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Шановнi колеги, партнери та друзi,
З радiстю представляємо Вам третю частину «Iндексу вiдносин». Це - глибокий аналiз поточного 
стану справ у сферi зовнiшньої полiтики України з декiлькох ключових напрямкiв - ЄС, США, Китаю 
i Росiї.

Кожна подiя у сферi зовнiшньої полiтики (резонансна публiчна заява, зустрiч, угода, рiшення) 
оцiнювалася з точки зору «мiнусiв» та «плюсiв» або її позитивного чи негативного впливу на 
динамiку двостороннiх вiдносин. За сумою балiв кожного iз напрямкiв формується iндекс вiдносин. 

За перiод iз сiчня до березня 2017 року Україна продовжувала розвивати вiдносини зi своїми 
партнерами, зазвичай у позитивному руслi, попри високий рiвень невизначеностi, спричиненої 
дiями Росiї щодо України i перехiдного перiоду адмiнiстрацiї Трампа.

За напрямком Україна-ЄС, першi три мiсяцi 2017 року були взаємовигiдними i для України, i для ЄС. 
Дiалог мiж Брюсселем i Києвом був досить передбачуваним i менш полiтизованим, нiж ранiше. Тодi, 
як основними питаннями двостороннього порядку денного мiж Києвом i Брюсселем залишаються 
боротьба з корупцiєю i реформа судової системи, спiльними зусиллями України та ЄС вдалося 
здiйснити прорив у процесi лiбералiзацiї вiзового режиму.

Вiдносини мiж Україною та США визначалися за принципом «Америка понад усе!», де основною 
iдеєю були налагодження та пiдтримка стосункiв iз адмiнiстрацiєю Трампа, аби зробити США 
союзником України, чи, принаймнi, її активним партнером у протистояннi росiйськiй агресiї. Тому 
українськi чиновники iнiцiювали цiлу низьку контактiв у новiй адмiнiстрацiї.

Щодо вiдносин iз Китаєм, початок 2017 року демонструє розширення спiвпрацi. Загалом, вiдносини 
з Китаєм мали стiйку тенденцiю до покращення i, нарештi, потрапили до центру уваги керiвництва 
України поруч iз рештою основних двостороннiх партнерiв – США та ЄС.

Триває вороже протистояння Росiї у вiдносинах iз Україною. Кiлькiсть негативних балiв, отриманих 
за подiї в цьому напрямку, є удвiчi бiльшою, нiж у попередньому випуску «Iндексу». У першому 
кварталi 2017 року Росiя, переважно, згадується в контекстi таємних операцiй, ескалацiї бiля 
Авдiївки i майбутнiх розглядiв у мiжнародних судах.

Спецiальною темою другого випуску «Iндексу вiдносин» був аналiз стану справ в обороннiй 
промисловостi. Тодi як росiйська агресiя є головним стимулятором для розвитку оборонної 
промисловостi в Українi, iснує ряд серйозних перешкод, якi можна подолати не лише створенням 
iнфраструктури, а й i з мiжнародною пiдтримкою. 

Ми будемо радi надати детальнiшу iнформацiю щодо цих питань пiд час презентацiї третього 
випуску «Iндексу вiдносин».

Дякуємо Вам за iнтерес до України в мiжнародному контекстi.

З повагою,
Вiкторiя Закревська
Партнер TRUMAN Agency
vzakrevskaya@trumanagency.com
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Змiст:
Методологiя дослiдження

Резюме вiдносин:
Україна – ЄС
Україна – США
Україна – Китай
Україна – Росiя

Iндекс вiдносин

Спецтема: Розбудова ОПК України: спільними зусиллями
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МЕТОДОЛОГIЯ ДОСЛIДЖЕННЯ
Публiкацiя «Аудит зовнiшньої полiтики України. Iндекс вiдносин» заснована на монiторингу та аналiзi подiй у 
зовнiшнiй полiтицi України за ключовими напрямками – ЄС, США, Китай, Росiя. Документ готується на регулярнiй 
основi – щоквартально – для вiдстеження динамiки розвитку ситуацiї. На додаток до постiйних напрямкiв експертна 
група буде представляти аналiз спецiальної теми – найважливiшої подiї, проблеми, тренду за звiтний перiод. 
Важливою складовою дослiдження є не лише спостереження експертiв, а й ексклюзивнi iнтерв’ю представникiв 
української влади, що вiдповiдають за тi чи iншi напрямки зовнiшньої полiтики, вiтчизняних та iноземних дипломатiв. 
Крiм того, документ пiдготовлений на основi численних бесiд iз зарубiжними лiдерами думок, офiцiйними особами.

У звiтi представлено аналiз зовнiшньополiтичних подiй в Українi по кожному з напрямкiв, а також аналiз пiдходiв 
країни-партнера (регiону) щодо України за дослiджуваний перiод. Документ розкриває специфiку подiй i мiстить 
оцiнки чинникiв, що вплинули на репутацiю країни. На пiдставi викладених фактiв зроблений прогноз розвитку 
ситуацiї. 

Крiм якiсного аналiзу, дослiдники здiйснили кiлькiсний аналiз, оцiнивши кожен напрямок за шкалою вiд 0 до 10 балiв.

Критерiї для кроку (кожен оцiнюється в 0,5 бали):
• обговорення;
• домовленiсть;
• пiдписання документа;
• старт реалiзацiї;
• видiлення фiнансування;
• полiтична пiдтримка;
• резонанснi публiчнi заяви;
• часткове виконання домовленостей;
• новi iнiцiативи;
• повне виконання домовленостей.

У разi негативної оцiнки критерiїв їх бали будуть зi знаком «мiнус».

Загальна оцiнка напрямку – це сума балiв критерiїв, що характеризують даний напрямок протягом звiтного перiоду. 
Експертна група бере за основу методологiю BISS1, який розробив чiтку шкалу оцiнки подiй у зовнiшнiй полiтицi.

Шкала оцiнки подiй:
• Економiчна i полiтична iнтеграцiя, набрання чинностi угодами про поглиблення спiвпрацi – 7-10 балiв
• Пiдписання / ратифiкацiя важливого договору (про спiвпрацю, торгiвлю, тарифи тощо, пiдписання договорiв 

про iнтеграцiю), надання кредиту та економiчної допомоги – 4-6 балiв
• Офiцiйний вiзит рiвня мiнiстра (ключовi мiнiстри: закордонних справ, внутрiшнiх справ, оборони, економiки 

та фiнансiв), переговори про укладання договорiв, офiцiйний вiзит вищого рiвня (президент i прем’єр) з обох 
сторiн – 1-3 бали

• Позитивнi заяви ключових полiтикiв країни, МЗС по напрямку зовнiшньої полiтики, парламентськi резолюцiї 
– 1-2 бали

• Офiцiйний вiзит рiвня заступника мiнiстра (i не ключових мiнiстрiв), парламентської делегацiї, виставки, 
бiзнес-форуми, днi нацiональних культур, важливi дипломатичнi контакти i переговори – 1 бал

• Негативнi заяви ключових полiтикiв країни, МЗС по напрямку зовнiшньої полiтики, парламентськi резолюцiї 
– мiнус 1-2 бали

• Затягування iз ратифiкацiєю договорiв, незапрошення на заходи, ненадання пiдтримки на мiжнародному 
рiвнi – мiнус 2-4 бали

• Порушення договорiв, взаємних зобов’язань – мiнус 3 бали
• Торговi вiйни, антидемпiнговi розслiдування, бойкот товарiв, ембарго, висилка дипломатiв, вiдкликання 

послiв – мiнус 4-6 балiв
• Провокацiї, розрив дипломатичних вiдносин, вiйськовi дiї – мiнус 7-10 балiв.

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

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
Загалом, першi три мiсяцi 2017 року були взаємовигiдними i для України, i для ЄС. Дiалог мiж Брюсселем i Києвом 
у цьому кварталi був досить передбачуваним i не надто полiтизованим, перевiвши спiвпрацю здебiльшого на тех-
нiчний рiвень. 

Позитивним моментом, у вiдносинах мiж Україною i ЄС є прорив у процесi лiбералiзацiї вiзового режиму, наразi, 
очiкується затвердження його Радою i набуття чинностi до середини червня. Ратифiкацiя Угоди про асоцiацiю 
голландським парламентом i результат нещодавнiх парламентських виборiв стали причиною для оптимiзму щодо 
повної ратифiкацiї Угоди. Зрештою, попри невирiшенi досi питання порядку денного України-ЄС, зокрема мора-
торiю на експорт необробленої деревини, ЄС ухвалив i видiлив другий транш у розмiрi 600 млн. євро макрофiнан-
сової допомоги Українi.

Основнi теми двостороннього порядку денного – боротьба з корупцiєю i реформа судової системи України. Серйоз-
ної шкоди вiдносинам мiж Україною та ЄС завдала непослiдовнiсть Києва у виборi аудитора для НАБУ i прийняттi 
поправок до закону про електроннi декларацiї. Обидва питання викликали негативну реакцiю в ЄС на рiзних рiвнях, 
адже їх iнтерпретують як крок назад у боротьбi з корупцiєю. 
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Подiї у вiдносинах Україна-ЄС (сiчень-березень 2017). Оцiнка в балах

Дата Подiя Бали
17 сiчня Державна авiацiйна служба пiдписує угоду про збiжнiсть  

систем сертифiкацiї пiд час зустрiчi з Європейською комiсiєю.
+3

Державна прикордонна служба розпочинає Twinning-проект. +1
31 сiчня Прес-секретар ЄС виступив iз заявою про становище у сферi прав людини в Криму. +2
1 лютого ЄС у спiвпрацi з Данiєю запускає iнiцiативу з боротьби iз корупцiєю в Українi.  

Бюджет – 16 млн. євро
+1

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

+3

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

+2

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

+3

13 лютого Європейський парламент схвалив механiзм призупинення безвiзового режиму для України. +3
20 лютого ЄС видiляє 18 млн. євро гуманiтарної допомоги жертвам конфлiкту на сходi України. +4
22 лютого Україна ратифiкує Угоду мiж Україною та ЄС про участь України у програмi Європейського 

Союзу з пiдтримки малих i середнiх пiдприємств (COSME).
+2

23 лютого Нижня палата парламенту Нiдерландiв ратифiкувала Угоду про асоцiацiю мiж Україною  та ЄС. +4
28 лютого Євродепутати i члени Ради згоднi вiдмовитися вiд вiзових вимог ЄС для українцiв. +2
1-2 березня Україна i ЄС розпочинають дiалог на високому рiвнi мiж Україною та ЄС щодо горизонтальних 

питань та окремих секторiв промисловостi, а також, декiлькох  зустрiчей робочих груп: 
• з питань усунення технiчних бар’єрiв у торгiвлi;
• з питань малого i середнього пiдприємництва;
• з питань спiвробiтництва у космiчнiй галузi;
• з питань публiчних закупiвель;
• з питань промисловостi (автомобiлебудування).

+2

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

+3

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

+4

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

-2

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

+3

Посольство США та Представництво ЄС в Українi виступають iз заявою щодо аудиту НАБУ. -2
13 березня Рада подовжує термiн дiї обмежувальних заходiв, введених щодо дiй,  

якi обмежують або загрожують територiальнiй цiлiсностi, суверенiтету  
i незалежностi України - до 15 вересня 2017 року.

+3

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

+1

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

+4

Європарламент закликає Росiю звiльнити українських в'язнiв.

Зустрiч Парламентського комiтету асоцiацiї мiж Україною та ЄС. +2
17 березня У третю рiчницю незаконної анексiї Криму i Севастополя, ЄС бере на себе  

зобов'язання щодо подальшого невизнання.
+3

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

+4

Комiсар ЄС Йоганн Хан зробив заяву щодо змiни закону про електронне декларування в Українi. -2
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ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-США
Сiчень – Березень 2017
Позитивнi бали: +34
Негативнi бали: -6
Загалом: + 28

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
America first чи «спочатку Америка» – це не лише слоган, з яким прийшов у Бiлий Дiм Дональд Трамп. Це i прин-
цип, яким керувалась впродовж останнiх мiсяцiв зовнiшня полiтика України. На налагодження мостiв з новою ад-
мiнiстрацiєю були кинутi всi зусилля. Головна цiль української «Америки first» – зберегти Сполученi Штати у ролi 
якщо не союзника, то принаймнi активного партнера України у стримуваннi агресiї Росiї.

Американськi урядовцi наразi характеризують зусилля України з налагодження зв’язкiв з новою, ще досi неукомп-
лектованою на українському напрямку, адмiнiстрацiєю як неоднозначнi (mixed).

З одного боку, з моменту обрання Трампа на посаду президента Україна встановила набiр контактiв, яким би по-
заздрила навiть чимала кiлькiсть союзникiв США, не кажучи вже просто про мiжнародних партнерiв Вашингтона. 

З iншого боку, стверджують всi без винятку американськi спiврозмовники, є проблема з тим, хто i яким чином 
представляє Україну у Вашингтонi. Вiдповiдно, складно зрозумiти, яким є ключовий месидж вiд держави Україна i 
в чому суть тiєї iсторiї, яку про себе держава Україна прагне донести до нового президента США та його оточення. 
Американськi дипломати також радять не допустити ситуацiї, коли за наведенням мостiв з Вашингтоном, україн-
ська позицiя буде недопредставлена в Берлiнi та Парижi.

«Позицiя новообраного президента та його команди щодо України в груднi-сiчнi – це одне, позицiя в березнi-квiтнi  
– це вже iнше», – стверджує високопоставлений представник українського уряду. Українi завдяки низцi незалеж-
них вiд неї фактiв та факторiв потрохи вдається позбутись титулу переможця в номiнацiї «найбiльший мiжнарод-
ний лузер пiсля перемоги Трампа». Понад те, судячи з низки ознак, стратегiя України на американському напрямку 
де-факто полягає у тому, щоб не лише зберегти здобуте за часiв президентства Обами, але й спробувати набути 
ще бiльше за президентства Трампа. 

Однак, пiдвищуючи планку амбiтностi очiкувань, не варто плутати двi речi: бiльш скептична до Росiї полiтика нової 
адмiнiстрацiї не перетворює цю адмiнiстрацiю автоматично в проукраїнську. Антиросiйськiсть та проукраїнськiсть 
зазвичай дуже добре уживаються в полiтичних колах рiзних країн свiту, але цi речi все ж не тотожнi. 

 Завдання-максимум для української зовнiшньої полiтики – зробити Україну цiкавою для нової адмiнiстрацiї неза-
лежно вiд динамiки вiдносин США з Росiєю – залишається важкодоступним. Вiдповiдно, залишається за традицiєю 
максимально використати момент, коли розчарування в Росiї вiдкриває можливостi для зацiкавлення Україною.
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Подiї у вiдносинах Україна–США (сiчень-березень 2017). Оцiнка в балах

Дата Подiя Бали
12 сiчня У Сенатi США представлений законопроект про протидiю росiйським ворожим дiям за основного 

авторства сенатора Кардiна. У другому роздiлi законопроект надає зобов”язальної дiї санкцiям, 
запровадженим указами президента Обами за дiї Росiї в Українi.

+1

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

+1

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

 +1

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

-1

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

+1

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

+1

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

+1

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

+1

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

+2

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

+1

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

+1

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

+2

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

+2

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

+1

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

+0,5

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

-1

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

+1

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

+3

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

-1
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Дата Подiя Бали
20 лютого Заява Державного департаменту iз нагоди 3 рiчницi трагiчних подiй Революцiї гiдностi – заклик до 

полiтичного керiвництва України активiзувати реформи у пам’ять загиблих
+1

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

+1

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

+1

7–8 березня Вiзит глави МЗС України Павла Клiмкiна до США. Переговори iз Рексом Тiллерсоном i Гербертом 
МакМастером. За словами керiвника МЗС України, Державний секретар США запевнив його, що 
українське питання буде самодостатнiм у зовнiшнiй полiтицi США, а Україна не стане розмiнною 
монетою у американськiй зовнiшнiй полiтицi. Також Павло Клiмкiн взяв участь у слуханнях у 
Сенатi США

+2

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

+1

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

+1

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

+2

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

+1

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

-1

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

+1

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

+0,5

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

+0,5

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

-2

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

+0,5

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

+1

Продовження таблицi

Подiї у вiдносинах України–США (сiчень-березень 2017). Оцiнка в балах
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ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-КИТАЙ
Сiчень – Березень 2017
Позитивнi бали: +27
Негативнi бали: 0
Загалом: +27

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
Головною подiєю першого кварталу 2017 р. в українсько-китайських вiдносинах стала зустрiч 17 сiчня 2017 р. в 
рамках Всесвiтнього економiчного форуму в Давосi Президента України Петра Порошенка та Голови КНР Сi Цзiнь-
пiна. Пiд час зустрiчi Сi Цзiньпiн пiдкреслив, що Китай пiдтримує територiальну цiлiснiсть i суверенiтет України та 
вибiр українського народу. Петро Порошенко висловив сподiвання, що Китай сприятиме мирному врегулюванню 
ситуацiї на Донбасi та припиненню росiйської агресiї проти України i вiдновленню територiальної цiлiсностi України 
включно з Кримом.

Ця зустрiч не тiльки певним чином пiдвела риску пiд перiодом невизначеностi у двостороннiх взаєминах, але й 
забезпечила подальший розвиток українсько-китайської взаємодiї двома важливими орiєнтирами: офiцiйним вi-
зитом на найвищому рiвнi та Третiм засiданням Комiсiї зi спiвробiтництва мiж урядами України та КНР, що мають 
вiдбутися протягом 2017 року.

Основним питанням порядку денного Третього засiдання Комiсiї зi спiвробiтництва мiж урядами України та КНР 
має стати обговорення стану та перспектив реалiзацiї великих iнвестицiйних проектiв, що свого часу були вклю-
ченi до ухваленої в груднi 2013 року Програми реалiзацiї вiдносин стратегiчного партнерства мiж Україною та КНР. 
I якщо проект «Повiтряного експресу» можна вважати остаточно закритим, залишаються два великi китайськi 
кредити: т.зв. «зерновий» (3 млрд дол. США) та «енергетичний» (3,6 млрд дол. США). Станом на кiнець першого квар-
талу 2017 р. ситуацiю навколо «зернового» кредиту можна вважати виправленою. На жаль, щодо «енергетичного» 
кредиту, можливiсть використання якого спливає у груднi ц. р., залишається дуже багато запитань.

Пiдсумки першого кварталу 2017 р. свiдчать про подальше посилення iнтересу китайської сторони до всебiчного 
спiвробiтництва з Україною в галузi сiльського господарства та виробництва продовольства.

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

Помiтна активiзацiя контактiв мiж Україною та Китаєм в iнформацiйнiй сферi, що спостерiгалася наприкiнцi  
2016 р., отримала продовження у сiчнi – березнi 2017 р. Так само зберiгалася тенденцiя щодо активiзацiї україн-
сько-китайських гуманiтарних зв’язкiв та спiвпрацi на регiональному рiвнi.

Загалом, можна констатувати, що українсько-китайськi вiдносини вийшли на новий рiвень та мають сталу тенден-
цiю до покращення. Китай певним чином знову став трендом зовнiшньої полiтики України та повернувся до центру 
уваги української влади. 
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Подiї у вiдносинах Україна-Китай (сiчень-березень 2017). Оцiнка в балах

Дата Подiя Бали
4 сiчня Президент Петро Порошенко привiтав Голову КНР Сi Цзiньпiна iз 25-рiччям встановлення 

дипломатичних вiдносин мiж Україною та КНР.
+1

Голова КНР Сi Цзiньпiн привiтав Главу Української держави та народ України з нагоди 25-рiччя 
установлення дипломатичних вiдносин мiж КНР та Україною.

+1

13 сiчня Китай передав МЗС України телекомунiкацiйне обладнання на суму близько 100 тисяч доларiв. +1
17 сiчня У рамках участi у Всесвiтньому економiчному форумi в Давосi Президент Петро Порошенко 

провiв зустрiч з Головою КНР Сi Цзiньпiном.
+5

На офiцiйному прийомi з нагоди 25-рiччя встановлення дипломатичних стосункiв мiж Україною 
та КНР посол КНР в Українi Ду Вей пiдкреслив важливе значення змiцнення українсько-
китайської спiвпрацi у 2017 роцi, особливо у сферi торгiвлi. 

+1

Делегацiя Вiнницької областi на чолi з першим заступником голови обласної державної 
адмiнiстрацiї А. Гижком перебувала з робочим вiзитом в КНР.

+0,5

19 сiчня Вiдбулась зустрiч заступника Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України  М. Тiтарчука, 
представникiв Департаменту туризму та курортiв Мiнекономрозвитку, МЗС України та 
авiакомпанiї «Мiжнароднi авiалiнiї України» з представниками  Посольства КНР в Українi.

+1

20 сiчня Вiдбулася робоча зустрiч китайської iнспекцiйної групи зi спецiалiстами Державної служби 
України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв.

+0,5

В ДП МА «Бориспiль» вiдбувся святковий захiд з нагоди Китайського Нового року та 25-ї рiчницi 
дипломатичних вiдносин мiж Україною та КНР.

+0,5

25 сiчня За повiдомленням прес-служби Київської мiської держадмiнiстрацiї у Києвi Велику кiльцеву 
дорогу, магiстраль “Нивки-Бровари” та розв’язку бiля станцiї метро Шулявська буде 
розбудовувати китайська компанiя China Road and Bridge Corporation (CRBC).

+0,5

Китайська iнвестицiйна компанiї Smart Mentor купила професiйний футбольний клуб «Суми». +0,5
28-30 сiчня У Львовi вiдсвяткували Китайський Новий рiк. +0,5
2 лютого  Пiд час засiдання Ради Безпеки Органiзацiї щодо загострення конфлiкту в районi Авдiївки 

постiйний представник КНР при ООН заявив, що Китай уважно стежить за ситуацiєю в Українi та 
занепокоєний останньою ескалацiєю, в результатi якої загинули цивiльнi особи.

+2

7 лютого У Києвi в Нацiональнiй академiї образотворчого мистецтва i архiтектури вiдбулося вiдкриття 
виставки «Новий шовковий шлях – вiдомi китайськi художники та учнi», присвяченої 25-рiччю 
встановлення дипломатичних вiдносин мiж Україною i КНР.

+0,5

8 лютого Голова Держкомтелерадiо О. Наливайко та заступник директора Головного управлiння з 
питань преси, друку, радiомовлення, кiнематографiї та телебачення КНР Чень Кiн пiдписали 
Меморандум щодо спiвпрацi мiж Держкомтелерадiо та вiдповiдним вiдомством Китаю.

+1

12 сiчня У Кабiнетi мiнiстрiв України вiдбулася робоча нарада з питань iнвестицiйних проектiв у рамках 
українсько-китайського спiвробiтництва пiд головуванням Першого вiце-прем’єр-мiнiстра – 
мiнiстра економiчного розвитку України С. Кубiва.

+1

13 лютого Вiдбулась зустрiч голови Одеської обласної державної адмiнiстрацiї М. Степанова з Генеральним 
консулом КНР в Одесi панi Чжао Сянжун.

+0,5

Голова Кiровоградської облдержадмiнiстрацiї С. Кузьменко зустрiвся з представниками академiї 
сiльськогосподарських наук мiста Сюйчжоу провiнцiї Цзянсу (КНР).

+0,5

14 лютого Командувач нацiональної гвардiї України генерал-лейтенант Юрiй Аллеров домовився з 
вiйськовим аташе Посольства КНР в Українi старшим полковником Цао Сяоцзянем  про 
розвиток спiвпрацi Нацгвардiї з народною озброєною мiлiцiєю КНР. 

+2

16 лютого Президент України П. Порошенко повiдомив про свої домовленостi з польськими та китайськими 
партнерами щодо модернiзацiї українських енергогенеруючих компанiй.

+1

28 лютого Китайська народна асоцiацiя дружби з закордоном влаштувала в Пекiнi урочистий прийом з 
нагоди 25-ї рiчницi встановлення дипломатичних вiдносин мiж Україною та КНР.

+0,5

 Асоцiацiя “Укрсадпром” та China Haisum Engineering Co., Ltd. пiдписали Меморандум про 
взаєморозумiння.

+1

10 березня Зустрiч голови Львiвської облдержадмiнiстрацiї О. Синютки з радником iз торгово-економiчних 
питань Посольства КНР в Українi Лю Цзюнєм

+0,5

15 березня Глава ДПЗКУ О. Григорович повiдомив, що китайська компанiя ССЕС готова iнвестувати в 
реконструкцiю Миколаївського портового елеватора.

+0,5

16 березня Робочий вiзит голови ПАТ “Укрзалiзниця” Войцеха Балчуна до Китаю. +0,5
22 березня Китай погодився знизити ставку кредиту для Державної зернової корпорацiї Українi. +0,5
27 березня У Києвi на самiтi країн-членiв ГУАМ Прем’єр-мiнiстр України В. Гройсман заявив про 

поглиблення спiвробiтництва у Чорноморсько-Каспiйському регiонi як елемент розбудови 
китайської стратегiчної iнiцiативи «Один пояс, один шлях».

+2
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ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-РОСІЯ
Сiчень – Березень 2017
Позитивнi бали: +1
Негативнi бали: -62
Загалом: -61

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
Початок року був для Росiї багатообiцяючим з огляду на свiтовi розклади. Кремль розраховував на виборчий сезон 
у ключових столицях свiту, що мав почати давати плоди. По лiнiї Вашингтон-Москва очiкувалося потеплiння, яке 
промотував у електоральний перiод Дональд Трамп. У Кремлi розраховували на кризу у вiдносинах Києва та Брюс-
селя – чи стосовно надання безвiзового режиму, чи щодо недоратифiкацiї Угоди про асоцiацiю, чи щодо виконання 
мiнських домовленостей. Проте потеплiння не сталося, надання безвiзового режиму вийшло на фiнальну пряму, 
США i ЄС продовжують пiдтримувати Україну. Не зовсiм все райдужно виглядає i зi ставками Росiї щодо виборiв у 
Францiї та Нiмеччинi (принаймнi станом на завершення першого кварталу цього року).

Очiкуваний у Кремлi полiтично-дипломатичний переможний блiцкриг над Україною переноситься (якщо вiдбудеть-
ся взагалi). Тестовим у останнi три мiсяцi було воєнне протистояння бiля Авдiївки наприкiнцi сiчня-початку лютого. 
Воно, власне, чи не найяскравiше виявило iнтерес Кремля, який полягає, з одного боку, у вiдновленнi дiалогу з 
ключовими свiтовими акторами, а з iншого, у дискредитацiї України. 

Мiж Росiєю й Україною, мiж тим, намiтилася своєрiдна конкуренцiя: хто перший iз президентiв – Путiн чи Поро-
шенко – зустрiнеться з американським колегою. Водночас за останнi три мiсяцi стало вiдомо про як мiнiмум двi 
телефоннi бесiди мiж президентами України i Росiї. Як вiдомо, у серпнi минулого року пiсля так званої «української 
диверсiї» в Криму Владiмiр Путiн вiдмовився вiд будь-яких контактiв iз українським президентом. Однiєю з тем 
обговорення, iмовiрно, була блокада окупованих територiй на Донбасi.

Останнi три мiсяцi, як i останнi три роки, були перенасиченими рiзного роду спецоперацiями. У цьому й полягає чи 
не основна сутнiсть українсько-росiйських вiдносин на нинiшньому етапi – спецоперацiї замiсть кооперацiї: кiль-
кiсть заяв про спецоперацiї зростає пропорцiйно падiнню рiвня економiчної, полiтичної чи будь-якої iншої спiвпрацi. 
Блокада окупованих районiв, визнання Росiєю документiв, якi видають українцям незаконнi утворення, убивство 
колишнього росiйського депутата – усi цi подiї Україна зараховує до спецоперацiй, органiзованих Москвою.

Мiжнародне право – це та сфера, на яку в Українi покладають чи не найбiльше сподiвань для вiдстоювання позицiї, 
пошуку справедливостi пiсля агресiї Росiї. Справа в Мiжнародному судi ООН у Гаазi, напевно, посiдає центральне 
мiсце серед усiх позовiв, якi сьогоднi перебувають у багатьох судах свiту – чи це стосується розгляду питання про 
так званий борг Януковича у 3 млрд доларiв у Лондонi (Британiя), чи арбiтражу щодо газової суперечки мiж Києвом 
i Москвою у Стокгольмi (Швецiя), чи позовiв до Європейського суду з прав людини у Страсбурзi (Францiя).
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Подiї у вiдносинах Україна-Росія (сiчень-березень 2017). Оцiнка в балах

Дата Подiя Бали
16 сiчня Україна передає позов проти Росiї до Мiжнародного суду в Гаазi -7
23 сiчня Секретар РНБОУ заявив, що Росiя переходить до нової фази гiбридної вiйни в Українi – 

«полiтичного тероризму» (через лiквiдацiю полiтичних, громадських дiячiв)
-2

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

-5

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

-9

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

-2

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

-1

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

+1

Росiя визнає документи, виданi так званими ЛНР i ДНР -7
1 березня На окупованих територiях Донбасу розпочинається так звана «нацiоналiзацiя»  

пiдприємств, якi працювали в українському правовому полi
-7

6-9 березня Вiдкритi слухання щодо позову України проти Росiї в Мiжародному судi ООН -7
9 березня Генпрокуратура РФ спростувала факт звернення Януковича  

до Росiї з проханням ввести вiйська в Україну
-2

15 березня РНБО України прийняла рiшення припинити перемiщення вантажiв через лiнiю зiткнення -6
19 березня У Криму представили структуру, що займатиметься «iнтеграцiєю Донбасу в РФ» -3
22 березня СБУ заборонило в’їзд до України росiйськiй учасницi «Євробачення».  

МЗС РФ гостро вiдреагувало на рiшення Києва
-2

23 березня Порошенко заявляє, що вбитий екс-депутат Росiї Денис Вороненков  
був одним iз головних свiдкiв «росiйської агресiї проти України»

-2
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СПЕЦТЕМА
РОЗБУДОВА ОПК УКРАЇНИ: СПIЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ
Росiйська агресiя викрила низку проблем, якi iснують у секторi безпеки та оборони України. Їх намагаються вирi-
шити з перемiнним успiхом вже третiй рiк поспiль, як за рахунок отримання мiжнародної допомоги, так i власними 
силами. Ключовою складовою в цьому процесi, безперечно, є розвиток вiтчизняної оборонної промисловостi, яка 
є головним чинником переозброєння армiї та залучення захiдних iнвестицiй. Однак, на жаль, говорити про те, що 
на сьогоднi в країнi створенi всi необхiднi умови для ефективної роботи оборонних пiдприємств як злагодженого 
державного механiзму, а також реалiзований наявний промисловий потенцiал, поки зарано.
Окупацiя Росiєю Криму та подальша вiйськова агресiя на Донбасi стали певним каталiзатором рiзкого пожвав-
лення вiтчизняних розробникiв та виробникiв озброєння та вiйськової технiки як в державному, так i в приватному 
секторах економiки. Однак оборонна промисловiсть, яка тривалий час була орiєнтована на експорт та зв’язки з 
росiйськими пiдприємствами, виявилася нездатною швидко заповнити наявнi потреби вiйськ необхiдним озбро-
єнням та обладнанням. На жаль, склалося так iсторично, що можливостi вiтчизняних зброярiв обмеженi, вони не 
спроможнi цiлком задовольнити потреби збройних сил України, в широкому спектрi озброєння та вiйськової тех-
нiки (ОВТ). У країнi нiколи не виробляли бойовi лiтаки, комплекси протиповiтряної оборони, корабельне озброєння, 
ударнi, оперативно-стратегiчнi та оперативно-тактичнi безпiлотнi авiацiйнi комплекси (БАК), бойовi вертольоти, 
значну частину авiацiйного керованого озброєння, переважну бiльшiсть боєприпасiв, стрiлецьку зброю i ще багато 
iншого. Безперечно, у таких умовах важливе значення мають вiдiгравати двi складовi - мiжнародна допомога та 
максимальна мобiлiзацiя всiх можливих внутрiшнiх ресурсiв країни. Однак не все так просто в поточних україн-
ських реалiях.

Мiжнародна допомога
На фонi постiйної загрози вiйськової ескалацiї си-
туацiї на Донбасi, керiвництво України неодноразо-
во зверталося до свiтової спiльноти з проханням 
надати необхiдну вiйськову пiдтримку, в тому числi 
сприяти органiзацiї вiйськово-технiчного спiвробiт-
ництва мiж вiтчизняними та iноземними компанiя-
ми. Врештi-решт, на самiтi НАТО у вереснi 2014 року 
члени альянсу вирiшили надати Українi бiльшу пiд-
тримку. Були заснованi шiсть трастових фондiв, якi 
мали покращити ситуацiю в сферi тилового забезпе-
чення, кiбербезпеки, управлiння, зв’язку тощо. У ре-
зультатi, зовнiшня пiдтримка звелася до постачання 
нелетальної технiки та послуг. Станом на березень  
2017 року блок НАТО через трастовi фонди надав Укра-
їнi допомогу на суму близько €35 млн. Були проведенi 
навчання для бiльш нiж 2000 українських цивiльних та 
вiйськових. 
Поза межами структур НАТО провiднi країни свiту 
також сприяли пiдвищенню обороноздатностi Украї-
ни. Загалом за даними МО України на другу полови-
ну 2016 року впродовж 2014–2016 рокiв Збройнi Сили 
України отримали вiд рiзних держав матерiально-тех-
нiчну та гуманiтарну допомогу на суму близько 3 млрд 
гривень.

Довiдково: Так, вiд США в рамках матерiально-тех-
нiчної допомоги країна отримала: речове, медичне 
та технiчне майно на загальну суму близько $111 
млн. Це коштовне медичне обладнання, аптечки, 
броньованi автомобiлi пiдвищеної прохiдностi типу 
«HMMWV» та запчастини до них, багатодiапазон-
нi радiостанцiї «Harris», прилади нiчного бачення, 
хiмiчна лабораторiя для оперативного аналiзу 
хiмiчних речовин, обладнання для розмiнування, 

радiолокацiйнi станцiї контрбатарейної боротьби 
AN/TPQ-36, тактичне спорядження, комплекти лiт-
ньої та зимової камуфльованої форми одягу, бро-
нежилети та кевларовi шоломи, шарфи, каремати 
та мiкрофлiсовi шапки. У рамках гуманiтарної до-
помоги США передали Збройним Силам України 
мобiльний польовий шпиталь, продовольчi набори, 
генератори, обiгрiвачi для примiщень, водолазне 
спорядження та обладнання для Повiтряних Сил. 
Крiм того, для України купували низку зразкiв ОВТ, 
серед яких Мiнi-БПЛА RQ-11B «Raven».
У поточному роцi також очiкується допомога з боку 
США. 8 грудня 2016 Сенат США бiльшiстю голосiв 
затвердив бюджет США на 2017 рiк, який передба-
чає $350 млн допомоги Українi в обороннiй сферi. 
Колишнiй американський президент Барак Обама 
пiдписав цей документ.
Канада передала українськiй армiї балiстичнi ма-
ски, прилади нiчного бачення, бронежилети, кевла-
ровi шоломи, спальнi мiшки та велика кiлькiсть зи-
мової форми одягу. Республiка Польща – комплекти 
постiльного приладдя, житнiй хлiб довготривалого 
зберiгання, сухi пайки та речове майно на майже 
$10 млн. Австралiя – предмети зимової форми одягу 
вартiстю понад $4,5 млн. Велика Британiя – речове 
та медичне майно, тактичне спорядження, зимо-
ве дизельне пальне, прилади нiчного бачення та 
GPS-навiгатори. Китай – обладнання для офталь-
мологiчної клiнiки. Словацька Республiка – електро-
генератори, освiтлювальнi комплекти, пластиковий 
посуд, спальнi мiшки, речове майно та широкий 
спектр медичного обладнання. Туреччина – речове 
майно. Французька Республiка – бронежилети та 
медичнi матерiали на суму близько $600 тис. Коро-
лiвство Нiдерланди – електрогенератори та зимове 
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речове майно $500 тис. Iспанiя – бронежилети i кев-
ларовi шоломи, Чехiя та Албанiя – спорядження та 
обмундирування, Литва – обладнання, обмундиру-
вання, Норвегiя, Латвiя, Данiя, Японiя – рiзноманiт-
не обладнання.
Прiоритетом розвитку на поточний 2017 рiк у ЗС 
України є вiйськово-морськi сили. Вiд США україн-
ський флот вже отримує дорадчу допомогу за на-
прямами: розвиток протимiнних спроможностей, 
пiдготовка пiдроздiлiв морської пiхоти та офiцерiв 
корабельного складу, створення системи висвiт-
лення надводної обстановки, розвиток системи 
управлiння та кадрового менеджменту Вiйсько-
во-Морських Сил. Протягом останнiх двох рокiв 
ВМС ЗС України отримали вiд США швидкiснi човни, 
водолазне обладнання та обладнання зв’язку, 
Вiд Великої Британiї українськi ВМС отримують 
допомогу за напрямом пiдготовки сержантського 
складу морської пiхоти, вiд Iталiйської Республiки 
– з питань проведення амфiбiйних операцiй, вiд Ту-
рецької Республiки – у пiдготовцi екiпажiв кораблiв, 
вiд Швецiї, Норвегiї, Болгарiї, Румунiї та iнших країн 
– з питань розвитку системи управлiння ВМС.
Крiм того, США, Велика Британiя, Iталiя, Францiя, 
Польща, Болгарiя та Румунiя надають допомогу 
Збройним Силам України у пiдготовцi майбутнiх 
офiцерiв флоту шляхом навчання та стажування 
курсантiв Iнституту ВМС на бойових кораблях.
Протягом наступних рокiв очiкується надходження 
допомоги вiд США за напрямами розвитку систе-
ми висвiтлення надводної обстановки, пiдвищен-
ня спроможностей корабельного складу, морської 
пiхоти та визначених пiдроздiлiв ВМС, а також роз-
витку берегової iнфраструктури.

Один з ключових напрямкiв допомоги розвитку укра-
їнської оборонної промисловостi – сприяння впрова-
дженню стандартiв НАТО. Так, влiтку 2016 року керiв-
ництво ДК «Укроборонпром» оголосило про початок 
створення системи тестової апробацiї стандартiв 
НАТО в реальних умовах, розробки, модернiзацiї, ви-
робництва й ремонту озброєння та вiйськової технiки. 
Реалiзацiя проекту вiдбувається за сприяння Офiсу 
зв’язку НАТО в Українi. Технiчнi стандарти стосува-
тимуться всiх стадiй життєвого циклу озброєнь, що 
регламентують реалiзацiю системи управлiння i за-
безпечення якостi – AQAP (Allied Quality Assurance 
Publications) 2000-ї серiї.
Однак цього в дiйсностi недостатньо. Отримання ле-
тального озброєння, яке б забезпечувало адекватну 
оборону вiд росiйської агресiї, було б набагато важли-
вiшим чинником пiдвищення обороноздатностi країни. 
У збройовому секторi у 2014–2016 рр. допомога Укра-
їнi була обмеженою. Дiяльнiсть української сторони 
щодо закупiвлi ОВТ за кордоном не мала жодних пре-
ференцiй. При цьому, на жаль, мали мiсце i приклади 
вiдмови вiд укладання контрактiв, якi стосувалися 
закупiвлi вiйськової технiки та озброєння у європей-
ських країнах. Крiм того, не вдавалося й iноземним 
компанiям успiшно дiяти в Українi.

Загалом, на характер розвитку вiйськової (в контекстi 
отримання озброєнь) спiвпрацi з iноземними країна-
ми впливала низка рiзноманiтних складових, якi умов-
но можна подiлити на зовнiшньополiтичнi та внутрiш-
ньодержавнi:
До зовнiшньополiтичних слiд вiднести:
• характер мiжнародної полiтичної та економiчної 

ситуацiї у свiтi. Вiн суттєво впливав i продовжує 
впливати на органiзацiю вiйськово-технiчного 
спiвробiтництва, як у сферi купiвлi/продажу, так 
i в органiзацiї спiвпрацi мiж виробниками ОВТ. 
(Тривалий час питання з поставкою озброєння до 
України залежить вiд того, хто є при владi в США, 
наскiльки гармонiйно в поточних iсторичних умо-
вах розвиваються вiдносини мiж Україною та тiєю 
чи iншою країною, яку зовнiшньополiтичну орiєн-
тацiю має керiвництво країни потенцiйного парт-
нера тощо);

• особливостi експортного законодавства конкрет-
них iноземних країн, яке забороняє продавати 
озброєння та вiйськову технiку в країни, де має 
мiсце збройний конфлiкт (наприклад, Норвегiя та 
низка iнших європейських країн);

• де-факто, дзеркальнiсть санкцiй, якi були введенi 
захiдними країнами проти РФ, якi опосередковано 
лягли й на Україну. Вiтчизняним пiдприємствам 
перiодично вiдмовляють у можливостi купувати 
програмнi засоби, обладнання, комплектуючi чи 
готове озброєння за кордоном з причини загрози 
потрапляння високотехнологiчної вiйськової про-
дукцiї або продукцiї подвiйного призначення спо-
чатку до Криму чи Донбасу, а потiм до Росiї;

• не бажання вiйськово-полiтичного керiвництва 
окремих країн свiту вступати в конфлiкт iнтересiв 
з РФ. Особливо це характерно для тих країн, якi 
мають тiснi економiчнi зв’язки з Росiю, i де росiй-
ський вплив є достатньо суттєвим (Угорщина, 
Iталiя тощо);

• iсторичний досвiд спiвпрацi України з iноземними 
виробниками до початку вiйни на Донбасi та оку-
пацiї Криму. Так, низка оборонних мiжнародних 
проектiв, якi реалiзуються в iнтересах Збройних 
сил України, вже тривалий час мають невизначенi 
перспективи. Мова йде про створення корвету в 
iнтересах ВМС України iз залученням низки про-
вiдних свiтових компанiй та модернiзацiю верто-
льотiв Мi-24 спiльно з французькою Sagem. Часто 
хiд виконання цих проектiв надається закордонни-
ми партнерами як приклад складностi спiвпрацi з 
українською стороною.

До внутрiшньодержавних можна вiднести:
• недосконалiсть вiтчизняного законодавства та 

вiдсутнiсть структурних змiн у сферi управлiння 
оборонною промисловiстю України. За три роки 
була прийнята низка важливих i базових доку-
ментiв у секторi безпеки та оборони, проте в країнi 
досi не створенi сприятливi умови для iноземних 
iнвестицiй в сферу розвитку ОВТ з боку закордон-
них виробникiв; не реалiзованi ефективнi алго-
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ритми взаємодiї iз закордонними виробниками в 
оборонному секторi; досi не проведено корпора-
тизацiю оборонних пiдприємств ДК «Укроборон-
пром», про яку так часто говорять; державним 
пiдприємствам поки не надано право створювати 
спiльнi пiдприємства iз iноземними для виготов-
лення ОВТ (за винятком ДП «Антонов») i т.д.

Все це призводить в тому числi i до того, що низка 
перспективних проектiв, спiльних з iноземними парт-
нерами, досi не реалiзована. Так, наприклад, заявленi 
ранiше iнiцiативи на кшталт створення пiдприємства 
з польським виробником бронежилетiв «Lubawa», а 
також низка iнших проектiв зараз наштовхнулися на 
органiзацiйнi, фiнансовi та бюрократичнi перешкоди 
з українського боку. Захiднi обороннi компанiї болiс-
но сприймають пропозицiї щодо проектiв, в яких 51% 
пакет повинен належати українськiй державi, а також 
здивованi тим, що в Українi не прийнято платити ро-
ялтi розробнику ОВТ;
• достатньо тривалий процес прийняття ключових 

документiв, якi дозволяють потенцiйним партне-
рам побачити перспективи розбудови промисло-
востi України та наявнi потреби на внутрiшньому 
ринку. Так, схвалена лише Концепцiя Державної 
цiльової програми реформування та розвитку обо-
ронно-промислового комплексу на перiод до 2020 
року. Крiм того тiльки через три роки вiйни – 22 бе-
резня 2017 року – Президент України ввiв у дiю рi-
шення про Державну програму розвитку Збройних 
сил України до 2020 р.;

• значнi корупцiйнi ризики, рiвень яких за роки вiйни, 
на жаль, суттєво не змiнився. Новостворенi анти-
корупцiйнi органи себе ще не проявили в повнiй 
мiрi.

Якщо ситуацiя кардинально не змiнюватиметься 
впродовж найближчих трьох-п’яти рокiв, змiцнення 
обороноздатностi та пiдвищення спроможностей вiй-
ська де-факто буде грунтуватися на власних можли-
востях держави, якi не є всеохоплюючими.

Внутрiшнiй ринок
Тим не менш, незважаючи на наявнi проблемнi мо-
менти, за кiлька рокiв вiйни українська оборонка все 
ж таки має значнi досягнення.
1. Оборонна промисловiсть ожила, вiдчула свою необ-
хiднiсть i почала працювати на задоволення внутрiш-
нiх проблем настiльки, наскiльки вона спроможна, ба 
навiть бiльше. З’явилося низка нових гравцiв, а вже 
вiдомi почали розширювати спектр власної продук-
цiї. Приватний сектор ОПК iстотно вирiс i, фактично, 
за кiлькiстю наздогнав державний, а останнiм часом 
навiть перехопив iнiцiативу за об’ємом продукцiї i по-
слуг, що надаються. Так, якщо у 2015 роцi в державно-
му оборонному замовленi на пiдприємства зi складу 
ДК «Укроборонпром» припало до 67%, а на решту ком-
панiй з рiзною формою власностi, у тому числi при-
ватнi, близько 33%, то у 2016 роцi цей показник суттє-
во змiнився. Частка Концерну вже склала лише 38,9%, 
а решта – 61,1%. Iдеї в приватному секторi впроваджу-
ються в кiлька разiв динамiчнiше, нiж у державному.

Довiдково: За даними Мiнiстерства економiчного 
розвитку i торгiвлi (МЕРТ), в Українi зараз 166 дер-
жавних i 92 приватних пiдприємств. 133 оборонних 
пiдприємства знаходяться у вiданнi ДК «Укробо-
ронпром» (з них 6 спецекспортерiв, майже пiвтора 
десятка заводiв i КБ де-факто знаходяться на оку-
пованiй Росiєю територiї). Значна частина оборон-
них пiдприємств є у складi Державного космiчного 
агентства України (ДКАУ – 25 пiдприємств) i Мiнiс-
терства оборони України (8 профiльних заводiв, в 
основному пiдприємства з вiдновлення озброєнь i 
вiйськової технiки). Деякi пiдприємства належать 
окремим мiнiстерствам (наприклад, чотирма управ-
ляє МЕРТ, а двома МВС i т.д.). 

На сьогоднi, в приватному секторi успiшно дiють НВО 
«Практика», АТ «Мотор Сiч», НВК «Техiмпекс», ХК «Укр-
спецтехнiка», НВФ «Адрон», ПАТ «Ленiнська кузня» 
(нова назва ПАТ «Завод „Кузня на Рибальському“»), 
Iнжинiрингова компанiя «Стiлетто Україна», НВП 
«Темп-3000», НВО «Атлон Авiа», «Укрспецсiстемз», 
ТОВ «Телекар-прилад», українське агентство з пер-
спективних науково-технiчних розробок UA.RPA i ще 
багато iнших. 
Однак, приватникам поки не пiд силу в фiнансово-
му планi потягнути великi проекти. Одна справа, 
коли мова йде про проект невеликого безпiлотника, 
i зовсiм iнша, коли мова йде про комплекс ППО або 
лiтак, вартiсть яких в рази бiльша. Тут потрiбний дер-
жавний пiдхiд. 
На сьогоднi в державному секторi слiд видiлити низ-
ку пiдприємств зi складу ДК «Укроборонпром» – ДП 
«ДККБ «Луч», Київський, Львiвський, Житомирський 
та Миколаївський бронетанковi заводи, Харкiвський 
завод iм. В. О. Малишева, Харкiвське КБ з машино-
будування iм. О. О. Морозова, ПАТ «Завод Маяк» та 
багато iнших. Поряд з випуском нової технiки вони за-
йнятi в тому числi ремонтом та модернiзацiї наявного 
арсеналу озброєння в iнтересах ЗС та Нацiональної 
гвардiї України, що сьогоднi є превалюючим у процесi 
пiдвищення обороноздатностi країни.
Усього з початку року Збройнi Сили України отрима-
ли вiд державних пiдприємств трохи бiльше трьох 
тисяч одиниць озброєння та вiйськової технiки та 
маже шiстдесят тисяч боєприпасiв. Однак це не є до-
статньо високим показником з огляду на те, що май-
же п’ятдесят тисяч одиниць, iз загальної у 54 тисячi 
одиниць ОВТ, вiдновлено власними силами i засобами 
Збройних Сил України.
2. ДК «Укроборонпром», як i решта державних та при-
ватних пiдприємств, практично повнiстю вiдмовилися 
вiд росiйських комплектуючих. За даними «Укробо-
ронпрому», на початку вiйни лише 55% компонентiв 
для вiйськової технiки й зброї вироблялося в Українi, 
10% iмпортувалося iз захiдних країн, 35% – з РФ. На 
сьогоднi уже 70% компонентiв виробляється в Українi, 
а 30% – на Заходi. У 2016 роцi до програми iмпорто-
замiщення залучено 400 пiдприємств усiх форм влас-
ностi по всiй країнi, якi виробляють понад 1 700 замi-
щених вузлiв, агрегатiв та комплектувальних виробiв. 
Зокрема, у бронетанковiй галузi випускається вже 



17

РО
ЗБ

УД
ОВ

А 
ОП

К 
УК

РА
ЇН

И:
 С

ПІ
ЛЬ

НИ
М

И 
ЗУ

СИ
ЛЛ

ЯМ
И

87% деталей в Українi та лише 13% – закуповується у 
захiдних партнерiв.
3. За останнi три роки з’явилася низка нових зразкiв 
ОВТ. Деякi з них уже постачаються у вiйська, в тому 
числi в зону проведення Антитерористичної операцiї. 
Так, в країнi з’явилася лiнiйка рiзноманiтних машин з 
колiсною формулою 4х4: «Козак-2» вiд НВО «Практи-
ка», «БАРС-8» вiд корпорацiї «Богдан Моторс», «Кугу-
ар» та «Спартан» вiд ПАТ «АвтоКрАЗ» та «Трiтон» вiд 
ПАТ «Завод „Кузня на Рибальському“». Деякi з них уже 
використовуються за призначенням. Так, наприклад, 
випущено 64 одиницi автомобiля «Козак-2» для Дер-
жавної прикордонної служби та Нацiональної гвардiї 
України, щонайменше 120 бронемашин KRAZ Spartan 
та Cougar наданi низцi силових структур України, а 
кiлька ББМ «Трiтон» використовуються вiтчизняними 
прикордонниками. 
Успiшно застосовують за призначенням БПЛА А1-С 
«Фурiя» вiд НВП «Атлон Авiа» та PD-1 вiд всеукраїн-
ського центру волонтерiв «Народний проект» та ком-
панiї UkrSpecSystems, а також БпАК «Лелека-100» вiд 
виробничо-iнновацiйної компанiї «DeViRo», БпАК «Ма-
ра-2М» вiд ТОВ «Карболайн», БпАК «Валькiрiя» вiд 
«армiї SOS». Комплексiв передано небагато, однак, 
головне, що ситуацiя щодо ОВТ у вiйськах вже почала 
змiнюватися.
Приватне АТ «Мотор Сiч» за власнi кошти реалiзовує 
новi проекти модернiзацiї вертольотiв Мi-2МСБ-В i 
Мi-8МСБ-В, якi наразi у вiйська не пiшли. 
Українське агентство з перспективних науково-тех-
нiчних розробок UA.RPA в свою чергу розробило 
тактичний розвiдувально-ударний комплекс, лазер-
ну систему виявлення снайперiв, балiстичнi каски, 
портативний УКХ модем для передачi даних в режимi 
псевдовипадкової перестройки частоти.
Крiм того, в Українi створенi та використовуються в 
АТО (з перемiнним успiхом) 120 мм мiномет «Молот» 
вiд ПАТ «Завод Маяк», що входить до ДК «Укроборон-
пром». До речi, пiдприємствами з Концерну розро-
блений перший український бойовий робот «Фантом», 
ДержККБ «Луч» спiльно з пiдприємствами ДКАУ ре-
алiзують проект створення ракети «Вiльха» для сис-
теми на базi РСЗВ «Смерч». 
Водночас до вiйська вже постачають створенi за 
часiв незалежної України ПТРК «Стугна-П»  вiд Держ-
ККБ «Луч», бронетранспортери 8Х8 БТР-4 вiд Харкiв-
ського конструкторського бюро з машинобудування  
iм. О. О. Морозова (ХКБМ) та БТР-3 вiд Київського бро-
нетанкового заводу, 4Х4 «Дозор-Б» виробництва Львiв-
ського бронетанкового заводу, а також рiзноманiтнi 
навiгацiйнi комплекси i багато iншого. Вiдомо, що з 
2014 року до Нацiональної гвардiї було передано не 
менше 50 БТР-4. З 2014 року  ХКБМ виконує замовлен-
ня вiд Мiнiстерства оборони i Мiнiстерства внутрiшнiх 
справ на виробництво майже 200 бронетранспортерiв 
БТР-4. Трохи бiльше 100 ББМ БТР-3 наданi рiзним си-
ловим структурам, а першi 10 бронемашин «Дозор-Б» 
влiтку 2016 року вже переданi до лав ЗС України.
Тим не менш, на фонi наявних досягнень на внутрiш-
ньому ринку є низка проблемних моментiв. У країнi 
створена певна державна монополiя, i приватному 

бiзнесу, що дiє в обороннiй сферi, вкрай важко, навiть 
при наявностi конкурентоздатного зразка ОВТ, отри-
мати можливiсть постачати його у вiйськових iнтере-
сах. Одночасно з цим присутнє певне провладне лобi, 
де кiлька приватних пiдприємств, якi або належать 
представникам влади, або специфiчно нею контролю-
ються, мають певнi преференцiї в процесi отримання 
держоборонзамовлення. 

Одвiчне питання: як бути i що робити?
В Українi за три роки вiйни вже сформувалася дум-
ка, що пiдвищення обороноздатностi країни в умовах 
поточної вiйськово-полiтичної обстановки цiлком за-
лежить вiд нас самих. Мiжнародна допомога, яка на-
дається країнами-партнерами, є важливим чинником 
пiдвищення можливостей, однак вона носить допо-
мiжний характер i не може вирiшити всi наявнi про-
блеми. Левову частину життєвих задач слiд розв’язу-
вати самостiйно.
Питання ж оснащення вiйськ сучасним ОВТ цiлком за-
лежить вiд того, наскiльки злагоджено та правильно 
буде дiяти державний механiзм у контекстi створення 
внутрiшнiх умов для ефективного використання всiх 
наявних ресурсiв та можливостей. 
Для цього, щонайменше, необхiдно створити вiдпо-
вiдний державний орган у сферi оборонної промисло-
востi (агентство), який би забезпечував формування 
вiйськово-технiчної полiтики у сферi оборонно-про-
мислового будiвництва; створити здорове конкуренте 
середовище i єдинi прозорi правила гри щодо держав-
ного оборонного замовлення та зовнiшньо-економiч-
ної дiяльностi для всiх виробникiв усiх форм власностi. 
Також потрiбно лiбералiзувати умови для органiзацiї 
iнвестування в галузь, забезпечити правовi умови 
для створення спiльних пiдприємств мiж державними 
компанiями та iноземними партнерами (випадок з ДП 
«Антонов» не має бути винятком iз правил).
Одночасно з цим слiд максимально ефективно вико-
ристовувати потенцiал роботи з iноземними партне-
рами. Адже обмеженiсть можливостей вiтчизняної 
оборонної промисловостi можна вирiшити лише у 
спiвпрацi. На фонi цього необхiдна iсторiя успiху з iно-
земними партнерами у сферi спiльного створення су-
часних зразкiв ОВТ. У цьому контекстi слiд максималь-
но використовувати спiвпрацю з країнами, якi готовi 
йти на глибоку кооперацiю, зокрема, з тiєю ж Поль-
щею. Успiшнiсть проектiв з поляками може породити 
впевненiсть iноземних партнерiв у тому, що з Україною 
можна спiвпрацювати у цiй царинi. Однак, незважаючи 
на гучнi заяви про спiльнi проекти з Польщею, на прак-
тицi ж цього, на жаль, досi не реалiзовано.
Крiм того, необхiдно формувати плiдне пiдгрунтя для 
взаємодiї з США та iншими європейськими країнами 
в обороннiй галузi та усувати полiтичнi, органiзацiйнi, 
бюрократичнi й iншi перешкоди. 
I головне, нарештi має прийти розумiння, що в поточ-
них умовах усi мають бути зосередженi на вирiшенi од-
ного завдання – пiдвищення обороноздатностi країни 
з метою недопущення поширення росiйської агресiї.
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