співпраці між країнами регіону. Незаперечним є

«Уряд має ухвалити низку нормативних актів і документів, що

і той факт, що між Китаєм та Європою все ще існують конкурентні

відповідають духу цього закону, для захисту прав та інтересів

відносини в торгівлі, хоча основні напрями їхньої взаємодії не

іноземних інвестицій. Приміром, потрібно забезпечити відкритість,

змінилися. За словами Ван Ї, китайська сторона сподівається,

прозорість та ефективність механізму подання скарг. Це важлива

що весна 2019 року стане «теплою» в китайсько-європейських

робота, яку Китай повинен виконати на наступному етапі. Буде

відносинах, а співпраця між КНР і Європою поширить «теплу течію»

видано серію відповідних нормативних актів і документів, щоб

на світову ситуацію 2019 року. Італія вже приєдналася до ініціативи

забезпечити успішну реалізацію закону «Про іноземні інвестиції». Ми

«Один пояс – один шлях», попри перестороги Брюсселя.

запровадимо систему управління, яка з’єднує національний режим
на передінвестиційній стадії з «негативним списком». Цей новий
список буде скорочено, а сферу доступу – розширено».
Про наміри КНР зробити рішучі кроки в напрямку більшої відкритості
свідчать і оприлюднені плани помітного спрощення участі іноземних
інвесторів у нафтогазових проектах в КНР спільно з китайськими
корпораціями. Це стосується не лише традиційних проектів, а й
проектів у галузі шахтного метану та сланцевих покладів нафти і газу.

РОЗВИТОК ВІДНОСИН КИТАЙ-ЄВРОПА
На запрошення президентів Італії та Франції, а також князя Монако
голова КНР Сі Цзіньпін з 21 по 26 березня відвідав ці три країни з
державним візитом. Оцінюючи європейське турне Сі Цзіньпіна,
член Держради КНР, міністр закордонних справ Ван Ї зазначив,
що вибір головою КНР Європи для першого закордонного турне
2019 року повною мірою демонструє підвищену увагу, яку Китай
приділяє Європі. «Нинішнє європейське турне голови Сі Цзіньпіна
дає чіткий сигнал: незалежно від змін міжнародної обстановки
китайська сторона вбачає в ЄС важливого стратегічного
партнера, вважає китайсько-європейські відносини одним з
пріоритетних напрямів китайської дипломатії», – підкреслив
Ван Ї. Він додав, що візит є головною подією в дипломатичних
відносинах Китаю та ЄС цього року.
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ПОДIЇ У ВIДНОСИНАХ УКРАЇНА-КИТАЙ (СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ 2019 РОКУ). ОЦIНКА В БАЛАХ

ДАТА

ПОДІЯ

БАЛИ

У Посольстві України в КНР відбулася зустріч із генеральним директором канцелярії закордонних справ народного
17 січня

уряду міста Чунцін. Обговорювали стан двосторонньої співпраці. Українську сторону запросили взяти участь у
Всекитайському західному інвестиційно-торговельному ярмарку та Міжнародній виставці інтелектуальної індустрії, які

+0,5

відбудуться в Чунціні у травні та вересні відповідно.
17 січня

23 січня

Надійшов у китайський прокат український повнометражний мультиплікаційний фільм «Вкрадена принцеса».
Кабінет міністрів України затвердив українсько-китайську угоду про отримання технічної допомоги у вигляді 50
одиниць спеціальної техніки для потреб Державної служби з надзвичайних ситуацій.

+0,5
+1

В рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі делегація ТПП України зустрілася з мером китайського міста
23 січня

Гуанчжоу (провінція Гуандун), іншими керівниками уряду провінції. Відбулися плідні переговори з очільниками
найбільшої промислової корпорації в провінції Cedar Holding Group. Підписано Меморандум про взаєморозуміння

+0,5

щодо співпраці між Торговельно-промисловою палатою України та корпорацією Cedar Holdings Group.
Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця перебував з робочим візитом у КНР. На чолі делегації
20 - 23 січня

України він співголовував на українсько-китайських політичних консультаціях на рівні заступників міністрів закордонних
справ, а також мав низку двосторонніх офіційних зустрічей.
В рамках ВЕФ у Давосі відбулася зустріч президента України Петра Порошенка із заступником голови КНР Ван

22 січня

Цішанем. Сторони домовилися продовжувати розвиток двосторонньої торговельно-економічної та інвестиційної
співпраці. З цією метою 2019 року має відбутися засідання українсько-китайської Міжурядової комісії зі співробітництва.

+1
+2

Відбувся круглий стіл до 27-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною
Республікою «Стан та перспективи розвитку торговельно-економічних відносин України та КНР у контексті
29 січня

співробітництва ділових кіл країн» за участю Посольства КНР в Україні, керівників китайських компаній-членів
Китайської торгової асоціації, ТПП України, української частини Українсько-китайської ділової ради, Китайської торгової

+0,5

асоціації, Української асоціації китаєзнавців.
У Пекіні відбулася масштабна презентація українських проектів у галузі сонячної енергетики. Організатори заходу –
керівництво «Silk Link», Український дім у Пекіні, а також працівники та представники провідних для галузі українських банків
4 березня

(Укргазбанк та Індустріалбанк), інвестиційних компаній та Агроіндустріального холдингу МХП. З китайського боку взяли участь
понад 50 провідних китайських компаній-виробників обладнання для альтернативної енергетики, інвесторів, кредиторів,

+0,5

EPC-підрядників та бізнес-асоціацій.
Українська асоціація Шовкового шляху «Silk Link» провела в Києві круглий стіл на тему «Потенціал співробітництва
України з китайськими освітніми установами та державними компаніями в галузі атомної енергетики, питання
підготовки професійних кадрів». У заході взяли участь професійні експерти, представники провідних підприємств
19 березня

та навчальних закладів з України та Китаю, зокрема, асоціації «Silk Link», міністерства енергетики та вугільної
промисловості України, міністерства освіти і науки, Національного університету України «Львівська політехніка»,
Одеського національного політехнічного університету, ДП НАЕК «Енергоатом», Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут», представники китайської компанії CNNC та делегація від
Університету Ціньхуа.

+0,5
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TRUMAN Index
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ВIДНОСИНИ
УКРАЇНА-РОСІЯ
СЕРГIЙ СОЛОДКИЙ

перший заступник директора
Центру «Нова Європа»

ПОЗИТИВНI БАЛИ: 0
НЕГАТИВНI БАЛИ: -49
ЗАГАЛОМ: -49
TRUMAN INDEX: -3,27

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
Вибори в Україні – головна тема, що визначала відносини між двома країнами. В Росії поставили на паузу будь-який діалог з
українською владою. Своє втручання у виборчий процес Москва обмежила інтенсивною інформаційною кампанією, що ставила за
мету змінити президента в Україні. Кожна публічна заява російських політиків, дипломатів, провладних журналістів, яка стосувалася
виборів, обов’язково робила акцент на недоговороздатності Петра Порошенка. В Росії не втрималися від відкритої підтримки одного з
кандидатів у президенти, але цей акт солідарності демонстрував більше розпач і невпевненість, аніж розрахунок на перемогу. Судячи
з усього, в Росії вирішили робити головну ставку на парламентські вибори. Саме тому на цьому етапі можна говорити радше про
початковий етап втручань, про, так би мовити, інвестиції, які мають дати плоди лише восени.
Російська інформаційна машина переконувала, що вибори в Україні буде сфальсифіковано. З огляду на це російські політики закликали
не визнавати їхніх результатів (очевидно, сценарій невизнання мали задіяти в разі перемоги Петра Порошенка). Україна по максимуму
намагалася перестрахуватися від можливих втручань Москви. Так, українці не могли проголосувати на території Росії з безпекових
міркувань. Російським громадянам заборонили брати участь у спостереженні за виборами в Україні. Західні країни навчали українських
фахівців запобігати кібератакам: особливі побоювання було пов’язано з можливими кібернападами в день виборів.
Через виборчий процес розв’язання інших питань блокувала Росія. Оголошене перемир’я знову було зірвано фактично того ж дня.
Непевною залишається тема звільнення українських заручників і військовополонених. Сподівання на те, що за нового президента щось
зміниться, нічим не обґрунтовані. TRUMAN Index у звітний період залишався досить низьким – на рівні мінус 3,27 бала, що свідчить про
збереження напруження й непередбачуваності у відносинах.

ХРОНIКА ВIДНОСИН
«ТИГР, ЯКИЙ ГОТУЄТЬСЯ ДО СТРИБКА»
«Те, що немає проявів і доказів жорсткого безпосереднього
втручання Росії в останні три місяці, не означає, що
Росія дала Україні спокій». Це цитата одного з західних
дипломатів, який неформально оцінював вплив Москви на
президентську виборчу кампанію. «Росія не хотіла публічно
когось підтримувати, бо це б зіграло радше проти такого
кандидата. Зустріч Юрія Бойка з керівництвом Росії – це

частина парламентської, а не президентської кампанії», – є
й така думка серед закордонного дипломатичного корпусу,
який уважно стежить за внутрішньополітичними перипетіями,
а також за впливом на них Москви.
Схоже, страхи щодо суттєвого загострення на російському
напрямку в передвиборчий період не підтвердилися. Росія
фактично поставила українське питання «на паузу». Переговорний
процес в рамках мінського процесу – найяскравіше свідчення:
Росія не приховує, що хотіла б домовлятися з ким завгодно, але
не з Петром Порошенком. Проте відсутність різких рухів з боку
Москви в останні три місяці зовсім не перекреслює втручань Росії
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в останні п’ять років – починаючи від анексії Криму, підтримки

мають мізерну довіру серед українців. Проте ретранслювали

воєнної ситуації на Сході України й завершуючи невпинною

кремлівські послання в Україні не лише російські ЗМІ.

антидержавною інформаційною кампанією. Президент Порошенко
був об’єктом надзвичайно інтенсивної дискредитаційної кампанії
в російських мас-медіа. Перелік звинувачень на його адресу
безмежний: за версією російських державних ЗМІ, Порошенко
був незацікавлений у припиненні війни, він і його оточення
заробляли гроші завдяки воєнним діям, він встановив диктатуру,
вів нездоровий спосіб життя тощо.

Загалом можна говорити про певну зміну підходів Росії до
режисування своїх сценаріїв на політичному просторі України.
Якщо раніше Москва не боялася й цілком чітко заявляла про свій
інтерес в українських виборах, декларувала підтримку, брала
активну участь у просуванні того чи іншого політика, то нині
можемо говорити про частково новий «почерк» Москви. Він
здебільшого збігається з інтервенційною політикою Росії в інших

«Україна – надто складна країна. Абсолютно непередбачувана. В

країнах, насамперед, на євроатлантичному просторі. Москва не

Росії, мабуть, це теж зрозуміли. Тому не стали грубо втручатися й

так прагне підтримати того чи іншого політика за кордоном, як

ставити на якогось конкретного кандидата», – є й таке пояснення дій

ставить за мету підірвати стабільність, звичний порядок денний.

Росії від дипломатів країн Євросоюзу. Росія справді прорахувалася в
багатьох питаннях 2014 року. Наміри дестабілізувати ситуацію у всіх
областях Півдня та Сходу України не увінчалися успіхом; Москва не
розраховувала на здатність української влади швидко домовитися
з західними урядами, з одного боку, про політичну, економічну і
навіть військову підтримку, а з іншого – про покарання Росії шляхом
санкцій. Можна, звісно, критикувати західні країни за те, що вони
не завжди виявляють однаковий рівень солідарності з Україною,
час від час з’являються чутки про можливе неподовження санкцій,
оперативність у їхньому реагуванні також часом не найкраща.
Проте в Росії навесні 2014 року не чекали на жодну реакцію ЄС чи
США, тим паче, на таку тривалу.

Відносну бездіяльність Росії у період президентських виборів
в Україні можна пояснити тим, що в Москві особливо не
розраховували на перемогу відверто проросійського кандидата.
По-перше, анексувавши Крим і окупувавши частину Донбасу,
Москва позбавила фізичної можливості голосувати на виборах
тих, хто частіше симпатизував носіям проросійських ідей. Подруге, політика Росії останніх п’яти років відвернула від неї
мільйони тих українців, які їй симпатизували раніше й живуть в
неокупованій частині. Основний же розрахунок міг полягати в
тім, що в парламентсько-президентській Україні варто робити
акцент саме на виборах до парламенту. Тож поведінку Росії у
виборчий період можна порівняти з тигром, який приготувався

Очевидно, в Росії засвоїли певні уроки й намагаються грати

до стрибка на етапі президентських перегонів, але здійснить цей

більш філігранно, покладаючи відповідальність за нинішній

стрибок вже під час боротьби за парламентські крісла. В цьому

конфлікт на Україну. Найяскравішим прикладом цього може

сенсі Кремль не приховує своїх ставок – Віктор Медведчук, Юрій

бути обговорення агресії РФ під час засідання Ради безпеки

Бойко і всі, хто з ними співпрацюватиме.

ООН 12 лютого: російський представник наголошував, що
в рамках мінських домовленостей на Росію не покладено
жодного зобов’язання, тому від Москви некоректно вимагати
їхнього виконання. Представники Німеччини, США, Франції
дали недвозначно зрозуміти колезі, що перекручування в стилі
російських політичних ток-шоу в Раді безпеки ООН не пройдуть.
«Варто пам’ятати, хто – агресор, а хто – жертва», – такий був і
залишається головний меседж західних спостерігачів, які давно
беруть участь у переговорах із Росією.

Зустріч Бойка і Медведчука з прем’єр-міністром Росії Дмітрієм
Медведєвим 22 березня була чи не найпомітнішим виявом
російського втручання у виборчі перегони. Проте, очевидно,
головна мета такої бесіди в Москві найменшою мірою полягала
в спробі додати електоральних балів виразнику проросійських
настроїв в Україні. В Москві мали б добре розуміти низький
рівень популярності кандидата, а також те, що підняти його не
спроможна зустріч навіть із Владіміром Путіним. Тому версія
про те, що Росія таки орієнтується на парламентські вибори й

Можна припустити, що Росія обрала більш гібридні способи

показує основним гравцям українського політично-бізнесового

впливу на передвиборчу ситуацію в Україні й тепер. «Будь-хто,

поля свого фаворита, видається більш обґрунтованою. Власне,

але не Порошенко» – вже це ультимативне формулювання можна

Росія ще наприкінці минулого року, запроваджуючи санкції, в

оцінювати як неприховане втручання, словесний спосіб впливу

тім числі й щодо відверто проросійських політиків і бізнесменів,

на передвиборчі настрої в Україні. Якщо одні виборці могли

давала зрозуміти, навколо кого мають зосереджуватися

інтерпретувати це як заклик до підтримки Петра Порошенка

ресурси:

(за принципом «ворог мого ворога – мій друг»), то для інших

проросійських

російська погроза означала б лише те, що за Порошенка не

докласти більше зусиль для об’єднання лояльних до себе

вдасться домовитися з Росією про мир за жодних обставин

політиків, щоб вони йшли єдиним блоком на парламентських

(тут могла спрацювати логіка «можливо, варто таки підтримати

виборах. Досі такі наміри не увінчалися успіхом, нині ситуація

іншого кандидата?»). Оцінити вплив такого втручання неможливо:

видається ще більш непевною щодо можливого блокування

згідно з соціологічними опитуваннями, російські мас-медіа

проросійського політичного табору.

хто,

так

би

позиціях.

мовити,

стоїть

Ймовірно,

на

Росія

«правильних»
намагатиметься
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АВАНСОВИЙ УЛЬТИМАТУМ ВІД РОСІЇ ДЛЯ

не в своїй державі, а в Україні. Росія завжди звинувачувала БДІПЛ

МАЙБУТНЬОГО ПРЕЗИДЕНТА

у подвійних стандартах, погрожувала скоротити бюджет, проте

Українська влада намагалася нейтралізувати можливий вплив

цього разу рішення України дивним чином поєднало реакцію
керівництва Бюро і Кремля.

Росії на вибори всіма способами. З цим, зокрема, було пов’язане

Російська

рішення заборони громадянам Росії спостерігати за виборчим

порушень під час виборів. Москва наголошувала не лише на

процесом в Україні. Чи не єдиними критиками рішення України

недопуску російських спостерігачів, а й на рішенні ЦВК України

стало Бюро демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ.

закрити 5 дільниць для голосування українських громадян

Українські дипломати розповідали, що під час неформального

у Росії. Українські дипломати пояснили це безпековими

спілкування західні політики якщо й не підтримували рішення

міркуваннями – нездатністю гарантувати безпеку українців,

Києва, сильно не протестували: «Вони цілком розуміли причини

«які, попри адміністративний і пропагандистський тиск, таки

наших дій. Не ми першими порушили міжнародне право;

наважаться стати членами виборчих комісій чи просто прийти

неприпустимо, щоб представники країни-агресора оцінювали

на вибори». Офіційні заяви Росії впродовж виборчого періоду

дотримання демократичних стандартів будь-де й особливо в

було зосереджено на нібито значних порушеннях. «На Україні

країні, на яку здійснено напад». Очевидно, участь росіян навряд

йде жорстка, брудна виборча кампанія з виборів президента.

чи якось вплинула б на остаточний звіт щодо виборчого процесу

Спостерігаючи за нею, ми в Росії поки не розуміємо, з ким на

в Україні – спостерігачі дуже чітко заповнюють прописані анкети,

Україні можна розмовляти», – це заява російського прем’єр-

де маніпуляції, фактично, неможливі. Проте з політичного боку

міністра Дмітрія Медведєва. Можливо, таким чином Москва

спостереження росіян за виборами викликало б справді чимало

хотіла показати Україну, яка порушує демократичні цінності

запитань серед українців.

й тому нічим не краща від більшості пострадянських країн,

Варто згадати хоча б про Спеціальну моніторингову місію
ОБСЄ, яку створено навесні 2014 року. В українських масмедіа тоді інтенсивно роздмухували скандал через те, що в цій
місії перебували чи не самі лише громадяни Росії й країн, що
належать до кола її союзників. Із певним запізненням в ОБСЄ

влада

намагалася

«розкрутити»

тему

істотних

насамперед, тієї ж Росії, від якої начебто прагнуть відірватися
українці. Не виключені й інші мотиви. В російських мас-медіа
активно обговорювали можливість невизнання нового лідера
України. Щоправда, про невизнання мало йтися в тому разі, якщо
президентом було б переобрано Петра Порошенка.

оприлюднили інформацію про кількісний склад місії, зазначивши

Проте меч можливого невизнання висітиме й над конкурентом

країни походження спостерігачів: росіяни та їхні сателіти

Порошенка. Москва, фактично, ставить авансовий ультиматум:

виявилися в меншості (у червні 2015 року в місії працювало 25

якщо хтось хоче домовлятися з нами, то спочатку має довести

російських спостерігачів, в 2017-му кількість було збільшено до

свою легітимність. Раніше задля такої «легітимізації» були

40 осіб; загалом місія складалася з 700 осіб). Щоправда, це ніяк не

потрібні поступки з боку України. Схожим чином Москва діяла

зарадило численним скандальним заявам українських політиків,

щодо нового президента 2010 року. 5 березня Віктор Янукович

які звинувачували СММ ОБСЄ в неефективності й сліпоті (через

відбув з офіційним візитом до Москви. Він розраховував, що

те, що нібито не помічають порушень Росії). В Україні, ймовірно,

Росія одразу погодиться знизити ціну на газ, адже він вже

не чекали на гостру реакцію БДІПЛ ОБСЄ – в бюро заявляли про

оголосив про позаблоковий статус України, пообіцяв законодавчі

безпрецедентність рішення офіційного Києва заборонити іншій

привілеї для російської мови. «Це не ділова розмова. Відмова від

країні відрядити спостерігачів на вибори.

НАТО і захист російської мови – це треба самому Януковичу і

Парадоксальним у цьому було те, що Москва давно вимагала як
не припинити діяльність БДІПЛ, то суттєво змінити методику його
роботи – звісно, в бік більшої лояльності до авторитарних режимів.
2008 року БДІПЛ ОБСЄ навіть відмовилося їхати спостерігати за
президентськими виборами в Росії через створені перешкоди.
Тоді Владімір Путін у властивій зухвалій формі так прокоментував
вимоги авторитетної організації: «Пусть учат жену щи варить».
МЗС Росії, яке всі роки керівництва Путіна було рупором нещадної
критики спостерігачів від БДІПЛ, звинувачень в упередженості,
цього разу видало заяву на підтримку міжнародних спостерігачів.
Російські дипломати пообіцяли «тісно взаємодіяти з БДІПЛ та
іншими виконавчими структурами ОБСЄ, що мають здійснювати
моніторинг ситуації з демократією і правами людини», щоправда,

самим українцям, а не Росії. Це провальний візит. Янукович був
абсолютно неготовий, він не привіз жодних пропозицій, які б
зацікавили Москву», – так неформально оцінювали перший візит
президента України російські дипломати, які на той час працювали
в Києві. Команда Януковича, очевидно, сприйняла невдоволення
Росії серйозно. 21 квітня 2010 року стало зрозуміло, що саме
міг мати на увазі російський дипломат під «діловою розмовою»:
цього дня було підписано так звані харківські домовленості
(знижки на газ було досягнуто через пролонгацію перебування
Чорноморського флоту РФ на території України). Росія, схоже,
й нині діє за подібною тактикою – майбутнього українського
президента ставлять в позицію прохача.
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МАЙДАН-3. ДО ЧОГО ТУТ РОСІЯ?

Західні дипломати, втім, не приховували застережень щодо
можливого зриву виборів праворадикальними озброєними

Українські спецслужби інформували про те, що головне

організаціями. Так, всередині березня посли держав «Групи семи»

завдання Росії на поточний рік – «закрити українське питання».

направили міністру внутрішніх справ Арсену Авакову листа,

Для цього Москва нібито намагатиметься створити умови для

в якому висловили стурбованість діяльністю екстремістських

невизнання результатів виборів як самими українцями, так і

рухів в Україні. Дипломати зазначили, що такі групи «залякують

міжнародними партнерами. Згідно з цим планом, Росія хотіла

українських громадян, намагаються узурпувати роль Національної

влаштувати щось на зразок третього «майдану». Тільки цього

поліції в забезпеченні безпеки виборів і завдають шкоди

разу, як вважають спецслужби в Україні, Москва мала намір

національній та міжнародній репутації українського уряду».

використати «в темну» патріотично налаштованих українців і

Перший тур президентських виборів минув спокійно – жодних

їхніми руками організувати державний переворот. Цей сценарій

ознак серйозних фальсифікацій, акцій праворадикалів тощо. Отже,

нібито складається з чотирьох етапів: на першому – масові мирні

всю увагу прикуто до другого туру.

протести; на другому – силові захоплення державних установ;
на третьому – переведення протистояння з владою у збройну

ВІД РОСІЇ ДВІ БІДИ – КІБЕРАТАКИ І ФЕЙКИ

боротьбу; на фінальному четвертому – введення регулярних
військ Росії під виглядом миротворчих сил. В межах цього плану

В органах влади України загалом готувалися до двох основних

Росія начебто намагатиметься активізувати сепаратистські

видів втручань з боку Росії. Перший – запуск неправдивих новин

тенденції, зокрема на Закарпатті.

і їхнє поширення, зокрема, через соціальні мережі; другий

В українському публічному дискурсі таку інформацію сприймали
досить критично, здебільшого як спосіб залякування українців
оточенням Петра Порошенка (мовляв, так він мобілізує свій
електорат, застерігає українців від участі в можливих акціях
протесту). Опоненти влади теж часто називали маніпуляцією
будь-які заяви про підготовку Росії до масштабної агресії. В
Генштабі, зокрема, заявляли про нарощування Росією своїх сил
на кордонах із Україною. Критики вважали, що таку інформацію
поширюють

для

створення

враження,

що

лише

Петро

– кібератаки. Від українських можновладців можна почути,
приміром, інформацію про спроби вчинити кібернапади на
сайти окремих відомств кожні 40 секунд. Західні дипломати теж
погоджувалися з високою ймовірністю кібератаки на ресурси
Центральної виборчої комісії. Головна мета – знову-таки не стільки
підтримати «свого» кандидата, як підірвати довіру до виборчого
процесу загалом. Відомо, що фахівці НАТО надавали українським
колегам підтримку, навчаючи їх методів протидії зовнішнім
кібератакам у виборчий період.

Порошенко розуміє рівень зовнішніх загроз і лише йому до снаги

СБУ повідомляла про виявлення і блокування торік 360

з ними впоратися. Так, на початку березня у Генштабі України

кіберінцидентів. 49 адміністраторів соцмереж притягнуто до

закордонних дипломатів повідомили про те, що Росія завершує

відповідальності за антиукраїнську пропаганду, 29 особам

формування ударних з’єднань на кордоні, які разом із частинами

оголошено про підозру, 20 вироків набули чинності. У Гентштабі

спецпризначення складуть основу сил вторгнення. При цьому

ЗСУ також повідомляли про посилення інтенсивності дій Росії

українські військові не виключали низки диверсій на передовій

в інформаційній царині, які спрямовано на підрив довіри до

перед виборами президента. Самі закордонні дипломати під

органів влади в Україні. З початку року Служба безпеки регулярно

час неформальних бесід зазначали, що не мають інформації про

заявляла про викриття організаторів мереж антиукраїнських

істотну зміну динаміки дій Росії.

інтернет-агітаторів. Так, наприкінці березня СБУ повідомила про

Недовіра до таких даних створює зручне поле для підривних дій
Росії: рівень недовіри українців до власних інституцій приблизно
такий як і до керівництва країни, яка вчинила акт агресії. Згідно
з соціологічним опитуванням Центру Разумкова, в межах якого
вимірювали рівень суспільної довіри до соціальних інституцій,
президенту України не довіряє 71% (лютий 2019 року)1. Опитування
КМІС (також лютий цього року) засвідчило: до керівництва Росії
погано ставиться 69% українців2.

викриття чотирьох мешканців Миколаєва і чотирьох одеситів,
що нібито працювали на замовлення російських спецслужб.
На початку лютого було викрито мешканця Чернігівщини, який
здійснював «антиукраїнську агітацію в соціальних мережах на
завдання спецслужб Росії». Всередині січня СБУ повідомила про
викриття адміністратора антиукраїнських груп у соцмережах
в Запоріжжі. Того ж місяця на кілька днів раніше СБУ затримала
антиукраїнського інтернет-агітатора в Одесі. За інформацією СБУ,
для протиправної діяльності куратори з Росії використовували

1. Рівень довіри до суспільних інститутів та електоральні орієнтації громадян України. Загальнонаціональне дослідження, яке провела соціологічна служба Центру Разумкова з 7 по 14
лютого 2019 року. http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/riven-doviry-do-suspilnykh-instytutiv-ta-elektoralni-oriientatsii-gromadian-ukrainy
2. Ставлення населення України до Росії та населення Росії до України. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) здійснював опитування з 8 по 20 лютого 2019 року.
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=831&page=1
3. «Русский мир» та вибори в Україні: про що говорять «Вконтакте». Дослідження було здійснено в рамках ініціативи ГО «Інтерньюз-Україна» – UkraineWorld – у період з 1 листопада
2018 р. по 14 лютого 2019 р. https://internews.ua/opportunity/vk-and-elections?fbclid=IwAR2ZHuFDZ8r0-UEvizELldZRjGILYJvvLNQo5JFw14SoOEBu3VSfm9nY5aM
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понад п’ятдесят груп у соціальних мережах з аудиторією понад

роки тому, з іншого – проросійській риториці належить значно

півтора мільйона користувачів.

більша частка всіх дописів «Вконтакте».

Незалежні

шквал

Тема виборів в Україні загалом домінувала в російському медійному

тенденційної інформації щодо виборів в Україні в російській

спостерігачі

в

свою

чергу

фіксували

просторі. Ані в Москві, ані в Києві, ані в головних столицях світу

соцмережі «Вконтакте». Громадська організація «Інтерньюз-

особливо не обговорювали викликів, що стоять нині через

Україна» проаналізувала 1 млн профілів українського сегменту VK

невирішений конфлікт між Україною і Росією. У Москві керувалися

та майже 10 млн постів . Топ-10 веб-сайтів, чиї статті поширювали

мотивом, що немає з ким говорити; у Києва не лишалося особливо

в українському сегменті «Вконтакте» щодо українських виборів,

вибору; Захід просто спостерігав. «Ми розуміємо, що Путін не

були переважно сайтами проросійського чи сепаратистського

хоче говорити за жодних обставин із Порошенком. Але чи захоче

спрямування. До різних кандидатів на виборах негативу було

він говорити з іншим президентом? Чи піде на компроміси в

більше, ніж позитиву. В аналітичному звіті йдеться, що Володимир

переговорному процесі? Залишається багато питань», – таку думку

Зеленський був єдиним кандидатом, щодо якого користувачі

можна почути від західних дипломатів, які не тішаться ілюзіями

соцмережі висловлювали бодай певний позитив (26% згадок про

щодо ймовірних змін у ставленні Кремля. Росія всю провину за

коміка мали прихильний відтінок). Проте й щодо нього негативу

кровопролиття на Донбасі покладає на Україну; теми Криму в

було більше (32% згадок). Найбільше дісталося Петру Порошенку

Москві не обговорюватимуть навіть із тими, кого в Росії вважають

(67,5% негативних дописів припало саме на нього). Конкурувати з

проросійськими; щодо миротворчої місії ООН Росія чітко заявила,

ним могла лише Юлія Тимошенко (56% негативних постів). Наратив

що не йтиме на жодні поступки. Єдина царина, де можливий бодай

дописів незмінний: Україна як failed state, країна, що скоро

якийсь прогрес, – звільнення українських громадян, яких утримують

зазнає краху. Головний висновок дослідження обнадійливий, але

у тюрмах Росії або на підконтрольних їй територіях. До виборів

зберігає певні тривожні тенденції. З одного боку, вплив російської

Москва навіть обговорювати цього питання не хотіла.

3

соцмережі помітно послабився після запровадження санкцій два

ПОДIЇ У ВIДНОСИНАХ УКРАЇНА-РОСІЯ (СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ 2019 РОКУ ). ОЦIНКА В БАЛАХ

ДАТА
8 січня

ПОДІЯ
Павло Клімкін не виключив запровадження візового біометричного режиму з Росією.
Упродовж 2018 року викрито 11 громадян України, які здійснювали розвідувально-підривну діяльність на користь Росії. В

18 січня

Україну заборонили в’їзд 157 громадянам Росії. За минулий рік розкрили 15 та запобігли 70 провокаціям на міжетнічному
ґрунті. Згідно зі звітом СБУ, їх інспіровано Росією.

29 січня

12 лютого

Петро Порошенко наголосив на необхідності «холодного миру» з Росією, аби припинилася війна.
Представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що «лише Росія та її воєнні дії (…) створюють перешкоди
для мирного вирішення конфлікту». Представник Росії звинуватив у невиконанні домовленостей Україну.

БАЛИ

-1
-7
-2
-2

12 лютого

Петро Порошенко заявив, що через агресію та економічну блокаду з боку Росії Україна втратила 16% ВВП.

-2

19 лютого

Павло Клімкін наголосив, що міжнародна спільнота повинна боротися з Росією «з позиції сили, а не умиротворення».

-1

26 лютого

Підписано закон про недопуск російських спостерігачів на вибори в Україні.

-3

8 березня

8 березня

Україна заявила, що залишає за собою право розробляти озброєння для оборони, в тім числі ракетне (у відповідь на вихід Росії з
Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності).
Україна запровадила безстроковий режим тиші по всій лінії бойового зіткнення. Того ж дня в Україні повідомили про
обстріли з боку окупованих територій.

-1
-7

ДАТА
13 березня

14 березня
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ПОДІЯ

БАЛИ

Речниця МЗС України Катерина Зеленко повідомила, що з початку «новорічного» перемир’я загинуло 12 українських

-7

військових, 105 зазнали поранень.
Представник України в ТКГ Євген Марчук заявив, що Росія відмовляється обговорювати звільнення полонених

-2

українських моряків.

22 березня

Від початку оголошеного 8 березня «весняного перемир’я» бойові втрати ООС становлять 5 загиблих і 14 поранених.

-7

27 березня

Оголошено про депортацію з України російської журналістки Маргарити Боднар.

-1

29 березня

29 березня

СБУ заявила, що запобігла спробі хакерського угруповання, підконтрольного російським спецслужбам, здійснити

-3

підготовчий етап кібератаки.

-3

СБУ заявила про викриття спецслужб Росії на вербуванні українців для виконання розвідувальних завдань.

TRUMAN Index
черв.вер. 2016

жовт.груд. 2016

січ.бер. 2017

квіт.черв. 2017

лип.жовт. 2017

лист. 2017- бер.лют. 2018
чер. 2018

лип.вер. 2018

жовт.груд. 2018

січ.бер. 2019

-0,53

-0,5

-1,3

-1,0

-1,52
-1,5

-2,09

-2,09

-2,0

-2,5

-3,2

-3,0

-3,27

-3,1

-3,5

-4,0

-4,5

-4,6

-4,56
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ВIДНОСИНИ
УКРАЇНА-НАТО
КАТЕРИНА ЗАРЕМБО

заступниця директора Центру
«Нова Європа»

ПОЗИТИВНI БАЛИ: +48,5
НЕГАТИВНI БАЛИ: -4
ЗАГАЛОМ: +44,5
TRUMAN INDEX: +1,03

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
Звітний період відносин Україна-НАТО, а також 2019 рік загалом, можна схарактеризувати як добу турбулентності та невизначеності.
З одного боку, цей період позначено подіями високого рівня: в Україні ухвалено зміни до Конституції, що закріпили в ній
євроатлантичну інтеграцію як стратегічний напрямок розвитку країни; ухвалено Річну національну програму нового типу; з 1
січня 2019 року Україна отримала нові контактні посольства – цю роль на наступну каденцію поділятимуть Велика Британія та
Канада; відбулася низка зустрічей високого рівня, а влітку чекають на візит Північноатлантичної Ради до України. З іншого боку,
Україна вступила у новий виборчий цикл і результати виборів як президента, так і парламенту будуть визначальними в тому, чи
продовжуватиме Україна євроатлантичну інтеграцію, а чи де факто повернеться до вже знайомого балансування, яке в українському
дискурсі здобуло назву «мультивекторності».

ХРОНIКА ВIДНОСИН
НЕЗВОРОТНІСТЬ ЄВРОАТЛАНТИЧНОГО ВИБОРУ:
УДАВАНА ЧИ РЕАЛЬНА?

квітні, на який припадає офіційна дата створення Організації.
Їх відтермінували на кінець травня, коли вже буде відоме ім’я
наступного президента України.
19 лютого 209 року президент Петро Порошенко підписав
закон про внесення змін до Конституції, що закріплюють курс

На 2019 рік припадає низка символічних дат як для Альянсу

України на Європейський Союз та НАТО. Як зазначали експерти

(починаючи від святкування 70-ої річниці НАТО і 20-річчя членства

Центру «Нова Європа», сам факт того, що зміни підтримала в

в Альянсі Польщі, Чехії та Угорщини), так і для відносин між

парламенті конституційна більшість, свідчить про наявність

Україною та НАТО. Зокрема, 25 років тому Україна приєдналася

широкого політичного консенсусу навколо цього питання. Ще

до Програми НАТО «Партнерство заради миру», 20 років тому

п’ятнадцять років тому підтримка євроатлантичного курсу могла

запрацював Офіс зв’язку НАТО в Україні, а 10 років тому вона

б завдати багатьом депутатам репутаційних збитків, сьогодні ж

отримала ключовий нині інструмент для наближення до НАТО

бачимо зворотню ситуацію. Це, безперечно, гарні новини для

– Річну національну програму. Втім, складається враження, що

українського євроатлантичного поступу. З іншого боку, мало

настрій з обох боків не стільки святковий, як вичікувальний:

хто в Україні може повірити, що закріплення євроатлантичної

Україна входить у новий виборчий цикл, який може спричинити

інтеграції на папері, нехай навіть Основного Закону, справді

зміни майже на всіх рівнях центральної влади, а отже й надати

може стати запобіжником проти поворотів у зовнішній політиці

євроатлантичній інтеграції України як не нового спрямування,

України, які відбувалися чи не за кожного президента.

то, принаймні, нового, не обов’язково динамічнішого, темпу.
Так, у Представництві НАТО в Україні навіть вирішили не

Так, передвиборча кампанія вже продемонструвала: навіть ті

влаштовувати урочистостей з нагоди 70-річчя Альянсу в

кандидати, що називають себе проєвропейськими, мають різне
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бачення євроатлантичного курсу країни. Чинний президент

НАТО, що відбудеться в грудні у Лондоні. Проте чи буде це

Петро Порошенко зробив, фактично, інтеграцію до ЄС і НАТО

пріоритетом для майбутнього президента України, покаже час.

складовою своєї кампанії. Він обіцяє подати заявку на членство в
ЄС та отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО вже в 2023му (а питання про ПДЧ порушити на лондонському саміті НАТО
у грудні 2019 року) в разі обрання на другий термін. Натомість
лідер першого туру Володимир Зеленський висловлюється щодо
Альянсу стриманіше, вважаючи, що вступові України до НАТО має
передувати всеукраїнський референдум. Він та представники
його штабу не приховують скептицизму й щодо готовності
Альянсу надати Україні членство. Варто відзначити, що така позиція
забезпечила Зеленському підтримку не лише на Сході та Півдні
Україні, де підтримка НАТО традиційно є невисокою проти північних
та західних областей, а й серед деяких представників скептично
налаштованих щодо прагнень України держав-членів, яким припала
до смаку «реалістична позиція» Зе-команди.
Утім, було б неправильно стверджувати, що Захід загалом і НАТО
зокрема має кандидата-фаворита. В НАТО готові працювати з
будь-яким легітимно обраним президентом України. Можливо,
Петро Порошенко й має певну перевагу, як знайомий кандидат,
але вона є цілком умовною: в НАТО чудово розуміють, що
гучні заяви та помпезні зміни до Конституції є, насамперед,
електоральними ходами, тоді як сфера реальних дій традиційно
пригальмовує. Взяти бодай Річну національну програму на
2019 рік: після того, як Кабінет Міністрів затвердив її ще 30
січня, Президент, поміж поїздками регіонами і тлумаченням,
як членство в НАТО дасть змогу збільшити місцеві бюджети
розвитку, так і не знайшов часу її підписати.
Тим часом, до оприлюднення готують План дій з європейської
та євроатлантичної інтеграції України до 2024 року. Він має
закріпити «віхи» євроатлантичної інтеграції на наступні п’ять років.
«Програмою мінімум» на 2019-ий в Україні називають отримання
Партнерства з розширеними можливостями (Enhanced Opportunity
Partnership). Нагадаємо, цю мету Україна ставила перед собою ще
торік, проте в Альянсі вирішили не підігравати Україні, мовляв, це
буде хибно прокомуніковано як крок назустріч членству.
Здається, в НАТО та в Україні справді по-різному оцінюють цей
статус. Для Альянсу такий формат існує для тих партнерів, котрі
є членами Ініціативи взаємосумісності й навіть необов’язково
прагнуть членства в НАТО (такими нині є Австралія, Фінляндія,
Йорданія та Швеція, виняток становить Грузія). В Україні вважають,
що набуття такого статусу справді б наблизило членство, адже з
рівнем взаємосумісності Фінляндія чи Швеція могли б хоч завтра
стати членами Альянсу і саме ці країни НАТО часто ставить
Україні за приклад. Отримати статус Партнера з розширеними
можливостями в Україні сподіваються на цьогорічному саміті

1. Третім пунктом було розв’язання суперечки з угорцями щодо Закону про освіту.

ПЛАН РЕФОРМ НА 2019 РІК: АНІ БАТОГА, АНІ
ПРЯНИКА
Щодо НАТО, його плани стосовно України традиційно є
значно практичнішими. Цього року в Альянсі визначають п’ять
пріоритетів для України: новий закон про парламентський
комітет зі здійснення нагляду за діяльністю розвідувальних
служб і служб безпеки; закон про СБУ (в тім числі вилучення
розслідування економічних злочинів зі складу її повноважень);
закон про розвідку; закон про управління державними
таємницями і засекреченою інформацією; реформування галузі
оборонної промисловості та системи державних закупівель у
царині оборони. Нагадаємо, реформа СБУ вже не перший рік
фігурує в переліку пріоритетних питань Альянсу щодо України.
Вперше Концепція реформування СБУ була підготовлена за
допомогою експертів НАТО та Консультативної місії ЄС в Україні
ще 2016-го, а торік була однією з (невиконаних) передумов для
запрошення України на саміт НАТО.
Проте цьогоріч навряд чи можна сподіватися на прориви: з
одного боку, через передвиборчі кампанії в Україні, з іншого –
через відсутність будь-яких заохочень з боку НАТО, які могли б
бути репутаційно вигідними для українських десіжн-мейкерів.
Якщо торік «умовами» для отримання запрошення на саміт
НАТО було ухвалення згаданої Концепції реформування СБУ
та закону про національну безпеку1, цього року не працюють
навіть такі символічні стимули: саміт НАТО відбудеться аж у
грудні, тобто тоді, коли майже всі, хто нині веде натовський
напрямок в Україні, можливо, вже не перебуватимуть на
посадах. Відповідно, до зміни українського керівництва, яке
остаточно завершиться тільки після парламентських виборів,
залишається незрозумілим, чи отримає Україна запрошення
на саміт, хто її представлятиме і яким на той час буде градус
відносин між Україною та Альянсом.
Щодо реформи СБУ, то нині версія закону вкотре перебуває
в Адміністрації Президента, де її доопрацьовують за участю
Міжнародної дорадчої групи з питань реформування Служби
безпеки (до розробки законопроекту міжнародних радників не
залучали). Особи, що знайомі із законопроектом, стверджують:
попередні напрацювання Міжнародної дорадчої групи в новій
версії закону проігноровано. Ба більше, повноваження СБУ не
зменшено, а навіть збільшено! Як і раніше, українська сторона
посилається на те, що й з-поміж самих країн-членів Альянсу
стандарти не виконують однаково. Так, в обґрунтуванні набору
повноважень СБУ в Україні апелюють до досвіду Франції, де
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до компетенцій служби безпеки належить досудове слідство,

стандартів, виконавцям бракує фахової підготовки з питань

до досвіду Польщі, де органи безпеки мають антикорупційні

стандартизації та банального знання англійської мови. А також

повноваження, тощо. У НАТО, в свою чергу, відповідають, що

закидають

названі країни не акумулюють у портфоліо своїх спецслужб усіх

документами з обмеженим доступом.

Альянсу

неготовність

ділитися

нормативними

функцій, які Україна хотіла б зберегти у своїй.
Стосовно інших законопроектів, робота над ними відбувається
з більшим чи меншим поступом, а головним викликом
залишається голосування у Верховній Раді. Очевидно, після
нещодавнього

скандалу

навколо

Укроборонпрому,

коли

журналісти оприлюднили дані про корупційні схеми, до
яких були нібито причетні перший заступник Секретаря
РНБО Олег Гладковський та гендиректор Укроборонпрому
Павло Букін, питання про реформування галузі оборонної
промисловості та системи держзакупівель в царині оборони
ще частіше порушуватиметься на двосторонніх зустрічах
між представниками України та Альянсу. За іронією, саме
Гладковський був співголовою Спільної робочої групи УкраїнаНАТО з оборонно-технічної співпраці, тож Альянс залишився
без головного співрозмовника з українського боку.
Варто зауважити, що корупційний скандал не став шоком для
представників НАТО, радше підтвердив те, що вони знали
й так: в Альянсі не лише не втомлювалися повторювати, що
боротьба з корупцією є одним з головних пріоритетів для
української оборонної реформи, а й на власні очі бачили
деякі «активи» українських можновладців. Прикметно також,
що реформування галузі ОП та системи держзакупівель в
обороні фігурує в порядку денному Україна-НАТО вже після
того, як влітку 2018-го уряд ухвалив Стратегію розвитку
оборонно-промислового комплексу до 2028 року. Не під запис
представники НАТО пояснюють, що попри пропозиції допомоги
з боку Альянсу, в Україні вирішили обійтися без неї, поставивши
НАТО перед фактом ухвалення Стратегії, якість якої, на думку
натовських партнерів, не відповідає належним стандартам.
Щодо міфічних «стандартів НАТО», які Україна зобов’язалася
запровадити до кінця 2020 року, наразі видається, що
вкластися у самовстановлений дедлайн Україна таки не
зможе. Як і раніше, заяви українських та натовських посадовців
містять розбіжності: у Міноборони говорять про близько 220
стандартів, які потрібно ухвалити (за даними Міністерства,
196 з них вже запроваджено), а в НАТО наголошують, що таких
стандартів насправді понад 1300 і стосуються вони не лише
оборонного сектора. Тож, на думку голови Представництва

АТАКА В КЕРЧЕНСЬКІЙ ПРОТОЦІ: МОРСЬКІ ТА
РЕПУТАЦІЙНІ ВТРАТИ
У звітному періоді відбулася атака Росії на українські кораблі
в Керченській протоці. 25 листопада 2019 року Росія захопила
три українські кораблі та взяла в полон 24 українських моряків.
Цей інцидент вкотре нагадав міжнародній спільноті, що війна
на Сході України триває і поширюється на нові території. Вже
27 листопада Північноатлантичний Альянс опублікував заяву із
засудженням російських дій.
Втім, за ці два дні ставлення НАТО до події зазнало змін.
Спочатку атака Росії на українські кораблі стала для Альянсу
справжнім «тривожним дзвоником» щодо присутньої російської
загрози. Проте вже наступного дня Президент заговорив
про запровадження воєнного стану, що зменшило «градус
занепокоєння» всередині Альянсу, поступившись підозрілості
та недовірі. В лавах НАТО лунали думки про те, що в Україні
навмисне намагаються використати режим воєнного стану, щоб
відтермінувати президентські вибори. І хоча вже 26 листопада
Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану
лише на 30 діб, не перешкоджаючи плановому проведенню
виборів, у НАТО «залишився осад». Відтак тональність подальшої
риторики було дещо пом’якшено: в НАТО посилалися на подію
радше як на «інцидент», ніж як на «акт агресії».
2019 року Альянс на прохання України посилив свою
присутність у Чорному морі. Наприкінці лютого спільні навчання
з Україною провів американський есмінець «Дональд Кук».
Першого квітня в одеський порт для спільних навчань прийшли ще
два натовські кораблі – канадський фрегат «Торонто» й іспанський
фрегат «Санта Марія». В січні відбулися спільні навчання
НАТО в Чорному морі за участю кораблів американського та
румунського флоту. Прикметно, що далекі партнери України в
Альянсі докладають більше зусиль у Чорноморському регіоні, ніж
деякі з тих сусідів, що безпосередньо ділять з Україною акваторію
(на кшталт Болгарії та Туреччини).

УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКИЙ «ГЛУХИЙ КУТ»

України при НАТО Вадима Пристайка, запровадження їх усіх до
2020 року є нереалістичною метою. Не під запис представники
оборонного відомства визнають, що проблеми справді є
й стосуються не тільки обсягу роботи. Так, у міністерстві
нарікають, що в органах військового управління немає
системності та організованості в запровадженні натовських

Те, що робота Комісії Україна-НАТО на міністерському рівні
залишається

заблокованою,

поступово

перетворилося

з

новини на звичний стан речей. Нині українсько-угорський
конфлікт перебуває в «замороженій» фазі, а засідання КУН на
рівні міністрів не відбувається з осені 2017 року. В Угорщині
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не приховують, що чекають на нове керівництво України. В

секретарю Єнсу Столтенбергу листа з проханням дозволити

Україні ж намагаються не надто привертати увагу до того, що

йому взяти участь у міністерській зустрічі країн НАТО в

рекомендації Венеціанської комісії, щодо виконання яких Київ

Брюсселі, що відбувалася на початку жовтня 2018 року.

також домовився з Будапештом (продовження перехідного

Міністрові відмовили. Офіційного роз’яснення причини відмови

періоду для Закону про освіту та виведення приватних шкіл

не надали, проте неформально в Альянсі не приховували:

з навчанням мовами ЄС з-під чинності мовної норми, яку

проти знову ж таки виступила Угорщина. А коли в лютому

регулює стаття 7 Закону України «Про освіту»), залишаються

візит міністра Полторака до штаб-квартири НАТО в Брюсселі

невиконаними. Обидва ці положення містить законопроект

таки відбувся, в Альянсі, як і під час торішнього саміту НАТО,

«Про повну загальну середню освіту», який представлено

довелося піти на певний «креатив»: Полторака запросили не

Міністерством освіти та науки України і схвалено урядом,

на офіційний саміт, а на так званий Defence Ministerial Breakfast

проте ще не внесено на розгляд парламенту. Відповідно до

– «неофіційний» формат заходу. Він відбувся на запрошення

цього законопроекту, перехідний період Закону про освіту

британської делегації, а не НАТО загалом, і не в приміщенні

відтерміновується з 2020 до 2023 року, а для нацменшин із

штаб-квартири. Втім, у сніданку взяли участь представники

мовами ЄС, які навчаються як у державних, так і у приватних

всіх

школах, загальний обсяг навчального часу українською мовою

зустрічей КУН теж до певної міри компенсували часті контакти

становить щонайменше 20%, починаючи з 5-го класу, і зростає

між Президентом та Віце-прем’єркою України з європейської

до 40% у 9-му. У старших класах навчання українською мовою

та євроатлантичної інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе

має становити щонайменше 60% навчального часу. Крім того,

з натовськими посадовцями на всіх рівнях, починаючи з

є й альтернативні законопроекти, на кшталт 5670-д «Про

генерального секретаря Столтенберга як в Україні, так і в

забезпечення функціонування української мови як державної»

Брюсселі, а також на полях міжнародних заходів. Так, одне

та 9287 «Про внесення змін до розділу ХІІ «Прикінцеві та

з засідань КУН на рівні послів відбулося за головування

перехідні положення» Закону України «Про освіту»». Проте,

Столтенберга й за участю Климпуш-Цинцадзе. Участь в інших

як зазначають українські дипломати, проголосувати за ці

засіданнях брали, зокрема, заступниця Міністра закордонних

зміни Раді нібито заважають… самі угорці. Мовляв, щоразу,

справ Олена Зеркаль та Міністр з питань тимчасово окупованих

коли депутати були б готові проголосувати, Угорщина знову

територій Вадим Черниш.

29

держав-членів

Альянсу.

Відсутність

регулярних

виступає з гучною заявою.
Тим часом, і в Україні, і в НАТО не припиняють шукати «обхідних
шляхів», щоб налагодити контакт на міністерському рівні. Так,

Авторка висловлює вдячність Маріанні Фахурдіновій за

міністр оборони Степан Полторак надіслав генеральному

допомогу при підготовці цього дослідження.

ПОДIЇ У ВIДНОСИНАХ УКРАЇНА-НАТО (ЖОВТЕНЬ 2018 РОКУ – БЕРЕЗЕНЬ 2019 РОКУ ). ОЦIНКА В БАЛАХ

ДАТА
2018
3-4 жовтня

ПОДІЯ

Міністерська зустріч країн НАТО в Брюсселі. Голова Міноборони України Степан Полторак не був на ній присутній.

8-19 жовтня

Багатонаціональні міжнародні навчання «Чисте небо-2018» за участю країн-членів НАТО на території України.

15 жовтня

Зустріч Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга з Міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

БАЛИ

-2
+0,5
+2

Робочий візит в Україну Президента Парламентської асамблеї НАТО Раси Юкнявічене. Під час нього вона зустрілася з
16-17 жовтня

Президентом України Петром Порошенком, Головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм, Віце-прем’єр-міністром
з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе, Секретарем Ради національної

+2

безпеки і оборони України Олександром Турчиновим.
У штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Комісії Україна-НАТО на рівні голів делегацій та місій (Україну на заході
17 жовтня

представляли Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш і голова
Місії України при НАТО Вадим Пристайко).

+1
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ДАТА
25 жовтня 7 листопада

6 листопада

7 листопада

9 листопада

11 листопада

ПОДІЯ

Стратегічне військове навчання Північноатлантичного Альянсу «Trident Juncture 2018» за участю українських військових.

Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся зі стратегічними радниками високого рівня від країн НАТО –
генералом (у відставці) Ніком Паркером з Великої Британії та пані Джилл Сінклер з Канади.
Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася із заступником Генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеці Антоніо
Міссіролі.
Командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв провів робочу зустріч із президентом Парламентської
асамблеї НАТО пані Расою Юкнявічене та Головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм.
Президент Парламентської асамблеї НАТО Раса Юкнявічене разом з Головою Верховної Ради України, перебуваючи з
візитом на Донбасі, засудили проведення там фейкових виборів.

БАЛИ

+0,5
+0,5
+0,5
+1
+1

11 листопада

Заява речниці НАТО щодо виборів на Сході України (НАТО не визнає виборів у т.зв. «ДНР» і «ЛНР»).

+0,5

19 листопада

Завершення багатонаціональних навчань «Айрон вулф - 2018» за участю України.

+0,5

22 листопада

26 листопада

26 листопада

26 листопада

27 листопада

27 листопада

4 грудня

4 грудня

Верховна Рада України в першому читанні підтримала зміни до Конституції щодо стратегічного курсу держави на набуття
повноправного членства України в ЄС і НАТО.

Телефонна розмова Генерального секретаря НАТО з Президентом Порошенком з приводу ситуації в Азовському морі і
Керченській протоці.
Позачергове (надзвичайне) засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів для обговорення ситуації в Азовському морі і
Керченській протоці.
Заява речниці НАТО Оани Лунґеску про підтримку України під час інциденту в Азовському морі та Керченський протоці.

Зустріч Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга з Прем’єр-міністром України Андрієм Парубієм у штабквартирі НАТО.
Заява Північноатлантичної ради з приводу подій поблизу Азовського моря
Міністри закордонних справ НАТО зустрілися з міністрами закордонних справ Грузії та України для обговорення стану
безпеки в Чорноморському регіоні й підтримки двох країн з боку Альянсу.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін взяв участь у засіданні Північноатлантичної ради з Грузією та Україною,
що відбулося у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Підписання Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки та постачання

13 грудня

про реалізацію проекту Трастового фонду НАТО із знешкодження вибухонебезпечних предметів та протидії саморобним
вибуховим пристроям.

13 грудня

18 грудня

Робочий візит Президента України Петра Порошенка до Брюсселя. Зустріч із Генеральним секретарем НАТО Єнсом
Столтенбергом для обговорення подій в Азовському морі.

Верховна Рада України ухвалила законопроект про військові стандарти НАТО («Про внесення змін до деяких законів
України щодо військових стандартів»).

+0,5
+0,5
+2
+1
+1
+1
+1
+2
+2
+2
+0,5

Робочий візит української делегації до штаб-квартири НАТО в Брюсселі на чолі з Віце-прем’єркою. Зустрічі з Генеральним
секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, заступником Генерального секретаря Північноатлантичного альянсу з питань
18-20 грудня

публічної дипломатії Таджаном Ілдемом, головами місій країн-лідерів Трастових фондів НАТО на підтримку України за
участю заступника Генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, заступника Генерального секретаря НАТО з нових
викликів безпеці Антоніо Міссіролі, заступника Генсекретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки Алехандро
Альваргонсалеса, Генерального секретаря Парламентської асамблеї НАТО Девіда Гоббса.

+3

ДАТА

18 грудня

ПОДІЯ
Засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів з нагоди оцінки виконання Україною Річної національної програми під
егідою Комісії Україна-НАТО на 2018 рік (головував Столтенберг, українську делегацію очолила Віце-прем’єр).
У штаб-квартирі НАТО делегація України на чолі з першим заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони

18 грудня

України Олегом Гладковським взяла участь у 27-му засіданні Спільної робочої групи Україна-НАТО з оборонно-технічного
співробітництва (СРГО).

2019
10 січня

У Брюсселі розпочалася Міжпарламентська рада Україна- НАТО.

Візит делегації Збройних сил України на чолі з начальником Генерального штабу Віктором Муженком до штаб-квартири
15-16 січня

НАТО в Брюсселі. Зустріч із заступницею Генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер. Участь у засіданні Військового
комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів.

17 січня

30 січня

30 січня

1 лютого
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Верховна Рада ухвалила закон про прямі закупівлі державними оборонними замовниками імпортної військової продукції.

Уряд схвалив проект Указу Президента «Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО
на 2019 рік».

Кабінет Міністрів України затвердив План заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської
інтеграції на 2018-2021 роки.

В Україні розпочато реалізацію Трастового фонду НАТО зі знешкодження вибухонебезпечних предметів та протидії
саморобним вибуховим пристроям.

БАЛИ

+1
+1
+2
+1
+0,5
+0,5
+1
+2

лютий

Засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони не відбулося.

-2

7 лютого

Верховна Рада закріпила вступ до ЄС та НАТО в Конституції.

+2

9 лютого

25 річниця приєднання України до програми НАТО «Партнерство заради миру».

13 лютого

Заступник Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль провела низку заходів у
штаб-квартирі НАТО в Брюсселі (зокрема, взяла участь у засіданні Комісії Україна-НАТО).

+0,5
+1

13-14 лютого

Робочий візит Міністра оборони України Степана Полторака до штаб-квартири НАТО.

+1

15 лютого

У Мюнхені Президент України Петро Порошенко зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

+2

19 лютого

Президент підписав зміни до Конституції щодо стратегічного курсу України на набуття членства в ЄС та НАТО.

+2

6 березня

6 березня

У штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів, присвячене ситуації в окупованому
Криму.

Заява Північноатлантичної ради по Криму.

Перебуваючи з робочим візитом у Вашингтоні (США), Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної
7 березня

інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася із заступником помічника Генерального секретаря НАТО з
оборонної політики та планування Джонатаном Перішем.

19 березня

У Міністерстві оборони України відбулася зустріч Міністра оборони України Степана Полторака з групою стратегічних
радників від країн-членів Альянсу: США, Канади, Великої Британії, Литви, Польщі та Німеччини.

+1
+1
+2
+0,5
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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

ТЕТЯНА ГАЙДУК

кожному конкретному випадку.

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

Центр “Нова Європа”
Партнер проекту

.
КОНТАКТИ:

вул. Iгорiвська, 1/8, Київ, 04070
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