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Шановнi колеги, партнери та друзi,
Ми радi запропонувати до вашої уваги другий випуск «Iндексу вiдносин». Матерiал являє собою 
глибокий аналiз поточного стану справ у зовнiшнiй полiтицi України за ключовими напрямками – 
ЄС, США, Росiйська Федерацiя та КНР.

Кожна зовнiшньополiтична подiя (резонансна публiчна заява, зустрiч, домовленiсть, рiшення) була 
оцiнена зi знаком «плюс» чи «мiнус», залежно вiд того, позитивно чи негативно ця подiя вплинула 
на динамiку двостороннiх вiдносин. Сума балiв по кожному iз напрямкiв склала iндекс вiдносин.

У жовтнi-груднi 2016 р. Українi та її партнерам вдалося пiдбити пiдсумки року, в цiлому, у позитивному 
ключi, навiть незважаючи на високий ступiнь невизначеностi, пов’язаної як з дiями Росiї щодо 
України, так iз виборами в США, що несподiвано закiнчилися перемогою Дональда Трампа.  

Процеси на напрямку Україна – ЄС значно активiзувалися: Європейський Союз по праву зайняв 
мiсце провiдного партнера України. Незважаючи на розширення впливу Росiї на енергетичному 
ринку ЄС, Україна продовжує бути в центрi уваги європейської енергетичної полiтики. У 2017 р. 
комплекс реформ у сферi енергетики буде одним iз ключових напрямкiв роботи ЄС в Українi. У 
попереднiй же, лiтнiй перiод, у вiдносинах ЄС-Україна можна було спостерiгати певне затишшя з 
огляду на особливостi полiтичного циклу в Брюсселi та країнах ЄС (це перiод лiтнiх вiдпусток).

З цiєї ж причини вiдносини України зi США влiтку 2016 р. виглядали бiльш вигiдно, насправдi ж 
вiдображаючи деякий ступiнь вакууму, характерного для перiоду «кульгавої качки», мiж старою та 
новою адмiнiстрацiєю Бiлого дому. Пiсля президентських виборiв у США українсько-американськi 
вiдносини взагалi перестали iснувати у їх класичному розумiннi, залишивши тiльки тi ж самi 
очiкування вiд адмiнiстрацiї новообраного президента США Дональда Трампа, що саме вступає у 
повноваження: аби США допомагали Українi захистити себе. 

Росiя продовжує ставити анти-рекорд у вiдносинах з Україною, i навiть формальна кiлькiсть балiв, 
що їх отримали подiї на цьому напрямку, залишається стабiльно низькою з лiта 2016 р. Характерний 
нюанс осiнньо-зимового перiоду полягав у тому, що Росiю згадували, в основному, у контекстi 
внутрiшньополiтичних скандалiв в Українi, а не з приводу зовнiшньополiтичних подiй. 

Для вiдносин з КНР кiнець 2016 р. означав посилення, перш за все, економiчних зв’язкiв. Суттєвою 
вiхою виявилося придбання 99% акцiй Українського банку реконструкцiї та розвитку китайською 
компанiєю, що має значення для майбутньої роботи Китаю в Українi та на ринках ЄС. Тривала 
спiвпраця i в iнших сферах: ядерної енергетики, фiнансової допомоги, у сферi культури та 
мистецтва. 

Спецiальною темою другого випуску «Iндексу вiдносин» став аналiз сценарiїв розвитку ситуацiї 
в енергетичнiй сферi зимою 2016-2017 рр. Як зауважують автори, «веапонiзацiя» енергетики 
РФ вiдiграє ключове значення у сприйняттi України як партнера у Європi та свiтi. Саме тому 
надзвичайно важливою є робота з обгрунтованого донесення до захiдних партнерiв двох думок:  
(1) Україна здатна пiдтримувати успiшнi реформи i залишатися найважливiшим партнером у 
газовому секторi; (2) для цього потрiбна подальша фiнансова та полiтична пiдтримка України.  

В цiлому у 2017 р. українцям необхiдно буде проявити значну активнiсть для того, аби досягти успiху 
в переконаннi своїх зовнiшньополiтичних партнерiв у тому, що пiдтримка держави Україна має для 
них високу додану вартiсть.

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

Резюме вiдносин:
Україна – ЄС
Україна – США
Україна – Росiйська Федерацiя
Україна – Китайська Народна Республiка

Індекс вiдносин

Спецтема: Зима – 16/17: енергетичний вимiр

Хронiка вiдносин Україна – США
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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, Росiйська Федерацiя, КНР. 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
Жовтень – Грудень 2016
Позитивнi бали: +75
Негативнi бали: -10
Загалом: +65

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
За останнiй квартал 2016 року суттєвих змiн у вiдносинах мiж Україною та Європейським Союзом не сталося.  
Основний акцент, як i ранiше, зосереджено на поглибленнi вже наявних двостороннiх питань. Процес лiбералiзацiї 
вiзового режиму займає центральне мiсце у публiчнiй дискусiї мiж Києвом i Брюсселем, i, попри попереднi очiку-
вання, залишатиметься невиконаним у 2016 роцi. Усе ж, часовi рамки просування процесу здебiльшого визначенi.  
Певний прогрес вiдчувається й у процедурi ратифiкацiї Угоди про асоцiацiю через ухвалення висновкiв Ради ЄС 
пiсля спiльних з Україною погоджень. Цi висновки розробляли, враховуючи страхи i мiфи, що циркулюють всере-
динi голландського суспiльства, аби впевнитися, що Угода про асоцiацiю не надає Українi статусу кандидата чи 
гарантiй безпеки.

Якщо Україну бентежать затримка скасування вiзового режиму i ратифiкацiї Угоди про асоцiацiю, Європейський 
Союз стурбований забороною на вивiз необробленої деревини та низкою реформ, котрi просуваються повiльнi-
ше, нiж це передбачалося. Серед основних питань реформа Нафтогазу й ухвалення законiв, що стосуються ринку 
електроенергiї. Також iснує проблема iз забезпеченням повної незалежностi та функцiональностi антикорупцiйних 
органiв; передусiм можливiсть телефонного прослуховування для Нацiонального антикорупцiйного бюро Украї-
ни та призначення п’ятого члена Нацiонального агентства з питань запобiгань корупцiї. Особливе занепокоєння 
пов’язане iз законодавством, що дозволяє партiям вiдкликати депутатiв уже пiсля обрання, а також тривалою 
затримкою у призначеннi 12 нових членiв Центральної виборчої комiсiї.
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Подiї у вiдносинах Україна-ЄС (жовтень-грудень 2016). Оцiнка в балах
Дата Подiя Бали

5 жовтня Україна стає асоцiйованим членом Європейської органiзацiї з ядерних дослiджень. +2
13 жовтня Президент Порошенко пiдписує Закон України «Про ратифiкацiю угоди мiж урядом України 

та Європейським спiвтовариством з атомної енергiї про наукову i технологiчну спiвпрацю та 
асоцiйовану участь України у програмi наукових дослiджень та навчання Євратом (2014-2018)».

+2

19 жовтня Зустрiч у «нормандському форматi» щодо реалiзацiї Мiнських угод в Берлiнi. +2
Полiтичнi консультацiї Україна-ЄС на високому рiвнi вiдбуваються в Брюсселi з Президентом 
України Петром Порошенко, Президентом Ради Європи Дональдом Туском, Президентом 
Європейської комiсiї Жаном-Клодом Юнкером, Президентом Європейського парламенту 
Мартiном Шульцом та вiдповiдними членами Європейської комiсiї.

+2

Звернення Верховної Ради України до держав-членiв Європейського Союзу, Європейського 
парламенту, уряду i парламенту Нiдерландiв, аби завершити процес ратифiкацiї Угоди про 
асоцiацiю мiж Україною та ЄС. 

-2

28 жовтня Європейська комiсiя ухвалює рiшення, яке дозволило Газпрому збiльшити свою насосну 
здатнiсть газу в трубопроводi OPAL, що з’єднує газопровiд «Пiвнiчний потiк» iз системою 
Центральної i Захiдної Європи. 

-2

10 листопада Україна пiдписує Європейський кодекс соцiального забезпечення. +2
11 листопада Пiдписано угоду, за якою Європейський iнвестицiйний банк надасть 200 млн євро для 

покращення iнфраструктури громадського транспорту в 20 мiстах України. 
+5

16 листопада Парламент ухвалює звернення до керiвництв держав-членiв, Європейського парламенту та Ради 
Європи, закликаючи до спрощення вiзового режиму до кiнця 2016 року.

-2

17 листопада Затверджено положення про одночасне набуття чинностi механiзму призупинення зi 
спрощенням вiзового режиму для України.

+2

24 листопада Самiт ЄС-Україна. +3
Угода про видiлення 15 млн євро вiд ЄС та 1 млн євро вiд уряду Данiї на здiйснення «Програми ЄС 
для боротьби з корупцiєю в Українi».

+4

Пiдписано оновлений Меморандум про взаєморозумiння мiж Урядом України та Європейським 
спiвтовариством з атомної енергiї.

+3

25 листопада ЄС збiльшує свою пiдтримку Спецiальнiй монiторинговiй мiсiї ОБСЄ додаванням 5 млн євро. +4
1 грудня Вiзит української делегацiї до Брюсселя для обговорення питань спiвпрацi мiж Європейським 

оборонним агентством та Мiнiстерством оборони України.
+3

2 грудня Спiльна заява Президентiв України та Польщi через рiшення Європейської комiсiї щодо 
трубопроводу OPAL.

-2

5 грудня Заява делегацiї ЄС в Українi про позицiю ЄС щодо мораторiю на експорт деревини. -2
7 грудня Комiтет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної полiтики та ядерної 

безпеки пiдтримує створення Фонду енергоефективностi.
+2

Європейський парламент i Рада узгоджують механiзм призупинення, наблизивши Україну до 
спрощеного вiзового режиму з ЄС

+3

9 грудня Тристороннi енергетичнi консультацiї Україна-ЄС-Росiя. +1
13 грудня Публiкацiя звiту про iмплементацiю Угоди про асоцiацiю з Україною. +2
15 грудня Рiшення Європейської ради з Угоди про асоцiацiю України. +3
16 грудня Уряд Нiдерландiв ухвалює законопроект, необхiдний для ратифiкацiї парламентом Угоди про 

асоцiацiю Україна-ЄС.
+2

19 грудня Рада ЄС продовжує санкцiї проти Росiї до 31 липня 2017 року у визначених секторах росiйської 
економiки.

+5

Україна та Європейська комiсiя пiдписують угоду про фiнансування спiльних оперативних 
програм прикордонного спiвробiтництва на 2014-2020 рр. у рамках Європейської полiтики 
сусiдства. Програми стосуються напрямкiв «Україна-Румунiя», «Україна-Угорщина-Словаччина», 
«Україна-Польща-Бiлорусь» i «Чорне море». Загальний бюджет: 365 млн євро.

+4

Пiдписано Меморандум про взаєморозумiння мiж Урядом України та Європейським 
iнвестицiйним банком (ЄIБ).

+4

Пiдписано Угоду з ЄС про фiнансування реформи системи державного управлiння в Українi. 
Загальний бюджет: 104 млн євро.

+4

Конференцiя на високому рiвнi з питань стратегiчного партнерства ЄС-Україна. +3
Україна та ЄС проводять третє засiдання Ради асоцiацiї в Брюсселi. +3

27 грудня Суд Європейського Союзу призупинив рiшення про доступ «Газпрому» до 80% потужностей 
газопроводу OPAL

+1

Україна отримала другий транш фiнансової допомоги ЄС у сумi 55,125 млн. євро згiдно Угоди про 
фiнансування, укладеної мiж Урядом України та Європейською комiсiєю у 2014 роцi

+4
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ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-США
Жовтень – Грудень 2016
Позитивнi бали: +28
Негативнi бали: -6
Загалом: +22

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
Українсько-американськi вiдносини пiсля президентських виборiв у США перестали iснувати в їхньому класичному 
розумiннi. Залишились вiдносини мiж Україною та адмiнiстрацiєю Обами, а також вiдносини мiж Україною та но-
вообраним президентом Дональдом Трампом. Рiзний бекграунд, рiзнi пiдходи, рiзна атмосфера, i  лише очiкування 
України  схожi: щоб Сполученi Штати, якщо не можуть захистити Україну, то принаймнi системно допомагали Укра-
їнi захистити себе саму.  

Україна тiльки по-справжньому зрозумiла логiку Америки Обами i вiдчула лiмiти, якi iснують у спiвпрацi з нею, як 
опинилась перед великим невiдомим у виглядi Америки Трампа та її  майбутнiх пiдходiв до України. Показово, що 
в свiтi значно драматичнiше оцiнили можливi наслiдки президентства Трампа для України, нiж у самiй Українi.  В 
українських владних кабiнетах обрання Трампа стало сюрпризом, але не нокаутом, який примусив на якийсь час 
зiйти з дипломатичного рингу i зайняти улюблену для України вичiкувальну позицiю в стилi «якось воно буде». 
Помiтне явне бажання налагодити контакт iз новою адмiнiстрацiєю. Генерування iдей на американському напрям-
ку стало очевидним i в Києвi, а не вiддано повнiстю на вiдкуп посольству України в США. Україна, попри критику 
адмiнiстрацiї Обами, не готова позбутися того рiвня вiдносин, який у неї був зi США впродовж останнiх трьох рокiв. 

Найбiльший виклик, який стоїть перед Україною у вiдносинах iз Америкою Трампа, – це довести новiй адмiнiстрацiї, 
що Україна – це не суцiльний безлад (mess), а можливiсть, вигiдне мiсце для американських iнвестицiй у широкому 
розумiннi цього слова: iнвестицiй полiтичних, безпекових i фiнансових. 

Успiх України у  вiдносинах з Америкою Трампа  полягає в тому, наскiльки ефективно в Києвi зможуть  сформулю-
вати i донести новiй адмiнiстрацiї вiдповiдi на два наступнi питання:
- Якою є додана вартiсть держави Україна для  США? 
- Наскiльки пiдтримка незалежної України вiдповiдає iнтересам Сполучених Штатiв?
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Подiї у вiдносинах Україна-США (жовтень-грудень 2016). Оцiнка в балах

Дата Подiя Бали
6 жовтня Заява Посла США в Українi Марi Йованович про те, що США слiдкують за спробами обмежити 

незалежнiсть НАБУ щодо розслiдування корупцiйних справ i дати можливiсть Генеральнiй 
прокуратурi визначати послiдовнiсть кримiнальних проваджень.

-1

18 жовтня Запуск в США ракети-носiя Antares OA5, який розробляється низкою мiжнародних компанiй пiд 
керiвництвом Orbital Science Corporation (США). Першу ступiнь ракети-носiя було розроблено в 
Українi.

+3

25 жовтня Телефонна розмова мiж Петром Порошенком i Джозефом Байденом. Вiце-президенту США 
було повiдомлено про хiд переговорiв у Нормандському форматi в Берлiнi i зроблено наголос 
на необхiдностi активного залучення американської сторони до iмплементацiї Мiнських 
домовленостей. В американському повiдомленнi про цю розмову йшлося: вiдзначено важливiсть 
деескалацiї i необхiдностi продовження розведення сторiн на лiнiї зiткнення, вiдзначено 
необхiднiсть пiдтримання режиму санкцiй щодо РФ до повного виконання Мiнських угод.  

+1

2 листопада Заява Державного департаменту США з високою оцiнкою виконання в Українi електронного 
декларування i заява про необхiднiсть притягнення до вiдповiдальностi тих, хто використовував 
державнi посади для збагачення.

+1

9 листопада Перемога на виборах Президента США Дональда Трампа. Ця подiя викликала стурбованiсть в 
Українi щодо подальшого курсу Вашингтона у двостороннiх вiдносинах i в питаннях українсько-
росiйського конфлiкту через суперечливiсть заяв Дональда Трампа пiд час кампанiї.

-3

Заява Посла США в Українi Марi Йованович про те, що США будуть пiдтримувати Україну за 
будь-якого Президента, а США залишаться потужним партнером. У першу чергу це визначається 
двопартiйним консенсусом у США щодо необхiдностi пiдтримувати Україну.

+1

14 листопада Мiнiстерство Фiнансiв США ввело санкцiї щодо 6 депутатiв Державної Думи РФ вiд Криму. +2
15 листопада Петро Порошенко провiв телефонну розмову iз новообраним Президентом США Дональдом 

Трампом. За повiдомленням української сторони, сторони домовилися про продовження контактiв 
i,  зокрема, проведення двосторонньої зустрiчi.

+3

16 листопада Петро Порошенко провiв телефонну розмову iз вiце-президентом США Джозефом Байденом. 
Вiдбулось обговорення регiональної безпеки i двостороннiх вiдносин у контекстi виборiв 
Президента у США. Вiдзначено необхiднiсть координацiї дiй до повного виконання РФ Мiнських 
домовленостей i збереження полiтики санкцiй до вiдновлення суверенiтету i територiальної 
цiлiсностi України.

+1

17 листопада Пiд час спiльної прес-конференцiї Барак Обама й Ангела Меркель пiдтвердили збереження 
санкцiй щодо РФ до повного виконання нею Мiнських домовленостей i право України вiльно 
визначати свою власну долю.

+1

3 грудня Стало вiдомо про те, що Дональд Трамп буде номiнувати на посаду Мiнiстра оборони США 
колишнього генерала Морської пiхоти США Джеймса Меттiса. У травнi 2015 року, виступаючи на 
заходi в The Heritage Foundation, Меттiс закликав до необхiдностi реакцiї США на дiї РФ в Українi.

+1

Україна i США повнiстю узгодили план проведення мiжнародних багатонацiональних навчань Sea 
Breeze-2017.

+1

3, 8 i 23 
грудня

Конгрес США (спочатку Палата представникiв, потiм Сенат) схвалив Закон про оборонний бюджет 
на 2017 рiк, а Президент США пiдписав його. Вiдповiдно до цього Закону, Україна отримає 350 млн 
дол. на посилення обороноздатностi у 2017 роцi.

+4

9 грудня 27 членiв Сенату США вiд Республiканської та Демократичної партiй у вiдкритому листi до 
новобраного Президента США Дональда Трампа закликали до збiльшення Сполученими Штатами 
полiтичної, економiчної й вiйськової пiдтримки України, що включає також обороннi летальнi 
засоби, а також до невизнання незаконної анексiї Росiєю Криму та збереження санкцiй проти РФ, 
доки не виконанi ключовi положення Мiнських домовленостей.

+2

13 грудня Стало вiдомо, що Дональд Трамп має намiр номiнувати керiвника ExxonMobil Рекса Тiллерсона 
на посаду Державного секретаря США. У 2014 роцi Рекс Тiллерсон виступив проти американських 
санкцiй щодо РФ.

-2

16 грудня Вiдбулася телефонна розмова мiж вiце-президентом США Джозефом Байденом i Президентом 
України Петром Порошенком. Джозеф Байден пiдтримав гуманiтарнi iнiцiативи Президента 
України щодо звiльнення 15 заручникiв як способу розблокувати процес обмiну полоненими.

+1

20 грудня США розширили санкцiї щодо 7 фiзичних i 23 юридичних осiб за причетнiсть до агресiї РФ щодо 
України.

+3

31 грудня Делегацiя сенаторiв Конгресу США вiдвiдала Україну. +3
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ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-РОСIЙСЬКА  
ФЕДЕРАЦIЯ
Жовтень – Грудень 2016
Позитивнi бали: +7
Негативнi бали: -39
Загалом: -32

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
Росiйський напрямок був досить iнтенсивним у жовтнi-груднi 2016 року. Щоправда, вiн стосувався не завжди зов-
нiшньої полiтики. Росiя частiше фiгурувала в контекстi внутрiшньополiтичних скандалiв: Москву пiдозрювали в 
пiдготовцi спецоперацiї задля дестабiлiзацiї України. Незрозумiло, з яких причин – чи через викриття цих планiв, чи, 
можливо, фабрикування самого документа про такi плани – але спецоперацiя зазнала краху на зародковiй фазi. На 
першому етапi Україною мали прокотитися масовi протести, однак цього не сталося.

Це зовсiм не означає, що роль Росiї у внутрiшньополiтичних справах мiнiмальна. Iнформацiйнi ресурси як у Росiї, 
так i в Українi (особливо з сегменту, який асоцiюється з проросiйськими полiтичними силами) масово публiкували 
матерiали, головним об’єктом яких став президент Петро Порошенко. Вдарити по слабкому мiсцю українського 
колеги вирiшив навiть персонально Владiмiр Путiн. Схоже, що iнформацiйнi вкиди у звiтний перiод були лише тре-
нуванням перед бiльш серйозними спецоперацiями.

Бойовi дiї на сходi України активiзувалися наприкiнцi минулого року. Не допомогли нi переговори в нормандському 
форматi, нi чергова домовленiсть про введення режиму тишi пiсля 24 грудня. Цiлком iмовiрно, що ситуацiя «нi мир, 
нi вiйна» спостерiгатиметься i в нинiшньому роцi, зважаючи на те, що Путiн обрав тактику вичiкування. Спочатку 
Москва намагатиметься досягнути порозумiння з Вашингтоном, далi – з Парижем; певнi сподiвання Росiя плекає 
i на змiну влади в Нiмеччинi.

2017 рiк, тим часом, може виявитися, так би мовити, «судним роком» у вiдносинах України i Росiї. Уже у першi мiсяцi 
нинiшнього року очiкується рiшення Стокгольмського арбiтражу щодо газової суперечки мiж країнами. На черзi ще 
чимало вердиктiв i процесiв, якi загрожують Росiї збитками як репутацiйного, так i фiнансового характеру.
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Подiї у вiдносинах Україна-Росiя (жовтень-грудень 2016). Оцiнка в балах

Дата Подiя Бали
12 жовтня ПАРЄ ухвалила двi резолюцiї щодо України, в яких дiї Росiї характеризуються як «агресiя». 

Мiститься заклик до Росiї вивести вiйська з Донбасу.
-1

16 жовтня Убито бойовика Арсенiя Павлова на прiзвисько «Моторола». -1
17 жовтня Петро Порошенко пiдписав указ про продовження санкцiй щодо Росiї ще на рiк. -4
19 жовтня У Берлiнi вiдбувся самiт глав держав у нормандському форматi. Вирiшено до кiнця листопада 

пiдготувати дорожню карту з iмплементацiї мiнських домовленостей.
+2

26 жовтня МЗС України висловило протест через черговий неузгоджений iз Києвом вiзит Владiмiра 
Путiна до окупованого Криму.

-1

27 жовтня Владiмiр Путiн заявив про пiдтримку iнiцiативи України зi створення полiцейської мiсiї ОБСЄ на 
Донбасi.

+1

8 листопада Петро Порошенко звинуватив Росiю у «гiбридному привласненнi iсторiї» через встановлення 
пам’ятника Володимиру Великому на Червонiй площi у Москвi.

-1

11 листопада У СБУ заявили про намiр Росiї дестабiлiзувати внутрiшньополiтичну ситуацiю в Українi 
(операцiя «Шатун»).

-2

14 листопада Прокурор Мiжнародного кримiнального суду прирiвняв окупацiю Криму до мiжнародного 
воєнного конфлiкту мiж Україною i Росiєю.

-2

16 листопада Владiмiр Путiн пiдписав розпорядження про вихiд Росiї з Римського статуту Мiжнародного 
кримiнального суду.

-2

17 листопада СММ ОБСЄ повiдомляє про рекордну кiлькiсть обстрiлiв на Донбасi з початку року. -7
29 листопада Переговори мiнiстрiв закордонних справ у нормандському форматi у Мiнську. Дорожньої карти 

не погоджено.
-2

1 грудня Вiйськовi навчання бiля окупованого Криму. Гостра реакцiя Росiї. -2
7 грудня Представники ОРДЛО та Росiї провели у Мiнську зустрiч iз народним депутатом України Надiєю 

Савченко щодо звiльнення заручникiв. Офiцiйнi переговiрники України висловили обурення з 
приводу паралельних переговорiв Росiї.

-1

14 грудня Секретар РНБОУ Олександр Турчинов заявив про масовану кiбератаку Росiєю проти 
iнформресурсiв органiв влади України.

-1

15 грудня Україна в односторонньому порядку вирiшила передати 15 осiб, затриманих i засуджених в 
Українi, для вiдновлення процесу обмiну полоненими.

+2

18 грудня Активiзацiя бойових дiй на Свiтлодарськiй дузi. -7
19 грудня В ООН прийнято резолюцiю щодо ситуацiї з правами людини в Криму, за яку проголосували 70 

країн.
-2

21 грудня Учасники Тристоронньої контактної групи у Мiнську пiдтвердили намiри припинити вогонь з 24 
грудня.

+1

23 грудня Президент Порошенко закликав Росiю дотримуватися режиму припинення вогню, який мав 
стартувати з 00:00 24 грудня, а також закликав до звiльнення усiх українських заручникiв.

+1

24 грудня Режим тишi було порушено бойовиками вже через 25 хвилин пiсля опiвночi. У цiлому за цей 
день позицiї Збройних сил України були обстрiлянi 28 разiв

-3
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ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-КИТАЙСЬКА  
НАРОДНА РЕСПУБЛIКА
Жовтень – Грудень 2016
Позитивнi бали: +26
Негативнi бали: -1
Загалом: +25

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
Четвертий квартал 2016 р. в українсько-китайських вiдносинах позначився подальшою економiзацiєю двосторон-
нiх взаємин. Практично всi подiї лежали у торговельно-економiчнiй площинi та мали характер визначення подаль-
ших шляхiв спiвпрацi у рiзних галузях, передовсiм у сферi енергетики.

Знаковою подiєю двостороннiх полiтичних взаємин стала участь першої ледi Марини Порошенко та українських 
високопосадовцiв у Першому мiжнародному українському форумi Шовкового шляху 2016 (Ukraine Silk Road Forum) 
7 листопада 2016 р. Виступи на форумi першої ледi Марини Порошенко, вiце-прем’єр-мiнiстра Геннадiя Зубка та 
першого вiце-спiкера Верховної Ради України Iрини Геращенко стали важливим прикладом подальшої активiзацiї 
китайського вектору в українськiй зовнiшнiй полiтицi. З iншого боку, на нижчих рiвнях українського чиновництва 
Китай залишається «далеким та незрозумiлим», а вiдтак – нецiкавим. Середньостатистичний український поса-
довець усе ще мало цiкавиться китайським досвiдом i станом українсько-китайського спiвробiтництва у будь-якiй 
сферi, що i є нинi головним гальмом подальшого розвитку двосторонньої спiвпрацi.

Певною вiхою в торговельно-економiчних стосунках України та Китаю можна вважати придбання китайською ком-
панiєю Bohai Commodity Exchange Co., Ltd. у Фонду державного майна України 99,9 % пакету акцiй Українського 
банку реконструкцiї i розвитку. Дана покупка має стратегiчне значення для виходу Китаю на європейськi ринки, а 
також для роботи в Українi у таких важливих галузях, як сiльське господарство, машинобудування та iнфраструк-
тура. Для  Китаю український банк може бути цiкавий як iнвестицiйний об’єкт або як iнструмент для обслуговуван-
ня в Українi дiяльностi власних корпорацiй.

Слiд також зазначити подальшу активiзацiю матерiальної допомоги з боку Китаю українським вiдомствам. Посол 
КНР в Українi пан Ду Вей протягом кварталу  вiд iменi Держради (уряду) КНР пiдписав з українськими урядовцями 
двi угоди про безкоштовне надання Українi автомобiлiв швидкої допомоги та спецiальної рятувальної технiки. Це є 
не тiльки проявом дружнього ставлення до України з боку Китаю, а й свiдчить про зростання пiдтримки України у 
боротьбi за суверенiтет i територiальну цiлiснiсть. Адже йдеться про технiку, що її Китай надає Мiнiстерству вну-
трiшнiх справ України, яке безпосередньо задiяне у проведеннi АТО на Сходi України в умовах, коли на Донбасi не 
припиняються провокацiї з боку Росiї.

Українсько-китайська спiвпраця у гуманiтарнiй сферi активiзується завдяки благодiйництву та ентузiазму дiячiв 
культури двох країн, що свiдчить про збереження традицiйних вiдносин дружби мiж нашими народами. 
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Подiї у вiдносинах Україна-КНР (жовтень-грудень 2016). Оцiнка в балах

Дата Подiя Бали
12 жовтня Iнститут свiтової полiтики провiв презентацiю аудиту українсько-китайських вiдносин. +2

14 жовтня Зустрiч керiвництва iнформацiйного агентства «Українськi новини» з делегацiєю китайських ЗМI 
(Xinhua News Agency, Guangming Daily, Jilin News, Liaoning Radio).

+1

21 жовтня Уряд КНР подарував Українi 50 автомобiлiв швидкої допомоги з медичним обладнанням. +2
Зустрiч делегацiї китайських художникiв iз другим Президентом України Л. Кучмою. +1

25 жовтня Зустрiч депутата Верховної Ради України, президента Федерацiї футболу України А. Павелка iз 
заступником голови Китайської асоцiацiї футболу Чжан Цзянєм. 

+0,5

24-28 жовтня Представники China National Nuclear Power Co., Ltd вiдвiдали головний офiс НАЕК «Енергоатом» 
та ВП Хмельницька АЕС. 

+1

1 листопада У фондi «Україна» вiдбулася презентацiя українсько-китайської молодiжної програми культурних 
обмiнiв за участю другого президента України Л. Кучми. 

+1

Мiнiстр iнфраструктури України В.Омелян повiдомив про зацiкавленiсть китайських iнвесторiв у 
будiвництвi концесiйних дорiг в Українi. 

+0,5

1-6 листопада ДП «Антонов» представив свої сучаснi програми на мiжнародному авiакосмiчному салонi China 
Air Show’2016 у м. Чжухай (КНР). 

+1

6 листопада Дружина президента України, голова Благодiйного фонду М. Порошенко та голова Мiжнародної 
торгової палати Великого Шовкового Шляху Люй Цзяньчжун (КНР) пiдписали грантовий договiр 
на розвиток iнклюзивного освiтнього середовища в Українi.

+1

7 листопада Вiдбувся Перший мiжнародний український форум Шовкового шляху 2016 Ukraine Silk Road 
Forum.

+3

16-18 
листопада 

Делегацiя на чолi з головою фракцiї «Блок Петра Порошенка» у Верховної Ради України народним 
депутатом I. Гринiвим взяла участь у 3-й Свiтовiй конференцiї з питань Iнтернету, що вiдбулася у м. 
Учжень (пров. Чжецзян, КНР). 

+1

Нацiональна асоцiацiя цукровикiв України взяла участь в однiй з найбiльших продовольчих 
виставок азiатського регiону ANUFOOD China 2016.

+1

17 листопада Круглий стiл в Київському iнститутi мiжнародних вiдносин «Українсько-китайськi вiдносини 
в рамках концепцiї «Один пояс – один шлях»: iсторiя, реальнiсть та перспективи»: оцiнка 
китайськими експертами.

+1

Деструктивний виступ представника МЗС України на Круглому столi в Київському iнститутi 
мiжнародних вiдносин «Українсько-китайськi вiдносини в рамках концепцiї«Один пояс – один 
шлях».

-1

21 листопада Китайськi компанiї GCL System Integration Technology та China National Complete Engineering 
повiдомили, що планують побудувати у 30-кiлометровiй зонi вiдчуження Чорнобильської АЕС 
сонячну електростанцiю. 

+0,5

22 листопада У Китаї заявили про готовнiсть закупати в Українi цукрову продукцiю, свинину та олiю. +0,5
30 листопада Фонд державного майна України продав пакет акцiй Українського банку реконструкцiї i розвитку 

(99,9%) китайськiй компанiї Bohai Commodity Exchange Co., Ltd.
+3

4 грудня Вiдбулася робоча зустрiч голови Держспоживслужби В. Лапи з радником з торгово-економiчних 
питань при Посольствi КНР в Українi Лю Цзюнєм.

+1

9 грудня Вiзит представникiв керiвництва провiнцiї Хубей та мiста Iчан до Мiненерговугiлля України. +0,5
16 грудня Уряд КНР передав Українi аварiйно-рятувальне обладнання. +2
22 грудня Мiнiстр енергетики та вугiльної промисловостi I. Насалик заявив про участь китайської компанiї 

в конкурсi на будiвництво заводу ядерного палива в Українi. 
+0,5

Київський мiський голова В. Кличко та вiце-президент китайської державної корпорацiї China 
Road and Bridge Corporation Ду Вей пiдписали меморандум про спiвпрацю

+1
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+12

IНДЕКС ВIДНОСИН
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СПЕЦТЕМА
ЗИМА - 16/17: ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ВИМIР
Сiчень 2006-го та 2009-го рокiв ознаменувалися двома газовими кризами в українсько-росiйських вiдносинах. Вони 
стали ознаками «веапонiзацiї» росiйської енергетичної полiтики та наочними проявами вразливостi України до 
«газової зброї» РФ. Тепер це можна охарактеризувати як практичне застосування Росiєю невоєнного iнструмен-
тарiю у вiйнах нового поколiння, пiдготовка до яких розпочинається непомiтно для зовнiшнього свiту. Обидвi га-
зовi кризи, спровокованi та керованi Кремлем, мали на метi збiльшити рiвень енергетичної, а вiдтак й економiчної 
та полiтичної залежностi України вiд РФ та продемонструвати Європi необхiднiсть реалiзацiї байпасних проектiв, 
оскiльки Україна, мовляв, ненадiйна транзитна ланка.
Українськi ГТС i ПСГ були i залишаються важливим елементом у забезпеченнi безперебiйного постачання газу в 
Європу. Незважаючи на багаторiчнi систематичнi звинувачення з боку РФ у крадiжках чи зникненнi газу на тери-
торiї України, не iснує жодного юридично пiдтвердженого факту, попри численнi намагання «Газпрому» представи-
ти це як доконаний факт. 
Кожен опалювальний сезон протягом останнiх десяти рокiв використовувався для дискредитацiї України шляхом 
цiлеспрямованої пропагандистської кампанiї, яка пiдкрiплювалася провокативними технiчними манiпуляцiями 
«Газпрому» та медiйними спекуляцiями Росiї в ЄС. Така пропаганда була одним iз чинникiв, який посприяв реалiза-
цiї «Пiвнiчного потоку – 1» i наразi далi використовується для просування його другої черги та нiвелювання зусиль 
України з реформування нацiонального газового ринку. 
Найбiльш очевидним доказом надiйностi України як транзитної ланки в ЄС є збереження безперебiйного транспорту-
вання газу навiть в умовах збройного конфлiкту з Росiєю та безпрецедентних економiчної та полiтичної криз 2014 року. 
Україна здатна продовжити успiшнi реформи та залишитися важливим партнером у газовому секторi, однак для 
цього необхiдна подальша  фiнансова та полiтична пiдтримка ЄС. У цьому контекстi негативний вплив має рiшен-
ня Європейської комiсiї щодо розширення доступу росiйської сторони до газопроводу «OPAL», що цiлком доречно 
розцiнюється як порушення двостороннiх зобов’язань у рамках «Угоди про асоцiацiю», зокрема, статтi 274.
Натомiсть Росiя далi використовує увесь доступний iнструментарiй полiтичних, економiчних та iнформацiйних за-
ходiв, щоб  завдати шкоди Українi, а саме технологiчному режиму функцiонування ГТС через скорочення обсягiв 
та технiчних параметрiв транспортування газу; економiчному потенцiалу через скорочення доходiв вiд транзиту; 
полiтичному дiалогу з ЄС через поширення негативного сприйняття дiй та/або бездiяльностi Брюсселя.
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ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-США
Жовтень – Грудень 2016
Позитивнi бали: +28
Негативнi бали: -6
Загалом: +22

ХРОНIКА ВIДНОСИН
Америка Обами та Україна: 
що залишиться у спадщину 
45-му президенту вiд 44-го 
Вiдносини мiж Україною та США опинилися у транзит-
ному перiодi ще до президентських виборiв у Сполуче-
них Штатах. На якомусь етапi десижнмейкерам у  Ки-
євi стало зрозумiло, що є певнi питання, якi просувати 
за адмiнiстрацiї Обами просто  немає сенсу, оскiльки 
вони зустрiчають  у Бiлому Домi або нерозумiння, 
або  роздратування (та ж сама безпекова угода мiж 
Україною та США, надання летальної зброї). Цi питан-
ня були свiдомо вiдкладенi для обговорення з новим 
президентом США, яким, як очiкували в Києвi, стане 
Гiлларi Клiнтон. 

Так само ще задовго до виборiв стало зрозумiло, що 
адмiнiстрацiя Обами навряд чи вирiшить вдаватися 
до гучних експромтiв на українському напрямку до 
кiнця президентства 44-го глави Бiлого Дому. Україна 
не розглядалась навiть серед потенцiйних  кандида-
тiв на iсторiю успiху президента Обами, вiдповiдно, 
глава Бiлого Дому не готовий був на персональному 
рiвнi серйозно iнвестувати в Україну по жодному з 
двох прiоритетних трекiв на українському напрямку: 
сприяння реформам в Українi та стримування росiй-
ської агресiї. На вiдмiну вiд, скажiмо, вiце-президента 
Джозефа Байдена. Якраз у нього були помiтнi намiри 
перетворити «улюблений проект Байдена» (так назва-
ли Україну в його оточеннi) в «iсторiю успiху Байдена» 
як вiце-президента США. 

Яку спадщину залишила адмiнiстрацiя Обами по кож-
ному з напрямкiв партнерства  США з Україною, i що 
критично важливо залишити за президентства Трампа? 

Почнемо зi стримування росiйської агресiї. Незважа-
ючи на доволi критичнi оцiнки полiтики адмiнiстрацiї 
Обами на українському напрямку, очевидно, що є пи-
тання, де Америка Обами продемонструвала справ-
дi достойне лiдерство та послiдовнiсть. Це питання 
санкцiй щодо Росiї та спроможнiсть їх координувати 
на мiжнародному рiвнi, зокрема з ЄС та G7. До остан-
нього мiсяця перебування в офiсi Бiлий Дiм Обами 
чiтко витримав свою санкцiйну лiнiю i щодо жорсткої 
прив’язки санкцiй до ПОВНОГО виконання Мiнських 
домовленостей, i щодо постiйного розширення санк-
цiйного списку. Лише за останнiй квартал США тричi 
розширювали список санкцiй щодо Росiї, два з них 
безпосередньо пов’язанi з агресiєю щодо України.  За 

президентства Трампа питання збереження санкцiй 
за агресiю Росiї щодо України залишається вiдкри-
тим. Бiльшiсть американських експертiв та урядовцiв 
сходяться на думцi, що нова адмiнiстрацiя буде на-
цiлена переглянути санкцiї щодо Росiї, оскiльки вони 
не бачать у них особливої доданої вартостi з точки 
зору змiни поведiнки Путiна. Натомiсть активно нав’я-
зується аргумент, що санкцiї лише посилюють режим 
Путiна всерединi Росiї замiсть того, щоб змiнювати 
його лiнiю поведiнки щодо України. Достатньо попу-
лярною в колах, наближених до нової адмiнiстрацiї, є 
також думка, що зняття санкцiй не має бути прив’яза-
не до повного виконання Мiнська, а має бути поетап-
ним, як нагорода за кожний етап виконаного плану (як 
вiдомо, така позицiя популярна i в деяких країнах ЄС).

В Українi марно побоювалися, що в останнi пiвроку 
перебування у Бiлому Домi адмiнiстрацiя Обами спро-
бує зрушити з мiсця полiтичне врегулювання навколо 
Донбасу згiдно з Мiнськими домовленостями. Запев-
нення американських партнерiв, що США не будуть 
вимагати вiд України виконання Мiнських домовлено-
стей, всупереч iнтересам самої України, i що для США 
не є принципово важливим врегулювати конфлiкт до 
закiнчення термiну  президенства Обами, сприймали-
ся в українськiй столицi з певною недовiрою, врахо-
вуючи тиск, який чинився на Україну ранiше у цьому 
питаннi з боку Вiкторiї Нуланд та особливо пiсля пере-
говорiв Порошенка та Байдена у Нью-Йорку у вереснi. 

В останнi мiсяцi президентства Обами головнi два 
завдання, над якими працювала американська дипло-
матiя в контекстi мiнських домовленостей, полягали 
не в тому, щоб змусити Україну виконувати полiтичну 
частину Мiнська, а де-факто у тому, щоб  саме Украї-
ну не звинуватили у зривi Мiнського процесу, зокрема 
у порушеннi процесу розведення сил та провокуваннi 
гуманiтарної катастрофи на Донбасi (наприклад, в пи-
таннi забезпечення водою). Американськi дипломати 
переконанi: Мiнськ працюватиме на Україну, якщо їй 
вдасться на постiйнiй основi закрiпити за собою ста-
тус проактивного та конструктивного учасника пе-
реговорiв.  Загалом, Сполученi Штати неодноразово 
давали пiдстави для того, щоб стверджувати: прiори-
тетом для них є недопущення нової ескалацiї на Дон-
басi, а не стале врегулювання конфлiкту. Рiвень пси-
хологiчної готовностi у США до заморозки конфлiкту 
на Донбасi був  достатньо високим ще у 2015 роцi. 
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На кiнець другого термiну Обами Україна та США 
вийшли на дуже зрозумiлий механiзм спiвпрацi у 
безпековiй сферi. У мiнiстерствi оборони України та 
Генеральному штабi зазначають, що з жодною кра-
їною свiту немає такої iнтенсивної спiвпрацi, як з 
американською стороною. Фактично, сподiвання на  
реальну практичну спiвпрацю, що її очiкували по лiнiї 
Україна-НАТО, втiлились на двостороннiй основi по 
лiнiї Україна-США. Лише позитивнi вiдгуки випадало 
чути про делегованого США радника мiнiстру оборони 
України легендарного генерала Джона Абiзаїда, який 
уже встиг неодноразово вiдвiдати Київ. За наявною 
iнформацiєю, в українському оборонному вiдомствi 
початково хотiли б бачити радником генерала Фiлi-
па Брiдлава, однак  начебто у зв’язку з певними об-
меженнями на виконання подiбних функцiй вiдразу 
пiсля закiнчення термiну його перебування на посадi 
очiльника Європейського командування збройних 
сил США в Європi i Верховного головнокомандувача 
об’єднаних сил НАТО в Європi цей варiант вiдкинули, i 
тодi з’явилася кандидатура Абiзаїда. Як стверджують 
iнсайдери, Абiзаїд поки що лише вивчав ситуацiю, зо-
крема, через вiдвiдування зони АТО. Особливих порад 
вiн не розробляв. Крiм того, вiн вiдразу попередив, що 
українцi самi мають визначитися, якi з його порад у 
майбутньому брати до уваги, якi нi. 

Складається враження, що в Києвi лише за останнiй 
рiк по-справжньому оцiнили консультативно-дорадчу 
допомогу, яку надають США, оскiльки ранiше фокус 
був на наданнi вiйськової допомоги. Окрiм 350 iнструк-
торiв у Яворовi,  якi тренують українську армiю, йдеть-
ся також про тих американських радникiв, якi допома-
гають опрацьовувати доктринальнi документи. Варто 
наголосити, що йдеться  саме про консультацiйну до-
помогу США, оскiльки позитивнi вiдгуки, наприклад, 
про радникiв НАТО є великою рiдкiстю, а не правилом. 
Чотиризiрковий генерал Абiзаїд як важливий голос на 
пiдтримку України може стати в нагодi Українi, врахо-
вуючи захоплення Дональда Трампа вiдомими (i тим 
паче екранiзованими, як Абiзаїд у фiльмi Клiнта Iству-
да) генералами. 

Для України є принципово важливим, щоб безпекова 
та оборонна лiнiї спiвпрацi залишились i за нового 
президента. Американськi iнсайдери в цiлому про-
гнозують, що безпековi програми, включно з трену-
ваннями та консультацiйною допомогою, залишаться 
чинними. Можливо, бiльш скрупульозною буде оцiнка 
ефективностi цих програм. Вiдразу кiлька представ-
никiв iз команди Трампа ранiше також заявляли про 
можливiсть продажу Українi летальної зброї (саме 
продажу, не надання).

Важливо зберегти також надання вiйськової допомо-
ги. В оборонному вiдомствi та Генеральному штабi 
розраховують на подальше надання засобiв радiое-
лектронної боротьби, систем зв’язку (їх треба значно 
бiльше, щоб вибудувати систему управлiння, яка на 
ньому базується), дронiв (в iншiй якостi), РЛС контрар-
тилерiйної боротьби та засобiв медичної реабiлiтацiї. 
Важливою була б допомога США у розбудовi Вiйсько-

во-морського флоту України. Деякi з крокiв на цих 
напрямках вже робляться в США на рiвнi Конгресу та 
Державного департаменту. Так, наприклад, конгрес-
мен-республiканець i колишнiй морський пiхотинець 
Данкен Гантер, який у 2015 роцi особисто вiдвiдав зону 
АТО, запропонував на розгляд профiльних комiтетiв 
Палати представникiв Конгресу США з мiжнародних 
вiдносин та збройних сил законопроект, який передба-
чає, зокрема, надання Українi засобiв радiоелектро-
нної боротьби для захисту безпiлотникiв та сенсорiв 
для спостереження. У законопроектi також йдеться 
про допомогу Українi в налагодженнi власного ви-
робництва протитанкових озброєнь та розбудовi цен-
трiв пiдготовки сил спецiального призначення. Вiсiм 
башт електронного спостереження, споряджених 
радарами та камерами, якi дозволять бачити, що вiд-
бувається на вiдстанi 64 кiлометри вглиб окупованої 
територiї, буде збудовано згiдно з контрактом, який 
схвалив Державний департамент США iз компанiєю 
з Калiфорнiї Worldwide Aeros (належить вихiдцю з 
України Iгорю Пастернаку). 

Позитивною новиною стало офiцiйне затвердження 
США в оборонному бюджетi на 2017 рiк 350 мiльйонiв 
доларiв допомоги для України – це на 50 мiльйонiв 
бiльше, анiж у  попередньому за рахунок включення 
до нього надання засобiв i технiчної пiдтримки для 
розробки цiлiсної системи монiторингу державного 
кордону України, а також допомоги у пiдготовцi штаб-
них офiцерiв та вищого вiйськового командування 
Збройних сил України.

Щодо другого треку партнерства Україна-США – 
сприяння США у  проведеннi реформ в Українi i, зо-
крема, у боротьбi з корупцiєю – наразi можна з пев-
нiстю стверджувати: Порошенку так i не вдалося 
приємно здивувати Бiлий дiм Обами в ролi рiшучого 
реформатора. «Українi в її нинiшньому станi потрiбен 
президент, який може бути радикальним реформато-
ром, а Порошенко, як ми переконалися, таким не є», 
– таку оцiнку дав представник американського уряду 
Президенту Порошенку в розмовi не пiд запис, i вона 
загалом вiдображає пiдхiд, який панує у Вашингтонi. 

Особливою довiрою не вдалось заручитись у Вашинг-
тона прем’єру Володимиру Гройсману: представники 
американського дипломатичного корпусу та Конгресу 
США у неформальних розмовах дiляться, що розумi-
ють: для Гройсмана встановленi певнi “буйки”, за якi 
вiн не може “запливати” у процесi реформ, але вод-
ночас зiзнаються: очiкували, що вiн не так вiддано 
поважатиме цi обмеження, i матиме бiльше вiдваги 
для проведення реформ. «Ми розумiємо, що Гройсма-
ну складнiше справити реформаторське враження, 
нiж Яценюку: коло звузилось, i тепер будь-якi рефор-
ми здiйснювати значно болючiше, нiж було при Яце-
нюку. Не факт, що Яценюк був би кращим прем’єром у 
нинiшнiх умовах, хiба що пiар у нього  за кордоном був 
би точно кращим», - вiдверто дiлилися з автором цих 
рядкiв представники уряду США у листопадi 2016 року. 

Не виправдав очiкувань американцiв i генпрокурор  
Юрiй Луценко, якому ще влiтку 2016 року американцi 
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надали ледве не повний карт-бланш на реформування 
генпрокуратури. Американцi самi загнали себе у паст-
ку власного персоналiзованого пiдходу «будь-хто, аби 
не Шокiн». Пiдхiд не спрацював. Левову частку енергiї 
та часу їм довелося придiляти вiдстоюванню повно-
важень i примиренню з Генпрокуратурою улюбленого 
реформаторського дiтища США – НАБУ, яке вони поки 
що не ризикують називати їхньою реформаторською 
iсторiєю успiху, з огляду на невиправданi очiкуван-
ня вiд масштабiв дiяльностi цього актикорупцiйного 
органу. Чи то заклик, чи то прохання, яке публiчно 
висловив Байден Яценюку на бiзнес-форумi у 2015 
роцi «Садiть людей у тюрми» (put people in jail) i яке 
абсолютно перегукується з настроями українського 
народу, так i не було почуте з українського боку нi в 
2015-му, нi в 2016-му.

Є й iншi питання, якi викликали застереження в аме-
риканської сторони. Деякi з них виявились абсолют-
но несподiваними, й українська сторона була явно не 
готовою до них. Так, скажiмо, на Банковiй були дуже 
здивованi занепокоєнням, яке висловила на однiй iз 
зустрiчей iз керiвництвом АП посол  США Марi Йова-
нович щодо квотування  української музики в радiо-
ефiрi – мовляв, це суперечить свободi слова. 

Великий iнтерес викликає персона Арсена Авакова. 
Як зауважив один американський дипломат у приват-
нiй розмовi, «ми так розумiємо, що на сьогоднi Аваков 
є номером 2 за впливовiстю в Українi». 

В останнi мiсяцi адмiнiстрацiї Обами Українi не вда-
лося довести до логiчного кiнця (тобто пiдпису прези-
дента США) iсторiю з ухваленням Акту на пiдтримку 
України (STAND for Ukraine Act), законопроектом 
№5094, який би на законодавчому рiвнi забороняв 
президенту США визнавати анексiю Криму та надав 
би Конгресу право на зняття санкцiй. Законопроект 
№5094 щодо пiдтримки України так i залишився на 
порядку денному профiльного Комiтету Сенату США. 
За наявною iнформацiєю, керiвник комiтету, респу-
лiканець Боб Коркер, якого вiдразу пiсля перемоги 
Дональда Трампа називали серед потенцiйних канди-
датiв на посаду держсекретаря, зайняв i успiшно вiд-
стояв позицiю про несвоєчаснiсть схвалення такого 
законопроекту. Як результат - для схвалення законо-
проекту в 2017 роцi Когресом процедуру доведеться 
проходити знову, тобто схвалити його i в Сенатi, i в 
Палатi представникiв. Також, за деякою iнформацiєю, 
компанiя ExxonMobil, колишнiй генеральний директор 
якої Рекс Тiллерсон був номiнований Трампом на по-
саду державного секретаря,  активно лобiювала про-
ти цього законопроекту (Тiллерсон спростовує таку 
iнформацiю).

Водночас, можна смiливо стверджувати, що Конгрес 
залишається найпотужнiшим голосом на пiдтримку 
України. Навiть якщо  STAND for Ukraine не буде схва-
лений, на розгляд Конгресу будуть винесенi iншi за-
конодавчi акти, в яких йдеться про пiдтримку України 
та збереження/запровадження санкцiй щодо Росiї. 
Зокрема всеосяжний законопроект, який передбача-
тиме можливiсть запровадження додаткових санкцiй 

щодо Росiї, який iнiцiював вiдомий сенатор-демократ 
Бен Кардiн.

Важливим полiтичним сигналом стало звернення 27 
американських сенаторiв до новообраного президен-
та США iз закликом посилити полiтичну, фiнансову 
та безпекову допомогу Українi. Показово, що сена-
торiв-демократiв пiдписалось пiд цим зверненням 
бiльше, анiж сенаторiв-республiканцiв, що руйнує 
стереотипи про бiльшу проукраїнськiсть Республiкан-
ської партiї в Конгресi. Практичним продовженням 
звернення став  iнiцiйований сенаторами-респу-
блiканцями Джоном МакКейном та Лiндсi Гремом 
регiональний тур запевнення у пiдтримцi Сполучени-
ми Штатами, який включав у себе й вiзит до України.  

В останнi мiсяцi президенства Обами не вдалося зро-
бити iнвестицiйний прорив у вiдносинах мiж Україною 
та США. Тестова iсторiя для Сполучених Штатiв, якою 
мала стати  приватизацiя Одеського припортового 
заводу (ОПЗ), закiнчилися ще бiльшим репутацiйним 
фiаско для України. Американцi, якi не один рiк цiка-
вилися цим об’єктом, втратили до нього iнтерес, коли 
запiдозрили певнi полiтичнi iгри навколо продажу 
цього об’єкту i дiзнались  про так званий борг ОПЗ пе-
ред Дмитром Фiрташем у 250 млн дол. В оману не має 
вводити заявка вiд компанiї IBE Trade Corp з Нью-Йор-
ка, яку деякi представники американського бiзнесу 
називають  «не зовсiм американською», з огляду на 
бекграунд її власника (належить  Александру Ровту, 
вихiдцю з Мукачевого). 

Україна не перетворилась на привабливе мiсце для 
американських iнвесторiв, навiть попри особисту за-
лученiсть мiнiстра торгiвлi США Пеннi Прiтцкер, яка, 
за деякою iнформацiєю, особисто обдзвонювала 
керiвникiв американських компанiй i запрошувала їх 
на Бiзнес-форум Україна-США. Сьогоднi, як ствер-
джують навiть найбiльш оптимiстичнi представники 
американського бiзнес-середовища, Українi треба 
сконцентруватись на тому, аби зберегти наявних iн-
весторiв на українському ринку i заохотити їх до роз-
ширення iнвестицiй, анiж домагатись приходу нових 
iнвесторiв. Адже враховуючи наявнi проблеми навiть 
у тих iнвесторiв, якi вже працюють на українському 
ринку, нових залучити навряд чи вдасться. 

Америка Трампа та Україна: пiдкошений 
старт, незрозумiлий фiнiш
Хоча свiтовi медiа записали Україну в активного при-
хильника перемоги Гiлларi Клiнтон на президентських 
виборах, в оточеннi президента України Петра Поро-
шенка продовжують наполягати: особисто президент 
не зробив пiд час президентської кампанiї в США жод-
ного жесту на пiдтримку кандидатури Клiнтон. Запи-
ти на зустрiч iз президентом України в Нью-Йорку у 
вереснi надсилались однаково i кандидату Клiнтон, i 
кандидату Трампу (щоправда, в офiцiйну версiю укра-
їнської сторони «не збiглись графiки» вiрять за океа-
ном  неохоче). 
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У розпал виборчої кампанiї  в США президент Порошен-
ко приймав у себе близького соратника Трампа Нью-
та Гiнгрiча з дружиною. Також вiн, за словами деяких 
українських дипломатiв, дуже достойно витримував 
збалансовану лiнiю i  не пiддавався на провокацiї аме-
риканських медiа з цього приводу (як особливо пока-
зове називають його iнтерв’ю Фарiду Закарiї на CNN).  

Проти версiї України про дистанцiювання вiд прези-
дентських перегонiв у США найбiльше грає скандал 
iз колишнiм радником Януковича i Трампа Полом Ма-
нафортом, який, за даними деяких американських 
джерел, переконаний, що витоки iнформацiї в аме-
риканську пресу  про амбарну книгу Партiї регiонiв 
з’явилися на замовлення Демократичної партiї США. 
Недаремно вiдразу пiсля обрання Трампа президен-
том керiвник українського Нацiонального антикоруп-
цiйного бюро оголосив про припинення розслiдування 
щодо Манафорта. Питання ускладнюється тим, що 
Манафорта пiсля певної паузи знову почали помiчати 
в оточеннi Трампа. За даними окремих американських 
джерел, вiн навiть брав активну участь в обговорен-
нi тих чи iнших кандидатур у нову адмiнiстрацiю. Пи-
тання про його роль на формування полiтики нової 
адмiнiстрацiї щодо України залишається  вiдкритим. 
Очевидно, Українi буде складно налагодити довiрли-
вий дiалог з новою адмiнiстраiцiєю, якщо у Дональда 
Трампа встигло сформуватись i буде пiдкрiплюватись 
з боку довiреного оточення враження, що поки Росiя 
була тiєю країною, яка сприяла йому стати президен-
том,  Україна була тiєю країною, яка перешкоджала 
йому стати президентом. 

Незважаючи на Манафорта i вiдсутнiсть зустрiчi з 
Трампом у Нью-Йорку, в Українi (принаймнi на офiцiй-
ному рiвнi) не схильнi надмiрно драматизувати ситуа-
цiю i вважати себе найбiльшим лузером у свiтi внас-
лiдок результатiв президентських виборiв у США, як 
резонансно написав у Твiттерi колишнiй посол США в 
Росiї Майкл Макфол. На це може бути кiлька причин 
i пояснень.

По-перше, розчарування полiтикою на українському 
напрямку  з боку адiнiстрацiї Обами. Сам факт, що 
Обама – перший президент США, який за два термi-
ни так не i знайшов можливостi (чи не вiдчув необ-
хiдностi) вiдвiдати Україну, є бiльш показовим, анiж 
будь-якi  декларацiї про пiдтримку України. Розчару-
вання адмiнiстрацiєю Обами, очевидно, буде експлу-
атуватись українськими переговiрниками у контактах 
iз новою адмiнiстрацiєю. Теза про те, що, якби Обама 
миттєво вiдреагував на спроби анексувати Крим, то 
агресiї Росiї  не вiдбулось би, явно викликає схва-
лення у представникiв команди Трампа на зустрiчах 
з українськими партнерами. За деякою iнформацiєю, 
навiть вiце-президент Байден вагався, чи вiдвiдувати  
Україну напередоднi iнаугурацiї нового президента 
США, оскiльки не хотiв ускладнити комунiкацiю Києва 
з новою американською адмiнiстрацiєю, демонстру-
ючи вже самим фактом своєї присутностi  в україн-
ськiй столицi, що Україна є улюбленим дiтищем одно-
го з ключових представникiв  “старої” адмiнiстрацiї.

По-друге, i в Києвi, i частково у Вашингтонi є вiдчут-
тя, що Дональд Трамп  у силу рiзних причин не буде 
настiльки активно цiкавитися станом реформ i пе-
ребiгом боротьби з корупцiєю в Українi, як цiкавила-
ся окремi представники нинiшньої адмiнiстрацiї i як, 
напевно, цiкавилась би адмiнiстрацiя Клiнтон. Такий 
стан справ  абсолютно влаштовує вищi чини в Укра-
їнi, якi б хотiли загорнути партнерство зi США в без-
пекову, а не актикорупцiйну обгортку. Однак не варто 
забувати, що саме недостатнiй рiвень боротьби з ко-
рупцiєю може бути використаний як вигiдний привiд 
списати Україну на задвiрки зовнiшньополiтичного 
списку нової адмiнiстрацiї. Також можна очiкувати, що 
нова адмiнiстрацiя буде бiльш прискiпливо ставитись 
до будь-якої допомоги, яка надається будь-якiй кра-
їнi свiту з коштiв американських платникiв податкiв. 
Вiдтак українському уряду було б доцiльно самому 
iнiцiювати аудит американської допомоги Українi, де-
монструючи, що ми не зацiкавленi в неефективному 
використаннi навiть центу з американської допомоги.

По-третє, у Києвi є великi сумнiви, що у Дональда 
Трампа, на вiдмiну вiд його попередникiв, вийде «пере-
завантажити» вiдносини з Росiєю Путiна на тривалий 
перiод часу, хоча практично нiхто не сумнiвається, що 
на перших етапах президентства Трамп дiйсно спро-
бує це зробити, i, не виключено, що без особливого 
врахування iнтересiв України. Однак є пiдстави спо-
дiватись, що такi стримуючi фактори як двопартiйний 
консенсус щодо пiдтримки України з боку Конгресу, 
рiзнi позицiї у самiй адмiнiстрацiї Трампа та дискурс, 
сформований внаслiдок звiту розвiдникiв  не дозво-
лять президенту США реалiзувати «велику оборудку» 
(grand bargain) в її росiйському розумiннi, якщо тiльки 
Україна сама не запропонує/схвалить її. 

Перемога Трампа стала несподiваною для України, 
але вона немовби вiдкрила друге дихання україн-
ської полiтики на американському напрямку. Почали 
вiдбуватись брейнстормiнги високого рiвня з приво-
ду того, як ефективнiше налагоджувати вiдносини iз 
новою адмiнiстрацiєю США. Затребуваною стала не-
залежна експертиза на американському напрямку. 
Круглий стiл, присвячений перемозi Трампа, вiдбувся 
у Верховнiй Радi, хоча депутатiв на ньому було вкрай 
мало. Нарештi почали виробляти план дiй, яким чином 
зацiкавити США Україною. Не зобов’язати, як було при 
Обамi, а саме зацiкавити. Причому бажання зацiкави-
ти нову адмiнiстрацiю таке велике, що мiсцями воно 
балансує на межi мiж «зацiкавити» i  «задобрити». 
Адмiнiстрацiя Президента, як було зазначено на сайтi 
Мiнiстерства юстицiї США,  навiть найняла  лобiст-
ську структуру у США BGR Group, засновану колиш-
нiм головою комiтету Республiканської партiї США 
та губернатором штату Мiссiсiпi Гейлi Барбуром, з 
мiсячним гонораром в $50 тис., завдання якої, з-помiж 
iншого, посилювати зв’язки мiж Україною та США. 
Україна давно потребувала у Вашингтонi серйозної 
лобiстської структури, яка б промотувала iнтереси 
держави Україна,  а не окремих  українських олiгархiв. 
Рекомендацiя щодо необхiдностi такої лобiстської 
структури фiгурувала у рекомендацiях  дослiдження 
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про вiдносини мiж Україною та США в  рамках Ауди-
ту зовнiшньої полiтики. Залишається сподiватись, 
що найнята структура буде просувати саме iнтереси 
держави Україна, а не, скажiмо, виключно президента 
Порошенка.

На найвищому рiвнi розроблений своєрiдний план дiй, 
згiдно з яким вiдбуватиметься те саме налагоджен-
ня вiдносин iз новим президентом та його командою 
i донесення потрiбних сигналiв. Пiдхiд офiцiйного Ки-
єва доволi зрозумiлий: крапля камiнь точить, а сидiти 
склавши руки й чекати, «коли нас здадуть» – це не 
вихiд. Варто вiтати таку проактивнiсть зовнiшньої 
полiтики Києва на американському напрямку. Шко-
да, що вона проявилася лише пiсля обрання Трампа 
президентом.

Для того, щоб принаймнi спробувати вплинути на 
американську полiтику щодо України, були задiянi всi 
можливi канали комунiкацiї. Один iз них, наприклад, 
по лiнiї вiце-президент Байден – вiце-президент Пенс. 
Пiд час транзитної адмiнiстрацiї Байден використав 
процес передачi справ новому вiце-президенту для 
того, щоб ознайомити його з ситуацiєю щодо України 
i певним чином емоцiйно надихнути його українським 
досьє. У дипломатичних колах навiть ходили чутки, що 
Байден якось  начебто обмовився в стилi: «Не поїду з 
вiзитом до України, доки не переконаюсь, що мiй на-
ступник усе розумiє про Україну». 

Уже протягом першого мiсяця-пiвтора важливi емi-
сари з України вiдвiдали вежу Трампа у Нью-Йорку i 
мали пiвторагодинну розмову з тодi вже номiнованим  
Трампом радником iз питань нацiональної безпеки 
генералом Майклом Флiнном. Враження вiд зустрiчi 
цiлком позитивнi: Флiнн, якого звинувачували у про-
росiйських поглядах через його участь у святкуван-
нi RT (вiдоме фото з перебуванням Флiнна за одним 
столом з Путiним) та вiдповiднi коментарi на цьому 
ж пропагандистському телеканалi, виявився доволi 
вдячним спiврозмовником i справив краще враження, 
нiж прийнято вважати в США. Ще краще враження 
справила одна з його заступниць, яка також була при-
сутня на зустрiчi: вона досить добре розумiла й орiєн-
тувалася у тому, що вiдбувається в Українi.  

Доволi позитивне враження склалось i пiсля телефон-
ної розмови Трампа з Порошенком. Цiкавий нюанс: 
Трамп готовий був розмовляти з президентом Поро-
шенком у той самий день, що i з Владiмiром Путiним – 
у понедiлок 14 листопада. Однак оскiльки Порошенко 
перебував у Швецiї i хотiв перестрахуватись на пред-
мет «справжностi» дзвiнка Трампа пiсля скандалу з 
«дзвiнком» президента Киргизстану (Трамп телефо-
нув зi звичайного мобiльного номера, вiдтак потрiбно 
було додатково переконатись, що це саме Трамп, а не 
черговий пранкер), розмову було перенесено на 15 ли-
стопада. У самiй розмовi, як на мене, показовими були 
три моменти. По-перше, Трамп без жодних диплома-
тичних формальностей попросив Порошенка розпо-
вiсти про агресiю (в оригiналi  це звучало на кшталт 
«tell me about aggression»). Показовим є сам факт, що 
агресiя була названа агресiєю. По-друге, Трамп запи-

тав, що Обама зробив для того, аби зупинити агресiю. 
По-третє, наскiльки менi вiдомо, вiн жодним словом 
не обмовився про реформи i боротьбу з корупцiєю, 
яка стала головним пунктом української програми в 
адмiнiстрацiї Обами. 

Безумовно, є i питання, на якi поки немає вiдповiдi нi 
в Києвi, нi у Вашингтонi i якi мiстять в собi як певнi 
можливостi, так i ризики для партнерства. Зокрема, 
йдеться про такi:

- Досi невiдомо, наскiльки критично важливою у пи-
таннi перезавантаження з Росiєю для новобраного 
президента буде позицiя iнших важливих представ-
никiв адмiнiстрацiї? Невiдомо, якою  взагалi буде роль 
Державного департаменту. Чи матиме вiн вiдносний 
карт-бланш щодо регiону чи перетвориться  на при-
даток Ради нацiональної безпеки у виробленнi зов-
нiшньополiтичних рiшень, як де-факто вiдбулося за 
президентства Обами?

- Яким чином створити та донести хорошу iсторiю 
(good story) про Україну до Вашингтона, яка б до того 
ж, як радить посол США в Українi Марi Йованович, ба-
зувалась  на  реальних фактах? Як створити наратив 
у Вашингтонi про Україну як  про країну, гiдну амери-
канських iнвестицiй у широкому розумiннi цього сло-
ва: iнвестицiй полiтичних, безпекових i бiзнесових, якi 
б потiм було бажання захищати?

- Наскiльки Сполученi Штати за президента Трампа 
вiдчуватимуть потребу посилити свою роль у про-
цесi врегулювання ситуацiї навколо Донбасу? У Києвi 
розглядають можливiсть запропонувати новому пре-
зиденту за згоди канцлера Нiмеччини та президента 
Францiї долучитись до Нормандського формату. Поки 
що пiдстав вважати, що Трамп буде в захопленнi вiд 
цiєї iдеї немає, оскiльки вiн послiдовно (що не зовсiм 
типово для нього) вiдстоював позицiю, що питанням 
України має займатись Нiмеччина. Iнша справа, що в 
2017 нi Нiмеччинi, нi Францiї буде особливо не до Нор-
мандського формату, тому новообраний президент 
США зможе  за бажання проявити лiдерство у цьому 
питаннi.

- Якими будуть умови для подальшої допомоги 
Українi? Усi американськi спiврозмовники переко-
нанi: будь-яка допомога США для України мiститиме 
ще бiльше умов, анiж вона мiстила за попередньої ад-
мiнiстрацiї. Грошi в обмiн на звiльнення Шокiна – це 
був лише початок такого пiдходу.

Загалом, резюмуючи, успiх України у  вiдносинах з 
Америкою Трампа  великою мiрою  залежатиме вiд  
того, наскiльки ефективно  Україна зможе  сформу-
лювати i донести новiй адмiнiстрацiї двi позицiї:

- Якою є додана вартiсть держави Україна для  
США?

- Наскiльки пiдтримка незалежної України вiдповi-
дає iнтересам Сполучених Штатiв?

От тодi українська крапля куди ефективнiше точитиме 
американський камiнь.
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