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Журнал «Огляд Україна 
Брюссель» поширюється 
безкоштовно серед аналітиків, 
фахівців, лідерів думок, 
чиновників та політиків 
України та Європейського 
Союзу. 

Відтворення матеріалів 
журналу допускається лише з 
посиланням на Журнал. Думки, 
висловлені авторами у Журналі, 
не обов’язково відображають 
позицію редакції. Лише автор є 
відповідальним за контент свого 
матеріалу. Автор відповідає 
лише за матеріал, наданий 
на мові оригіналу. Переклад 
статей зроблений третіми 
особами на замовлення 
редакції. Видавець не несе 
відповідальності за товари 
і послуги, що рекламуються 
в публікаціях. Фотографії з 
відкритих джерел. 

СЛОВОРЕДАКЦІЇ

О дна з найбільших 
країн Європи пе-
реживає непро-
сті трансформа-
ції, які ефектом 
метелика луна-

ють у різних куточках світу. З по-
тужними інтелектуальними та 
природніми ресурсами Україна 
здатна дивувати: політичними, 
технологічними та індустріаль-
ними рішеннями.  

Та як вплине на Україну на-
пруження міжнародних відно-
син? Чи виправдає вона споді-
вання мільйонів й відродиться 
всупереч гібридній війні Крем-
ля, що спотворює загальнолюд-
ські цінності й зіштовхує нації? 
Як поведуть себе Євросоюз та 
його члени, якщо українсько-
му лідерству не вистачить 
сил протистояти російському 
лобізму у Європі? І яка роль від-
водиться маніпуляції інформа-
цією у цих процесах?

Ці питання спонукали нас 
заснувати майданчик для 
осмислення подальших євро-
інтеграційних прагнень Укра-
їни, відношення держав до 
зобов’язань всіх причетних 
сторін в межах міжнародного 
права, спільного пошуку варі-
антів розв’язання загроз, що 
стоять перед світовою спіль-
нотою. 

Будучи залученими в Брюсселі 
та Києві, маючи широку мережу 
партнерів серед експертів, жур-
налістів, чиновників, політиків, 
представників міжнародних ін-
ституцій та громадських орга-
нізацій обох сторін, ми віримо, 
що тільки через відкриту комуні-
кацію та пошук компромісів ми 
зможемо забезпечити стійкий 
розвиток наших економік, ста-
більність і безпеку наших полі-
тичних систем та процвітання 
наших суспільств. 

Тому ми забезпечуємо можли-
вість провідним спеціалістам з 
України та Євросоюзу коменту-
вати актуальні для обох сторін 
питання реформ, бізнесу, полі-
тики і права у форматі «дорадчо-
го голосу», адже саме нам, спо-
живачам даного інформаційного 
продукту, вирішувати, як вплине 
їхня компетентна думка на наші 
настрої та наміри. 

Колаж науково-популярної 
аналітики, інтерв’ю з особа-
ми, чий голос має значення, та 
можливість маніфестувати свій 
потенціал зробити цей світ кра-
щим – такий мультифункційний 
двомовний інструмент ми про-
понуємо нашим читачам для ви-
ходу за рамки офіційної чи наві-
юваної інформації.

Отож запрошуємо до перегля-
ду нашого першого номеру жур-
налу Brussels Ukraїna Review! 
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Після десяти-
ліття криз у 
Європейсько-
му Союзі (ЄС) 
з приходом 
нових лідерів 

у його установах відчутний не-
однозначний настрій.

З одного боку, невдачі та не-
передбачувані обставини не-
далекого минулого тривають, 
з ними ще не покінчено, деякі 
негативні складові можуть на-
віть повернутися та посилитися. 
Криза євро остаточно ще не подо-
лана – особливо актуальним є це 
питання напередодні прогнозо-
ваного глобального економічного 
спаду. Росія почала використову-
вати військову агресію проти своїх 
сусідів, застосовуючи гібридні ме-
тоди впливу на демократичні під-
валини ЄС. Китай стає системною 
загрозою ліберальної демократії, 
глобально ілюструючи новий тип 
авторитаризму.  Brexit послаблює 
Велику Британію та ЄС. Трансатлан-
тичні відносини перебувають у неза-
довільному стані, сказати б, навіть у 
стані екзистенційної кризи. 

НОВА ДІЙСНІСТЬ 
ЄВРОПИ ТА ЇЇ 
НАСЛІДКИ ДЛЯ 
УКРАЇНИ

П
О

Л
І

 Т
И

К
А

РОЛАНД ФРОЙДЕНШТАЙН, ДИРЕКТОР 
ПОЛІТИЧНИХ ПРОГРАМ ЦЕНТРУ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ВІЛФРІДА МАРТЕНСА, БРЮССЕЛЬ 

НОВА ДІЙСНІСТЬ ЄВРОПИ ТА ЇЇ 
НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
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ЄС зараз не 
в найкращій 
формі, проте 
у відносинах 
з Україною 
є місце для 
оптимізму.

НОВА ДІЙСНІСТЬ ЄВРОПИ ТА ЇЇ 
НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Європа все ще намагається бо-
ротися проти неврегульованої 
міграції, а кількість шукачів при-
тулку повільно зростає. Зреш-
тою, і популізм, і націоналізм 
досягли зловісних успіхів на 
виборах у ЄС, створюючи загро-
зи подальшому існуванню лібе-
ральної демократії, принципів 
стримування та противаг і бага-
тьох інших цінностей, на яких 
побудований ЄС. Та й кліматич-
ні зміни стають настільки по-
мітними, що їх вже не можна 
ігнорувати – вони починають 
впливати на економіку та вно-
сити додаткову напруженість у 
політичні відносини.

З іншого боку, ЄС залишаєть-
ся єдиним цілим, попри заяви 
популістів на тлі їхніх поодино-
ких виборчих успіхів, особливо 
після референдуму про Brexit, 
а також перемоги Дональда 
Трампа у 2016 році. Найважчий 
етап кризи євро вже позаду. І 
НАТО, і США досить активно — 
незважаючи на зауваження До-
нальда Трампа – спрямовують 
фінансування на посилення єв-
ропейської безпеки. На остан-
ніх виборах до Європарламенту 
були побоювання, що ЄС може 
істотно посунутися в бік націо-
налізму, але, на щастя, цього не 
сталося.

І поки ліберальній демокра-
тії кидають виклик на її власній 
території, навряд чи можна спо-
діватися, що на таких дале ких 
теренах, як Москва чи Гонконг, 
можливі позитивні зрушення.
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Другий факт про Україну: 
військова та гібридна агресія 
Росії була ефективно призупи-
нена, українці в цьому знайш-
ли безпрецедентний сенс на-
ціональної єдности, бажання 
жити в сучасній європейській 
демократичній країні істотно 
посилилося. А впевненість, що 
майбутнє України з Заходом, а 
не з Росією, значно зросла.

Третій факт полягає в тому, 
що зусилля Володимира Зелен-
ського – нового перспективно-
го очільника в боротьбі з коруп-
цією – побудувати тривалий 
мир у Східній Україні – при-

речені на 
н е в д а ч у, 
поки Во-
л о д и м и р 
Путін дотри-
мується своєї 
лінії. Отже, на 
розбудову миру 
може піти пев-
ний час. 

Е н е р г е т и ч н а 
безпека України 
значно залежатиме 
від сили, з якою Ні-
меччина та партне-
ри в ЄС готові чинити 
тиск на Росію та мак-
симально неупередже-
но ставитися до Києва, 
поки газова угода не буде 
відновлена на початку 2020 
року.

З огляду на 
всі кризові 
моменти, 
подальше 
розширення ЄС 
для більшости 
країн-членів 
та їхнього 
населення є 
однозначно 
не бажаним. 
Особливо 
побоюються 
приєднання 
нових членів 
Німеччина, 
Франція, 
Нідерланди й 
Австрія. 

ЄС перебуває тепер, можли-
во, не в найкращій формі, але 
є певні причини дивитися в 
майбутнє з оптимізмом. Зокре-
ма, масштабна підтримка, що 
отримала Урсула фон дер Ляєн 
напередодні свого головування 
в Європейській комісії, є досить 
втішною новиною.

Саме з таким Європейським 
Союзом Україна буде мати спра-
ву в найближчі роки. Щодо самої 
України, то три речі є очевидни-
ми. По-перше, це оновлення, 
яке почалося з Революції Гідно-
сти (Євромайдану): воно дало 
країні п’ять безцінних років. Це 
ті позитивні зрушення, яких не 
можна було одразу очікувати ві-
дразу після Помаранчевої рево-
люції 2004 року. Президентство 
Петра Порошенка також мало 
кілька позитивних наслідків: 
вторгнення Росії у 2014 році 
було зупинено армією, зокрема, 
завдяки підтримці Заходу. Еко-
номіка України (національна 
валюта зокрема) була успішно 
стабілізована. Державна служба 
зазнала значних змін, і ставлен-
ня до ЄС з боку населення знач-
но покращилося – багато в чому 
завдяки запровадженню безвізо-
вого режиму та вагомій фінан-
совій підтримці. Надзвичайно 
активно в останні роки себе за-
рекомендувало громадянське 
суспільство України. Але стара 
адміністрація не змогла дове-
сти на виборах 2019 року, що 
вона має право залишатися при 
владі; зокрема, попередній уряд 
майже не звертав уваги на пи-
тання боротьби з корупцією.
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Що все це означає для України на 
наступні кілька років? Насамперед, 
Україна повинна продовжувати ре-
форми та зміни в суспільстві, і не 
тому що ЄС заявляє про це, але за-
ради самої себе. Це є ключовим мо-
ментом реформ.

Важливим позитивним зрушен-
ням є посилення відносин з НАТО, 
ЄС та окремими державами-чле-
нами ЄС, готовність цих країн під-
тримати Україну в захисті її інте-
ресів проти російської агресії.

З огляду на всі вищевказані 
кризові моменти, подальше роз-
ширення ЄС для більшости кра-
їн-членів та їхнього населення є 
однозначно не бажаним. Особли-
во побоюються приєднання но-
вих членів Німеччина, Франція, 
Нідерланди й Австрія. І якщо в 
наступне десятиліття ще буде 
яке-небудь розширення, то це бу-
дуть країни Західних Балкан. І це 
означає, що Україна не зможе в 
осяжному майбутньому розрахо-
вувати на ясну перспективу всту-
пу до ЄС.

Утім, це добра нагода 
посилити свої зв’язки з ЄС, якщо 
продовжуватимуться позитивні 
зміни та активна співпраця з 
ЄС в економіці та безпеці. Адже 
на сьогодні продемонстровано, 
що солідарність ґрунтується 
на спільних цінностях, тоді 
коли всі учасники стикаються 
з глобальною ненадійністю, а 
також російською агресією. Така 
солідарність – добра основа для 
спільного майбутнього в Європі.

BEHIND THE DIGITAL 
CURTAIN CIVIL SOCIETY 
VS STATE SPONSORED 
ATTACKS
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ГРУПА 
ПІДТРИМКИ 
УКРАЇНИ: 
ЩЕ ОДНА 
ЦІЛЬОВА 
ГРУПА?

З моменту незакон-
ної анексії Криму 
Росією у березні 
2014 року ЄС та 
його країни-чле-
ни значно збіль-

шили підтримку політич-
них та економічних реформ 
в Україні. Відразу ж після 
згаданих подій Європей-
ська комісія (Єврокомісія) 

відреагувала на інституційно-
му рівні, створивши у квітні 
2014 року спеціальну цільову 
групу, тепер відому як Група Єв-

рокомісії з підтримки України 
(SGUA). Що означає ця інститу-
ційна інновація і, що найваж-

ливіше, чи спроможна струк-
тура SGUA ефективно сприяти 
впровадженню політичних та 

економічних реформ в Україні? 
У цій статті містяться відповіді 
на обидва запитання та розкри-

вається додана вартість SGUA.

ГРУПА 
ПІДТРИМКИ 
УКРАЇНИ: 
ЩЕ ОДНА 
ЦІЛЬОВА 
ГРУПА?

SGUA покликана 
підтримати та 
пришвидшити 
процес реформ 
в Україні

НІЛС СМІТС, ПОСТДОКТОРАНТСЬКИЙ 
НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ІНСТИТУТУ 
МІЖНАРОДНИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ 
СТУДІЙ ЛЕВЕНСЬКОГО КАТОЛИЦЬКОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ (1) , 
СТАЖИСТ BLUE BOOK У 
ГРУПІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
КОМІСІЇ З ПІДТРИМКИ 
УКРАЇНИ (ЖОВТЕНЬ 
2018 – ЛЮТИЙ 2019)
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Щоб зрозуміти SGUA як ор-
ганізацію, для початку варто 
з’ясувати місце цільової групи 
у системі інституцій ЄС. SGUA 
функціонує в багатоінституцій-
ному середовищі, одночасно 
співпрацюючи і з інституціями 
ЄС, і з закордонними партне-
рами (див. Схему 1). Основною 
метою SGUA є пришвидшення 
реформ у контексті виконання 
Угоди про асоціацію між Укра-
їною та ЄС / Створення погли-
бленої і всебічної зони вільної 
торгівлі й розширених струк-
турних реформ.

У сфері дипломатичних від-
носин ЄС та України SGUA тіс-
но співпрацює з Європейською 

службою зовнішніх справ (EEAS). 
Через ці офіційні канали та чис-
ленні обміни на рівні експертів 
SGUA прямо чи опосередковано 
на постійній основі контактує з 
українськими чиновниками. Це 
забезпечує тісний і регулярний 
діалог з українськими партне-
рами для надання експертних 
висновків, поширення інфор-
мації, відстежування реформ 
та аналіз ефективности наданої 
підтримки. 

Група підтримки разом з 
Представництвом ЄС в Киє-
ві також розробляє механізм 
впровадження програм ре-
форм, здійснює керівництво 
цим процесом та моніторинг 
його перебігу (2). Оскільки 
певна частина штату SGUA 
постійно працює в офісі Пред-
ставництва ЄС, штаб-квар-
тира у Брюсселі має прямі 
зв’язки з українськими стей-
кхолдерами вищезгаданих 
програм реформ, включно з 
місцевими організації гро-
мадянського суспільства та 
бізнес-середовищем. Саме 
Представництво ЄС регу-
лярно організовує зустрічі 
стейкхолдерів, моніторить 
імплементацію поточних 
програм та активно вивчає 
нові потреби українського 
суспільства, які в перспек-
тиві можуть потребувати 
нових програм реалізації 
та підтримки. 

Місце SGUA в багатоінституційному 
середовищі
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Схема 1. Група підтримки 

України (SGUA) у мережі 

міжнародних інституцій

УРЯД
УКРАЇНИ

ЗАРУБІЖНІ
ПАРТНЕРИ

(США, Канада, Норвегія,
Швейцарія,...)

ПАРТНЕРИ ЩО 
ВИКОНУЮТЬ ПРОЕКТИ 

ТА МІЖНАРОДНІ
ФІНАНСОВІ 
УСТАНОВИ

КРАЇНИ- 
ЧЛЕНИ ЄС

DG NEAR

ЄВРОПЕЙСЬКА СЛУЖБА
ЗОВНІШНІХ

СПРАВ

ПРЕДСТАВНИЦТВО
ЄС У КИЄВІ SGUA

З точки зору внутрішньої струк-
тури Єврокомісії, SGUA є части-
ною Генерального директорату з 
питань сусідства та переговорів 
щодо розширення (DG NEAR). 
Поряд з іншими повноваження-
ми в компетенцію цього дирек-
торату входять завдання, пов’я-
зані з усіма країнами «Східного 
партнерства». Це є важливим 
активом, зважаючи на те що це 
сприяє обміну й поширенню 
найкращих способів вирішен-
ня спільних викликів «Східного 
партнерства» та координації 
регіональних програм.

SGUA постійно взаємодіє з 
країнами-членами ЄС, і це є не 
лише внеском у програми, що 
фінансуються Євросоюзом, а 
й додатковою двосторонньою 
підтримкою реформ в Україні, 
на які з 2014 року виділено біль-
ше ніж 1,4 мільярда євро. 

Щоправда, ця цифра не пов-
на, з огляду на те що точно не-
відомо, скільки коштів було на-
дано кожною країною-членом 

ЄС окремо, адже поки що 
відсутня єдина методологія 
розрахунку частки допомоги 
Україні на кожного з донорів. 

Велика кількість програм 
SGUA впроваджується через 
агенції розвитку окремих 
країн-членів, деякі програми 
включають допомогу від кіль-
кох європейських країн одно-
часно, і це є підтвердженням 
тісної взаємодії між SGUA та 
країнами-членами ЄС. SGUA 
допомагає координувати 
підтримку та інформує краї-
ни-члени про програми ЄС та 
інші теми, що мають спільний 
інтерес, наприклад, стратегіч-
на комунікація. 

У контексті співпраці з іно-
земними партнерами, такими 
як Міжнародний валютний 
фонд (МВФ), Європейський 
банк реконструкції та розвит-

ку (ЄБРР), Європейський ін-
вестиційний банк (ЄІБ), Про-
грама розвитку ООН, США, Ка-
нада, Швейцарія та Норвегія, 
проводяться регулярні коор-
динаційні зустрічі в межах DG 
NEAR, та двосторонні зустрічі 
SGUA з відповідними парт-
нерами. Зазначене гарантує 
максимально ефективне вико-
нання пакету реформ та вико-
ристання фінансових ресурсів,

Тріада реформ 
– юстиція, 
медіа та 
правоохоронні 
органи – 
структурно 
посилює 
громадянське 
суспільство, 
передаючи 
навички 
виконавцям 
на місцях і 
таким чином 
поступово 
зменшує 
потребу у 
міжнародній 
допомозі.
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що надані МВФ, ЄБРР, ЄІБ та 
відповідними партнерами (на-
приклад, Програма розвитку 
ООН, банк «Kreditanstalt für 
Wiederaufbau» (3), Норвезька 
рада у справах біженців тощо). 

Координування співпра-
ці міжнародних партнерів та 
виконавців програм каталізує 
впровадження реформ в Украї-
ні та є надзвичайно важливим, 
оскільки допомагає уникнути 
дублювання проєктів, а також 
гарантує відповідність цільо-
вим запитам. Представництво 
ЄС в Україні відповідальне за 
координацію донорів на місцях. 
Об’єднання ресурсів є ще одним 
активом, що збільшує ефектив-

ність ініціатив задля реформ. 
Таким чином, SGUA можна 

вважати каталізатором політич-
них та економічних реформ у цій 
мережі інституцій, оскільки ця 
структура відіграє ключову роль 
у координації проєктів реформу-
вання та забезпеченні реалізації 
програм на основі реальних по-
треб.

Окрім функцій у системі ін-
ституцій, SGUA має власні уні-
кальні особливості. По-перше, 
вона об’єднує експертів з ключо-
вих напрямків реформ: юстиція, 
енергетика, освіта (див. Схему 2). 
Співробітники Єврокомісії з пи-
тань політик по лінії Генераль-
них директоратів Єврокомісії, 
наприклад, з економічних та фі-
нансових питань, з питань вну-
трішньої політики, з питань юс-
тиції, з питань енергетики, та з 
питань клімату – об’єднуються в 
єдину цільову групу, що фокусу-
ється на взаємодії з третьою кра-
їною (країною, яка не є членом 
ЄС – ред.) – Україною.  

У результаті синергії такого 
об’єднання створюється мере-
жа національних експертів, яка 

охоплює не лише професіоналів 
з відповідних напрямків і полі-
тик Генеральних директоратів, 
а й усіх експертів, які працюють 
за межами SGUA та навіть Єв-
рокомісії. І цей фактор не слід 
недооцінювати, оскільки члени 
SGUA мають досвід роботи та 
зв’язки в інших інституціях ЄС, 
країнах-членах та партнерських 
організаціях, а відтак у них є на-
лагоджені канали комунікації, 
що дозволяє з’ясувати найна-
гальніші питання з найбільш 
релевантним адресатом у най-
коротші терміни. 

Зважаючи на те що багато 
зі співробітників SGUA мають 
східноєвропейське або укра-
їнське походження та/або дов-
гий час працювали у сфері, що 
охоплювала цей регіон, у них є 
глибоке розуміння необхідних 
політичних та економічних ре-
форм, політичної культури та 
місцевих особливостей. Завдя-
ки спільній історії боротьби за 
незалежність від Радянського 
Союзу та досвіду адаптації на-
ціональних політичних та куль-
турних сфер до законодавства 
ЄС, відбувається ефективний 
обмін найкращими практика-
ми, а можливі ризики визна-
чаються на ранніх стадіях про-
єктів, а також вибудовується 
довіра між партнерами. 

Унікальність Групи підтримки України 
(SGUA)
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Не варто недооцінювати й мов-
ний фактор: більшість співро-
бітників володіє і українською, і 
російською мовами, що забезпе-
чує прямий доступ до докумен-
тів, засобів масової інформації 
та особистих контактів в Укра-
їні. Все це робить SGUA безцін-
ним центром експертизи з пи-
тань України в ЄС. 

Те що SGUA є цільовою гру-
пою, а не класичним директо-
ратом у структурі DG NEAR, 
дозволяє їй мати автономний 
статус та горизонтальну ієрар-
хію. Насамперед SGUA висту-
пає координатором взаємодії 
між різними інституціями та 
службами ЄС, такими як EEAS, 
Рада ЄС/держави-члени ЄС, та 
українськими урядовими струк-
турами й організаціями-вико-
навцями, наприклад, Програми 
розвитку ООН. 

По-друге, в результаті поєд-
нання горизонтальної внутріш-

ньої структури з індивідуаль-
ними професійними 

компетенціями 
кожного з 

екс-

Кон-
кретним при-

кладом того, наскіль-
ки така програмна підтримка 
впливає на повсякденне життя, 
є програма децентралізації, в 
результаті якої збільшується фі-
нансування органів місцевого 
самоврядування та уможливлю-
ється інвестування у покращен-
ня адміністративних послуг для 
населення, у якісний міський 
транспорт, та сучасну шкільну 
інфраструктуру. Це «перено-
сить» притаманний політиці 
ЄС принцип субсидіарности на 
Україну – місцеві громади най-
краще знають, на що спрямува-
ти кошти місцевого бюджету.

Інший аспект успішної співп-
раці SGUA з країнами-членами 

пертів SGUA відбувається по-
стійний обмін та координація 
досвіду. Щотижневі робочі зу-
стрічі співробітників є достат-
ньо відкритими для обміну 
думками та ідеями в межах ком-
петенцій, водночас кожен член 
SGUA сприймає якісне вирішен-
ня поставлених завдань як солі-
дарну відповідальність. 

Ще однією важливою рисою 
SGUA є її вирішальна роль у 
розробітку масштабних про-
грам підтримки інституційної 
розбудови та фундаментальних 

ЄС – здатність швидкого реагу-
вання на гострі кризові ситуа-
ції. Відповідь ЄС на міжнарод-
ний інцидент у Керченській 
протоці, коли Росія атакувала 
три українських судна і все ще 
продовжує перешкоджати віль-
ному судноплавству в україн-
ські порти Азовського моря (з 
листопада 2018 року), – це вияв 
гнучкої підтримки України Єв-
росоюзом. Завдяки позачерго-
вій координаційній зустрічі з 
країнами-членами, скликаній 
Групою підтримки України в 
Єврокомісії, а також вчасним 
візитам на місця подій членами 
SGUA та EEAS для кращого розу-
міння місцевих потреб, ЄС зміг 
пришвидшити та разом з парт-
нерами-виконавцями збільши-
ти фінансування вже запро-
ваджуваних програм (5), щоб 
полегшити фінансові труднощі 
мешканців Бердянська та Марі-
уполя через ситуацію з портами 
у цих містах. 

реформ у сферах верховенства 
права, боротьби з корупцією та 
децентралізації. Частину цих 
програм виконують агентства з 
розвитку країн-членів ЄС. З лип-
ня 2015 року SGUA адмініструє 
фінансову допомогу Україні, 
підтримуючи програму реформ 
адресним фінансуванням. 

З 2014 року SGUA у тісній 
співпраці з іншими інституція-
ми розробляє Щорічні програми 
дій з двосторонньої підтримки 
України, які в середньому ста-
новлять 200 мільйонів євро на 
рік (4). Крім того, за 2014 – 2019 
роки з обіцяних 4,4 мільярдів 
євро макрофінансової допомо-
ги, 3,3 мільярди були надані піс-
ля імплементації погоджених 
заходів з проведення реформ. 
Разом з міжнародними фінансо-
вими інституціями (ЄІБ, ЄБРР), 
ЄС підтримує реформи в Україні 
і це відображається в запевнен-
ні надати загальну суму розмі-
ром більш ніж 15 мільярдів 
євро протягом 2014-
2019 років, якщо 
реформи три-
ватимуть.

І остання, але не менш важ-
лива характеристика SGUA – це 
її інтегрований підхід до ре-
форм із залученням всіх гравців 
від ЄС. Найкращим прикладом 
цього є тісна співпраця щодо 
планування та виконання про-
грам у сфері юстиції, поліції та 
боротьби з корупцією з Консуль-
тативною місією ЄС, що є скла-
довою цивільної місії Спільної 
політики безпеки і оборони, яка 
має мандат на реформування 
сектору цивільної безпеки. 

Такий міжсекторальний під-
хід до реформ ефективно вті-
лений у заходах, що мають на 
меті посилення громадянського 
суспільства. Так, поєднуючи на-
ведені нижче механізми, SGUA 
сприяє проведенню сталих ре-
форм, які доповнюють одна 
одну: 
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1. Підтримка незалежних 

ЗМІ, які можуть висвітлю-
вати суспільні та політичні 
проблеми;

2. Посилення правових 
механізмів задля подолання 
безкарности;

3. Запровадження нової 
антикорупційної інститу-
ційної моделі для забезпе-
чення верховенства права 
(6). 

Ця тріада реформ – юсти-
ція, медіа та правоохоронні 
органи – структурно поси-
лює громадянське суспіль-
ство, передаючи навички 
виконавцям на місцях і 
таким чином поступово 
зменшує потребу у між-
народній допомозі.

Ця стаття розкриває місце 
SGUA у системі міжнародних та 
українських інституцій, а також 
її внутрішню структуру. Такий 
двосторонній підхід пояснює, 
яким чином SGUA розробляє 
ефективні програми політич-
них та економічних реформ, що 
продиктовані місцевими потре-
бами. Успішна їхня реалізація 
залежить від підтримки великої 
кількості стейкхолдерів. 

Отже, визначення пріорите-
тів у контексті виконання Угоди 
про асоціацію, а також регуляр-
на та тісна співпраця гаран-
тують тривалу відповідність 
реформ нагальним потребам. 
Серйозний нагляд за процесом 
створення програм реформ з 
боку країн-членів ЄС та Гене-
ральних директоратів Євроко-
місії підвищує результативність 
реформ. Ефективність реформ 
забезпечується регулярним мо-
ніторингом проєктів, вчасною 
адаптацією графіка виконання 
у випадку непередбачуваних 
обставин. Сталість реформ за-
безпечується завдяки  міжсек-
торальному підходові, що, сво-

єю чергою, створює синергії між 
сферами реформ та розвиває по-
тенціал місцевих інституцій, з 
тим щоб продовжити реформу-
вання після того, як завершить-
ся фінансування Євросоюзом. 
У такому разі ефект від реформ 
максимізується, оскільки вони 
стають невід’ємною частиною 
громад, а це також наближує 
Україну до ЄС.
Інформація, викладена у цій 

статті, взята з відкритих дже-
рел, а висловлені думки є осо-
бистим поглядом автора і не 
претендують на відповідність 
поглядам SGUA та її учасників. 
Цей текст був перекладений з анг-
лійської, і лише оригінал – англій-
ською мовою – належить авторо-
ві.

Примітки:
(1) Цей проєкт люб’язно профі-

нансований з власних фондів Ле-
венського КУ.
(2) Програми реформ охоплю-

ють чотири пріоритетні сфери: 
інституції та якісне урядування, 
економічний розвиток, інфра-
структуру, енергоефективність і 

клімат; мобільність та рів-
ноправність учасників; та 
реалізовуються також у двох 
площинах: розвиток потенці-
алу для імплементації Угоди 
про асоціацію та створення 
зони вільної торгівлі, а також 
підтримка громадянського су-
спільства.
(3) Державний німецький 

банк розвитку.
(4) Група підтримки України 

разом з Представництвом ЄС в 
Україні схвалюють Щорічні про-
грами дій в межах Угоди про асо-
ціацію. Важливо, що зазначені 
програми розробляються разом 
з українськими партнерами, з 
урахуванням їхніх потреб, а та-
кож регулярно переглядаються і 
країнами-членами, і Єврокомі-
сією задля забезпечення більшої 
підтримки та прозорості у вико-
ристанні наданих коштів.
(5) «Спеціальні заходи ІІ 2017: 

Підтримка Сходу».
(6) Вищий антикорупційний 

суд України (ВАСУ), Національ-
не антикорупційне бюро (НАБУ), 
Спеціальна антикорупційна про-
куратура (САП).

Схема 2. Інституційна 

структура Групи 

підтримки України
ФІНАНСОВА
СПІВПРАЦЯ

ЕКОНОМІЧНІ ТА
ФІСКАЛЬНІ
РЕФОРМИ

СІЛЬСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО

ЮСТИЦІЯ І
ВНУТРІШНІ

СПРАВИ

ЕНЕРГЕТИКА І
ПРИРОДНЕ

СЕРЕДОВИЩЕ

НАУКА, ОСВІТА
І СОЦІАЛЬНА

ПОЛІТИКА SGUA

Підсумки: сприяння реформам, що є 
дійсно корисними для суспільства
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ЗОВНІШНЯ 
ПОЛІТИКА 
УКРАЇНИ ЧАСІВ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ: 
СТАРІ ВИКЛИКИ І 
ПРІОРИТЕТИ, НОВІ 
ПІДХОДИ?

ЗОВНІШНЯ 
ПОЛІТИКА 
УКРАЇНИ ЧАСІВ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ: 
СТАРІ ВИКЛИКИ І 
ПРІОРИТЕТИ, НОВІ 
ПІДХОДИ?

МАРИНА ЯРОШЕВИЧ, ЧЛЕН 
РАДИ ДИРЕКТОРІВ РАДИ 

ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 
«УКРАЇНСЬКА 

ПРИЗМА», РАДНИЦЯ 
ФУНДАЦІЇ «АЛЬЯНС 

ДЕМОКРАТІЙ», 
ДИРЕКТОР 

ПРЕДСТАВНИЦТВА 
СВІТОВОГО 

КОНҐРЕСУ 
УКРАЇНЦІВ ЗІ 

ЗВ’ЯЗКІВ З 
МІЖНАРОДНИМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ 
В БРЮССЕЛІ 

(2017-2019)

Ціну агресії треба збільшити до 
неприйнятного для агресора рівня

У   традиційних су-
спільствах пи-
тання зовнішньої 
політики дуже 
часто є друго-
рядним стосовно 

внутрішньої: майже всіх гро-
мадян значно більше цікавить 
власний добробут, наявність 
стабільної роботи, доступ до 
якісної медицини та освіти, а 
вже потім дружні відносини 
власної держави з сусідніми 
країнами чи заокеанськими 
партнерами. Проте в Україні 
внутрішня і зовнішня політика 
завжди були зрощені, особливо 
в останні роки, адже на буден-
не життя наших громадян вже 
шостий рік поспіль впливає 
неприхована російська агресія. 
Як наслідок, у суспільному дис-
курсі поряд з дискусіями про 
темпи економічного зростання, 
шляхи поборювання корупції та 
деолігархізації суспільства лу-
нають лейтмотиви «деокупації 
Криму», «припинення війни», 
«відновлення миру», «Мінських 

домовленостей», «переговорів 
у нормандському форматі», 
«звільнення полонених», а та-
кож останніми тижнями «фор-
мули Штайнмаєра». Перехід 
до нових підходів з викорис-
танням старих інструментів 
– це новий порядок денний 
президента Володимира Зе-
ленського, який знаходить як 
значну підтримку, так і неаби-
який опір у суспільстві. Його 
прагнення якомога швидше 
досягти домовленостей з ме-
тою зрушення ситуації з мер-
твої точки є зрозумілим і ви-
правданим, адже кожен новий 
лідер має лише обмежене «ві-
кно можливостей», яке з об’єк-
тивних і суб’єктивних причин 
неминуче стрімко звужувати-
меться з кожним його тижнем 
на посаді. Утім, можна зрозумі-
ти й тих, хто побоюється «бли-
скавичних домовленостей» без 
належного суспільного обго-
ворення, тому що за нашвид-
куруч закріпленими позитив-
ними результатами можуть 
ховатися довгострокові геопо-
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літичні втрати, шкода від яких 
може бути ще глибшою та три-
валішою за всі й без того глибо-
кі суспільні рани. 

Отже, для успішного розв’я-
зання надскладного завдан-
ня має бути дотримано трьох 
принципів: обережности (ви-
важености), проактивности 
та швидкости дій, адже під-
вішеність ситуації настільки 
набила оскому в міжнародних 
колах, що західні лідери гото-
ві вирішувати разом з росіяна-
ми долю України на власний 
розсуд, без участи чи згоди 
останньої. Фактично, ми вже 
стали свідками ситуації, коли 
Росія була повернута в Парла-
ментську асамблею Ради Єв-
ропи (ПАРЄ), а Україна лише 
поставлена до відома про це 
колективне рішення. Демарш 
української делегації чи бой-
кот осінньої сесії хоча і не за-
лишились непоміченими й на-
віть були частково підтримані 
дружніми державами, все ж 
мали більше символічний ха-
рактер, ніж практичний зміст. 
Політична кон’юнктура в Євро-
пі, як і в США, змінюється. Тому 
щоб не опинитися поза межа-
ми столу переговорів, не можна 
зволікати, треба діяти. Але і тут 
є «але». Діяти треба не наодин-
ці, адже прямі переговори без 
посередників, особливо з агре-
сором, який не має ні жалю, ні 
страху, ні сорому, – це пастка, 
яка може загнати нас у ще гір-
шу ситуацію, ніж попередній 
сценарій (1). Водночас роль су-
спільства не може зводитися 
лише до критики владних дій 
та власної бездіяльности. 

Навпаки, завдання грома-
дян – уникати будь-яких форм 
ворожнечі: соціальної, мовної, 
міжетнічної, релігійної, яка 
крім поляризації суспільства 
має за мету його ослаблення. 
Тож роль кожного – пильність, 
терпимість і постійне наро-
щення обізнаности про суть 
проблеми та потенційні шляхи 

її розв’язання – замість деше-
вих спекуляцій, почерпнутих та 
підхоплених із проросійських 
джерел.

Потрібне глибинне усвідом-
лення факту, що для вичерпного 
розв’язання ситуації на Донбасі 
необхідні комплексні заходи з:

• припинення бойових дій, 
що завдають найбільше 
прямої шкоди як військо-
вим, так і цивільному на-
селенню;

• зведення нанівець зовніш-
нього втручання шляхом 
виведення іноземних 
військ та інших незакон-
них збройних формувань, 
а також відновлення пов-
ного контролю України 
над державним кордоном 
з Росією. Це має покласти 
край повзучій агресії та 
подальшому підбурюван-
ню конфлікту ззовні;

Перехід до 
нових підходів з 
використанням 
старих 
інструментів 
– це новий 
порядок денний 
президента 
Володимира 
Зеленського, 
який знаходить 
як значну 
підтримку, так 
і неабиякий опір 
у суспільстві.

• залучення матеріальної 
допомоги, насамперед 
іноземних інвестицій, 
для відновлення і розвит-
ку Донбасу;

• створення передумов для 
інклюзивного діалогу з 
населенням Донбасу, а 
також із причетними сто-
ронами конфлікту за по-
середництва та під нагля-
дом західних партнерів.

Необережність у виборі по-
слідовності та засобів досягнен-
ня поставленої мети може віді-
грати деструктивну роль, тому 
мають рацію ті, хто вважає, що 
покласти край російській агре-
сії на Донбасі потрібно, але не 
коштом здачі національних ін-
тересів України. Найближчий 
виклик – підготова та вміле об-
стоювання українською сторо-
ною власних позицій на зустрічі 
«нормандської четвірки» на рів-
ні глав держав, де мають бути 
проявлені водночас гнучкість, 
принциповість та неабиякий 
дипломатичний хист. Це те, що 
стосується геополітичних та 
безпекових завдань для прези-
дента та Міністерства закордон-
них справ. Далі має долучитись 
Верховна Рада (ВР) у питанні 
прийняття законодавства щодо 
статусу Донбасу та порядку про-
ведення виборів на тимчасово 
непідконтрольних Україні тери-
торіях. А як щодо Уряду? 

Напередодні Уряд вніс, а ВР 
схвалила Програму діяльності 
Кабінету Міністрів України на 
найближчі п’ять років. Із пози-
тиву – питанням європейської 
та євроатлантичної інтеграції 
в ній присвячено окремий роз-
діл разом із згадками про намі-
ри України надалі наближатись 
до світових, зокрема європей-
ських, стандартів у низці галу-
зей. 
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Із негативу – відсутність чіт-
ких та зрозумілих пояснень 
щодо планів української дер-
жави надалі протидіяти росій-
ській агресії та відновлюва-
ти територіальну цілісність, 
захищаючи незалежність та 
суверенітет нашої держави. 
Натомість – лише абстрактні 
декларації про плани відбиття 
потенційних, а не вже наявних 
загроз. 

У центрі уваги цієї програ-
ми – добробут громадян, що, 
безсумнівно, є правильним 
напрямком руху. Лише чи 
можна досягти колективного 
щастя без турботи про тих, 
на чиї долі війна вже наклала 
відбиток? І чи варто забувати, 
що війна  має всі шанси і на-
далі множити кількість своїх 
жертв, якщо не буде спинена 
– військово, політично, еко-
номічно та інформаційно? 
Питання, звісно, риторичне. 
Допоки ж маємо обмежитися 
сподіваннями, що вже закрі-
плені пріоритети будуть не 
пустими обіцянками, а праг-
неннями, що перекладені на 
плани дій та підкріплені їх 
неухильним дотриманням. 
Серед них:

У сфері європейської інте-
грації:

• якнайбільша відповід-
ність усім економічним 
критеріям, запрова-
дженим для країн-кан-
дидатів на вступ до ЄС 
(Копенгагенським кри-
теріям);

• приєднання України 
до спільного економіч-
ного, енергетичного, 
цифрового, правового 
та культурного просто-
ру ЄС.

Уряд планує досягти цих ці-
лей шляхом:

• впровадження в укра-
їнське законодавство 
не менше, ніж 80% ак-
тів ЄС, передбачених 
Угодою про асоціацію;

Політична кон’юнктура в 
Європі, як і в США, змінюється. 
Тому щоб не опинитися поза 
межами столу переговорів, не 
можна зволікати, треба діяти.
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• забезпечення гро-

мадянам і бізнесу мож-
ливости повною мірою 
користуватися перева-
гами свободи руху лю-
дей, товарів, послуг та 
капіталу між Україною 
та ЄС;

• створення в усіх областях 
України офісів євроінте-
грації; сприяння розвит-
ку культурних та освітніх 
проєктів, бізнес-контак-
тів, а також залучення ЄС 
до економічних та інфра-
структурних ініціатив. 

У сфері євроатлантичної ін-
теграції:
• якнайбільша відповідність 

критеріям, закріпленим 
у Вашингтонському до-
говорі, зокрема політич-
ним, економічним і вій-
ськовим

• запровадження стандартів 
і процедур НАТО у секторі 
безпеки та оборони Укра-
їни

• наближення Річних на-
ціональних програм під 
егідою Комісії Україна - 
НАТО за змістом та фор-
мою до Плану дій щодо 
членства в НАТО

Досягнути цих показників Уряд 
планує шляхом:
• активного діалогу, залучен-

ня допомоги, проведення 
спільних навчань і тренін-
гів із відповідними підроз-
ділами НАТО та збройни-
ми силами держав-членів 
НАТО, зокрема з метою 
зміцнення безпеки Чорно-
го моря;

• розробки дієвого механізму 
здійснення демократич-
ного цивільного контро-
лю над діяльністю сектору 
безпеки та оборони, а та-
кож Національної системи 
стійкости      відповідно до 
критеріїв та практик НАТО 
(з інтеграцією гендерного 
компонента).

В оборонній сфері:
• готовність держави дати 

відсіч збройній агресії за 
всіма реалістичними сце-
наріями;

• нарощення бойових спро-
можностей, зокрема шля-
хом оснащення складових 
сил оборони сучасним 
озброєнням, військовою 
та спеціальною технікою, 
а також інфраструктурою 
та запасами;

• комплектація сил обо-
рони вмотивованим, 
професійним, усебічно 
забезпеченим та підго-
товленим особовим скла-
дом;

• залучення громадян до 
територіальної оборони 
України.

Втілити в життя ці завдан-
ня планується шляхом:
•  розробітку нової держав-

ної політики у сфері обо-
рони, зокрема, Стратегії 
воєнної безпеки України 
у відповідно до євроат-
лантичних підходів, а 
також Комплексної про-
грами розвитку Зброй-
них сил України

• введення в дію Плану обо-
рони України, що визна-
чить зміст, обсяги, вико-
навців, порядок і строки 
здійснення політичних, 
економічних, соціаль-
них, військових, науко-
вих, науково-технічних, 
інформаційних, право-
вих, організаційних та 
інших заходів щодо за-
хисту держави

• вдосконалення норма-
тивно-правової бази та 
управління оборонни-
ми ресурсами тощо. 

Висновки

Завдання нового політичного 
керівництва України у корот-
костроковій перспективі по-
лягає у формуванні міцних 
стосунків із західними парт-
нерами, з тим щоб створити 
коаліцію проти агресора і 
не допустити таким чином 
«блокування» західних лі-
дерів з Кремлем та тиску на 
Україну, зокрема щодо ви-
конання політичного блоку 
Мінських домовленостей 
раніше, аніж будуть викона-
ні безпекові.
У середньостроковій пер-
спективі Україна має зміц-
нювати оборонні й безпеко-
ві спроможності, розвивати 
та поглиблювати відносини 
з ЄС і НАТО, і також з їхньою 
допомогою збільшувати 
ціну агресії проти Украї-
ни до неприйнятного для 
агресора рівня, зменшува-
ти можливості для гри на 
наших внутрішніх уразли-
востях, залучати світову 
спільноту до відновлення 
територіальної цілісности 
та прискорення розвитку 
нашої держави.

Примітки:

(1) з 1 жовтня в Україні 
тривають акції протесту 
проти ухвалення так званої 
«формули Штайнмаєра» 
(яка передбачає відведення 
військ з лінії розмежування, 
амністію терористів та 
проведення виборів на тим-
часово окупованих тери-
торіях Донбасу). Акції «Ні 
капітуляції!» набувають 
масових форм по всій Укра-
їні. У народному віче в Києві 
6 жовтня взяли участь що-
найменше 10 тис. осіб.
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Один із мастодонтів Єв-
ропейського парламенту 
(ЄП) та відомий прибічник 
України в ЄС Елмар Брок був 
європарламентарем протя-
гом 40 років. Тепер завдяки 
глибоким знанням україн-
ської специфіки ексголову ко-
мітету закордонних справ 
ЄП тимчасово призначили 
радником із питань України 
голови Європейської комісії 
(ЄК) Жан-Клода Юнкера на 
останні місяці його пере-
бування на посаді. Що че-
кати від нової європейської 
кон’юнктури та якою має 
бути стратегія України у 
протидії російській агресії 
він розповів в ексклюзивно-
му інтерв’ю Brussels Ukraїna 
Review. 
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Пане Брок, чи це нова посада 
– радник з питань України? Чи 
буде вона збережена за нового 
складу Єврокомісії?

Ця посада була запроваджена за 
пропозицією пана Юнкера, чин-
ного президента Єврокомісії, щоб 
принести користь обом сторонам 
протягом перехідного періоду. Ця 
посада безоплатна. Мене попро-
сили допомогти протягом пере-
хідного періоду, оскільки у мене 
значний досвід співпраці з Укра-
їною. Тобто моя допомога може 
сприяти встановленню продук-
тивних відносин між сторонами 
у перехідний період. 

Як, на Вашу думку, ЄС має стави-
тися до України за президент-
ства Зеленського?

Ми бачимо, що в президента 
Зеленського дуже конструктивні 
цілі, і ми маємо допомогти йому. 
Ми також повинні бути корис-
ними у всьому, що стосується 
законодавства, необхідного для 
повної імплементації Угоди про 
асоціацію, або інших моментів, 
які можуть стати перешкодою 
для подальших інтеграційних 
процесів в Україні. Ми говоримо 
про Уряд, реформу правосуддя, 
незалежність судової системи 
від політики, публічне адміні-
стрування та повне дотримання 
Регламенту Верховної Ради та 
контроль за цим тощо.

Яким має бути підхід ЄС до 
України? І до Росії? Чого ми мо-
жемо очікувати від нової євро-
пейської влади?

Гадаю, що ЄС завжди підтри-
мував незалежність України та 
її право повернути території.

Як Ви оцінюєте факт підписан-
ня Володимиром Зеленським 
угоди щодо «формули Штайн-
маєра»?

Це питання виконання і 
контролю за виконанням. Пи-
тання в тому, на яких умовах 
будуть проведені вибори на оку-
пованих територіях. Ключовим 
для України є утримання контр-
олю на кордоні з Росією, з ураху-
ванням інтересів України. 

Тобто Мінська угода – це най-
краще, що є на сьогодні?

Дотепер це – єдиний чинний 
документ. І ми бачимо, що крок 
за кроком ми можемо виконати 
її умови угоди. Але така покро-
кова стратегія також потребує 
балансу інтересів, ми не може-
мо надавати переваги тій чи тій 
стороні.

Новий 
президент 
Єврокомісії 
Урсула фон 
дер Ляєн 
підтримувала 
ініціативи 
Ангели Меркель 
щодо України, 
коли була 
міністром 
оборони 
Німеччини. 
Тому я вважаю, 
що немає 
підстав 
очікувати 
радикальних 
змін у 
політиці ЄС.
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Чи будуть Німеччина та Фран-
ція дотримуватися жорсткої 
позиції щодо Росії у наступно-
му раунді переговорів у «нор-
мандському форматі»?

Так, звичайно. Росія поруши-
ла норми міжнародного права. 
І крок за кроком ми повинні 
підходити до ситуації, коли 
міжнародне право в Україні 
відновиться. І, відповідно, по-
кращиться ставлення до Росії. 

Як Ви вважаєте, чи підтри-
має Україну нова європей-
ська влада?

Новий президент Євро-
комісії Урсула фон дер Ляєн 
підтримувала ініціативи Ан-
гели Меркель щодо України, 
коли була міністром оборо-
ни Німеччини. Тому я вва-
жаю, що немає підстав очі-
кувати радикальних змін у 
політиці ЄС.

Але, наприклад, новий голова Європейської 
ради, Шарль Мішель, висловлювався за відміну 
санкцій проти Росії…

Він – голова Європейської ради, а ця посада не 
передбачає оперативних функцій. Санкції – ком-
петенція Єврокомісії. Однак, щодо поглядів Шарля 
Мішеля, то я не думаю, що він на боці Росії. Мені 
здається, що неправильно так трактувати його по-
зицію. Як прем’єр-міністр та член Європейської 
ради він підтримував уведення та розширення 
санкцій. 

Вам також варто написати про те, що ЄС робить 
для України безпосередньо або через свої фінансо-
ві інституції. З 2014 року ЄС та країни-члени нада-
ли Україні підтримки приблизно 18 мільярдів євро 
у формі кредитів, грантів та гарантій. Ми також 
відкрили наші кордони, ніхто такого ще не робив, 
навіть американці. Ми підписали Угоду про вільну 
торгівлю, а це – значне збільшення обсягу експор-
ту українських товарів до ЄС. Жодна з країн світу, 
навіть США, не зробила для України стільки, скіль-
ки зробив Європейський Союз. І ми повинні брати 
до уваги факти та цифри, а не телефонні розмови 
Дональда Трампа!

То Ви вважаєте, що санкції будуть продовжені?

Насьогодні ціна санкцій для ЄС значно більша, 
ніж для США. До того ж обсяги торгівлі між Росі-
єю та США збільшилися за останні п’ять років. По-
гляньте на цифри. 
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Незважаючи на це, США та 
інші країни висловлюють ба-
гато критики з приводу того, 
що ЄС не так багато робить для 
України…

Це – пропаганда! Вони нічого 
не роблять! Що стосується фі-
нансів, ми робимо у 20 – 25 разів 
більше, ніж США. Одного дня 
Україна це усвідомить. 

Що може вплинути на безвіз зі 
сторони України?

Чи надали США безвізовий 
режим Україні? Чи погодилися 
вони на зону вільної торгівлі? 
Чи є Угода про асоціацію між 
Україною та США?

Тобто Ви вважаєте, що політи-
ка ЄС щодо України за остан-
ні п’ять років була достатньо 
сприятливою?

Хто зробив більше?

Як Ви вважаєте, ЄС одноголос-
ний у питаннях щодо України?

У різних країн-членів ЄС – різ-
ні підходи до питань, пов’язаних 
з Україною. Попри це, санкції 
продовжуються і продовжують-
ся. Одноголосно. Що насправді 
важко, це те, що нам постійно 
дорікають, що ми нічого не ро-
бимо. І нам стає складно пояс-
нювати це нашим громадянам.

Отже, Ви очікуєте, що така по-
літика триватиме…

Чи є підстави думати інакше?

Що Ви думаєте з приводу Кри-
му? Чи є у нас шанс повернути 
його? Новообраний президент 
України вірить у це, однак ба-
гато хто налаштований скеп-
тично…

Спочатку треба розв’язати 
питання сходу України.

«Формулою Штайнмаєра»?

Чим завгодно… Крок за 
кроком, зважаючи на інтере-

си України. Усі можливі варі-
анти обговорюватимуться в 

українському Уряді. 

Та все ж таки, чи є у нас шанс 
повернути Крим? Через де-

сять років чи двадцять?

Єдине, що я знаю, що Ні-
меччині знадобилося 45 ро-

ків, щоб об’єднатися знову. 
Тобто у нас є вже певний дос-

від.

Отже, шанс є…

Зробіть Україну успіш-
ною, демократичною дер-
жавою з високим рівнем 
життя, і люди у Криму 
побачать, що вони мо-
жуть бути успішнішими 
у вільній Україні, ніж у 
Росії. Тоді це стане мож-
ливим. Реформуйте вашу 
державу! І ви стане силь-
нішими. І з цим ми, Євро-
союз, можемо допомогти. 
Зі стратегією, лібералі-
зацією візового режиму, 
інвестуванням в Україну, 
з впливовими та незалеж-
ними інституціями, які 
діють у площині верховен-
ства права. Ми ніколи не 
визнаємо анексії Криму, 
і Київ не повинен її визна-
вати. Але на сьогодні вар-
то зосередитися на тому, 
як закінчити цю нищівну 
війну.

У різних країн-
членів ЄС – 
різні підходи 
до питань, 
пов’язаних з 
Україною. Попри 
це, санкції 
продовжуються і 
продовжуються. 
Одноголосно. 
Що насправді 
важко, це те, що 
нам постійно 
дорікають, що 
ми нічого не 
робимо. І нам 
стає складно 
пояснювати 
це нашим 
громадянам.
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Наскільки 
відомо «королю 
нетворкінгу», 
українці мало 
користуються 
перевагами, які 
надає членство 
в професійних 
об’єднаннях, 
аналітичних 
центрах або 
громадських 
організаціях. 
Брюссель навіть 
більше, ніж 
Женева чи Нью-
Йорк, є центром 
проактивної 
поведінки.
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ЛОБІЮВАННЯ 
УКРАЇНИ В 
БРЮССЕЛІ: 
МОТИВИ, СПОСОБИ 
ТА МОЖЛИВОСТІ. 
АБО ЯК 
ЕФЕКТИВНО 
ВЗАЄМОДІЯТИ НА 
КОРИСТЬ КИЄВА

ЛОБІЮВАННЯ 
УКРАЇНИ В 
БРЮССЕЛІ: 
МОТИВИ, СПОСОБИ 
ТА МОЖЛИВОСТІ. 
АБО ЯК 
ЕФЕКТИВНО 
ВЗАЄМОДІЯТИ НА 
КОРИСТЬ КИЄВА

Один зі співзасновників 
німецької Партії зелених 
та перший «зелений» член 
Європейського парламенту, 
Франк Швальба-Гот відо-
мий у Брюсселі як «король 
нетворкінгу». За більш ніж 
30 років у столиці ЄС Франк 
реалізував безліч різнома-
нітних проєктів, організу-
вав десятки конференцій і 
допоміг сотням людей до-
нести до політиків свої ідеї, 
які здатні надихати. Він 
також організовує заходи, 
що об’єднують спеціалістів 
різних національностей та 
сфер діяльности, бо переко-
наний, що «сам на сам ми 
не можемо змінити світ на 
краще, для цього треба спіл-
куватися з іншими». Понад-
те, щомісяця він запрошує 
молодь з різноманітних 
куточків світу відвідати 
різноманітні заходи у Брюс-
селі, зустрітися з відомими 
політиками й громадськи-
ми активістами та повчи-
тися досвіду у нього. Франк 
переконаний: один місяць у 
Брюсселі може дати досвід, 
що змінить ціле життя.

НА ОСНОВІ ІНТЕРВ’Ю 
З ФРАНКОМ 
ШВАЛЬБА-ГОТОМ, 
БРЮССЕЛЬСЬКИМ 
«КОРОЛЕМ 
НЕТВОРКІНГУ»

Столиця Європей-
ського Союзу (ЄС), 
ш т а б - к в а р т и р а 
НАТО, локація 
багатьох інших 
міжнародних по-

літичних та комерційних орга-
нізацій, Брюссель залишаєть-
ся одним з найкращих місць 
для просування нових ідей, які 
стануть у пригоді всьому світу. 
Місто є навіть кориснішим для 
країн, що розвиваються, оскіль-
ки вони намагаються наздогна-
ти та триматися на рівні з демо-
кратичними та економічними 
здобутками. 

Ось чому бути почутою у Брюс-
селі є надзвичайно важливо 
для України – країни, яка праг-
не європейських цінностей та 
спрямована на інтеграцію з ЄС. 
У Брюсселі є декілька україн-
ських організацій, що працю-
ють на досягнення цієї мети. 
Окрім офіційних дипломатич-
них місій України в ЄС та НАТО, 
Посольства України в Бельгії, 
у бельгійській столиці діють 
«Офіс зв’язку українських ана-
літичних центрів у Брюсселі», 
«Промоут Юкрейн» («Promote 
Ukraine»), «Об’єднання українок 
Бельгії», «Бізнес Рада ЄС – Укра-
їна» та інші. 
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Одні з них сфокусовані на питаннях культури, інші 
прагнуть стати впливовими гравцями на українсько-єв-
ропейській політичній арені. У столиці ЄС також діють 
окремі українці, які взяли на себе відповідальність за 
промоцію України, працюючи в політиці або бізнесі. 
Оскільки активне лобіювання України почалося лише 
після Євромайдану, українцями потрібно засвоїти ще 
багато уроків. 

Ми запитали у Франка, як Україні скористатися 
можливостями лобіювання, які існують у Брюсселі 
(наприклад, можливість впливу на політику ЄС через 
треті країни).

Франк 
наголошує, 

що політика ЄС 
переважно заснована на 

консультаціях. Квазіуряд ЄС 
– Європейська комісія (Євро-
комісія) – регулярно консуль-
тується зі стейкхолдерами на 
кшталт асоціацій та об’єднань 
до початку процесу створен-
ня нових політик або законо-
давства та, власне, й під час 
роботи над ними. Цінним для 
України може стати те, що 
більшість організацій, асоці-
ацій та аналітичних центрів 
Брюсселя передбачають повне, 
асоційоване членство або ста-
тус спостерігача. До прикладу: 
найбільша можливість нетвор-
кінгу в Брюсселі для всіх, хто 
причетний до галузі охорони 
навколишнього середовища 
– це Європейське екологічне 
бюро (ЄЕБ) – мережа, що об’єд-
нує більш ніж 150 громадських 
організацій у цій царині. Ок-
ремі країни, що не є членами 
ЄС, стали партнерами ЄЕБ. Зо-
крема, це Міжнародна асоціа-
ція охоронців річок з Молдови 
(Еко-ТІРАС), повний член ЄЕК, 
а найбільш досвідчений пред-
ставник цієї асоціації навіть 
став членом правління ЄЕК. 

Наскільки відомо «королю 
нетворкінгу», українці мало 
користуються перевагами, які 
надає членство в професійних 
об’єднаннях, аналітичних цен-
трах або громадських організа-
ціях. Брюссель навіть більше, 
ніж Женева чи Нью-Йорк, є цен-
тром проактивної поведінки. 
Франк зазначає: «З мого досвіду, 
проактивність в інституційному 
плані не закладена у генетичній 
пам’яті пострадянської куль-
тури». Сам Франк Швальба-Гот 
завжди відкритий до нових 
можливостей, які дарує життя. 
Прогулюючись Брюсселем, він 
споглядає навколо і, помітивши 
цікаве, не пропускає шанс зупи-
нитися (навіть якщо він поспі-
шає на зустріч) та познайомити-
ся з кимось або чимось новим. 
Він активно обмінюється візитів-
ками. 

Під час нашої прогулянки Єв-
ропарламентом, він вітається з 
його членами, їхніми помічни-
ками та навіть з невідомими осо-
бами. Ця неординарна персона 
завжди відкрита, щаслива та до-
ступна до спілкування з людьми. 
Він захоплюється співпрацею, 
об’єднує абсолютно різних за сфе-
рами діяльности людей та вчить 
їх взаємодіяти. Франк продовжує: 
«Українським асоціаціям або НУО 
варто шукати брюссельські орга-
нізації з дотичними сферами ін-
тересів та приєднуватися до них. 
Для університетів це може бути, 
наприклад, Європейська асоці-
ація університетів, для профспі-
лок – Європейська конфедерація 
профспілок тощо. Участь у цих ор-
ганізаціях не завжди обумовлена 
членськими внесками. Більшість 
із них зацікавлена у розширенні 
географії співпраці. 

Українським 
асоціаціям або 
НУО варто 
шукати 
брюссельські 
організації з 
дотичними 
сферами 
інтересів та 
приєднуватися 
до них. Для 
університетів 
це може бути, 
наприклад, 
Європейська 
асоціація 
університетів, 
для профспілок 
– Європейська 
конфедерація 
профспілок 
тощо.
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25Ми виходимо з будівлі Європар-
ламенту, і, замість того щоб, 
побачивши нову виставку, по-
думати: «Немає часу, мерщій 
додому!», усвідомлюємо: «Це 
може бути нова можливість!» І 
ми підходимо ближче, цікаво 
проводимо час, обмінюємося ві-
зитівками з іншими відвідувача-
ми. Непросто полишити нашу 
маленьку зону комфорту, поча-
ти зустрічати нових людей, під-
ходити до незнайомців… Однак 
саме так працює світ сьогодні. 
Щоб бути демократичною кра 
їною, відкритою до глобальних 
можливостей, Україна має стати 
на цю стежину. Як ми вже пере-
коналися, діяльність та розробі-
ток у Брюсселі проєктів, що захо-
плюють, вимагає проактивного 
підходу, ентузіазму, оптимізму 
та відкритості. 

Сподіваємося, що використо-
вуючи ці рекомендації, а також 
можливості, надані Угодою про 
асоціацію між Україною та ЄС, у 
Брюсселі буде все більше і більше 
українських стейкхолдерів, які 
наближатимуть Україну до ЄС.  

Крім 
того, роз-

мір внеску для 
університету, компанії 

або іншої організації з України 
може бути меншим, ніж для ана-
логічних учасників із Франції або 
Німеччини». 

Франк називає чотири перева-
ги членства в наявних у Брюсселі 
об’єднаннях для українських орга-
нізацій. 

По-перше, поінформованість 
про плани розвитку законодав-
ства ЄС та можливість вплинути 
на них. 

По-друге, можливість познайо-
митися та співпрацювати з людь-
ми, які виконують роботу, подібну 
до вашої, але в інших умовах, і які 
можуть поділитися власним до-
свідом та викликами. Це не лише 
допоможе вам знайти нові підхо-
ди, а й розширить ваш професій-
ний світогляд. 

По-третє, належність до вели-
кої сім’ї: ви не відчуватимете себе 
покинутими на узбіччі між ЄС та 
Росією.

І по-четверте, шанс знайти 
партнера для вашого майбутньо-
го проєкту. 

Франк підсумовує: «Найкра-
щий час відвідати Брюссель, звіс-
но, коли там відбуваються заходи 
у вашій сфері інтересів. Усі без 
винятку згадані об’єднання про-
водять загальні збори, на яких зу-
стрічаються їхні члени. Відвідати 
їх – найкращий, але не єдиний 
шанс. Дуже результативним буде 
затриматися ще на два-три дні, 
щоб закріпити контакти з людь-
ми, з якими ви познайомилися. 
Вам також варто скористатися 
можливістю поспілкуватися з по-
садовими особами Єврокомісії та 
членами комітетів Європарламен-
ту, відповідальними за питання, 
пов’язані з Україною». 

Після короткого спілкування 
з Франком Швальба-Готом ми 
дійшли висновку: світ став би кра-
щим, якби кожна особа з різними 
поглядами була б так само ж від-
критою до спілкування з іншими, 
як Франк. 
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ЄС ПРОТИ 
РОСІЙСЬКОЇ 
ДЕЗІНФОРМАЦІЇ: 
ВІД МОГЕРІНІ 
ДО БОРРЕЛЯ

ЄС ПРОТИ 
РОСІЙСЬКОЇ 
ДЕЗІНФОРМАЦІЇ: 
ВІД МОГЕРІНІ 
ДО БОРРЕЛЯ

Досягнення 
Могеріні щодо 
дезінформації

ЯНА БРОВДІЙ, АКАДЕМАСИСТЕНТ 
КОЛЕДЖУ ЄВРОПИ, БРЮГГЕ

Правдоподібно, Верховний 
представник Європейського 
Союзу (ЄС) з питань закор-
донних справ та безпеки Фе-
деріка Могеріні не запам’я-
тається своєю ефективною 
політикою та рішучою від-
даністю боротьбі з росій-
ською дезінформацією. Феде-
ріка Могеріні передає пост 
своєму наступникові Жозе-
пу Боррелю Фонтельєсові, 
міністру закордонних справ 
Іспанії, який візьме на себе 
повноваження і цілу купу не-
завершених справ з цього пи-
тання. Чи буде новий Вер-
ховний представник більш 
безкомпромісним і чи зро-
бить він боротьбу з росій-
ською дезінформацією одним 
зі своїх пріоритетів протя-
гом наступних п’яти років?

Фе-
деріку Мо-

геріні за час її пере-
бування на посаді критикували 
за те, що вона не вділяла до-
статньої уваги боротьбі з росій-
ською дезінформацією. Одним 
об’єктом критики є Оперативна 
робоча група зі стратегічних ко-
мунікацій, ОРГСК (East StratCom 
Task Force, ESTF), перша ініціа-
тива щодо дезінформації, яку 
розпочав Верховний представ-
ник ЄС у 2015 році. Завданням 
ОРГСК є аналіз тенденцій де-
зінформації, а також пояснення 
політики ЄС країнам «Східного 
партнерства» (Вірменія, Азер-
байджан, Білорусь, Грузія, Мол-
дова та Україна). Команда ОРГСК 
постійно отримує недостатнє 
фінансування та потребує но-
вого персоналу, і їй доводиться 
покладатися на волонтерів під 
час заходів щодо збору інфор-
мації. У відкритому листі ана-
літичного центру «Європейські 
цінності», що спеціалізується 
на російській дезінформації, 
експерти та аналітики країн ЄС 
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ЄС ПРОТИ 
РОСІЙСЬКОЇ 
ДЕЗІНФОРМАЦІЇ: 
ВІД МОГЕРІНІ 
ДО БОРРЕЛЯ

та країн-сусі-
дів закликали 
В е р х о в н о г о 
представника 
«почати сер-
йозно сприй-
мати загрозу 
російської де-
зінформації» 
та посилити 
фінансування 
ОРГСК.

Загальний 
результат ро-
боти Верхов-

ного представника у боротьбі 
з дезінформацією дещо покра-
щився з прийняттям у 2018 році 
Плану дій ЄС проти дезінфор-
мації (комплексу дій та заходів, 
спрямованих на створення но-
вих можливостей та зміцнення 
співробітництва між держава-
ми-членами та інституціями 
ЄС з метою активної боротьби 
проти дезінформації), загаль-
ноєвропейського Кодексу дій 
щодо дезінформації (який вста-
новлює стандарти саморегу-
лювання онлайн-платформ від 
прозорости політичної реклами 
до закриття фейкових акаунтів) 
і нарешті створення системи 
швидкого реагування, щоб полег-
шити процес обміну інформаці-
єю з приводу дезінформаційних 
кампаній та координувати реак-
ції держав-членів ЄС. Безсумнів-
но, це були важливі та необхідні 
кроки у боротьбі з російською де-
зінформацією.

Однак Верховному представни-
кові знадобилося несподівано ба-
гато часу, щоб запустити ці ініці-
ативи, особливо враховуючи, що 
між прийняттям Плану дій та єв-
ропейськими парламентськими 
виборами минуло лише п’ять міся-
ців. Крім того, існує занепокоєння 
щодо загальної ефективності за-
пропонованих саморегуляторних 
заходів замість жорстких дій, а ос-
танній звіт Комісії про виконання 
зобов’язань згідно з Кодексом дій 
стосовно дезінформації, здається, 
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під-
т в е р -

джує ці побою-
вання. Facebook слугує 

конкретним прикладом. Плат-
форма ввела низку змін для вдоскона-

лення прозорости політичної реклами, 
зокрема шляхом створення рекламної бі-
бліотеки Facebook. Попри це, медіаоргані-
зація Politico повідомляє, що «ефективно 
відстежувати, як купуються та рекламу-
ються політичні оголошення у Facebook, 
майже неможливо».

Система швидкого реагування також не 
виправдовує очікувань, оскільки у ЄC не-
має ні належної стратегії щодо того, які 
матеріали слід розповсюджувати через си-
стему, ні плану, як ці матеріали потрібно 
аналізувати. 

І нарешті, деякі критики кажуть, що по-
літика ЄС має дві сторони медалі. Існують 
побоювання, що Європа заходить занадто 
далеко, бо обмеження способів спілкувати-
ся в Інтернеті неминуче вплине на обме-
ження свободи слова. 

Чи зможе новий Верховний представник 
активізувати боротьбу з російською дезін-
формацією та запропонувати нові ідеї?

Жозеп Боррель багато років присвятив 
діяльності у внутрішній політиці Іспанії 
та раніше обіймав посаду Президента Єв-
ропарламенту з 2004 по 2007 рік. Він був 
міністром закордонних справ, справ ЄС та 
міжнародного співробітництва уряду Іс-
панії з 2018 року. Майбутнього Верховного 
представника поважають колеги не лише в 
Брюсселі, а й в столицях країн-членів ЄС. 
Це, безумовно, зіграло важливу роль у вису-
ванні його кандидатури на посаду, оскільки 
вона не викликала багато запитань і була 
швидко підтримана державами-членами.

На відміну від своєї попередниці, цей 
високопоставлений іспанський політик є 
дуже відвертим у своїх висловлюваннях, 
що може означати створення нової кому-
нікаційної стратегії та більшу настирли-
вість у діях Європейської служби зовніш-
ніх справ. Звичайно, пріоритети Жозепа 
Борреля в офісі ґрунтуватимуться на новій 
стратегічній програмі ЄС та на очікуваннях 
його шефа Урсули фон дер Ляєн.

Що буде далі під 
керівництвом Жозепа 
Борреля?

Під час слухань у 
Європарламенті 
6 жовтня, 
Жозеп Боррель 
висловлювався 
досить жорстко, 
назвавши 
Росію ще одним 
викликом для ЄС 
на рівні з Китаєм, 
неспокійним 
Близьким Сходом 
і тероризмом.
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Отже, не дивно, що проблема 
не вирішується належним чи-
ном, і, згідно з останніми пові-
домленнями, вона ще більше 
посилилася, оскільки кількість 
випадків дезінформації, пов’яза-
них з російськими джерелами, 
подвоїлася за останній рік. Уже 
незабаром стане ясно, чи про-
довжить Боррель політику сво-
єї попередниці, чи запропонує 
нове бачення. Однак зрозуміло 
одне: якщо він прагне успіху, 
то повинен серйозно поста-
витися до загрози російської 
дезінформації та зробити бо-
ротьбу з нею одним зі своїх 
пріоритетів.
Ця стаття написана від 

власного імені.

Публічно Боррель висловлю-
вав дещо суперечливі погляди 
на Росію. Раніше цього року 
в інтерв’ю для Європейської 
ради з міжнародних відносин 
він заявив, що не надто пере-
ймається російською загрозою, 
оскільки країна є «економічно 
і соціально слабкою», і вважає 
її лише «незручним сусідом». 
Водночас під час слухань у Єв-
ропарламенті 6 жовтня, Жозеп 
Боррель висловлювався досить 
жорстко, назвавши Росію ще од-
ним викликом для ЄС на рівні 
з Китаєм, неспокійним Близь-
ким Сходом і тероризмом. Він 
також висловив непопулярну 
серед багатьох країн-членів ЄС 
думку про те, що санкції проти 
Росії слід затверджувати шля-
хом голосування кваліфікова-
ною більшістю, а не одноголос-
но.

Що стосується російської де-
зінформації, то поки не ясно, 
чи буде прийнятий новий під-
хід до цього питання. 

Під час слухання, коли були 
поставлені конкретні питання 
про дезінформацію, він відпо-
відав, що «це не тільки те, що 
надходить з самої Росії». Його 
попередня діяльність з приво-
ду вказаної проблеми також су-
перечлива. Після повідомлень 
про те, що Росія втручалася у 
каталонський референдум про 
незалежність 2017 року, Боррель 
погодився створити спільну 
групу кібербезпеки Росії та Іс-
панії, щоб припинити поши-
рення дезінформації. Здається, 
майбутній Верховний представ-
ник дотримується прислів’я 
«Тримайте своїх друзів поруч, а 
ворогів – ще ближче», але дуже 
сумнівно, чи може цей підхід 
принести якісь плоди.

Федеріка Могеріні відмовила-
ся визнати важливість пробле-
ми російської дезінформації. 
У Плані дій, що окреслює цілі 
ОРГСК, немає жодних згадок 
про Росію. 

Ф
ед

ер
ік

а 
М

ог
ен

ін
і

Жозеп Боррель
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ЦИФРОВЕ 
ПОЛЕ 
БОЮ 
ТА 
«ВЕПОНІЗАЦІЯ 
ДУМОК»

ЦИФРОВЕ 
ПОЛЕ 

БОЮ 
ТА 

«ВЕПОНІЗАЦІЯ 
ДУМОК»

ВІКТОРІЯ 
РОЗЕНДААЛ, 
ЕКСПЕРТ НУО 
«PROMOTE 

UKRAINE», 
БРЮССЕЛЬ

Світ переходить на 
«цифру». Причому 
останнім часом це 
стосується не лише 
офісних працівни-
ків, студентів та бю-

рократів усіх ланок, а й військо-
виків. Адже такими висловами, 
як «кіберсолдат» та «вепонізація 
думок», вже нікого не здивуєш. 
      У світі все частіше кажуть 
про загрозу глобальної кібер-
війни між Заходом та Росією з 
її авторитарними союзниками. 
Незважаючи на істотну техноло-
гічну відсталість Росії від країн 
Заходу, її здатність до проведен-
ня кібероперацій та інформа-
ційних атак на сьогодні важко 
переоцінити. Про серйозність 
наслідків віртуальних війн там 
кажуть відверто. «Найбільша за-
гроза полягає у тому, що інци-
денти онлайн можуть призве-
сти до повномасштабної війни 
офлайн», – заявив спецпредстав-
ник президента Росії з питань 
міжнародного співробітництва 
у галузі інформаційної безпеки 
Андрій Крупських на «Кібер-Ге-
насамблеї» ООН у червні цього 
року. 
Про факти кібератак з боку Ро-
сії, інформаційних та пропа-
гандистських операцій, атак на 
інфраструктурні об’єкти, полі-
тичний підкуп та залякування 
опонентів щоразу рапортують 
громадські організації, органи 
влади демократичних країн та 
самі жертви. 

«Виклики, які ми зараз маємо 
в Європі: як перемогти Путіна, 
не ставши Путіним; як захи-
стити демократію, не ставши 
самим недемократичними? Є 
кілька дій, які вчиняють недемо-
кратичні сили щодо нас та свого 
населення – вони розповсюджу-
ють фейки, здійснюють опера-
ції з впливу та хакерські атаки на 

Кібервійни можуть 
перерости у 
повномасштабні 
конфлікти офлайн
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Перша хвиля 
розвитку 
російського 
хакерства 
розпочалася з 
1998 року — у 
період кризи, 
коли багато 
програмістів 
залишилося 
без роботи. 
Їх і вирішили 
використати 
у державних 
цілях та 
перетворити 
на хакерів, що 
працюють на 
режим.
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APT29 за-
світилася у 2015 

році на проникненні у не-
захищену мережу Білого дому, 
Держдепартаменту США та 
Об’єднаного комітету началь-
ників штабів. Після цього про 
кібервійни заговорили в усьому 
світі.

«Я сама з Венесуели та можу 
підтвердити все, що ви каже-
те. Ми маємо Карибську вер-
сію всього цього», — сказала 
під час конференції її учасни-
ця Ірене Перез-Мербіс (Irene 
Perez-Merbis), говорячи про 
втручання Росії у вибори та її 
інформаційні кампанії в сувере-
нних державах.  

За даними експертів, за ос-
танні 20 років Росія втручалась 
у виборчі процеси майже 30 кра-
їн. Особливо в орбіті її інтересів 
– сусіди, на кшталт України, 
Грузії, та країни ЄС. 

ви-
бори, ве-
дуть кібервійни», –  кон-
статує на конференції НУО 
Promote Ukraine «За цифровою 
завісою» словенський професор 
Зіга Турк, член групи експертів 
ЄС по боротьбі з фейками та де-
зінформацією (HLEG).  

Що відрізняє російську мане-
ру ведення війни часів холодної 
війни від сьогодення? Назагал 
небагато. Проте завдяки науко-
во-технічному прогресу та роз-
витку IT з’явилися нові засоби, а 
саме кіберзброя. Тож нинішню 
комплексну агресію Росії проти 
суверенних держав заведено на-
зивати гібридною війною. Не-
абияку роль у протистоянні на 
всіх фронтах та напрямках віді-
грають кібервійська. Їх у розпо-
рядженні радянської влади не 
було. Однак бої на цифровому 
полі не менш запеклі, аніж на 
реальному. 

«Під час холодної війни ми 
непокоїлися щодо ядерної зброї 
як зброї масового знищення. 
Але тепер наші суспільства за-
стосовують кіберзброю на тако-
му рівні, що вона стала зброєю 
масового знищення», – зауважує 
Станіслав Секріеру, аналітик 
Європейського інституту дослі-
джень питань безпеки (EUISS). 

З винаходом Інтернету у 1983 
році та його стрімким розвит-
ком для російської влади на-
стали важкі часи: інформаційні 
потоки ставало все важче кон-
тролювати. Російським спец-
службам треба було шукати від-
повідей на нові виклики часу. 
Якщо не можеш чогось пере-
могти – треба очолити. Перша 
хвиля розвитку російського ха-
керства розпочалася з 1998 року 
— у період кризи, коли багато 
програмістів залишилося без 

роботи. Їх і вирішили використа-
ти у державних цілях та перетво-
рити на хакерів, що працюють на 
режим. 

Перші потужні хакерські гру-
пи з’являються у 2000-их роках, 
відомі як APT29 і APT28 (Advanced 
Persistent Threat – підвищена 
постійна загроза, що на техніч-
ному жаргоні означає кібершпі-
онаж). Німецькі спецслужби 
звинуватили APT28 у зломі мере-
жі бундестагу. Хакери цієї самої 
групи стояли за атакою на фран-
цузький телеканал TV5Monde, в 
результаті якої канал на кілька 
годин припинив мовлення, а на 
його сайті з’явилася символіка 
ІДІЛ.

Хто ті хакери, 
що працюють на 
Кремль?

«Дружня» 
підтримка на 
виборах

«У випадку з президентськи-
ми виборами в Україні, у Росії 
не було очевидного фаворита. 
Тож вона працювала на дискре-
дитацію виборчого процесу як 
такого», – погоджується біль-
шість експертів. Проте на пар-
ламентських виборах фаворит 
був очевидний – «Опозиційна 
платформа — За життя». І вона 
прийшла до фінішу другою, хоча 
й зі значним відривом від партії 
«Слуга народу». Відомо, що й на 
виборах до Європарламенту іс-
нувала реальна загроза приходу 
до влади євроскептиків, тобто 
правих і лівих радикалів, з яки-
ми відверто дружить Кремль. 

«Ми побачили, що вибори до 
Європарламенту не були вільни-
ми від стороннього втручання, 
– говорить Емоке Петер (Emoke 
Peter), співробітниця Єврокомісії 
з питань політики. –  Проте ми не 
повинні приймати це як норму». 

Експерти, які працюють над 
питанням вже тривалий час, на-
голошують на декількох напрям-
ках роботи та етапів захоплення 
влади у суверенній державі. 

За даними 
експертів, за 
останні 20 
років Росія 
втручалась у 
виборчі процеси 
майже 30 країн.
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 1.  Пошук контактів та точок 
доступу. В Україні з Кремлем від-
крито дружать опозиційні політики. 
Так, напередодні парламентських 
виборів вони активно піарилися на 
домовленостях про зниження ціни 
на газ. У Європі відкрито дружні-
ми до Росії є партія «Національний 
фронт» Марін Ле Пен, німецька 
«Альтернатива для Німеччини» та 
подібні. 

 2. Фінансування лояльних 
політиків. Якщо пригадати історію 
зі зломом електронної пошти рад-
ника Володимира Путіна В’ячеслава 
Суркова, там йдеться про бюджети 
на фінансування окремих партій 
на місцевих виборах в Україні 2015 
року. Допомога партії Марін Ле Пен 
на 9 мільйонів євро в Європі вже є 
доведеним фактом. 

 3. Стратегічна співпраця 
з лояльними партіями. Зокрема, 
ті самі домовленості про дешевий 
газ. 

 4.  Робота проти опонен-
тів. Дискредитація влади, демон-
страція її нездатности захистити 
населення. Тут до гри долучаються 
кіберзаходи. Як-от атаки на опо-
нентів. 

 5. М’яка зміна режиму. 
Приведення до влади лояльних до 
себе політиків, політичних сил. 
Свого часу так до влади в Україні 
привели Віктора Януковича. На-
разі ми спостерігаємо лояльні до 
Кремля уряди в Австрії, Греції, 
Молдові та інших країнах.

EU-Ukraine
Women
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ПРАВА, 
ЗАСНОВНИЦЯ 
НУО «PROMOTE 
UKRAINE», 
БРЮССЕЛЬ

Pосійські та інозем-
ні програмісти, 
які беруть участь 
в організованих 
Кремлем кіберата-
ках, можуть спеці-

ально чи ненавмисне розкри-
ти імена своїх роботодавців та 
зробити будь-яку інформацію 
публічною. У такий спосіб вони 
полегшують атрибуцію кібера-
так іноземними структурами, 
що спричиняє міжнародні 
скандали. 

Попри те що ці програмісти 
працюють зі спецслужбами, 
все ж вони є не професійними 
оперативниками, а звичай-
ними кібернайманцями. Ще 
частіше вони просто «знайде-
ні» Кремлем, бо раніше мали 
проблеми з законом. І таким 
чином, через шантаж, Кремль 
змушує їх працювати на себе.

Сьогодні уряди, приватні 
структури і активісти ма-
ють все більше навичок та 
інструментів для викриття 
тих, хто стоїть за кібера-
таками. Коли ж ідеться про 
масштабні атаки, експерти 
часто ідентифікують саме 
Росію.
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Так, 
ще у 2013 

році заступник 
міністра оборони Ро-

сії генерал Олег Остапенко 
заявив, що вони формують під-
розділи – наукові ескадрони, 
які можуть залучати хакерів із 
кримінальною історією. Того ж 
року кіберзлочинця Олексія Бе-
лана заарештували в Греції на 
прохання США, але він уникнув 
екстрадиції та втік до Росії. Там 
він потрапив у пастку: його зму-
сили працювати зі спецслужба-
ми, щоб уникнути подальших 
кримінальних звинувачень. За 
наказом російської розвідки 
та з допомогою ще одного «ха-
кера-найманця» з Канади, він 
здійснив кібератаки на Yahoo.

У деяких випадках, наймаючи 
хакерів, Кремль використовує 
мотивацію патріотизму (націо-
нальної гордости), де пропонує 
взяти реванш над західними 
структурами, які нібито при-
нижують російські цінності та 
ідею «руського міра». З патрі-
отичних міркувань чи інших 
мотивів навіть антикремлівські 
активісти «відбілюють Москву», 
переконуючи, що не завжди за 
кібератаками, яким припису-
ють руку Кремля, стоїть саме 
Кремль. 

ІТ-фірми, які 
приймають 
пропозицію 
працювати 
на Кремль у 
кіберсфері, 
компрометують 
себе, втрачаючи 
репутацію та 
прибутки.
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Так, активіст опозиційної ро-
сійської громадської організації 
«Роскомсвобода» Олександр Ісав-
нін у своєму виступі на конферен-
ції «За цифровою завісою», що від-
булась у Брюсселі минулого літа, 
переконує, що не всі атаки, в яких 
звинувачують Росію, відбувалися 
за підтримки Кремля, зокрема ата-
ка NotPetya, яку більшість експер-
тів пов’язують саме з Росією. Він 
вважає, що завдяки таким атакам 
звичайні програмісти тестують 
свої можливості. 

Для коректної атрибуції варто 
пригледітися до того, кому мо-
жуть бути вигідні кібератаки і чи 
це можуть бути операції під чу-
жим іменем, коли спеціально ви-
користовуються сервери інших 
країн. 

З іншого боку, ІТ-фірми, які 
приймають пропозицію пра-
цювати на Кремль у кіберсфері, 
компрометують себе, втрачаю-
чи репутацію та прибутки. Так, 
у 2014 році італійська компанія 
Hacking Team утратила експорт-
ну ліцензію, тому що продала 
хакерське програмне забезпе-
чення iPhone російській фірмі 
Advanced Monitoring, яка пра-
цює з ФСБ.

У будь-якому випадку, коли 
атаки викриваються, Москва 
заперечує свою причетність. 
Незважаючи на публічні кам-
панії з вербування хакерів, Мо-
сква не визнає, що вони пра-
цюють на неї, і відмовляється 
від них, коли вони потрапля-
ють у біду. При цьому самі 
хакери та їхні родини підда-
ються ризику фінансових чи 
юридичних наслідків і коли 
вони потрапляють у пастку в 
Росії, то не можуть виїхати до 
Європи на навчання, відпуст-
ку чи роботу.

Так, у травні 2019 року ЄС 
вирішив, що до них застосо-
вуватиметься санкційний 
режим, схожий до того, що 
діє стосовно обвинувачених 
у застосуванні забороненої 
хімічної зброї –  заморожен-
ня активів та заборона в’їзду. 

У 2014 році в США 
вперше було відкри-
то кримінальну справу 
щодо широкомасштаб-
ної хакерської операції, 
спонсорованої Росією. 
Російські шпигуни Дми-
тро Докучаєв та Ігор 
Сущин заплатили двом 
програмістам – канадцю 
казахського походження 
Карімові Баратову і вище-
згаданому громадянино-
ві Латвії Олексію Бєлану, 
щоб зламати 6000  акаунтів 
Yahoo та отримати інфор-
мацію ще про пів мільярда. 
Британська розвідка МІ-5 
відіграла ключову роль у 
розкритті цієї атаки. Хакер 
Карім Баратов був засудже-
ний на п’ять років ув’язнен-
ня, тимчасом як Олексій 
Бєлан був внесений до спис-
ку «найбільш розшукуваних 
злочинців» у США. Дмитра 
Докучаєва заарештували в 
Москві за підозрою в обмі-
ні інформацією з іноземною 
розвідкою.

Програмісти повинні зва-
жати на те, що хакерство на 
замовлення держави не поз-
бавляє їхні дії кримінального 
характеру, а іноді вони ризи-
кують життям. Так, у червні 
2019 року було «запущено» 
нову форму війни – фізичне 
знищення у відповідь на циф-
рову агресію, а саме на спла-
новану кібератаку хактивістів 
ХАМАС Ізраїль бомбардував бу-
динок, де «проводилися кіберо-
перації». 

Коли кібератаки розкри-
вають, що тепер трапляється 
частіше, хакери опиняються 
в пастці між кримінальними 
звинуваченнями та шантажем, 
чи навіть загибеллю, а компанії 
втрачають свою репутацію та лі-
цензії. Тож кібероперації загро-
жують усім, хто в цій сфері пра-
цює на Кремль. Не кажучи вже 
про те, що саму Росію вони втя-
гують у скандали, які підривають 
міжнародну співпрацю з питань, 
що мають реальне, глобальне зна-
чення.

Програмісти 
повинні 
зважати на те, 
що хакерство 
на замовлення 
держави не 
позбавляє їхні дії 
кримінального 
характеру, 
а іноді вони 
ризикують 
життям.
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Як би дивно це не 
звучало сьогодні, 
проголосувавши 
за Володимира Зе-
ленського і його 
партію, велика 

частина населення України ви-
словилася за європейську ін-
теграцію. Причини підтримки 
іншого, ніж Петро Порошенко, 
кандидата в президенти поляга-
ли не в зовнішньополітичному 
чиннику, а у внутрішньополі-
тичних невдачах його команди. 
Тому часті звинувачення від 25 
відсотків, які проголосували за 
Петра Порошенка, на адресу 
тих 73 відсотків, що обрали Во-
лодимира Зеленського в друго-
му турі, – в тому, що ті «не про-
українські» або їм байдуже, чи 
Україна «рухається до Європи», 
чи «здається Росії», не врахову-
ють усіх мотивів доленосного 
вибору більшости.

Протести активних гро-
мадян проти капітуляції 
перед Кремлем у зв’язку з 
прийняттям новою владою 
«формули Штайнмаєра» 
та інтенсивність публічних 
дебатів на цю тему спону-
кають нас оцінити, де саме 
знаходиться Україна на своє-
му шляху до євроінтеграції й 
чого справді хоче українська 
влада і наш народ.

Поки Москва 
намагається 
розгорнути 
Україну у свій бік, 
Уряд працює над 
поглибленням 
євроінтеграції
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т о г о, 
чого досягла Євро-

па з її економічним добробутом, 
правами людини та партнер-
ськими відносинами, і зовсім не 
хочуть того, що пропонує Росія 
з такими її структурами, як Єв-
разійський економічний союз 
(ЄАЕС), і насаджуванням Крем-
лем своїм партнерам власного 
підходу до внутрішньої політи-
ки та економічного шантажу. 
Останнім яскравим прикладом 
такого шантажу є тиск Росії на 
Україну і на своїх партнерів по 
ЄАЕС через ускладнення проце-
сів транзиту вугілля з Казахста-
ну та Киргизстану. 

Н а 
сьогодні об-

раний президент та його 
Уряд декларують курс на Захід. 
Ключові кадрові призначен-
ня засвідчують вірність цим 
заявам: міністр закордонних 
справ Вадим Пристайко – пред-
ставник України при НАТО за 
часів президентства Петра По-
рошенка, віцепрем’єр-міністр 
з питань європейської інтегра-
ції – Дмитро Кулеба, колишній 
посол при Раді Європи. Також 
Уряд на чолі з Олексієм Гонча-
руком представив програму, в 
якій поставлено цілі: виконати 
один із чотирьох Копенгаген-
ських критеріїв – економічний, 
що зокрема дасть поштовх до 
ефективного здійснення інших 
критеріїв (демократія, права 
людини та імплементація права 
ЄС), а євроінтеграція у програмі 

визначена як пріоритет, хоча і 
стоїть не на перших сторінках 
документа. 

Оцінки ж щодо прийняття 
«формули Штайнмаєра», від-
криття ринку землі та інших 
контроверсійних дій, що мо-
жуть наводити на думку про 
протилежний напрямок, ніж 
європейський, а також про 
олігархічний вплив чи іншу 
hidden agenda (приховану 
мету) нових лідерів країни, 
дадуть суспільство та експер-
ти вже у найближчому май-
бутньому. 

Водночас важливо зосере-
дитися на тому, чого саме 
український народ, попри вну-
трішню політику, очікує в зов-
нішній.  

Відповідно до даних До-
слідницького центру П’ю (Pew 
Research Centre) від 14 жовтня 
2019 року, 79 відсотків україн-
ців прихильно ставляться до 
ЄС. 

Опитування українців соці-
ологічною групою «Рейтинг», 
центром «Соціальний моніто-
ринг» і ГО «Український інсти-
тут соціальних досліджень», 
яке проводилося з 30 квітня по 
10 травня, тобто після другого 
туру президентських виборів, 
свідчать, що 57 відсотків пози-
тивно ставилися до європей-
ської інтеграції.

Водночас за відновлення 
прагматичних економічних 
відносин з Росією, Білоруссю і 
Казахстаном та іншими країна-
ми СНД висловилися 19,6 відсо-
тків громадян.

Отже, більшість населення 
України, включно з тими, хто 
голосував за Володимира Зелен-
ського в другому турі, прагне   

Більшість 
населення 
України прагне 
того, чого 
досягла Європа 
з її економічним 
добробутом, 
правами 
людини та 
партнерськими 
відносинами, 
і зовсім не 
хочуть того, 
що пропонує 
Росія з такими 
її структурами, 
як Євразійський 
економічний 
союз (ЄАЕС)
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Так, 
представ-

ник Палати під-
приємців Казахстану 

поскаржився на одному з 
засідань ЄАЕС, що Мінекономі-
ки Росії «квотує», тобто блокує, 
експорт їхнього вугілля до Укра-
їни навіть всупереч тому, що це 
порушує Митний кодекс ЄАЕС. 
І це лише один із прикладів 
«дружнього» тиску Росії.

Окрім рівноправних відно-
син, переваги, які ЄС дає Украї-
ні порівнюючи з тим, що пропо-
нує ЄЕАС, – грандіозні:

 - безвізові подоро-
жі країнами Шенгенської уго-
ди – країнами соціального до-
бробуту. Тут рекордна кількість 
українців провела свою відпуст-
ку влітку 2019 року;

 - 500 млн потен-
ційних споживачів у ЄС, з яких 
українська економіка може 
мати зиск, зважаючи на вільну 
торгівлю з країнами з незнач-
ною корупційною складовою — 
країнами верховенства права;

      -     освітні програми ЄС та 
фінансування інфраструктур-
них проєктів. 

Усе це дає значний шанс на 
підвищення стандартів життя 
українців.

І, звичайно, постійний кон-
троль з боку ЄС за виконанням 
Угоди про асоціацію україн-
ською стороною повинен бути 
запобіжником від зловживання 
з боку новообраної влади дові-
рою, що її надають партнери. 

Тому жодна ініціатива Мо-
скви не може бути порівнян-
на з тим, що пропонує ЄС для 
структурних змін в економіці — 
змінами для стимулювання біз-
несу, фінансового добробуту й 
водночас правами і свободами 
громадян України. 

На щастя, прагнення Уряду 
наразі, принаймні публічно, 
спрямовані в бік Брюсселя, а не 
Москви. Маємо віцепрем’єр-мі-
ністра з питань євроінтеграції, 
який у своєму інтерв’ю «Євро-
пейській правді» заявив, що 
Україна не повинна повертати-
ся в бік СНД, яка є «клубом не-
вдах». Ба більше, він вірить, що 
Україна здатна виконати кри-
терії членства, а зупиняти-
ся на асоціації не в 
його планах.

Жодна 
ініціатива 
Москви не 
може бути 
порівнянна 
з тим, що 
пропонує ЄС для 
структурних 
змін в економіці 
— змінами для 
стимулювання 
бізнесу, 
фінансового 
добробуту 
й водночас 
правами і 
свободами 
громадян 
України.
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«ПІВНІЧНИЙ 
ПОТІК – 2»: 
НАСЛІДКИ ДЛЯ 
УКРАЇНИ ТА ЄС. 
УКРАЇНСЬКА 
ТОЧКА ЗОРУ

«ПІВНІЧНИЙ 
ПОТІК – 2»: 
НАСЛІДКИ ДЛЯ 
УКРАЇНИ ТА ЄС. 
УКРАЇНСЬКА 
ТОЧКА ЗОРУ

Росія 
готується 
застосувати 
газову зброю. 
Європейські 
компанії 
та Україна 
запаслись 
блакитним 
паливом

МИХАЙЛО ГОНЧАР, ІГОР СТУКАЛЕНКО, 
ЦЕНТР ГЛОБАЛІСТИКИ «СТРАТЕГІЯ ХХІ», 
КИЇВ

Трохи передісторії

Після Революції Гідности 2014 
року Україна імплементува-
ла енергетичне законодавство 
Євросоюзу (ЄС) у національне 
та розпочала реформування 
енергетичного сектору.  Кінце-
ва мета реформ – секторальна 
інтеграція в енергетичні рин-
ки ЄС: газовий та електроенер-
гетичний. Ця мета визнана 
Європарламентом і Єврокомі-
сією.  Після підписання Угоди 
про асоціацію Україна – ЄС у 
2014 році та піврічною газовою 
блокадою з боку монопольного 
постачальника – російського 
«Газпрому», процес реформу-
вання газового ринку в країні 
набув найбільшого прискорен-
ня. Обидві сторони тісно пов’я-
зані одна з одною газовою інф-
раструктурою. Природний газ 
йде як з України до ЄС – тран-
зит сибірського газу, так і в зво-
ротному напрямку – реверсні 
постачання європейських ком-
паній в Україну через Польщу, 
Словаччину та Угорщину.
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«ПІВНІЧНИЙ 
ПОТІК – 2»: 
НАСЛІДКИ ДЛЯ 
УКРАЇНИ ТА ЄС. 
УКРАЇНСЬКА 
ТОЧКА ЗОРУ

Питання 
морально-
політичного 
характеру 
– чи варто 
провідним 
європейським 
країнам 
реалізовувати 
проєкт 
стратегічного 
характеру з 
країною, що 
брутально 
порушила 
міжнародне 
право?
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за агресію проти України. Тим 
паче що у світі стає дедалі біль-
ше альтернатив постачанням з 
Росії. Взяти хоча б газ Каспію, 
Центральної Азії, Східного Се-
редземномор’я чи обсяги СПГ 
на світовому ринку, що стрім-
ко зростають. 

Потрібно віддати належне 
Європарламенту, який завж-
ди виступав проти реаліза-
ції цього антиєвропейського 
за своєю сутністю проєкту. 
У програмних документах 
Енергетичного Союзу ЄС чіт-
ко вказано: «ЄС буде прагну-
ти до диверсифікації своїх 
джерел енергії, маршрутів

Уго-
да про асоціа-

цію містить ст. 274 «Співро-
бітництво у сфері використання 
інфраструктури» важливого 
змісту: 

«Сторони мають докладати 
зусиль для сприяння викорис-
танню інфраструктури передачі 
та збереження газу та, у разі по-
треби, проводити консультації 
одна з одною або координувати 
свої дії стосовно розвитку інф-
раструктури. Сторони мають 
співробітничати у питаннях, 
що стосуються торгівлі природ-
ним газом, сталого розвитку та 
безпеки постачання. З метою 
подальшої інтеграції ринків 
енергетичних товарів кожна 
Сторона повинна враховувати 
енергетичні мережі та можли-
вості іншої Сторони під час роз-
робки програмних документів 

щодо попиту та плану постачан-
ня, взаємозв’язку, енергетичних 
стратегій і планів розвитку інф-
раструктури». 

Ключове значення тут має 
позиція про необхідність ураху-
вання можливостей Сторін – ЄС 
та України – в тому, що стосу-
ється попиту на газ у Європі та 
вільних потужностей для його 
транспортування відповідно. 
Тому, коли 2015 року Росія запро-
понувала, а низка компаній та 
урядів країн-членів ЄС підтри-
мали ідею проєкту «Північний 
потік – 2» (ПП2), це закономір-
но породило питання у Києві 
до Брюсселя: чи відповідає цей 
проєкт інтересам ЄС, а також чи 
відповідає він духу та літері Уго-
ди про асоціацію? 

Крім того, виникло питан-
ня й морально-політичного ха-
рактеру – чи варто провідним 
європейським країнам реалі-
зовувати проєкт стратегічного 
характеру з країною, що бру-
тально порушила міжнародне 
право, вдалася до агресії проти 
сусідньої країни, окупувавши 
та анексувавши частину її те-
риторії? До того ж за обставин, 
коли ЄС увів санкції щодо Росії 

Для Росії 
масштабні газо-
транспортні 
проєкти є 
елементом  
геополітичної 
стратегії, 
спрямованої на 
розкол транс-
атлантичної 
спільноти 
західних 
країн та 
прив’язування 
Європи до 
Росії через 
формування 
енергоресурсної 
залежности. 

Схема 1. Газотранспортна 

система України
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Проєкт має відпо-

відати принципам 
європейського га-
зового ринку.  А чи 
вписується ПП2 у по-
ложення Угоди про 
асоціацію Україна – ЄС 
щодо співробітництва 
і координації дій при 
будівництві нової га-
зової інфраструктури? 
Звісно, що ні. Адже га-
зотранспортна систе-
ма України має вільні 
потужності, які можуть 
бути ефективно залуче-
ні. Загалом ГТС України 
здатна транспортувати 
до Європи та Туреччини 
142 млрд куб. м газу що-
року. На сьогодні її вільні 
потужності становлять 
близько 60 млрд куб. м, 
що практично дорівнює 
потужності пропонова-
ного Росією ПП2. Отже, 
виходячи з Ст. 274 Угоди 
про асоціацію, спочатку 
ЄС мав би запропонувати 
ініціаторам проєкту ПП2 
використати вільні потуж-
ності українського марш-
руту постачання газу. 

Хоча Єврокомісія ніко-
ли не була прихильною до 
ПП2, однак положення ст. 
274 Угоди про асоціацію як 
вагомий аргумент вона таки 
проігнорувала. Очевидно, 
що далися взнаки лобістські 
впливи прибічників ПП2 на 
чолі з колишнім німецьким 
канцлером. Ба більше, Єв-
рокомісія у жовтні 2016 року 
своїм рішенням дозволила 
німецькому регулятору зняти 
обмеження щодо використан-
ня газопроводу OPAL – сухо-
дільного відгалуження наяв-
ного «Північного потоку», що 
дозволило «Газпрому» вико-
ристовувати його не на 50%, 
як того вимагає Третій Енер-
гопакет ЄС, а на повну потуж-
ність. Попри зусилля Польщі, 
яка тимчасово, на кілька міся-
ців, змогла зупинити набуття 
чинности рішення Єврокомісії 
щодо OPAL, обмеження були

і постачальників, зокрема, в 
газовій галузі». Очевидно, що 
проєкт на зразок ПП2 ніяк не 
сприяє досягненню диверсифі-
кації, бо джерело газу – Росія та 
її державна компанія «Газпром», 
маршрут його доставляння – з 
Росії, споруджується тим же 
«Газпромом», постачальник – 
той самий «Газпром» з Росії. 

Також багато країн-членів ЄС 
виступило проти цього проєк-
ту. Загалом десять країн Цен-
трально-Східної Європи на чолі 
з Польщею, яка стала лідером 
спротиву зсередини ЄС. Безу-
мовну підтримку «Північний 
потік-2» мав тільки в Німеччині 
та Австрії, а також у Франції та 
Нідерландах. У Європейському 
Союзі, як відомо, всі країни-чле-
ни рівні, але є «рівніші». Майже 
за Орвелом.  Тому проєкт реалі-
зується під тиском найбільшого 
європейського гравця – Німеч-
чини. 

Не просто комерцій-
ний проєкт

Чому Україна поза ЄС, а Поль-
ща всередині ЄС виступають так 
різко проти російських газових 
потоків, в той час як у Росії та 
Німеччині ці проєкти називають 
винятково комерційними? Тому 
що саме Україна та Польща дуже 
добре відчули на собі та розумі-
ють, що масштабні проєкти по-
стачання газу не є цілком комер-
ційними. Росія – не Норвегія. Для 
Росії масштабні газотранспортні 
проекти є елементом  геополітич-
ної стратегії, спрямованої на роз-
кол трансатлантичної спільноти 
західних країн та прив’язування 
Європи до Росії через форму-
вання енергоресурсної залежно-
сти. Мало хто на Заході звернув 
увагу на слова з першої редакції 
Енергетичної стратегії Росії, що 
була прийнята в епоху «ранньо-
го Путіна»: «Россия располагает 
значительными запасами энер-

гетических ресурсов и мощ-
ным топливно-энергетическим 
комплексом, который является 
базой развития экономики, ин-
струментом проведения вну-
тренней и внешней политики». 
Отже, на основі цього пасажу 
легко зробити висновок: газ для 
Росії – не просто товар, а ще й 
інструмент проведення зов-
нішньої політики. Недаремно 
колишній міністр закордонних 
справ Польщі Радослав Сікор-
ський назвав перший «Північ-
ний потік» новим пактом Мо-
лотова – Ріббентропа. Історія 
з його «проєктом-близнюком» 
підтверджує слова Радослава 
Сікорського. Газопровід ще не 
збудований, а до розколу між 
США та Європою, та й усереди-
ні самої Європи він вже призвів. 
Це і є одна з цілей путінського 
режиму – поділяй і володарюй. 
Уявлення про мету російської 
газової стратегії можна отрима-
ти з наведеної схеми, яка ілю-
струє справжні наміри Кремля, 
що виходять далеко за комер-
ційні межі.

За допомогою газопроводів 
«Північний потік» на Балтиці 
та «Турецький потік» у Чорному 
морі Росія хоче обійти всі тран-
зитні країни та зберегти статус 
монопольного постачальника 
газу до ЄС зі східного напрямку. 
Також вона робить усе можливе, 
щоб не допустити появи конку-
рентних потоків газу з Каспій-
ського регіону, Східного Серед-
земномор’я, Західної Африки та 
СПГ зі США на європейському 
ринку.

«Північний потік – 2»: 
лобізм проти права 

Як відомо, будь-який новий 
інфраструктурний проєкт не 
повинен негативно впливати 
на вже наявну інфраструктуру, 
перевірену часом. Такий проєкт 
потребує узгодження зі сторона-
ми, чиї інтереси він заторкує – 
це вимога законодавства ЄС. 
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до 
ЄС че-

рез Білорусь. 
Росія на початку 

поточного року вже була 
дуже близька до тотального 
успіху на газовому фронті. 

Фактори 
невизначеності

Але польська наполегли-
вість та українська протидія 
за солідарної підтримки США, 
румунське головування в ЄС у 
першому півріччі 2019-го року 
дали свій результат. Єврокомі-
сія та Європарламент навесні 
2019 року синхронними діями 
оновили Газову директиву ЄС 
і поширили її на офшорні га-
зопроводи, подібні до ПП2. Це 
означає, що газопровід не може 
бути використаний на 100% 
потужності, а тільки на 50%. У 
вересні Суд ЄС у Люксембурзі 
виніс вирок з приводу спільної 
скарги Польщі, Литви та Латвії 
щодо неправомірного – на їх по-
гляд – згаданого вище рішення 
Єврокомісії щодо газопроводу 
OPAL. На основі ст. 194 «Treaty on 
the Functioning of the European 
Union» Суд ЄС скасував це рі-
шення. Хоча це стосується наяв-
ної системи «Північний потік» 
- OPAL, але також воно впливає і 
на ПП2, оскільки його суходіль-
ний газопровід-відвід EUGAL є 
повним аналогом OPAL.

«Газпром» наразі чинить 
спротив щодо застосування 
зміненої Газової директиви ЄС, 
а також намагається організу-
вати атаку на рішення Суду ЄС 
щодо OPAL та оскаржити дії Єв-
рокомісії через механізм Енер-
гетичної Хартії. Проте усе це 
робить перспективу ПП2 не до 
кінця ясною, попри звіти «Газ-
прому» про чергові кілометри 
укладених на дно Балтики труб 
та жовтневий дозвіл Данії на 
прокладення трубопроводу в її 
виключній морській економіч-
ній зоні. 

зняті, і «Північний потік» запра-
цював на повну потужність. Ро-
сійський «Газпром» тріумфував, 
переможно відзначаючи, що у 
2018 році прокачав через нього 
до Німеччини на 2 млрд куб. м 
газу більше за проектну потуж-
ність газопроводу в 55 млрд куб. 
м. Ця історія додала Росії впев-
нености, що так само можна 
буде вчинити з ПП2 у випадку, 
якщо в ЄС будуть введені обме-
ження і щодо нього.

Так само підбадьорив «Газ-
пром» щасливий для нього 
фінал справи з боку антимо-
нопольного офісу ЄС. У 2012 
році Єврокомісія ініціювала 
розслідування антиконкурент-
ної поведінки «Газпрому», зви-
нувачуючи його в домінуванні 
та порушеннях на ринках по-
стачання газу в Центральній 
та Східній Європі, порушенні 
ст. 102 Договору про функцію-
вання ЄС. Через три роки, 22 
квітня 2015 року,  Єврокомісія 
поінформувала, що на її думку, 
«Газпром» перешкоджає кон-
куренції на ринках постачання 
газу у восьми державах-членах: 
Польщі, Чехії, Словаччині, Угор-
щині, Болгарії, Естонії, Латвії, 
Литві.  «Газпром» був звинуваче-
ний у реалізації загальної стра-
тегії зловживань на цих ринках, 
зокрема: територіальних обме-
женнях, недоброчесній ціновій 
політиці. Постачання газу ста-
вали залежними від інвестицій 
у російські проєкти газопрово-
дів або від набуття чи посилен-
ня газпромівського контролю 
над газовою інфраструктурою 
країн ЄС. 24 травня 2018 року 
оголошено рішення, які зо-
бов’язали «Газпром» забезпе-
чити вільний потік газу за кон-
курентоспроможними цінами 
на ринках газу Центральної та 
Східної Європи на користь спо-
живачів та бізнесу. Але 
при цьому «Газ-
п р о м у » 

вдалося уникнути багатомі-
льярдного штрафу, який здавав-
ся неминучим…  

Антимонопольну справу Єв-
рокомісії щодо газпромівських 
порушень у восьми країнах ЄС 
можна сміливо доповнювати 
українським кейсом. В Україні 
його поведінка була більш бру-
тальною. В арсеналі «Газпро-
му» проти України – шантаж, 
непрозорі корупцієгенні схеми 
(Eural Trans Gaz, RosUkrEnergo), 
припинення постачання газу у 
2006 та 2009 роках, нав’язування 
асиметричних цінових формул 
з наступними політичними ви-
могами для отримання дискон-
ту. Наприклад, за отримання 
знижки у ціні на газ у 2010 році 
Україна була змушена погодити-
ся на пролонгацію перебування 
Чорноморського флоту Росії в 
Севастополі аж до 2042 року, 
тимчасом як він мав покинути 
базу в Україні в 2017 році згідно 
з українсько-російським догово-
ром 1997 року. 

Слід узяти до уваги й той 
факт, що мати справу з «Газпро-
мом» означає отримати ризики 
не тільки невиконання ним сво-
їх зобов’язань, але й ігнорування 
рішень арбітражів. Наприклад, 
«Нафтогаз України», звернув-
шись з позовом до передбаче-
ного транзитним контрактом з 
«Газпромом» Стокгольмського 
арбітражу, виграв у 2018 році 
справу у судовому розгляді. Од-
нак «Газпром» ігнорує виплату 
компанії «Нафтогаз Україна» 
майже $2,65 млрд за судовим 
рішенням. Ба більше, пропонує 
«Нафтогазу» відмовитися від 
претензії на цю суму, яка на сьо-
годні вже зросла до $2,8 млрд з 
урахуванням штрафних санкцій 
та пені. Цей випадок має при-
мусити європейських спожива-
чів газу замислитись над тим, 
як «Газпром» буде поводитися 
у випадку, коли йому вдасться 
зміцнити свій статус монополь-
ного постачальника газу до ЄС 
зі східного напрямку, реалізу-
вавши ПП2 і «Турецький потік», 
контролюючи газовий маршрут 
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Росія та її лобісти у Берліні в 

ніч з 7 на 8 листопада організу-
вали в Бундестазі відчайдушну 
спробу змінити німецьке зако-
нодавство таким чином, щоб 
взагалі вивести проєкт з-під дії 
оновленої Газової Директиви ЄС. 

Отже, боротьба навколо ПП2 
триває. Дамокловим мечем над 
проєктом все ще висить загроза 
санкцій США проти компаній-пі-
дрядників, без яких завершення 
будівництва неможливе, оскіль-
ки «Газпром» не володіє техноло-
гіями реалізації глибоководних 
газопроводів. Також зберігається 
можливість оскарження рішення 
Данського агентства на дозвіл у 
прокладенні газопроводу. Але на-
віть якщо Росії вдасться заверши-
ти газопровід, його використання 
буде ускладнено і введеними в ЄС 
обмеженнями, і конкуренцією на 
ринку газу в Європі, яка щоразу 
зростає.

Окрім усього описаного вище, 
потрібно взяти до уваги й деякі 
інші аспекти ПП2. Один із них 
стосується схильності Росії ви-
користовувати цивільну інфра-
структуру для розширення своєї 
військової присутности під при-
водом необхідности її захисту 
від зловмисних дій. Будівництво 
Росією мосту через Керченську 
протоку з Криму до Тамані, про-
кладанням дном Чорного моря 
«Турецького потоку» супроводжу-
валися нарощуванням військових 
сил і засобів Росії в Чорному та 
Азовському морях, що призвело 

до небезпечного інциденту – нападу ро-
сіян на українські кораблі 25 листопада 
2018 року, який є підтвердженням тези 
про те, що військова експансія Росії йде 
паралельно з енергетичною. 

А тепер зробімо проєкцію на Балтій-
ське море, де вже є один «Північний по-
тік» і будується другий, де Польща хоче 
прокласти альтернативу – норвезький газ 
через Baltic Pipe. Росія на Балтиці діяти-
ме за тим самим шаблоном, що й тепер у 
Чорному морі. 

Поступово Росія посилює Балтійський 
флот у межах відповідної програми пе-
реозброєння до 2020 року. Ро-
сійські ЗМІ з патосом 
з а з н ач а л и 
не-

щодавно, що Балтійський флот 
і далі отримує до свого складу 
нові бойові кораблі та судна за-
безпечення. Мовляв, на флот 
надійшло 20 нових кораблів, а 
за період з 2010 по 2019 рік – 56 
одиниць. Отже, динаміка наро-
щування сил Російського флоту 
на Балтиці доволі промовиста і 
не потрібно мати ілюзій щодо 
подальших намірів і дій Крем-
ля.

І насамкінець. Уже доволі зро-
зуміло, що Росія готується за-
стосувати перевірену передно-
ворічну «газову зброю» – третю 
газову кризу. Звісно, винуват-
цем російська пропаганда ви-
ставить Україну, яка «перервала 
транзит», «краде газ», «не хоче 
підписувати новий контракт». 
Це має стати  переконливим 
аргументом для європейців, 
щоб форсувати завершення бу-
дівництва ПП2, адже Україна, 
мовляв, – ненадійна транзит-
на ланка. Це розуміють євро-
пейські газові компанії. Тому 
графіки заповнення підземних 
сховищ газу (ПСГ) кардинально 
відрізняються від торішніх. За-
галом європейські сховища газу 
були практично заповнені вже 
на початку жовтня. Український 
«Нафтогаз» також закачав в ПСГ      
21,7 млрд куб. м газу до початку 
опалювального сезону – рекорд 
поточного десятиліття. Останні 
тристоронні зустрічі Україна – 
Єврокомісія – Росія в Брюсселі, 
хоча й відзначились взаємними 
компліментами учасників щодо 
конструктивної позиції одне од-
ного, проте завершились тим, 
що сторони домовилися домов-
лятися далі. Отже, за таких об-
ставин, важливо мати газ про 
запас. Сподіваючись на краще, 
потрібно готуватися до найгір-
шого, враховуючи схильність 
Росії влаштовувати «газову ді-
єту» для України та ЄС, як це 
було у 2006 та 2009 роках.

Мати справу 
з «Газпромом» 
означає 
отримати 
ризики не 
тільки 
невиконання 
ним своїх 
зобов’язань, 
але й 
ігнорування 
рішень 
арбітражів.
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ОКУПОВАНИЙ 
КРИМ: 
5 РОКІВ 
БЕЗПЕРЕРВНОГО 
ЗЛОЧИНУ

ОКУПОВАНИЙ 
КРИМ: 
5 РОКІВ 
БЕЗПЕРЕРВНОГО 
ЗЛОЧИНУ

ЕЛЬНУР АМЕТОВ, 
ПОМІЧНИК 

НАРОДНОГО 
ДЕПУТАТА 

УКРАЇНИ

Починаючи з розпаду Ра-
дянського Союзу в 1991 році, 
увага Росії була прикута 
до Криму протягом три-
валого часу. Буремні 90-ті 
роки, коли Кремль намагав-
ся оскаржити міжнародно 
визнані кордони України, 

закінчилися двома основни-
ми джерелами небезпеки для 
Криму: 1) адміністративна 
автономія, яка фактично 
закріплювала панування ро-
сійської мови та культури в 
Криму, а отже, забезпечувала 
певний російський вплив; 2) 
перебування Чорноморського 
флоту Росії у Севастополі та 
інших місцях. Пізніше саме 
ці два фактори посприяли не-
законній окупації Криму.

Кримські 
татари та 
етнічні укра-
їнці - це ті, 
хто найбіль-
ше страждає 
від порушень 
міжнародного 
права з боку 
Росії
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У момент вразли-
вости, після Ре-
волюції Гідності 
2014 року, Росія 
зробила крок від-
критої збройної 

агресії проти України – спочат-
ку незаконно окупувала Крим, 
а потім продовжила вторгнен-
ня в Україну на Донбасі. Варто 
наголосити: незаконна окупа-
ція Криму та Східної України 
Росією є частиною того самого 
міжнародного збройного кон-
флікту, в якому Росія активно 
використовує засоби та методи 
ведення гібридної війни, напри-
клад, комбіноване використан-
ня регулярних і нерегулярних 
військових формувань. Хоча ін-
тенсивність, характер бойових 
дій та порушень в обох випад-
ках істотно різняться, ключова 
правова відмінність полягає в 
тому, що у випадку Криму Росія 
брутально порушила міжнарод-
не право, перетнувши чергову 
«червону лінію» та здійснивши 
першу незаконну анексію те-
риторії іншої держави в Європі 
після часів Другої світової вій-
ни. Понад те, незаконна окупа-
ція Криму – це тривале міжна-
родно-протиправне діяння, яке 
закликає до подальшого реагу-
вання та тиску на Росію з метою 
деокупації заради міжнародної 
безпеки та верховенства пра-
ва. Світова спільнота миттєво 
засудила неправдиві російські 
відмовки та підтвердила «свою 
прихильність суверенітету, по-
літичній незалежності, єдності 
та територіальній цілісності 
України в межах її міжнародно 
визнаних кордонів» (Резолюція 
Генеральної Асамблеї ООН про 
територіальну цілісність Украї-
ни № 68/262 від 27 березня 2014 
року), а також ввела санкції про-
ти Росії, зокрема з боку Євро-
пейського Союзу (ЄС) та США. 
Однак, очевидно, необхідно ух-
валити подальші контрзаходи, 
щоб остаточно змусити Росію 
виконувати свої міжнародні зо-
бов’язання в цілому, причому 
не лише стосовно агресії проти 
України, але й Грузії та Молдо-
ви.

Безумовно, що незаконна 
окупація державою, яка на регу-
лярній основі порушує міжна-
родне право, особливо у сфері 
прав людини та міжнародного 
гуманітарного права, серйозно 
впливає на населення україн-
ського півострова, особливо на 
противників російської агресії. 
У доповіді Генерального секре-
таря ООН під назвою «Ситу-
ація з правами людини в Ав-
тономній Республіці Крим та 
місті Севастополі, Україна» від 
2 серпня 2019 року детально 
змальовується поточна ситу-
ація. Ця доповідь ґрунтується 
на інформації, зібраній Управ-
лінням Верховного комісара 
ООН з прав людини за допомо-
гою Місії з моніторингу прав 
людини в Україні, розгорнутої 
14 березня 2014 року, й охо-
плює порушення, пов’язані з 
такими сферами, як право на 
життя, свободу та особисту 
недоторканність; право на 
дотримання фізичної та пси-
хічної недоторканности; пра-
во на свободу думки, совісти 
та релігії; право на свободу 
переконань і на вільне їхнє 
виявлення; право на свободу 
мирних зібрань та об’єднань; 
право на здійснення право-
суддя та справедливий суд; 
право затриманих; право на 
громадянство; право на збе-
реження своєї ідентичности, 
культури та традицій; право 
на отримання освіти рідною 
мовою; право власности; за-
борона примусового призо-
ву, переміщення населення. 
Багато з них є не лише пору-
шеннями прав людини, але 
й становлять воєнні злочи-
ни та злочини проти лю-
дяности, за які винні особи 
повинні бути притягнуті до 
відповідальності. В Україні 
є великі сподівання щодо 
впровадження розсліду-
вання цих порушень з боку 
прокурора Міжнародного 
кримінального суду, яке, 
сподіваємось, відбудеться 
після завершення попе-
реднього розгляду.
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іншого політв’язня, укра-
їнського активіста Олега 
Приходька. Його випа-
док у ключових аспектах 
разюче нагадує справи 
двох колишніх політичних 
в’язнів серед звільнених 
35: Володимира Балуха та 
Едема Бекірова. Єдиним 
остаточним рішенням, яке 
б припинило порушення 
прав людини в Криму і від-
новило принципи міжнарод-
ного права та справедливість, 
є деокупація Криму.

Більшість із цих порушень 
прав людини та норм міжна-
родного гуманітарного права 
спрямовані проти противників 
незаконної окупації, зокрема 
корінного кримськотатарського 
народу та етнічних українців. 
Росія прагне залякати й змуси-
ти їх покинути Крим. Насправ-
ді, від початку окупації багато 
громадян України покинуло пів-
острів. Зареєстровано близько 
39 тисяч внутрішньо переміще-
них осіб. Але оскільки з різних 
причин не всі вони реєструють-
ся, за оцінкою експертів, реаль-
на кількість становить приблиз-
но 55 тисяч станом на 2019 рік; 
майже половина з них – крим-
ські татари. Російська політика 
щодо зміни демографічної си-
туації в Криму ще більше поси-
люється величезною кількістю 
переселенців з Росії до Криму. 
Згідно зі статистикою Росії, яку 
наводить у своєму звіті Гене-
ральний секретар ООН, протя-
гом 2014-2018 років 140 198 осіб 
змінили реєстрацію за місцем 
проживання з Росії на окупова-
ний Крим. Знову ж таки, біль-
шість таких переселенців не 
проходить відповідної процеду-
ри реєстрації, тому, за оцінкою 
фахівців, фактична кількість ет-
нічних росіян, переселених до 
Криму, становить щонайменше 
500 тисяч осіб.

Росія особливо зацікавлена 
в придушенні корінного крим-
ськотатарського народу, який 
рішуче й наполегливо проти-
стояв незаконній окупації та 
підтримував територіальну ці-
лісність України. Про це свід-
чить той факт, що, попри їхню 
невелику процентну частку від 
загального числа населення 
Криму (близько 12 відсотків), 
більшість українських політич-
них в’язнів, яких утримує Росія, 
є кримськими татара-
ми. Їхня сумарна 
кількість 

становить близько 100 осіб. 
Тільки цього року відбулася не-
бачена хвиля репресій. 27 бе-
резня 2019 року Росія провела 26 
домашніх обшуків і згодом не-
законно заарештувала 24 крим-
ських татар. На справжню мету 
Росії надалі вказує продовження 
заборони Меджлісу кримськота-
тарського народу (їхнього вищо-
го представника та виконавчого 
органу) у відвертому порушенні 
наказу Міжнародного суду про 
тимчасові заходи від 19 квітня 
2017 року.

Міжнародні організації віді-
грають неоціненну та унікальну 
роль у захисті прав людини у 
тимчасово окупованому Криму. 
Занепокоєність щодо реакції 
світової спільноти допомагає 
обмежити масштаби російських 
злочинів. І все ж Росія і далі 
тримає в заручниках населення 
українського півострова. 

Так, 9 жовтня 2019 року, лише 
через місяць після широко схва-
леного «обміну 35 на 35» 7 ве-
ресня 2019 року, Росія схопила 

Більшість 
порушень 
прав людини 
та норм 
міжнародного 
гуманітарного 
права 
спрямовані 
проти 
противників 
незаконної 
окупації

Російська 
політика 
щодо зміни 
демографічної 
ситуації 
в Криму 
ще більше 
посилюється 
величезною 
кількістю 
переселенців з 
Росії до Криму.
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НЕ КУРОРТНИЙ 
КРИМ

ВІКТОРІЯ 
РОЗЕНДААЛ, 
ЕКСПЕРТ НУО 
«PROMOTE 
UKRAINE», 
БРЮССЕЛЬ

За п’ять років незаконної 
окупації Крим перетворив-
ся із курортної зони на вій-
ськову. Росія активно стягає 
туди свої війська та тех-
ніку.  Мілітаризація півос-
трова додатково до ядерного 
арсеналу, який має Москва, 
загрожує не тільки Україні, 
а й усьому континентові – 
попереджають експерти.

Внаслідок 
мілітаризації 
півострів 
перетворився на 
військову зону
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ЯДЕРНИЙ СТАТУС 
ПІВОСТРОВА?

Росія розпочала ак-
тивно нарощува-
ти свою військову 
присутність у Чор-
ному морі майже 
одразу після анек-

сії півострова. За оцінками 
фахівців – кількість озброєння 
зросла більше ніж вдвічі. Жур-
налісти та правозахисники 
констатують, що Кремль не 
гаяв часу та відновив числен-
ні радянські військові об’єкти, 
збудував нові бази та відрядив 
туди військовиків.

Далі – більше. Українські по-
садовці кажуть про те, що Мо-
сква готує підгрунтя для того, 
аби розмістити на півострові 
ядерну зброю. Про таку загро-
зу ще навесні заявив Постій-
ний представник України при 
ООН Володимир Єльченко. На 
підготовчому комітеті Огля-
дової конференції 2020 року з 
розгляду дії Договору про не-
розповсюдження ядерної зброї 
він попередив, що підготова 
Росією інфраструктури для 
розміщення зброї масового 
знищення «загрожує європей-
ському континенту та світо-
ві». 

Дані про плани переміщення 
ядерної зброї до Криму під-
твердили також в українській 
розвідці. Мовляв, на півос-
трові з’явилися ракети, здат-
ні носити ядерні боєголовки, 
а Міноборони Росії активно 
проводить навчання з їхнього 
застосування.  

Про те, що це не просто при-
пущення, свідчить резолю-
ція ОБСЄ щодо мілітаризації 
Криму, ухвалена в липні цьо-
го року.  «(ОБСЄ – авт.) вислов-
лює свою серйозну стурбова-
ність з приводу посилення 
мілітаризації Кримського 
півострова та наміру Росій-
ської Федерації розмістити в 

На півострові 
регулярно 
проводять 
військові 
зльоти дітей 
та молоді, де 
їх навчають 
основ військової 
справи. Мета 
таких заходів 
– заохотити 
молоде 
покоління до 
служби на 
користь Росії.

МІЛІТАРИЗАЦІЯ ЗІ 
ШКІЛЬНОЇ ЛАВИ
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базувалися близько 12 тисяч ро-
сійських військовиків, то тепер 
їх, за підрахунками української 
розвідки, 31 тисяча. У перспек-
тиві збільшення контингенту до 
40 тисяч. А кількість російських 
бронетранспортерів, напри-
клад, зросла у понад сім разів 
(!) – із 92 у 2013-му році до майже 
700 одиниць. 

Звісно ж, мешканці півостро-
ва відчувають, що тепер вони 
живуть у новій, мілітаризованій 
реальності, де боротьба за турис-
та та чистота місцевих пляжів 
відходять на другий план. У До-
повіді щодо ситуації з правами 
людини в Україні 16 травня – 15 
серпня 2019 року, підготованій в 
Управлінні Верховного комісара 
ООН з прав людини, відзначаєть-
ся наступне:

 «У звітному періоді пройшла 
дев’ята від початку окупації кам-

панія з призову чоловіків, мешканців 
Криму до Збройних сил Російської 
Федерації. Під час цієї кампанії, яка 
закінчилась у червні 2019 року, з Кри-
му було призвано щонайменше 3300 
чоловіків, що стало найбільшою 
кількістю порівняно з усіма попере-
дніми такими кампаніями в Криму 
від 2015 року, коли почався приму-
совий призов. Разом із цією цифрою 
загальна кількість кримських при-
зовників становить щонайменше 18 
тисяч чоловіків. 

Деякі особи, призвані в рам-
ках весняної кампанії 2019 
року, як і в попередні чотири 
призови з 2017 року, були ске-
ровані на військові бази у Росій-
ській Федерації» 

Організація засуджує при-
мусовий призов, як такий, 
що порушує норми міжна-
родного права: «Як окупацій-
на держава, Російська Федера-
ція повинна дотримуватися 
міжнародного гуманітарного 
права, яке забороняє приму-
шувати осіб, які перебувають 
під захистом, служити у її 
збройних чи допоміжних си-
лах. Будь-який тиск або про-
паганда щодо добровільного 
вступу до армії забороняєть-
ся». 

Проте міжнародні норми, 
як відомо, квазікерівництву 
півострова не наказ. У Кри-
му йде активна пропаганда 
служби в армії серед дітей та 
підлітків! Представники так 
званих козачих дружин органі-
зовують у школах «патріотич-
ні» заходи, на яких закликають 
дітей бути готовими «служити 
батьківщині».  

На півострові регулярно 
проводять військові зльоти ді-
тей та молоді, де їх навчають 
основ військової справи. Мета 
таких заходів – заохотити мо-
лоде покоління до служби на 
користь Росії.  

Багато кримських шкіл сфор-
мувало військові класи, а дітей 
віком від восьми років запро-
шують записатись у Юнармію 
– російський патріотичний мо-
лодіжний рух. Таке явище, як 
військово-патріотична освіта, 
переважно притаманне тоталі-
тарним режимам, уже виклика-
ло шквал «занепокоєння» серед 
експертів і правозахисників. 
Проте допоки режим санкцій 
світової спільноти продовжує 
свою «м’яку дію», тисячі меш-
канців півострова на повну 
відчувають нові жорсткі умови 
свого життя. Хоча протестувати 
наважуються лише одиниці.

цій зоні ядерну зброю, що по-
рушує неядерний статус Укра-
їни та ще більше підриває 
глобальний, європейський та 
регіональний мир та безпеку», 
– йдеться в документі. 

Факт, що небезпека розмі-
щення ядерної зброї на пів-
острові не є примарною, під-
тверджує і зростання частоти 
військових навчань країн НАТО 
у Чорному морі. Зокрема й тих, 
що спрямовані на відпрацю-
вання конфлікту із використан-
ням зброї масового знищення. 

Нарощуючи військову при-
сутність у регіоні, Володимир 
Путін убиває відразу кількох 
зайців. По-перше, це тиск на 
Україну: блокування судноп-
лавства та створення постій-
ної напруги у регіоні. По-друге, 
Крим вже кілька років є страте-
гічним пунктом тиску на со-
юзників НАТО на Близькому 
Сході – так Кремль намагаєть-
ся стримати розгортання сил 
НАТО в Туреччині та інших 
країнах. Подейкують, що через 
кримські порти Росія постачає 
зброю до Сирії. Про це неодно-
разово говорив експрезидент 
України Петро Порошенко. 
Наприкінці серпня влада Си-
рії та керівництво так званої 
Кримської республіки підпи-
сали торгову угоду, яка серед 
іншого передбачає створення 
регулярного вантажного мор-
ського сполучення між Кри-
мом та Латакією. Обидві рес-
публіки, що перебувають під 
санкціями ЄС та США, плану-
ють перевозити фрукти, при-
родні ресурси, обладнання та 
інструменти. 

Про те, що Крим поступо-
во перетворюють на військо-
ву базу, свідчать цифри. Якщо 
до анексії Криму у Севастопо-
лі (тоді орендованому Росією) 

Москва готує 
підгрунтя 
для того, аби 
розмістити 
на півострові 
ядерну зброю.

МІЛІТАРИЗАЦІЯ ЗІ 
ШКІЛЬНОЇ ЛАВИ
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До системи правоохорон-
них органів України наразі 
прикута особлива увага єв-
ропейської спільноти. Адже 
саме вони мають розслідува-
ти резонансні злочини, при 
цьому не сходити зі стежки 
реформ – ставати все більш 
незалежними та прозори-
ми. Про все це ми поговорили 
із заступником Генерального 
прокурора України – Голов-
ним військовим прокурором 
Віктором Чумаком.

ВІКТОР ЧУМАК: 
«Я ХОЧУ, ЩОБ 
ПОВЕРНУЛАСЯ 
ДОВІРА ГРОМАДЯН 
ДО УКРАЇНСЬКОЇ 
ПРОКУРАТУРИ»

ВІКТОР ЧУМАК: 
«Я ХОЧУ, ЩОБ 
ПОВЕРНУЛАСЯ 
ДОВІРА ГРОМАДЯН 
ДО УКРАЇНСЬКОЇ 
ПРОКУРАТУРИ»
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Пане Вікторе, розкажіть, будь 
ласка, як була створена Вій-
ськова прокуратура. Наскіль-
ки відомо, її не існувало до 
2014 року. Досвід яких країн 
було використано під час її 
створення?

Загалом Військова прокура-
тура дісталася нам від радян-
ської системи. У тому й річ, що 
модель радянської Військової 
прокуратури потрібно було змі-
нювати. Адже вона свого часу 
виконувала і наглядові повно-
важення, і такі функції, які не 
здійснює жодна прокуратура у 
світі. Наприклад, вона забезпе-
чувала нагляд за додержанням 
законів усіма органами влади, 
підприємствами, установами 
та за законністю прийнятих 
ними рішень. На сьогодні ми 
трансформуємо Військову про-
куратуру. Новостворена Спеці-
алізована прокуратура у сфері 
безпеки й оборони здійснюва-
тиме процесуальне керівництво 
за розслідуванням усіх злочинів, 
які пов’язані з військовиками, 
які скоїли військовики, і злочи-
нів проти безпеки й оборони 
держави. 

А процесуальне керівництво за 
розслідуванням воєнних зло-
чинів – тобто злочинів, скоєних 
проти України у вигляді агре-
сії щодо мирного населення, 
обстрілів, – буде розслідувати 
інший підрозділ Генеральної 
прокуратури України.

А цей підрозділ уже існує чи 
планується його створити?

Тепер такий підрозділ у Вій-
ськовій прокуратурі є, і є ще 
один підрозділ поза межами 
Військової прокуратури. Вони 
будуть об’єднані і займатимуть-
ся процесуальним керівниц-
твом  розслідування злочинів, 
які є у сфері міжнародного гу-
манітарного права. 

Розслідування злочинів, які 
вчиняють на Донбасі бойо-
вики, підтримувані Росією, — 
чия це буде компетенція?

Буде належати до компетен-
ції новостворених підрозділів.

Розумієте, 
люди дуже 
нетерплячі, 
вони хочуть 
дуже швидких 
рішень і дій. 
Не може 
прокуратура 
працювати на 
рівні фабрики.

ВІКТОР ЧУМАК: 
«Я ХОЧУ, ЩОБ 
ПОВЕРНУЛАСЯ 
ДОВІРА ГРОМАДЯН 
ДО УКРАЇНСЬКОЇ 
ПРОКУРАТУРИ»
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З Ваших дописів у соціальних 
мережах формується вражен-
ня, що люди Вас питають про 
«посадки», а Ви воліли б гово-
рити про реформи. Що саме 
Вас не питають, що Ви хотіли 
б розказати про реформу, до-
нести до людей, а їм не цікаво?

Розумієте, люди дуже нетерпля-
чі, вони хочуть дуже швидких рі-
шень і дій. Не може прокурату-
ра працювати на рівні фабрики. 
Кримінальний процес – це про-
цес збирання доказів для кримі-
нального провадження у суді. 
Вони повинні бути належним 
чином зібрані, процесуально за-
фіксовані й бути допустимими 
в судовому процесі. Це робота 
не одного дня. Не можна сьогод-
ні зареєструвати кримінальне 
провадження, завтра вручити 
підозру, а післязавтра направи-
ти до суду. Збирається велика 
кількість доказів, які свідчать 
про вину або невинуватість тієї 
чи іншої особи. Крім того, про-
блемою є те, що в прокуратуру 
прийшла нова команда, і ми 
бачимо, що злочини або прихо-
вувались, або не розслідувалися 
належним чином. Нова команда 
керівників – це 5–10 осіб на всю 
прокуратуру, на 11 тисяч проку-
рорів. Ті самі злочини розсліду-
вали люди, які працюють нині 
в прокуратурі. Ми не можемо 
їм сказати, що вони щось ро-
били незаконно, тож необхідно 
наново починати розслідувати 
справи. А тому для нас сьогодні 
має дуже велике значення добір 
в органи прокуратури нових ка-
дрів, які матимуть високий рі-
вень доброчесности. А процес 
підбору людей потребує певно-
го часу. От і виникає дисонанс 
між очікуваннями та реаліями. 

Чи можливо, що поки буде 
проведено розслідуван-
ня, підозрювані покинуть 
Україну?

Якби підозрювані особи хо-
тіли покинути Україну, вони 
б уже давно це зробили. 
Певний ризик, звісно, є. Це 
справи складні. Щоб дове-
сти якусь фінансову схему, 
чи злочин, пов’язаний із ко-
рупцією, чи злочин, який є 
латентним, тобто прихова-
ними, необхідно проводити 
безліч експертиз, які займа-
ють багато часу.

Чи входить у Вашу компе-
тенцію процесуальне керів-
ництво щодо розслідування 
трагедії під Іловайськом?

Так, прокуратура буде вжи-
вати заходів до прокурорсько-
го реагування. А саме відбу-
ватимуться слідчі дії в Офісі 
президента України: вилучен-
ня документів, які стосуються 
вказаної трагедії. Після цього 
буде оцінка тих політичних 
рішень, які приймались, ор-
ганізаційних та військових 
рішень (наступного дня після 
інтерв’ю було повідомлено, що 
прокурор отримав дозвіл слідчо-
го судді на тимчасовий доступ 
і вилучення в Офісі президента 
України документів, які сто-
суються обставин проведення 
Антитерористичної операції в 
районі Іловайська в серпні 2014 
року – ред.)

Чи входить до Вашої компе-
тенції процесуальне керів-
ництво за розслідуванням 
«злочинів Майдану»?

До моєї компетенції входить 
керування діяльністю управ-
ління Генеральної прокуратури 
України, яке займається розслі-
дуванням цих злочинів. Але тут 
є проблема. Відповідно до поло-
жень Конституції України, з ли-

стопада 2019 року прокуратура 
позбавлена функції досудового 
розслідування, і всі матеріали 
для проведення слідчих дій не-
обхідно передавати до Держав-
ного бюро розслідувань (ДБР). 
А процесуальне керівництво 
за розслідуванням залишаєть-
ся в компетенції прокуратури. 
Тепер нам необхідно створити 
спеціальний підрозділ, який 
здійснюватиме процесуальне 
керівництво за розслідуванням 
слідчими ДБР, які почнуть роз-
слідувати «злочини Майдану». 
Ми б дуже хотіли, щоб слідчі 
прокуратури стали частиною 
того підрозділу в ДБР, який буде 
цим займатися. Також ми б хоті-
ли, щоб прокурори, які є тепер 
процесуальними керівниками 
у «злочинах Майдану», увійш-
ли у підрозділ Генеральної про-
куратури, який займатиметься 
процесуальним керівництвом 
«справами Майдану». І я вже 
передав Генеральному прокуро-
рові пропозиції щодо можливої 
структури такого підрозділу.

Коли Ви плануєте завершити 
реформування?

Повне реформування орга-
нів прокуратури триватиме до 
року. А якщо поетапно, то Офіс 
Генерального прокурора Украї-
ни запрацює приблизно з січня 
2020 року. До квітня 2020 року 
він має бути укомплектований 
прокурорами. У червні-липні 
ми плануємо завершити таку 
реформу на обласному і до кін-
ця 2020 року на місцевому рівні.
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Щодо світових тенденцій про 
питання гендерної рівності. 
Скільки тепер жінок прохо-
дить службу в органах Вій-
ськової прокуратури?

Насправді, жінок небагато пра-
цює у Військовій прокуратурі, 
десь 7 відсотків військовос-
лужбовиць, це без врахування 
чиновниць, що працюють на 
адміністративних посадах. 
Ми маємо 
намір ви-
рівнювати 
гендерний 
баланс.

Жінка як 
об’єкт роз-
слідування 
військових 
з л о ч и н і в . 
Чи існує 
с т ат и с т и -
ка, скільки 
жінок-вій-
с ь к о в о с -
лужбовиць 
в ч и н и л и 
злочини та 
скільки жі-
нок стало, 
м о ж л и в о , 
ж е р т в а м и 
з л о ч и н і в 
військови-
ків?

Таких жінок теж небага-
то. Це, наприклад, Надія 
Савченко, щодо якої було 
декілька розслідувань і з 
українського, і з російсько-
го боку. З приводу насиль-
ства над жінками, що його 
здійснили військовики, то 

статистики, на жаль, 
немає.

Чи використовується досвід 
Кіпру з турецького та грецько-
го боку задля того, щоб опти-
мізувати роботу Військової 
прокуратури над повернен-
ням Криму Україні? Та які дії, 
можливо, здійснює Військо-

ва прокуратура 
щодо повернен-
ня Донбасу?

Ми не використо-
вуємо досвід Кі-
пру та інших кра-
їн, у яких мали 
місце збройні 
конфлікти. При 
цьому не хочу ска-
зати, що конфлікт 
між Росією та 
Україною якийсь 
унікальний. Си-
туація така, що 
ми не маємо вну-
трішньодержав-
ного конфлікту. 
Це інший вид 
війни, так звана 
гібридна війна, 
яка здійснюється 
новими засоба-
ми. Агресія про-

ти України ведеться дипло-
матичними, економічними, 
політичними, інформаційними 
інструментами. Військовий ін-
струментарій застосовується у 
цій війні в останню чергу. Ми 
стали учасниками конфлікту 
нового покоління.

У зв’язку з Вашою відповіддю, 
у мене наступне запитання: 
чи є у прокуратури якась ком-
петенція щодо розслідування 
так званих кібератак?

Так, звісно. У Генеральній про-
куратурі створено структурний 
підрозділ щодо процесуального 
керівництва за розслідуванням 
кіберзлочинів. Для розслідуван-
ня таких злочинів треба мати 

спеціальні знання норма-
тивно-правової бази, Кримі-
нального кодексу України, 
Кримінального процесу-
ального кодексу України, а 
також спеціальні знання у 
сфері інформаційних тех-
нологій. Але розслідування 
таких злочинів — це вимога 
сучасности.

У Воєнній доктрині Ро-
сійської Федерації є ін-
формаційні війська, вони 
підпорядковуються Гене-
ральному штабу. Чи є в Укра-
їні схожі різновиди військ?

З інформаційною війною 
тепер стикається багато країн. 
Вона ведеться через соціальні 
мережі. І всі держави замис-
люються над тим, як протиді-
яти таким явищам. Не думаю, 
що окрім Росії ще якась із країн 
розглядає такий варіант війни, 
як напад. На сьогодні такий 
серйозний інструмент нападу 
має тільки Росія. У цій державі 
існує доктрина щодо гібридної 
війни, яка передбачає здійс-
нення інформаційних та кібе-
ратак. А от механізм захисту 
від кібернападу, кіберзлочинів і 
кібервійни, беззаперечно, пови-
нен бути у всіх.

У Генеральній 
прокуратурі 
створено 
структурний 
підрозділ щодо 
процесуального 
керівництва за 
розслідуванням 
кіберзлочинів.
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На Вашу думку, окупація 
Криму вважається війною?

Безсумнівно. Ви повинні 
розуміти, що одна держава, 
маючи міжнародні правила, 
міжнародно-правові меха-
нізми щодо забезпечення те-
риторіальної цілісности та 
недоторканности іншої краї-
ни, приймає рішення на між-
народному рівні й незаконно 
анексує частину території ін-
шої держави, застосувавши й 
провівши фактично референ-
дум під дулами автоматів.  

Чи варто тоді було Україні 
у 2014 році оголосити воєн-
ний стан?

Важко сказати. Це, мабуть, 
уже політичне питання, а не 
прокурорське. Я не впевне-
ний, чи на той час країна була 
спроможна до застосування 
всіх механізмів воєнного ста-
ну. Тому що воєнний стан — це 
не просто слова. Це відповід-
ний інструментарій, який пе-
редбачає і дипломатичні від-
носини, і мобілізацію армії, і 
мобілізацію народного госпо-
дарства, і інші заходи. Такий 
намір у попереднього керів-
ництва держави був. Але на 
сьогодні важко спрогнозувати, 
які наслідки мало б введення в 
Україні воєнного стану.

Ситуація щодо розслідування 
катастрофи МН17. Міністр за-
кордонних справ Нідерландів 
заявив, що парламент країни 
прагне отримати інформа-
цію про закриття повітряного 
простору над Донбасом у той 
час, коли там здійснювався 
рейс МН17. Чи входить роз-
слідування вказаної справи у 
Вашу компетенцію? Як ви бу-
дете спілкуватися з Нідерлан-
дами з цього приводу?

Ні, поки що до моєї компетен-
ції не входить розслідування 
цієї справи. Надалі чи буде вхо-
дити, не можу вам відповісти. 
Я не можу сказати, чи є вина 

України у цій трагедії. Стежи-
тимемо, які питання у своєму 
розслідуванні будуть ставити 
Нідерланди.

Чи не пов’язано це з тим, що 
українська сторона передала 
підозрюваного в Росію по об-
міну полоненими?

Ні, я так не думаю. Нідерланд-
ські слідчі мали доступ до під-
озрюваного.

Чи є якась кореляція між 
Україною і Росією у зв’язку з 
війною?

Я майже місяць на новій 
посаді. За період моєї роботи 
у мене немає жодних відомо-
стей щодо підтримання яки-
хось контактів між прокурату-
рами держав. Документів, що 
підтверджують такі зв’язки, я 
особисто не бачив.

Що ще від себе Ви хотіли б 
донести до Європи?

Я хотів би сказати, що про-
блемою в Україні було те, що 
іноземці не бажали їхати в 
Україну, інвестори не хоті-
ли вкладати свої інвестиції в 
Україну, українці виїжджали й 
не поверталися. Адже не було 
доступу до правосуддя і спра-
ведливости. Своє завдання я 
бачу дуже просто. Я хочу, щоб 
повернулася довіра громадян 
до української прокуратури. 
Коли люди почнуть довіря-
ти правоохоронній системі, 
коли інвестори будуть довіря-
ти судам, і коли захист прав 
людини стане пріоритетом 
у діяльності прокуратури. 
Коли захист прав інвесторів – 
буде загальною практикою, а 
не рейдерство. Тільки заради 
цього я погодився на цю по-
саду – щоб повернути довіру 
суспільства до цього органу. 
Почне працювати прокура-
тура – почне працювати кри-
мінальна юстиція в Україні, 
адже всі правоохоронні ор-
гани обертаються навколо 

прокуратури, а отже, і вони 
будуть міняти характер своєї 
діяльності. Цей механізм поч-
не працювати саме через ре-
форму кримінальної юстиції 
та прокуратури. Не тільки я, а 
й уся команда новопризначе-
них перших керівників при-
йшла в прокуратуру задля цієї 
мети.

На Вашу думку, реформа 
органів прокуратури вплине 
на органи судової влади?

Так, безперечно. Я вважаю, 
що прокуратура –  це те міс-
це, де запускається каскад 
усіх реформ у системі доступу 
до правосуддя і відновлення 
справедливості. Тому я вважаю 
реформу органів прокурату-
ри надважливою. Адже і суд 
не прийме неправосудного рі-
шення, якщо прокурор не пого-
диться на таке рішення. Завдя-
ки прокурору суд об’єктивний 
у прийнятті свого рішення. За-
порукою правосудного рішення 
також є доброчесність прокуро-
ра, коли прокурор не фальси-
фікує справи, не продає їх і не 
зволікає з розслідуванням.

Пане Вікторе, бажаємо Вам 
успіху у професійній діяльно-
сті та у здійсненні запланова-
ного. Дякуємо Вам за інтерв’ю!

Навзаєм!

Прокуратура 
–  це те місце, 
де запускається 
каскад усіх реформ 
у системі доступу 
до правосуддя 
і відновлення 
справедливості.

Brussels Ukraina Review - First Edition.indd   58Brussels Ukraina Review - First Edition.indd   58 25.11.19   23:0825.11.19   23:08



•  www.promoteukraine.org  •  Promote Ukraine •  Промуй Україну  • 

59

Прокуратура 
–  це те місце, 
де запускається 
каскад усіх реформ 
у системі доступу 
до правосуддя 
і відновлення 
справедливості.

culture.promoteukraine.org
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НОВИЙ ПЛАН ДІЙ 
УКРАЇНА – ЄС У 
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ІРИНА СУШКО, 
ВИКОНАВЧИЙ 
ДИРЕКТОР ГО 
«ЄВРОПА БЕЗ 
БАР’ЄРІВ», 
КИЇВ

Рішення про запро-
вадження безві-
зового режиму з 
Євросоюзом (ЄС) 
стало, зокрема, ви-
знанням успішно-

сти реформ, що здійснювалися 
в Україні. Істотні зміни відбу-
лись у таких напрямках держав-
ної політики, як «безпека доку-
ментів», «управління міграцією 
та кордонами», «громадський 
порядок і безпека» та «фунда-
ментальні права людини». Фор-
мально Україна виконала понад 
140 завдань у відповідних сфе-
рах. На практиці — суспільство 
отримало можливість користу-
ватися сучасним зразком біо-
метричного паспорта, а пер-
сональні дані громадян стали 
більш захищеними. Співпраця 
з Європолом, розпочата в ме-
жах візової лібералізації, спри-
яла контролю за втраченими 
та викраденими документами. 
Можливостей для зловживань 
шахраями ідентифікаційних 
документів стало значно мен-
ше. 

Наступні завдання 
для України 
та моніторинг 
їхнього виконання 
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та включає питання 
спрощення прикор-
донного та митного 
контролю. Зокрема, 
йдеться про впрова-
дження «єдиного вік-
на» на кордоні, що доз-
воляє пришвидшити 
процедури перетину. 
Закладено у плани Но-
вого порядку також 
питання будівництва 
нових пунктів пропус-
ку, що мають зменшити 
черги на кордоні. 

У Новому порядку 
знайшли своє відобра-
ження нові напрями та 
ініціативи у сфері поси-
лення кібербезпеки. У 
цьому питанні Україна 
вже має підписану Буда-
пештську конвенцію про 
кіберзлочинність та при-
йняла Стратегію кібербез-
пеки, розроблену на осно-
ві стандартів ЄС та НАТО. 

Від виконання завдань 
Нового порядку денного 
у сфері ЮСБ залежить не 
лише стійкість безвізового 
режиму з ЄС, але й безпека 
та дотримання прав люди-
ни. Новий порядок – сек-
торальний документ, що 
містить практичні перева-
ги і для України, і для ЄС. 

У сфері управління кордонами було 
запроваджено спільний контроль, що 
допомагав перетинати кордон швид-
ше, а державні органи, що працюють 
на кордоні, отримали можливість об-
мінюватися даними задля посилен-
ня безпеки.

 Цифрові та онлайн-сервіси для 
зручности реєстрації запроваджено 
у сфері міграції. Для протидії коруп-
ції було засновано нові антикоруп-
ційні органи. Після цього Україна 
виконала додаткові вимоги у сфері 
антикорупції, зокрема високопоса-
довців зобов’язали декларувати свої 
статки. Співпраця правоохоронних 
органів України та ЄС стала тісні-
шою завдяки операційним прото-
колам з Європолом та Євроюстом. А 
ще з’явилися нові стратегічні доку-
менти на захист жінок та дітей від 
дискримінації. У профільних орга-
нах влади більше уваги та зобов’я-
зань з’явилося перед представни-
ками внутрішніх переселенців та 
ЛГБТ-спільноти. Завдяки співпраці 
з міжнародними партнерами по-
силилася боротьба з організованою 
злочинністю та торгівлею людьми.

 Тож станом на 2017 рік процес 
візової лібералізації було визнано 
успішним, але потенціал цього 
інструменту змін було майже ви-
черпано. Тому всі зацікавлені у 
подальшій модернізації політик 
розпочали дискусію про наступні 
кроки після завершення Плану дій 
з візової лібералізації (ПДВЛ). 

Зокрема, проводилася диску-
сія щодо наступних завдань, які 
б могли логічно продовжити роз-
початі зміни та зафіксувати отри-
мані результати. Для цього було 
запроваджено постлібералізацій-
ний моніторинг, що відстежував, 
як Україна виконує критерії лібе-
ралізації візового режиму. 

Водночас, перед країнами-чле-
нами ЄС постали нові виклики у 
сфері юстиції, свободи та безпе-
ки. Збільшення кількості мігран-
тів та шукачів притулку, поява 
нових загроз внутрішній безпеці 
вимагають зміцнення співпраці 
у цих напрямах. Відповідаючи 
на спільні виклики, ЄС затвер-
джує Глобальну стратегію з 
ключовим меседжем про те, що 

оскільки внутрішня і зов-
нішня безпека щораз більше 
переплітаються, безпека ЄС 
все дужче залежить від ста-
більности інших країн-су-
сідів. Практичним виявом 
декларацій про співпрацю 
стало рішення ЄС сприяти 
залученню України до Пла-
нів дій Циклу політики ЄС 
щодо боротьби з організо-
ваною злочинністю. Зокре-
ма, йшлося про посилення 
співпраці з такими міжна-
родними організаціями, як 
Європол, Frontex, Європей-
ський поліційний коледж 
(CEPOL) та Євроюст. 

Нові потреби та виклики 
сприяли появі нового доку-
мента, що охоплював усі кри-
терії ПДВЛ для продовження 
розпочатих змін. Документ 
отримав назву «Новий поря-
док дій Україна – ЄС у сфері 
юстиції, свободи та безпеки» 
(далі – Новий порядок дій у 
сфері ЮСБ). Інституційною 
рамкою виконання Нового по-
рядку є засідання Ради асоці-
ації та створений у її рамках 
підкомітет «Юстиція, свобода 
та безпека». 

План дій Нового порядку 
розширив спектр завдань, що 
відповідають спільним викли-
кам та розподіляються за окре-
мими секторами політики. До 
сфер безпеки та свободи вхо-
дить управління міграцією та 
кордонами, включаючи при-
тулок для біженців і боротьбу 
з нелегальною міграцією, без-
пека документів та сприяння 
контактам між людьми. Також 
до плану входить проблемати-
ка боротьби з тероризмом та 
організованою злочинністю, 
торгівлею людьми. Не менш 
важливим напрямом є рефор-
мування судової системи, щоб 
забезпечити її прозорість і неза-
лежність та ефективне правове 
співробітництво між Україною 
та ЄС у цивільних та криміналь-
них справах. 

Оновлений Порядок вихо-
дить за межі традиційних сфер 

У Новому 
порядку 
знайшли своє 
відображення 
нові напрями 
та ініціативи у 
сфері посилення 
кібербезпеки.
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ЕКСПЕРТ НУО 
«PROMOTE 
UKRAINE», 
БРЮССЕЛЬ

У  пересічних укра-
їнців безвізовий 
режим викли-
кав подвійні по-
чуття. З одного 
боку, щастя, що 

можна подорожувати Європою 
без необхідності проходити 
тривалі (а іноді й принизливі) 
бюрократичні процедури. З ін-
шого – через кризу та фінансо-
ві негаразди у багатьох просто 
забракло коштів на відкриття 
Старого Світу. 

«Мені безвіз ніяк не допоміг. 
Раніше я мав гроші на те, аби 
отримати візу та поїхати на ви-
хідні в Париж. Зараз, навіть без 
необхідності платити за візу, у 
мене цих грошей немає — весь 
мій заробіток з’їла інфляція», – 
каже підприємець Денис Нікі-
форенко. 

Утім, динаміка збільшення 
туристичного потоку до країн 
ЄС більш ніж очевидна. За 2016 
рік до Старого Світу навідали-
ся 560 тисяч українців – дані 
Держприкордонслужби. А вже 
у перший безвізовий 2017 рік 
– 2 мільйони 350 тисяч осіб. 
Усього від початку дії безвізо-
вого режиму українці здійс-
нили 42 мільйони 600 тис.

Українцям 
видали найбільшу 
кількість посвідок 
на проживання в 
Євросоюзі (ЄС) за 
результатами 2018 
року

поїздок до країн ЄС (станом 
на червень 2019 року), повідо-
мили українські прикордон-
ники. До того ж це не лише 
українці з материкової Украї-
ни, а й мешканці Криму. Адже 
кримчанам із російським 
паспортом європейські краї-
ни віз не дають – через накла-
дений режим санкцій ЄС. Це 
один із пунктів стратегії ЄС: 
зробити для кримчан Україну 
та її громадянство привабли-
вішими, аніж Росію. «Я живу в 
Криму все життя, а моя донь-
ка десять років тому переїха-
ла жити в Амстердам. Тому 
у мене два паспорти – росій-
ський і український. За укра-
їнським я їжджу до неї, за ро-
сійським живу вдома – інакше 
не можна», – розповідає пенсі-
онер Сергій Корнєєв. 

Аналогічна ситуація з меш-
канцями окупованих терито-
рій, так званих ДНР і ЛНР, які 
з легкої руки президента Росії 
Володимира Путіна можуть от-
римувати російські паспорти 
за спрощеною процедурою. Але 
таким «новоспеченим» росія-
нам до Європи в’їзд забороне-
ний. Консульства європейських 
країн мають чіткі інструкції – 
не видавати віз українцям-пе-
ребіжчикам. Жителі Донецької 
та Луганської областей можуть 
отримати «перепустку» до де-
мократичного світу тільки че-
рез консульства та посольства в 
Україні.
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«Новоспеченим» 
росіянам до 
Європи в’їзд 
заборонений. 
Консульства 
європейських 
країн мають 
чіткі інструкції 
– не видавати 
віз українцям-
перебіжчикам.

 Хоча й про випадки по-
рушення цього правила час 
від часу й рапортують гро-
мадські активісти, пере-
важно воно діє. 

Утім, туристами спра-
ва із настанням безвізу не 
обмежилася. За даними 
Держстату, наведеними в 
дослідженні Центру еко-
номічної стратегії, трудова 
міграція у 2017 році, після 
запровадження безвізу, зрос-
ла приблизно на 10 відсотків 
порівняно із 2012 роком. Тож 
за результатами минулого 
року Україна очолила список 
країн, громадяни яких отри-
мали посвідки на проживан-
ня в ЄС. У 2018 році їх видали 
527 тисячам українців. Пере-
важно (78 відсотків) у Польщі 
на основі працевлаштуван-
ня – повідомляє Європейське 
бюро статистики (Eurostat). 

Кількість українських не-
легальних мігрантів у Європі 
хоча й зросла, проте не кри-
тично. Таким для Брюсселя є 
збільшення у 50 відсотків. Хоча 
в ефірах українських ток-шоу 
періодично лунають варіації 
на тему «втраченого безвізу» 
— передбачувано, із вуст опо-
зиційних політиків та експер-
тів. Допоки про Україну як про 
кандидата на втрату безвізово-
го режиму в ЄС не згадували. А 
причин на те може бути кілька, 
і всі вони зводяться до слова 

«недостатня». Далі одне з трьох: 
боротьба з організованою зло-
чинністю, боротьба з незакон-
ною міграцією, ліквідація анти-
корупційної інфраструктури. 

Проте українська влада не 
тільки не збирається давати Єв-
ропі приводів, а ще й має вели-
кі плани на майбутнє. Так, на-
разі активно просувають ідею 
промислового безвізу. Йдеться 
про Agreement on Conformity 
Assessment and Acceptance of 
Industrial Products, що дозво-
лить українським експорте-
рам постачати продукцію до 
ЄС без додаткової сертифіка-
ції. Місія ЄС, яка має оцінити 
готовність України до його 
підписання та виконання, 
може прибути до Києва вже 
в першій половині 2020 року. 
На це сподіваються в україн-
ському Уряді. Там планують 
поглиблювати інтеграцію і в 
інших напрямах. Тож безві-
зовий режим українцям ста-
не ще більше в нагоді.
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НАПІВРИНОК ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ
НАПІВРИНОК 
ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

ЮЛІЯ ШУТЯК, 
ДОСЛІДНИЦЯ, 

КАНДИДАТ 
ЕКОНОМІЧНИХ 

НАУК

ВАЛЕРІЙ 
СТАНІСЛАВСЬКИЙ, 
ЕКСПЕРТ ІЗ 
ЗЕМЕЛЬНИХ 
ВІДНОСИН, 
ДОЦЕНТ КАФЕДРИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО ТА 
АГРАРНОГО ПРАВА 
НАЦІОНАЛЬНОГО 
ЮРИДИЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА 
МУДРОГО, 
ПРИВАТНИЙ 
АДВОКАТ 
У СФЕРІ 
АГРАРНОГО 
БІЗНЕСУ 

Якщо абстрагу-
ватися від полі-
тичних аспектів, 
стає очевидним 
те, що ринок 
таки діє, хоча й в 

обмеженій формі. Сьогодні мо-
раторій на продаж землі розпо-
всюджується лише на ділянки 
за категорією цільового призна-
чення «для ведення товарного 
сільськогосподарського вироб-
ництва» (а це, між іншим, ста-
новить понад 80% усіх земель 
для сільськогосподарських по-
треб). Водночас частина сіль-
ськогосподарських земельних 
ділянок, які виділені під ве-
дення особистого селянсько-
го господарства, що також 
належать до земель категорії 
сільськогосподарського при-
значення і можуть використо-
вуватися окремо і для ведення 
товарного сільськогосподар-
ського виробництва, з певни-
ми обмеженнями, продаються 
(за згоди нотаріуса оформити 
таку угоду). Також активно діє 
ринок оренди землі. 

Водночас маючи у власності 
землю, ані селянин, ані орен-
дар не можуть використовува-
ти її як заставу під банківські 
кредити. Також за наявности 
коштів фермер не може при-
дбати необхідну кількість 
землі. На думку фахівців, такі 
умови стримують розвиток 
фермерства, особливо мало-
го. Умови ринку змушують 
сільськогосподарських това-
ровиробників знаходити інші 
механізми регулювання обігу 
земель сільськогосподарсько-
го призначення в межах ви-
мог законодавства. 
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Після скасування 
мораторію вести 
бізнес в Україні не 
стане простіше. 
Попереду ще 
багато роботи

Це насамперед стосується 
купівлі корпоративних прав 
товариств, які мають уже 
укладені договори оренди 
землі, оренди земельних паїв 
(довгострокова оренда) на 
тривалий термін (15–20 ро-
ків), або договори емфітевзи-
су (до 49 років). 

Проєкт закону про 
обіг землі

Новий уряд вирішив піти 
шляхом скасування в Земель-
ному кодексі заборони на 
відчуження земель сільсько-
господарського призначення, 
запровадивши тільки обме-
ження щодо сукупної площі 
земельних ділянок, які перебу-
вають у власності громадяни-
на або юридичної особи Украї-
ни (їх пов’язаних осіб) в межах 
однієї області не більше ніж 15 
відсотків земель сільськогоспо-
дарського призначення такої 
області та не більше ніж 0,5 
відсотків земель сільськогоспо-
дарського призначення Украї-
ни, що передбачено проєктом 
Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо обігу земель 
сільськогосподарського призна-
чення». 

Brussels Ukraina Review - First Edition.indd   65Brussels Ukraina Review - First Edition.indd   65 25.11.19   23:0825.11.19   23:08



•  Brussels Ukraïna Review  •  www.journal.promoteukraine.org  •
66

При цьому переважне право на ку-
півлю земельної ділянки сільсько-
господарського призначення матиме 
її орендар. Також відповідно до про-
позицій нового уряду, викладених 
в проєкті закону, зняття мораторію 
дасть право на купівлю українських 
земель лише фізичним та юридич-
ним особам України. З одного боку, 
це задовольнить інтереси тих, хто бо-
їться нашестя іноземців, але з іншого 
— залишиться ринок, на якому діяти-
муть підставні особи в інтересах тих 
самих іноземців. 

Відкриття ринку ≠ одно-
часний продаж

Як зазначає експерт із земельних 
відносин, керівник компанії «ГІС 
Технолоджі» Юрій Патик, «відкрит-
тя ринку землі не означає обов’язко-
вість продажу землі. Для людей, які 
чекають на відкриття цього ринку, 
потрібні правила і фактично «доз-
віл» на реалізацію права розпоря-
дження власним майном – ділян-
кою. Крім того, ділянка як об’єкт 
майнового права має бути юридич-
но сформованою – мати присвоє-
ний кадастровий номер та оформ-
лені права власности на ділянку в 
державних реєстрах прав на неру-
хоме майно. Під час розпаювання 
земель до введення в дію Державно-
го земельного кадастру припусти-
лися грубих помилок. Це призвело 
до того, що не всі земельні ділянки 
громадян України обліковуються в 
Державному земельному кадастрі з 
зазначенням їхніх меж, місця роз-
ташування, властивостей, родю-
чости ґрунтів, якости. До того ж, 
якщо звернутися до публічної ка-
дастрової карти, можна побачити 
багато земельних ділянок, де межі 
одних накладаються або заходять 
за межі інших. 

Ця проблема стосується і зе-
мель, власником яких є держава, а 
це близько 60% ресурсів, які потен-
ційно можуть виставлятися лота-
ми на продаж. Проте й ці землі не 
оформлені належним чином саме 
як «об’єкти». Якщо люди кажуть, 
що всі землі будуть розкуплені, то 
це просто неможливо, оскільки 
необхідно спочатку провести як 

мінімум інвентаризацію ді-
лянок. 

Також продаж землі об-
межиться і тим, що понад 
65 відсотків усіх земель 
с ільськогосподарського 
призначення перебувають 
у договірних (орендних) від-
носинах, а зміна власника не 
є підставою для припинен-
ня такого договору оренди. 
Тобто право на користування 
землею залишиться в оренда-
ря до часу, визначеного дого-
вором оренди.

Переваги відкриття 
ринку землі

Як підкреслює Юрій Патик, 
земля, на яку накладено мора-
торій, не може бути заставою 
під банківський кредит. Це зу-
пиняє агровиробників від того, 
щоб вони могли скористатися 
землею як фінансовим інстру-
ментом. Сьогодні агровироб-
ник бере в оренду земельні ді-
лянки та формує «земельний 
банк» (фонд оренди землі) від-
повідно до підписаних і заре-
єстрованих у визначеному за-
конодавством України порядку 
договорів оренди. Це підпри-
ємство може потім продати свої 
корпоративні права на цей «зе-
мельний банк» іншому підпри-
ємству. Ринок ніби якось працює, 
але якщо з політичної площини 
земля перейде в економічну, то, 
звісно, окремим підприємствам 
стане цікавіше купляти землю, 
оскільки вони зможуть її вико-
ристовувати як власники та роз-
порядники, а також як інвести-
ційний інструмент. 

Водночас, на думку експерта, 
прогноз щодо кон’юнктури ринку 
робити важко, враховуючи полі-
тичну та економічну ситуацію в 
країні, а також сукупність невирі-
шених аспектів у сфері земельного 
права. Інвестора, який бажає вести 
агробізнес в Україні, цікавить про-
зорість правил ведення бізнесу, що 
пов’язано з належним правовим 
механізмом ринку землі, оподат-
куванням, захистом інвестицій та 

Ринок ніби 
якось 
працює, 
але якщо з 
політичної 
площини 
земля 
перейде в 
економічну, 
то, звісно, 
окремим 
підприєм-
ствам 
стане 
цікавіше 
купляти 
землю.
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Ринок ніби 
якось 
працює, 
але якщо з 
політичної 
площини 
земля 
перейде в 
економічну, 
то, звісно, 
окремим 
підприєм-
ствам 
стане 
цікавіше 
купляти 
землю.

бізнесу від корупційних та кри-
мінальних зазіхань (рейдерство 
або незаконне привласнення чу-
жого майна). І тут Україні ще бага-
то чого треба зробити.

Іншим дуже важливим фак-
тором є рентабельність самого 
агробізнесу. Одним із варіантів 
розвитку ситуації може бути та-
кий, коли зростання ціни за гек-
тар збільшить термін окупності 
інвестицій і знизить привабли-
вість земель як об’єкта для інвес-
тицій. Тому є висока ймовірність 
того, що агровиробники будуть 
більше зацікавлені в оренді землі, 
а не придбанні її у власність.

На завершення… 

Скасування мораторію на від-
чуження земель сільськогоспо-
дарського призначення не за-
провадить відразу прозорого та 
легкого ведення агробізнесу в 
Україні. Насамперед необхідно 
упорядкувати Державний зе-
мельний кадастр та провести ау-
дит усіх земель сільськогосподар-
ського призначення. Водночас 
навіть проведення такої роботи 
не означатиме, що власники зе-
мельних ділянок одразу пого-
дяться на їхній продаж, а інвес-
тори,  зокрема, іноземні –  будуть 
відкриті до інвестування в укра-
їнський агросектор. Нестабіль-
ність політичної та економічної 
ситуації, неврегульованість на 
законодавчому рівні окремих 
питань та невпевненість у захи-
щеності інвестицій можуть ста-
ти головними стримувальними 
факторами для повноцінної ак-
тивізації ринку землі.
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«Я виступаю за зняття 
мораторію на продаж 
землі. Але продаж 
землі повинен бути 
не вільний, а з істот-
ними обмеженнями. 

Обмеження повинні стосувати-
ся права володіння землею од-
нією особою, наприклад, коли 
бенефіціаром є лише одна фір-
ма, а також кількості землі, пра-
вил використання цієї землі, 
наприклад, сівообіг, внесення 
пестицидів, гербіцидів, орга-
нічних та неорганічних добрив, 
регулярности звітування пе-
ред інспекціями щодо якості та 
відновлюваної здатности зем-
лі. Особа, яка придбає землю, 
повинна мати аграрну освіту. 
Така система є в Євросоюзі (ЄС): 
продаж землі є вільний, але він 
регулюється численними пра-
вилами, за невиконання яких 
передбачено високі штрафи. Те, 
що в Україні вже багато років 
існує мораторій на землю, дає 
тут можливість розвитку коруп-
ційного лоббі по використанню 
земельних угідь.

Згідно з останніми соці-
ологічними дослідженнями 
однієї з найвідоміших в Укра-
їні соціологічних груп «Рей-
тинг», 73 відсотки укра-
їнців категорично проти 
впровадження ринку землі, 
а 81 відсоток категорич-
но проти допуску іноземців 
до купівлі землі в Україні й 
лише 13 «за». 58 відсотків 
респондентів вважають, що 
землі сільськогосподарського 
призначення повинні бути 
у державній власності, за 
зразком Ізраїлю чи Канади. 
У зв’язку з цим ми вирішили 
взяти додаткові коментарі 
в експертів з цього питання 
та активістів громадян-
ського суспільства. 
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укра-
їнські ком-

панії, засновані 
виключно українськими гро-

мадянами. Іноземці та компанії, 
які мають серед своїх засновників 
іноземців, отримають право ку-
пувати українські землі, земельні 
ділянки тільки у випадку, якщо 
буде дана згода народу України на 
всеукраїнському референдумі». А 
13 листопада 2019 року Верховна 
рада України прийняла у першому 
читанні проєкт Закону №2178-
10, щоправда, правил озвучених 
Президентом, цим законопроєк-
том не передбачено. 

 Але зняття мораторію на землю та 
правила її використання мають ви-
носитись на всенародний референ-
дум, тому що в Конституції України 
прописано, що земля та надра нале-
жать народові України і тільки він 
має приймати рішення щодо їх ви-
користання», - каже член-кореспон-
дент НААН Сергій Ничик. 

«Земельна реформа загрожує 
основам національної безпеки 
України. У 1990-их роках під іден-
тичними гаслами вільного ринку 
в Україні відбулася приватизація 
державних підприємств, внаслідок 
чого економіка відчутно постраж-
дала. Кожного українця було «по-
грабовано» через систему вауче-
рів, а ті, хто найбільше збагатився 
на пограбуванні, стали олігарха-
ми. Цей урок український народ 
запам’ятав, а тому не допустить 
такої самої ситуації з землею, яка 
є основою національного багат-
ства. Українська земля – обме-
жений невідтворюваний ресурс, 
який є територією держави Укра-
їна – 72 % території займають 
саме землі сільськогосподар-
ського призначення. Це – жит-
тєвий простір українського 
народу й основний засіб вироб-

ництва харчових продуктів, без 
яких людина не здатна прожи-
ти. Це на фоні того, що за офі-
ційною статистикою ООН, кож-
ний дев’ятий мешканець нашої 
планети нині голодує. Під 72 % 
території України містяться на-
дра, які є одними з найбагатших 
у світі. Україна живе бідно не 
тому, що відсутні сировинні чи 
інтелектуальні ресурси, а тому, 
що її грабують внутрішні воро-
ги. Крім того, ця «реформа» по-
рушує ст. 5, 13 та 14 Конституції 
України, тому народ стихійно 
почав підійматися на протести 
проти її втілення. Так, 22 серпня 
було проведено Перший форум 
фермерів з 12 областей у місті 
Миргороді Полтавської області. 
За пропозицією Героя України 
й нашого побратима Степана 
Хмари, резолюція цього Форуму 
містить «категоричну заборону 
продажу землі». Тепер відбува-
ється формування Штабу за-
хисту української землі. Голов-
ними ініціаторами виступили 
«Суспільна система», Асоціація 
фермерів і приватних землев-
ласників, Аграрний союз, Фрон-
ти Опору різних областей, учені 
Інституту економіки при Націо-
нальній академії аграрних наук, 
військові волонтери, ветерани 
війни з Росією. Вважаємо, що 
український народ як суверен 
повинен сам визначити, яким 
чином відбуватиметься обіг (не 
продаж) української землі», - за-
являє один з ініціаторів форму-
вання Штабу, співкоординатор 
«Суспільної Системи» Назар 
Мухачов. 
У своєму відео-зверненні від 11 

листопада 2019 року Володимир 
Зеленський повідомив, що до за-
конопроєкту, що стосується зе-
мельної реформи, внесуть правки, 
за якими «продавати і купувати 
землю зможуть лише українці та 

Те, що в Україні 
вже багато 
років існує 
мораторій на 
землю, дає тут 
можливість 
розвитку 
корупційного 
лоббі по 
використанню 
земельних угідь.

У 1990-их 
роках під 
ідентичними 
гаслами 
вільного ринку 
в Україні 
відбулася 
приватизація 
державних 
підприємств, 
внаслідок чого 
економіка 
відчутно 
постраждала.
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МАРК АНДРІС: 
«УКРАЇНА 
ПОВИННА ЗНАЙТИ 
ВЛАСНИЙ ШЛЯХ 
ДО УСПІХУ»

МАРК АНДРІС: «УКРАЇНА 
ПОВИННА ЗНАЙТИ ВЛАСНИЙ 
ШЛЯХ ДО УСПІХУ»

Шановний пане Андрісе, щиро 
дякуємо за зустріч та згоду 
дати інтерв’ю. Перше запи-
тання, що спадає на думку: чи 
маєте Ви особливі стосунки з 
Україною?

Ми з Мартою (Марта Баран-
дій, на фото ліворуч – ред.) зна-
йомі з моєї попередньої роботи, 
де я пропрацював чотири роки. 
Я був головою адміністрації 
колишнього прем’єр-міністра 
Фландрії, який також відповідав 
за міжнародну торгівлю. Моя 
теперішня посада не передба-
чає тісних зв’язків з Україною. 
Є деякі моменти, пов’язані з 
міжнародною діяльністю нашо-
го офісу, однак загалом зв’язки 
Vlaio з Україною достатньо об-
межені. Але звичайно ми ціка-
вимося тим, що відбувається в 
країні, яка межує з Євросоюзом 
(ЄС), яка так часто фігурує у но-
винах і з якою пов’язані можли-
вості розвитку бізнесу наших 
компаній.

В інтерв’ю з Головою 
Агентства з питань інно-
вацій та підприємництва 
Фландрії (Vlaio) Марком Ан-
дрісом ми спробували роз-
крити секрети успіху бель-
гійської економіки. На його 
переконання, інноваційний 
підхід та відповідальний 
бізнес – головні передумо-
ви економічного зростання 
та добробуту. Надзвичайно 
важливим є те, що кожний 
наступний уряд продовжує 
успішні ініціативи попе-
редників, а не припиняє їх.
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МАРК АНДРІС: 
«УКРАЇНА 
ПОВИННА ЗНАЙТИ 
ВЛАСНИЙ ШЛЯХ 
ДО УСПІХУ»

МАРК АНДРІС: «УКРАЇНА 
ПОВИННА ЗНАЙТИ ВЛАСНИЙ 
ШЛЯХ ДО УСПІХУ»

Ви кажете, що відносини дещо 
обмежені. Чи пов’язано це з 
санкціями щодо Росії, які також 
мають певні наслідки для Укра-
їни, чи з кризою загалом?

Санкції та загострення відно-
син між Україною та Росією, що 
переросли у кризу між Росією та 
ЄС – дуже важлива тема, оскільки 
вона впливає і на частину фла-
мандської економіки. Передусім 
це стосується сільськогосподар-
ського сектору, зокрема вирощу-
вання фруктів. Значна частина 
наших відомих фламандських 
груш експортувалася до Росії. 
Але коли Росія впровадила санк-
ції проти ЄС, фламандські груші 
вже не постачаються до Росії, 
а це має серйозні наслідки для 
економіки. 

Чи відомі Вам випадки, коли 
компанії намагалися обійти 
санкції, продаючи товари че-
рез треті країни?

Мені такі не траплялися. І це 
не є предметом нашої компе-
тенції. Важливо пам’ятати, що 
ми -  фламандське агентство з 
інновацій та підприємництва. 
Отже, наше головне завдання – 
розвивати нове підприємництво 
у Фландрії, зміцнювати наявних 
підприємців. Особливо якщо в 
них є наміри рости і розвива-
тися. Також нашим завданням є 
промоція інновацій, особливо у 
контексті валоризації економі-
ки.

Наші колеги з Департаменту 
інвестицій та торгівлі Фландрії 
(FIT) розвивають фламандську 
торгівлю, привертаючи увагу 
іноземних інвесторів до фламан-
дців та закликаючи підтримува-
ти фламандські компанії, коли 
вони виходять на міжнародні 
ринки задля інтернаціоналіза-
ції. Це дотичні сфери співпраці 
Vlaio і FIT. Але, звичайно ж, ми 
тісно співпрацюємо.

Ви надаєте підтримку компа-
ніям, які залучені у специфіч-
них галузях? Можете навести 
приклад?

Немає якогось одного сек-
тору, у якому ми б спеціально 
стимулювали інновації. Кожна 
фламандська компанія може 
звернутися по підтримку свого 
інноваційного проєкту. Немає 
галузей економіки, які б ми не 
підтримували, хіба що сільське 
господарство, бо воно не нале-
жить до сфери наших компе-
тенцій. Компанії з усіх інших 
галузей можуть подавати заявки 
на гранти.

Чи є пріоритетні сфери, на-
приклад, кібербезпека, яка є 
дуже нагальною в наш час?

Фламандський уряд розробив 
план дій щодо штучного інте-
лекту та план дій з кібербезпе-
ки. Під ці плани передбачений 
бюджет, і його частина – для 
компаній з різних галузей, які 
запропонують інноваційні про-
єкти. І це можуть бути компанії 
з різних галузей: як ми бачимо, 

Санкції та 
загострення 
відносин між 
Україною та 
Росією, що 
переросли 
у кризу між 
Росією та ЄС – 
дуже важлива 
тема, оскільки 
вона впливає 
і на частину 
фламандської 
економіки.
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штучний інтелект вже стосуєть-
ся не лише інформаційних тех-
нологій, а й усіх інших галузей. 
Звичайно, необхідно визначати 
пріоритети, оскільки відповідно 
до плану дій щодо штучного ін-
телекту ми передбачаємо більше 
коштів на такі проєкти.

Крім того, фламандський уряд 
визначив шість провідних галузе-
вих кластерів. Кластери – це гру-
пи компаній, які об’єднуються, 
щоб разом створювати інновації. 
Ми підтримуємо такі кластер-
ні організації, а також закладає-
мо частину нашого бюджету на 
проєкти, що подають провідні 
галузеві кластери. Це – проєкти, 
спрямовані на сталий розвиток 
хімічної промисловості, харчо-
вого та сільськогосподарського 
сектору, енергетики, матеріаль-
но-технічного забезпечення. На 
проєкти, що їх подають компанії 
з цих галузей, закладена окрема 
частина нашого бюджету, однак 
на проекти з інших галузей та-
кож вистачає коштів. 

У яких міжнародних асоціаціях 
ви берете участь та чого може 
повчитися у них Україна?

Ми – агентство з інновацій, і я 
знаю, що в більшості країн-чле-
нів ЄС та й в інших державах є 
агентства з питань інновацій. 
Існує потужна мережа таких 
агентств – у межах та поза ме-
жами ЄС. Це – TAFTIE. І ми є 
активними членами цієї органі-
зації. Ця структура відкрита для 
членства агентствам з іннова-
цій і з країн-членів ЄС, і з інших 
держав. Наскільки я знаю, серед 
учасників цієї асоціації ще не-
має агентства з України.

А це можливо для України?

На мою думку, так. Україна – 
європейська країна, з якою ЄС 
підписав Угоду про асоціацію. 
Однак є певні стандарти, яким 
має відповідати претендент на 
членство, а також процедура, 
яку має пройти нове агентство 
для вступу. А потім інші члени

повинні вирішити долю нового 
кандидата. Я не володію інфор-
мацією, чи вже було обговорення 
стосовно України. Але що прин-
ципово важливо: до TAFTIE при-
ймають лише агентства, більш-
менш незалежні від уряду країни, 
тобто ті, які не є міністерствами. 

З огляду на останні демокра-
тичні зміни в Україні ми вже 
звикли висловлюватися про 
нашу країну як про колиску ін-
новацій. Запускається та реалі-
зується багато нових проєктів. 
Вам щось відомо про це?

Гадаю, що про це ми не знаємо 
ні у Фландрії, ні у ЄС. Якщо таке 
відбувається у країні, яка межує 
з ЄС, фламандський бізнес має 
знати про це. Можливо, одним із 
завдань НУО «Promote Ukraine» 
є розвивати цю історію? Чесно 
кажучи, якщо люди у Фландрії й 
читають про Україну у бельгій-
ських або міжнародних газетах, 
то це радше матеріали про ко-
рупцію, політичні перипетії… 
За останні два роки ми небагато 
чули про Україну. Думаю, що це 
й відлякує багатьох потенційних 
інвесторів. Але якщо у сфері ін-
новацій відбуваються позитив-
ні речі, наприклад, в універси-
тетах, або ж створюються нові 
компанії, які є інноваційними, 
було б чудово привернути до 
цього увагу спільноти, особливо 
підприємницької. Тому що саме 
це і зможе дати вам поштовх та 
викликати позитивний інтерес 
до України.

Колись Бельгія також була до-
статньо корумпованою краї-
ною. Наприклад, деякі люди 
кажуть, що ще років десять 
тому вони могли піти на пиво з 
інспектором і «повирішувати» 
питання. Як вам вдалося подо-
лати це? Це якось пов’язано з 
автоматизацією?

Я оце говорю про Фландрію 
та її промисловість. Були дов-
гострокові інвестиції декількох 
урядів, що змінювали один од-
ного. Починаючи з 1980-их років 

кожен наступний уряд серйозно 
зосереджувався на промисловос-
ті, її оновленні та впровадженні 
інновацій. І якщо знову згадати 
1980-ті, тоді економіка Бельгії 
була в поганому стані, з висо-
ким рівнем безробіття, коли 
багато видів промисловости за-
непадало (закривалися шахти, 
текстильні підприємства). Па-
нували часи поганих новин – і в 
Бельгії, і в багатьох країнах Євро-
пи. Тоді фламандський уряд ска-
зав: ми прагнемо інвестувати в 
третю промислову революцію, у 
нові технології, але водночас ми 
хочемо відкрито обговорювати 
це з громадянами.

Це було більш ніж 30 років 
тому. І з того часу кожен на-
ступний уряд не облишав цієї 
політики – інвестування у цен-
три стратегічних досліджень, 
такі як IMEC (хаб міжнародних 
досліджень та інновацій у сфе-
рах наноелектроніки та циф-
рових технологій – ред.), який 

Чесно кажучи, 
якщо люди 
у Фландрії 
й читають 
про Україну у 
бельгійських або 
міжнародних 
газетах, то 
це радше 
матеріали 
про корупцію, 
політичні 
перипетії…
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нині відомий у всьому світі. 
Він був заснований більш ніж 
25 років тому, і лише тепер ми 
бачимо його результати. Тобто 
це потребує часу. Дуже важли-
во: якщо чинний уряд робить 
правильні кроки, то його на-
ступник не робитиме чогось 
принципово іншого. Я вважаю, 
що необхідно продовжувати 
інвестувати у правильні речі: 
наприклад, сьогодні Фландрія 
успішна в біотехнологіях, ком-
панії конкурентоспроможні, і 
ми постачаємо нові продукти 
на міжнародні ринки. Але осно-
ви всього цього були закладені 
не вчора, а багато років тому. І 
це пояснює наш економічний 
успіх і наявність у нас потуж-
них інноваційних компаній.

Ми можемо говорити про пе-
резавантаження менталітету? 
Коли люди припинили робити 
бізнес через своїх друзів-полі-
тиків? У нас в Україні це вели-
ка проблема.

Так, справді, ставлення лю-
дей змінилося. У 1970-их роках, 
коли людям щось було потрібно 
від влади, вони зверталися до її 
представників. Ось, наприклад, 
щоб провести телефонну лінію, 
вони домовлялися про зустріч з 
політиками або кимось, хто міг 
би пришвидшити розв’язання 
питання. Зазвичай, люди, які 
просто офіційно зверталися, 
щоб отримати телефонну лі-
нію, змушені були чекати май-
же до року. А ті, хто не хотів 
чекати так довго, намагалися 
вийти на людей при владі, щоб 
ті допомогли. Але то були часи, 
коли функціювала лише одна 
державна телефонна компанія. 
Тепер такої монополії вже не-
має. Ті, кого ми називаємо «дру-
зі в політиці», це переважно «я 
знаю одну людину, у неї є зна-
йомий, знайомий якого може 
розв’яза ти моє питання». Такий 
менталітет направду змінився.

І це завдяки тому, що зникли 
монополії?

Мені здається, що то було дуже 
важливо, як і те, що змінилися 
підходи в державних компані-
ях і структурах. Описаний вище 
підхід не зміг би прижитися у 
такому агентстві, як наше. Ми – 
професійні кадри, дотримуємося 
чітких процедур щодо надання 
послуг. Тобто відбувся перехід 
до надання професійних адмі-
ністративних послуг. Державні 
компанії конкурують з приват-
ними, і вони вже не можуть доз-
волити собі працювати за стари-
ми схемами й змушувати людей 
очікувати так довго. 
Ще одне перезавантаження мен-
тальности відбулося щодо само-
го підприємництва, ставлення 
до якого залишало бажати кра-
щого. Ще 5-10 років тому не так 
багато людей хотіло починати 
власний бізнес. А тепер ми ба-
чимо, що студенти, які ще на-
вчаються, вже починають свій 
бізнес і сприймають його як пер-
спективу своєї кар’єри. Кількість 
нових стартапів нині вражає, і я 
переконаний, що це успіх.

Це також про здатність брати 
на себе відповідальність. І про 
сплату податків… Як Бельгій-
ський уряд змушує людей пла-
тити податки?

Для мене це норма, що кожен 
платить податки. Ми живемо в 
країні, де важливими є адміні-
стративні послуги, і ці послу-
ги забезпечуються податками. 
Люди можуть ходити до школи, 
користуватися громадським 
транспортом, дорогами й аеро-
портами. За це має хтось плати-
ти. Стягування податків забезпе-
чує функціональність уряду. Ми 
звичайно, можемо говорити про 
рівень податків. Якщо ви вийде-
те на вулицю і запитаєте людей, 
чи вони багато платять подат-
ків, їх відповідь буде: «Так, дуже 
багато». Можна ініціювати полі-
тичну дискусію щодо зменшен-
ня податків. Я вважаю, що вони 
не повинні бути дуже високими, 

щоб у людей залишалася мо-
тивація працювати. Але сплата 
податків – це відповідальність 
кожного громадянина, а корпо-
ративна соціальна відповідаль-
ність – це платити справедливі 
податки. І більшість серйозних 
підприємців дотримуються 
цього принципу. 

Між Бельгією та Україною 
можна провести доволі бага-
то паралелей. Обидві країни 
багатомовні. У вас є Фландрія 
та Валлонія, де фламандці ка-
жуть, що вони платять за вал-
лонців. Як ви розв’язали цю 
проблему?

Це – політичне питання. Я можу 
говорити про Бельгію, але нічо-
го не можу казати про Україну. 
В результаті успішної державної 
реформи двом регіонам – Флан-
дрії та Валлонії, а також Брюс-
сельському округу – було надано 
широку автономію. Для фла-
мандців це спрацювало – еко-
номіка стала потужнішою. Ми 
змогли реалізувати особливу 
модель економічної політики, 
яка відрізняється від політики 
Валлонії. З Валлонією – інша 
історія. Про це свідчать цифри. 
Але Валлонія повинна віднайти 
власний шлях. Є багато викли-
ків, зокрема для Валлонії – це 
високий рівень безробіття. Але 
й уряд, і промисловість повинні 
віднайти власний шлях, ми не 
маємо права казати їм, що ро-
бити. Так само з Україною. У неї 
має бути свій шлях до успіху. У 
яку сферу інвестувати? Ніхто 
вам не скаже, що робити. Але, 
звичайно, вам потрібні інвес-
тиції, сильна політика і надзви-
чайна підтримка суспільства 
та промисловости, щоб стати 
успішною країною у світовій 
економіці.

Brussels Ukraina Review - First Edition.indd   73Brussels Ukraina Review - First Edition.indd   73 25.11.19   23:0825.11.19   23:08



•  Brussels Ukraïna Review  •  www.journal.promoteukraine.org  •
74

ЕК
О

Н
О

М
ІК

А
ОБЛІГАЦІЇ 
УКРАЇНСЬКОГО 
УРЯДУ – ЛАСИЙ 
ШМАТОК ДЛЯ 
ІНОЗЕМНИХ 
ІНВЕСТОРІВ

ОБЛІГАЦІЇ 
УКРАЇНСЬКОГО 
УРЯДУ – ЛАСИЙ 
ШМАТОК ДЛЯ 
ІНОЗЕМНИХ 
ІНВЕСТОРІВ

Зважаючи на те що і 
європейські, і аме-
риканські процентні 
ставки продовжують 
знижуватися, інвес-
тори шукають нові 

можливості для інвестицій на 
ринках, що розвиваються. Після 
років політичної та економічної 
нестабільности Україна демон-
струє досить високі  економіч-
ні показники, що базуються на 
відновленні приватного спожи-
вання після рецесії, стабілізації 
рівня інфляції, що змістився до 
одноцифрового показника, а та-
кож налагодженні тісної співп-
раці з Євросоюзом (ЄС) та Між-
народним валютним фондом 
(МВФ). У 2019 році Україна стала 
одним із головних напрямів для 
інвесторів, що не бояться ризи-
кувати в пошуках великих при-
бутків.

АННА ГУБАНОВА, 
ФІНАНСОВИЙ 

МЕНЕДЖЕМЕНТ, 
БІЗНЕС-ШКОЛА 
VLERICK, 
БРЮССЕЛЬ

Завдяки підтримці 
міжнародних 
донорів інтерес 
європейського 
бізнесу до України 
зростатиме
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Причинами посилення пози-
ції України є, по-перше, переорі-
єнтація експорту до ЄС у рамках 
Угоди про асоціацію з ЄС, що зу-
мовила зростання української 
економіки в наступні роки після 
двох криз у 2009 та 2015 роках, та, 
по-друге, ріст державних обліга-
цій до двозначних показників. 
Узимку 2019 року неспокійний 
процес виборів вплинув, зокре-
ма, і на ринок цінних паперів, 
спричинивши нестабільність 
цін на облігації. Але після того 
як новообраний президент Во-
лодимир Зеленський та його 
партія «Слуга народу» заявили 
про продовження реформ, бо-
ротьбу з корупцією, інвестори 
переконалися, що процес запро-
вадження європейських реформ 
прискориться протягом наступ-
них кількох років. За словами 
Олівера Вільямса, менеджера 
боргових портфелів ринків, що 
розвиваються, компанії Insight 
Investment, тісна співпраця 
України з МВФ у питанні пога-
шення зовнішнього боргу Укра-
їни (приблизно 60% від ВВП) 
надає інвесторам привід споді-
ватися, що борг буде погашений 
у середньостроковій перспекти-
ві. Очікується, що лише у 2019 
році Україна отримає $2 млрд у 
рамках підтримки МВФ.

Наприкінці 2018 року Украї-
на спричинила ажіотаж, досяг-
нувши найвищого за сім років 
економічного зростання – 3,3%, 
привернувши увагу світової 
спільноти інвесторів. І якщо 
українські прихильники вважа-
ють результати 2018 року при-
голомшливими, то показник 
економічного росту країни на 
кінець другого кварталу 2019 
року – 4,6% – ще більше підви-
щив рівень довіри інвесторів. 
Винятковому успіхові сприяв 
неймовірний врожай зерна та 
його стрімкий експорт. Уперше 
за три роки Україна випередила 
Росію і стала лідером у Європі та 
світі за обсягом експорту зерна.

Окрім показників експорту, 
ще одним фактором, який при-
вертає увагу інвесторів, є «орто-
доксальний» підхід централь-

ного банку до посилення 
грошово-кредитної політики 
шляхом встановлення вищих 
процентних ставок. Хоча рі-
вень інфляції все ще далекий 
від цільового діапазону, у ве-
ресні 2019 року він нарешті 
досяг однозначного показни-
ка — 7,5%. Також процентна 
ставка була встановлена вдві-
чі більшою, ніж рівень інфля-
ції – 17,5%. За даними газети 
Financial Times, у 2019 році 
українська гривня стала дру-
гою валютою у світі за рівнем 
зростання з показником 9% 
відповідно до долара. Подібні 
двозначні прибутки за держав-
ними облігаціями у місцевій 
валюті вважаються одними з 
найвищих серед ринків, що 
розвиваються.

Загалом обмінний курс став 
значно більш лібералізованим 
із введенням міжнародної клі-
рингової системи Clearstream 
у травні 2019 року. Окрім полег-
шення входу на український 
ринок, зниження витрат та під-
вищення ефективности укла-
дання угод, Clearstream підви-
щує ліквідність українських 
облігацій. Відтепер в інвесторів 
немає потреби користуватися 
дорогими послугами місцевих 
брокерів. Українська влада, зі 
свого боку, отримує вигоду від 
більших обсягів запозичень із 
меншими витратами.

Новий шлях уряду щодо від-
повідности під наглядом ЄС та 
МВФ, поліпшення економічного 
середовища, стабілізований об-
мінний курс, вибір політичних 
та економічних реформ в Україні 
сприятимуть зміцненню довіри 
інвесторів. Завдяки поєднан-
ню усіх цих факторів: приско-
рення економічного зростання, 
стабілізація обмінних курсів та 
усталений шлях проєвропей-
ських реформ – Україна стала 
надзвичайно привабливою для 
іноземних інвестицій. Позитив-
ні економічні перспективи кра-
їни відображені у рішенні між-
народного рейтингу компанії 
S&P (Global Ratings) – змінити 
оцінку довгострокового суве-
ренного рейтингу іноземної та 
місцевої валюти в Україні з «B-» 
на «B». За словами Михайла Ре-
брика з Райффайзен Банка Аваль 
в Україні та Андреаса Швабе, 
представника Резервного бан-
ку Індії (RBI), у першій половині 
2019 року частка портфелів, які 
утримують іноземні інвестори, 
зросла удесятеро і досягла мак-
симуму за 12 років, приблизно 
€2,1 млрд. Україна приваблює 
інвесторів, що прагнуть високих 
прибутків, зокрема через високі 
процентні ставки за пропозиція-
ми в борг у місцевій та іноземній 
валютах. Під час надання своєї 
першої пропозиції на міжнарод-
них ринках після виборів 2019 
року Україна продала єврооблі-
гацій на суму 1 млрд із терміном 
погашення сім років за курсом 
6,75% річних. Уперше за 15 років 
Україна випускає єврооблігації в 
євро.

Очікується, що інтерес іно-
земних інвесторів до України в 
майбутньому лише зростатиме, 
оскільки мінливість економіки 
країни зводиться до мінімуму 
завдяки постійній співпраці з 
ЄС, МВФ та іншими міжнарод-
ними партнерами, що сприяє 
стабілізації політичної ситуації 
та подальшому впровадженню 
проєвропейських реформ.

Відтепер в 
інвесторів 
немає потреби 
користуватися 
дорогими 
послугами 
місцевих 
брокерів.
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СТАН ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ 
ЕКСПОРТУ 
УКРАЇНСЬКОЇ 
ХАРЧОВОЇ 
ПРОДУКЦІЇ ДО ЄС

З моменту підписання 
Угоди про асоціацію 
у 2014 році законо-
давство ЄС зазнало 
певних змін. Остан-
ній «План заходів з 

виконання Угоди про асоціацію 
Україна – ЄС», затверджений 
Кабінетом Міністрів України 
25 жовтня 2017 року, враховує 
ці зміни, посилаючись уже на 
нові нормативні акти. Тепер, 
на жаль, рівень обізнаности 
агровиробників щодо законо-
давчих змін залишається до-
сить низьким. Як приклад, стан 
справ з безпекою продовольства 
в Україні, особливо в останні 
роки, погіршився. Це пов’яза-
но з демонополізацією харчової 
промисловости, ослабленням 
контролю за виробництвом і 
реалізацією продуктів та посла-
бленням інспекторської роботи 
з боку компетентних органів 
після їхньої реорганізації.

СЕРГІЙ НИЧИК, 
ПРОФЕСОР 
ДОКТОР 
ВЕТЕРИНАРНИХ 
НАУК, ЧЛЕН-
КОРЕСПОНДЕНТ 
НААН, ДИРЕКТОР 
ІНСТИТУТУ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ 
МЕДИЦИНИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ 
АГРАРНИХ НАУК

Безпека харчових 
продуктів має 
стати пріоритетом 
для України та 
бути на рівні 
європейських 
стандартів.

Угодою про асоціацію між 
Україною та Євросоюзом 
(ЄС) перед нашими аграрі-
ями поставлені амбітні 
завдання. Це стосується ве-
теринарних, санітарних 
та фітосанітарних заходів, 
які необхідно виконати, щоб 
українські харчові продукти 
потрапили на ринок ЄС. Вод-
ночас ще треба відстежува-
ти ті зміни, що запроваджу-
ються в суміжних галузях, 
але безпосередньо стосують-
ся аграрного сектору.
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Ситуація на спо-

живчому ринку свідчить про 
збільшення суб’єктів, які про-
водять незаконну підприєм-
ницьку діяльність, пов’язану з 
протиправним виробництвом 
і реалізацією фальсифікованих 
продуктів. 

Причинами відповідного 
стану є:

 • Слабка матеріально-тех-
нічна база та недостатня осна-
щеність багатьох підприємств 
харчової промисловости й тор-
гівлі;
 • Низький рівень ветери-

нарно-санітарної та виробничої 
культури;
 • Використання неякісної 

сировини й компонентів;
 • Різке ослаблення вироб-

ничого і галузевого контролю у 
зв’язку з реорганізацією органів, 
які забезпечували належний вете-
ринарно-санітарний контроль з 
боку держави за умовами вироб-
ництва та реалізації харчової 
продукції;
 • Невідповідна до вимог ЄС 

структура, низький фаховий та 
організаційний рівень керівників 
компетентних органів.

З метою усунення цих не-
гативних явищ уряду України 
насамперед необхідно зміни-
ти політику Держпродспожив-
служби, яка своєю бездіяль-
ністю або не фаховими діями 
призвела до такого стану, а та-
кож послідовно виконувати зо-
бов’язання, взяті при підпи-
санні Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС. 

Відповідно до даних доку-
мента «Біла книга. Про полі-
тику адаптації вітчизняного 
законодавства у галузі норм і 
стандартів до європейських ви-
мог», у країнах ЄС безпека хар-
чової продукції та захист прав 
споживачів регулюються окре-
мими законами та актами. Нор-
мативна база кожної з країн ЄС 
включає всі європейські стан-
дарти (нині їх близько 18 тис.), 
ухвалені європейськими органі-
заціями зі стандартизації

Зазначене викликає серйозну 
тривогу. Результати контролю 
якості харчових продуктів, за да-
ними фахівців, свідчать про ви-
сокий рівень забруднення про-
дуктів токсичними хімічними 
сполуками, біологічними агента-
ми й мікроорганізмами. Загалом 
по Україні від 12 до 15% молочної 
продукції, риби і рибної куліна-
рії, від 7 до 12% м’ясопродуктів 
не відповідають вимогам стан-
дартів за бактеріологічними по-
казниками. Від 1,5 до 10% проб 
харчових продуктів містять важ-
кі метали, зокрема ртуть, сви-
нець, кадмій, мідь, цинк, з них 
від 2,5 до 5% у концентраціях, 
що перевищують гранично до-
пустимі.

Зросло забруднення плодоо-
вочевої продукції переробних 
підприємств внаслідок вико-
ристання некондиційної сиро-
вини. Загострилася проблема 
забруднення продовольства 
токсинами, що мають імуноде-
пресивну дію і здатність викли-
кати злоякісні утворення.

Поряд з очевидною користю 
від цілеспрямованого застосу-
вання антибіотиків як лікар-
ських засобів сьогодні вже до-
ведено існування їхніх побічних 
ефектів на організм від безкон-
трольного використання: 

 • формування антибіоти-
корезистентности до збудників 
харчових інфекцій, що позбав-
ляє людину ефективних засо-
бів лікування хвороб; 

 • поширення збудників ін-
фекційних захворювань зі змі-
неними властивостями та під-
вищеною агресивністю; 

 • збільшення кількости 
виявів алергічних реакцій че-
рез широке застосування анти-
біотиків; 

 • дисбактеріози шлунко-
во-кишкового тракту. 

Водночас використання ме-
дичних антибіотиків як харчо-
вого додатка, їхнє застосування 
у ветеринарній практиці при-
зводить до того, що вони ви-
являються у 15–26% продукції 
тваринництва і птахівництва. 

Нині в Україні забій значної 
частини худоби проводиться 
у неналежних місцях, за від-
сутности ветеринарного й са-
нітарного фахівців. Продукти 
забою, що не пройшли експер-
тизи, реалізуються на узбіччях 
доріг чи через приватні магази-
ни, де, здебільшого їх прийма-
ють без таврування та ветери-
нарних документів. 

Усе це наражає населення на 
постійний ризик заразитися 
інфекційними хворобами.

Нераціональне використан-
ня в сільському господарстві 
добрив веде до надлишкового 
нагромадження нітратів і важ-
ких металів у рослинницькій 
продукції. У результаті впоряд-
кування використання хіміч-
них засобів захисту рослин та 
скорочення обсягів хімізації 
накреслилася динаміка змен-
шення вмісту залишкових кіль-
костей пестицидів у харчових 
продуктах. Водночас виклика-
ють тривогу факти наявности 
в окремих видах продоволь-
ства, особливо дитячого хар-
чування, одночасно декількох 
пестицидів.

Нині в Україні 
забій значної 
частини худоби 
проводиться 
у неналежних 
місцях, за 
відсутности 
ветеринарного 
й санітарного 
фахівців.
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здійснюється компетентними 
органами держав-членів ЄС, 
координується Європейською 
Комісією та Європейським ор-
ганом з питань безпеки харчо-
вих продуктів.

Харчові продукти, які ім-
портуються на територію ЄС, 
мають відповідати умовам, які 
включають:   загальні принци-
пи й вимоги харчового законо-
давства (Регламент ЄП та Ради 
ЄС  № 178/2002); реєстрацію ім-
портерами ЄС постачальників 
продукції з країни походжен-
ня товару (Regulation (EC) № 
2015/2447, Commission Delegated

CEN (Європейський комітет зі 
стандартизації) та CENELEC (Єв-
ропейський комітет з електро-
технічної стандартизації). Кожна 
країна приймає їх як національ-
ні. Суто національні стандарти 
становлять незначну кількість 
(від 2 до 15 % загальних), які ві-
дображають специфіку економі-
ки окремої країни. Стандарти є 
добровільними до застосування. 
Частина стандартів виступає до-
казовою базою відповідности ви-
могам європейських директив. 
Ці стандарти розробляються 
CEN і CENELEC за спеціальним 
мандатом Єврокомісії. 

Міжнародний досвід забезпе-
чення якості продукції свідчить 
про необхідність законодавчого 
закріплення відповідних вимог 
щодо якости продукції. Таке за-
кріплення відбувається у спе-
ціальному законодавстві, яке у 
сфері технічного регулювання 
базується на європейських ди-
рективах та доповнюється так 
званою тріадою директив щодо 
відповідальності за дефектну 
продукцію, загальну безпеку 
продукції та модульний під-
хід до оцінки відповідності та 
маркування знаком «СЕ» ((мар-
кування «СЕ» було введено Ди-
рективою Ради 93/68 / ЄЕС Ради 
від 22 липня 1993 року про вне-

сення змін до Директив 87/404 / 
ЄЕС (прості посудини, що пра-
цюють під тиском), 88/378 / ЄЕС 
(безпека іграшок); 89/106 / ЄЕС 
(будівельні вироби); 89/336 / ЄЕС 
(електромагнітна сумісність), 
89/392 / ЄЕС (машини), 89/686 / 
ЄЕС (засоби індивідуального 
захисту), 90/384 / ЄЕС (неавто-
матичні вагові прилади), 90/385 
/ ЄЕС (активні лікарські засо-
би), 90/396 / ЄЕС (прилади, що 
спалюють газоподібне паливо), 
91/263 / ЄЕС (обладнання теле-
комунікаційного термінала), 
92/42 / ЄЕС (нові водогрійні кот-
ли на рідкому або газоподібно-
му паливі), 93/42 / ЄЕС (медичні 
прилади) та 73/23 / ЄЕС (елек-
трообладнання, призначене 
для використання в певних ме-
жах напруги)). В сукупності це 
можна вважати узагальненою 
європейською моделлю систе-
ми технічного регулювання.

 Товари, що ввозяться до 
митного союзу ЄС, повин-
ні відповідати санітарним та 
фітосанітарним вимогам ЄС 
щодо охорони здоров’я люди-
ни та тварин. Ці вимоги кла-
сифікуються у галузях безпеки 
харчових продуктів та кормів 
(Регламент (ЄС) № 852/2004 
та 853/2004, Регламент (ЄС) № 
178/2002), охорони здоров’я рос-
лин та охорони здоров’я (Дого-
вір про функціонування ЄС).

За даними Європейського 
органу з безпеки харчових про-
дуктів, положення ЄС про офі-
ційний контроль у сфері офі-
ційного контролю виконуються 
з метою перевірки дотримання 
норм законодавства про корми 
та продовольство, здоров’я тва-
рин та захисту тварин, встанов-
лені Регламентом ЄС 882/2004 
та Регламенту ЄС 854/2004. про 
спеціальні правила для органі-
зації офіційного контролю про-
дуктів тваринного походження, 
призначених для споживан-
ня людиною. Контроль за SPS 
здійснюється компетентними 
органами держав-членів ЄС, ко-
ординується Європейським ор-
ганом з безпеки харчових про-
дуктів. Контроль у сфері СФЗ 

Уряд України 
разом із 
зацікавленими 
громадськими 
організаціями 
повинен 
оголосити 
безпечність 
харчових 
продуктів 
пріоритетним 
питанням в 
галузі охорони 
здоров’я та 
сільського 
господарства.
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Regulation (EU) 2015/2446);  за-
гальні правила гігієни харчо-
вих продуктів та специфічні 
вимоги до  гігієни харчових 
продуктів тваринного похо-
дження (Regulation (EC) № 
852/2004);  правила щодо мі-
кробіологічних критеріїв хар-
чових продуктів (Regulation 
(EC) № 852/2004); правила щодо 
залишків пестицидів, ветери-
нарних препаратів та шкід-
ливих речовин у продуктах 
харчування Directive 96/22/EC, 
Directive 96/23/EC, Regulation 
(EC) № 396/2005, Commission 
Directive 2005/34/EC, Regulation 
(EC) № 1881/2006, Regulation 
(EC) № 470/2009, Regulation 
(EU) № 37/2010); спеціальні 
правила щодо генетично-мо-
дифікованих харчових продук-
тів та кормів (Directive 2001/18/
EC, Regulation (EC) 1830/2003), 
біо білків і нових продуктів 
(Regulation (EC) № 178/2002); 
спеціальні правила щодо ок-
ремих груп продовольчих то-
варів (мінеральних вод, какао, 
швидкозаморожених харчових 
продуктів) і харчових продук-
тів, спрямованих на конкретні 
групи населення (продукти для 
немовлят і дітей) (Regulation 
(EU) 2017/2470); конкретні мар-
кетингові вимоги та вимоги до 
маркування, вимоги до вихід-
них матеріалів, складових кор-
мів і кормів, призначених для 
конкретних поживних цілей 
(Regulation (EC) № 767/2009).

Імпорт тварин і продуктів 
тваринного походження здійс-
нюється відповідно до таких 
правил:  країна-експортер має 
бути включена до списку дер-
жав, яким дозволено експортува-
ти відповідну категорію продук-
ції до ЄС; продукти тваринного 
походження можуть бути ім-
портовані на територію  ЄС за 
умови їхнього виробництва на 
затверджених переробних під-
приємствах в країні-експортері; 
увесь імпорт тварин і продуктів 
тваринного походження має су-
проводжуватися сертифікатом 
здоров’я, виданим офіційним ве-
теринарним компетентним ор-

ганом країни-експортера; кожна 
партія товару підлягає перевірці 
в пункті перепуску, де перетина-
ється митний кордон ЄС.  

Директива Ради ЄС 2000/29/ЄС 
від 8.05.2000 р. визначає основні 
вимоги, які застосовуються до 
рослин та продуктів рослинно-
го походження, що ввозяться на 
територію ЄС. Зокрема, під час 
імпорту продукції рослинного 
походження має бути представ-
лено фітосанітарний сертифі-
кат, виданий компетентним 
органом країни-експортера, 
проведено процедури фітоса-
нітарного контролю у пункті 
перепуску, де перетинається 
митний кордон ЄС.  Крім того, 
до насіння і посадкового ма-
теріалу, що імпортуються до 
ЄС, висуваються специфічні 
маркетингові умови. Це все 
описано на сайті Міністер-
ства закордонних справ Укра-
їни в розділі «Експорт/імпорт 
до ЄС».

Уряд України разом із за-
цікавленими громадськими 
організаціями повинен ого-
лосити безпечність харчо-
вих продуктів пріоритетним 
питанням в галузі охорони 
здоров’я та сільського госпо-
дарства, створивши ефек-
тивну систему, яка б гаран-
тувала відповідну поведінку 
виробників, постачальників 
та контрольних компетент-
них органів. Для україн-
ських фермерів узгодження 
вітчизняного законодавства 
зі стандартами ЄС містить 
низку переваг. Зазначе-
не сприятиме зростанню 
експорту й розширенню 
асортименту виробництва. 
Крім того, український спо-
живач також отримує пере-
ваги від покращення якості 
продукції, детальнішого 
інформування про вміст, 
походження та виробни-
цтво сільськогосподар-
ських товарів.
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ЧОМУ ВАЖЛИВО 
МАТИ ЖІНОК У 
ПОЛІТИЦІ: ІСТОРІЯ 
ПРОЕКТУ «ЖІНКИ 
В ПОЛІТИЦІ 
УКРАЇНА – ЄС»

ЧОМУ ВАЖЛИВО 
МАТИ ЖІНОК У 
ПОЛІТИЦІ: ІСТОРІЯ 
ПРОЄКТУ «ЖІНКИ 
В ПОЛІТИЦІ 
УКРАЇНА – ЄС»

Я народилася та 
виросла в Укра-
їні. Сім років 
тому я переїхала 
за кордон і жила 
у Польщі, Німеч-

чині, Бельгії та Великій Брита-
нії. Мені подобається вивчати 
особливості різних країн та 
приймати найкраще з того, що 
пропонує кожна культура. Тим 
не менш, я переконана, що уні-
версальні права людини є ба-
зовими для всіх, а пригнічення 
певних соціальних груп не влас-
тиве жодній з культур. На мій 
погляд, через навчання та роз-
виток кожне суспільство може 
стати демократичним та інклю-
зивним. Мешкаючи у країнах 
Європейського Союзу, я зрозумі-
ла види пригнічення, з якими

АЛІНА НИЧИК, 
АСПІРАНТКА 
ПОЛІТИЧНИХ НАУК В 
МАНЧЕСТЕРСЬКОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ, 
ГРОМАДСЬКА 
АКТИВІСТКА, 
МЕНЕДЖЕРКА 
ПРОЄКТУ «ЖІНКИ 
В ПОЛІТИЦІ 
УКРАЇНА – ЄС»

Українські жінки 
досі обмежені у 
своїх можливостях 
отримати роботу 
своєї мрії. Тож 
боротьба за 
політичну участь 
жінок триває! 
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стикаються жінки в українському 
суспільстві. З дитинства мені ча-
сто говорили, що головна мета в 
житті кожної жінки – вдало вий-
ти заміж. Я мала інші плани на 
своє життя і не могла прийняти 
цю думку. Однак життя в куль-
турі, де такі ідеї є звичайною 
справою, вимагає від людини 
щоденного опору цьому тискові. 
В Європейському Союзі я помі-
тила, що жінки вільні вибирати 
будь-який шлях у житті: робити 
кар’єру у будь-якій сфері, створю-
вати сім’ю та мати дітей (коли 
вони самі вирішать це зробити), 
або і те, й інше. Суспільство не 
настільки обмежує жінок, як в 
Україні, і дівчатка з юних років 
знають, що їм дозволено втілю-
вати свою мрію. Я була вражена 
і вирішила, що важливо донести 
до жінок в Україні, що вони та-
кож можуть бути вільними.

Понад рік тому я стала мене-
джеркою проєкту «Жінки в по-
літиці Україна – ЄС». Коли ми 
починали роботу, лише 12,5 від-
сотків депутатів в українському 
парламенті були жінками, що 
ставило Україну на 145 місце в 
світі за участю жінок у політи-
ці. Після останніх виборів цього 
літа ситуація покращилася: те-
пер жінки становлять 20,5 від-
сотків Верховної Ради. Однак 
ця кількість усе ще невелика, 
особливо якщо врахувати, що 
51 відсоток населення України 
– це жінки. Понад те, стереоти-
пи про жінок при владі все ще 
поширені: українські ЗМІ часто 
зображують жінок-політиків у 
сексистський спосіб, а суспіль-
ство тисне на жінок вибирати 
«традиційний» спосіб життя 
– чоловік та діти – як головний 
пріоритет. Ми маємо ще багато 
роботи для розширення мож-
ливостей українських жінок, 
наприклад удосконалення зако-
нодавства та зміна ставлення 
суспільства до жінок. Позаяк я 
є великою прихильницею інте-
грації України до ЄС, то поду-
мала, що, можливо, в Україні є 
багато жінок, які мріяли стати 
впливовими лідерками думок у 
відносинах між ЄС та Україною 

– політикинями, дипломатка-
ми, журналістками, бізнес-ле-
ді чи науковицями. Але їх мрії 
не були реалізовані, бо сус-
пільство їх підштовхнуло до 
іншої ролі – ролі, якої вони не 
хотіли. Надання кожній жінці 
шансу вибрати власний шлях 
та розкрити свої справжні та-
ланти відкриє потужне джере-
ло невикористаного потенціа-
лу для України. Адже щасливі 
та самореалізовані люди ство-
рюють стійкі суспільства та 
приносять користь усій країні.

Отже, проєкт «Жінки в полі-
тиці Україна – ЄС» має на меті 
залучити більше жінок до укра-
їнської політики та прискори-
ти інтеграцію між Україною 
та ЄС за допомогою жіночого 
руху. Ми також працюємо над 
тим, щоб надати можливість 
українським жінкам усвідоми-
ти свій потенціал та подола-
ти гендерну дискримінацію у 
різних сферах життя. З іншого 
боку, проєкт дає змогу жінкам 
з країн-членів ЄС вчитися з 
досвіду боротьби українських 
жінок за свої права. Мережа 
проєкту включає жінок-лідерок 
громадської думки з України і 
з ЄС. Мережа підтримки про-
єкту складається з чоловіків, 
які погоджуються з нашими ці-
лями. Як проєкт НУО Promote 
Ukraine, ми співпрацюємо з 
такими партнерами, як Пред-
ставництво ЄС в Україні, Фонд 
родини Богдана Гаврилиши-
на, Професійний уряд Украї-
ни, «Гармонія рівних», журнал 
Business Woman, «Журналіст», 
We Are та інші.

Проєкт «Жінки в політиці 
Україна – ЄС» – складається з 
декількох ініціатив, які допо-
магають досягти наших цілей. 

По-перше, ми організовуємо ін-
теграційні заходи для сприяння 
співпраці між нашими членкиня-
ми та громадськістю. Наприклад, 
ми представили «Жінки в політи-
ці Україна – ЄС» на Форумі Бізнес 
Вумен 2019. По-друге, проєкт іні-
ціював «Гендерні Розмови», які є 
публічними заходами – із залу-
ченням спеціальних гостей – для 
обговорення різних гендерних 
тем, щоб покращити обізнаність 
українців у гендерних питаннях. 
До цього часу ми провели диску-
сії на різні теми: від підтримки 
ЄС щодо політичної участи жі-
нок в Україні, гендерної інжене-
рії та законодавства про гендерні 
квоти, до польського досвіду бо-
ротьби за права жінок. По-третє, 
проєкт організовує візити у шко-
ли – «Inspire to Lead» («Надихни 
на лідерство»), під час яких учас-
ники нашої мережі з ЄС та Укра-
їни відвідують українські школи 
з метою надихнути молодь реа-
лізовувати свої мрії, незважаючи 
на гендерні стереотипи. Також 
ми плануємо розпочати Акаде-
мію для дівчат та менторингову 
програму. 

Українські жінки все ще до-
сить часто позбавлені можли-
востей знаходити роботу своєї 
мрії, прислуховуватися до своїх 
справжніх бажань та впливати 
на політику у своїй країні. Разом 
з появою більшої кількості орга-
нізацій та ініціатив для підтрим-
ки українських жінок, проєкт 
«Жінки в політиці Україна – ЄС» 
робить свій внесок у розвиток 
демократичного, цілковито ін-
клюзивного та квітучого суспіль-
ства в Україні. Унікальність про-
єкту полягає в обміні досвідом 
між ЄС та Україною в боротьбі за 
політичну участь жінок, в ефек-
тивній співпраці лідерів гро-
мадської думки ЄС та України, 
у відкритості до громадськости 
та тісній роботі з молодим поко-
лінням українських лідерів. Ми 
вважаємо, що завдяки співпраці 
та навчанню у більш розвинених 
демократій ми зможемо швидше 
досягти гендерної рівности в на-
шій країні та інтеграції України 
до Європейського Союзу.
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BREXIT: 

МОЖЛИВОСТІ Й 
ВИКЛИКИ ДЛЯ 

УКРАЇНИ

BREXIT: 
МОЖЛИВОСТІ Й 
ВИКЛИКИ ДЛЯ 
УКРАЇНИ

АРТЕМ КИЗИМ, 
ВІЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
БРЮССЕЛЯ

Вихід Британії із 
ЄС може послабити 
санкційний тиск 
на Росію.

Незважаючи на обіцянку 
Бориса Джонсона, що Вели-
ка Британія залишить Єв-
ропейський Союз (ЄС) до 31 
жовтня 2019 року, британ-
ський вихід (Brexit) в черго-
вий раз був відкладений, те-
пер – до 31 січня 2020 року. 
З наближенням зазначеної 
дати представники обох 
сторін намагаються домо-
витися про умови виходу, 
які окреслять майбутнє від-
носин ЄС – Британія після 
Brexit.
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У    будь-якому ви-
падку, з угодою 
чи без, Brexit свід-
чить про те, що 
євроінтеграція 
вже не є дорогою 

в одному напрямку з одвічною 
перспективою зближення її чле-
нів. Брексіт фактично руйнує 
успішну історію європейської 
інтеграції та є першим преце-
дентом європейської дезінте-
грації. Як наслідок, і внутрішня, 
і зовнішня концепція ЄС вже не 
є абсолютно переконливими. 

Невдача європейського про-
єкту з впровадження понят-
тя європейської єдності серед 
країн-членів провокує інші ви-
клики, особливо для країн, які 
високо цінують ЄС, наприклад 
України. Відповідно, Brexit ство-
рює і певні можливості, і певні 
виклики для України, особливо 
з погляду її сподівань на долу-
чення до європейської спільно-
ти. Тож постає питання: якими 
є наслідки британського виходу 
для України? 

Щоб відповісти на це питан-
ня, варто звернутися до понят-
тя спільної європейської обо-
рони. Що стосується спільної 
європейської безпеки, то Ве-
лика Британія є її найбільшим 
гарантом. Як зазначається у зві-
ті Нідерландського інституту 
міжнародних відносин «Клін-
гендаль», витрачаючи на оборо-
ну 52 мільярди доларів, Об’єд-
нане Королівство забезпечує 
найбільшу частину військової 
спроможности ЄС. А це – п’ять 
військових штаб-квартир, при-
значених керувати операція-
ми у глобальному масштабі, 
розвідувальні, спостережні та 
рекогносційні потужності, а 

також чверть загальних вій-
ськових активів ЄС у кількіс-
них показниках. Крім того, 
Велика Британія – одна з двох 
членів ЄС (другою є Франція), 
яка і має ядерну зброю, і є по-
стійним членом Ради Безпеки 
ООН. 

Таким чином, вихід Бри-
танії призведе до суттєвого 
послаблення об’єднаних єв-
ропейських збройних сил та 
загальної картини обороноз-
датности ЄС. У результаті та-
кої втрати позиціювання ЄС 
як військової сили буде неви-
правданим, а сам ЄС може ста-
ти слабшим через економічне, 
військове та політичне висна-
ження. 

Ситуація, ускладнена євро-
зоною та міграційною кризою, 
може негативно позначитися 
на міжнародному іміджі ЄС. 
Це дасть привід Росії, яка вже 
давно сприймає ЄС як ворожо-
го суперника, вважати його та-
кож слабким супротивником. 
Небезпека такого сприйнят-
тя у тому, що російські лідери 
можуть прийняти більш конф-
ронтаційну позицію й розціню-
вати Brexit як шанс вирішити 
свої національні інтереси, осо-
бливо це стосується України.  

Можна сперечатися, однак 
відновлення статусу Росії у Раді 
Європи після санкцій за неза-
конну анексію Криму та по-
вернення сепаратистів на схід 
України, є визнанням зміцнен-
ня позицій Росії на тлі посла-
бленого ЄС. 

Окрім військового потенціа-
лу та «жорсткої сили», в активі 
Великої Британії адміністра-
тивні та дипломатичні важелі, 
користь яких для ЄС вже пере-
вірена. Тому Brexit не лише ві-
добразиться на військовій спро-
можності ЄС, а й послабить, 
можливо, найдієвіший інстру-
мент впливу закордонної полі-
тики ЄС – санкції. Як зазнача-
ється у Зведеній доповіді RAND 
(2017), Об’єднане Королівство – 
один із найзавзятіших і найвід-

вертіших прибічників жорстких 
санкцій, особливо щодо Росії. 
Відповідно, вихід Британії з ЄС 
може призвести до зміни по-
точного режиму санкцій ЄС на 
той, який приносить користь 
Росії шляхом посилення голосу 
окремих країн, що виступають 
за їх зменшення або навіть ска-
сування, оскільки це відповідає 
їхнім національним інтересам 
(наприклад, Угорщина, Болга-
рія та Італія з-поміж інших).

Альтернативою, відповідно 
до результатів Братиславського 
саміту 2016 року та Глобальної 
стратегії зовнішньої політики 
та політики безпеки ЄС (EUGS), 
може бути посилення оборо-
ноздатности Європи шляхом 
подальшої інтеграції та гармо-
нізації воєнного потенціалу ЄС 
у рамках Спільної зовнішньої 
та безпекової політики (CFSP). 
Однак Велика Британія сво-
го часу жорстко критикувала 
більшість ідей, пов’язаних з ін-
теграцією у сферу безпеки та 
оборони ЄС. 

Російські 
лідери можуть 
прийняти більш 
конфронтаційну 
позицію й 
розцінювати 
Brexit як шанс 
вирішити свої 
національні 
інтереси, 
особливо це 
стосується 
України.
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 Згідно з дослідженнями де-
партаменту Європарламенту 
з питань цивільних справ та 
конституційних прав громадян 
(2018), Британія дала найбіль-
шу кількість голосів проти – 35 
відсотків – під час голосування 
питань Спільної зовнішньої та 
безпекової політики у Європей-
ській раді.

Зважаючи на позицію Бри-
танії не підтримувати основ-
ні кроки до військової гармо-
нізації, Brexit зніме питання 
перешкод на шляху подальшої 
євроінтеграції. Відповідно, ЄС 
без Британії зможе швидше ре-
алізовувати ініціативи, які вона 
би блокувала, залишаючись 
членом ЄС. До цих ініціатив, 
зокрема, належать: збільшення 
Європейського фонду розвит-
ку (EDF), з якого фінансуються 
спільні науково-дослідні вій-
ськові проєкти; Постійне струк-
турне співробітництво (PESCO), 
що встановлює зобов’язання 
для країн-членів ЄС співпра-
цювати у спільних військових 
проєктах; Європейський фонд 
сприяння миру, який надає фі-
нансову підтримку заходам у 
межах Спільної зовнішньої та 
безпекової політики. Зазначене 
створює умови для істотного 
посилення воєнного потенціа-
лу ЄС та збільшує ефективність 
реагування ЄС на зовнішні кри-
зові ситуації, зокрема в сусідніх 
країнах. 

Стосовно України, то подаль-
ша інтеграція у секторi зовніш-
ніх зносин та безпеки може 
надати їй можливості шукати 
тіснішої співпраці з ЄС з питань 
безпеки й оборони. Згідно з 
Планом імплементації безпеки 
та оборони (SNIP), акцент було 
поставлено на потребу перео-
цінити наявні механізми для 
участи країн, які не є членами 
ЄС, у проєктах Спільної безпе-
кової та оборонної політики ЄС 
(CSDP). Така потреба виникла 
після того, як британський уряд 
озвучив бажання мати привіле-

йоване партнерство з ЄС після 
Brexit, яке не входить у чинні 
рамки партнерств з країна-
ми-нечленами ЄС. Однак, за 
словами Ніколь Кеніг, заступ-
ниці директора Інституту ім. 
Жака Делора (Берлін) будь-які 
оновлення моделі партнерства 
Велика Британія – ЄС призве-
дуть до того, що інші близькі 
партнери, як Норвегія та Ту-
реччина, шукатимуть можли-
востей для поліпшення в їхніх 
домовленостях про співпрацю 
з ЄС. У цьому випадку, замість 
того щоб давати покращенну 
модель партнерства одній кра-
їні, а не іншій, ЄС може долучи-
тися до іншого підходу – того, 
який базується на меритокра-
тії, де третю країну (яка не є 
членом ЄС – ред.) оцінюють за 
її внеском та доданою вартістю 
до партнерства. Такий підхід 
може передбачати шкалу парт-
нерства для країн-нечленів ЄС, 
де співпраця в рамках Спільної 
безпекової та оборонної політи-
ки ЄС буде пропорційна до того, 
що ця країна може принести 
проєктові. Відповідно, Велика 
Британія, яка має великий во-
єнний потенціал і вплив, зможе 
зберегти тісне партнерство з 
ЄС після Brexit, але цей мери-
тократичний підхід не обмежує 

інших країн-нечленів ЄС, 
таких як Україна, також 

шукати тіснішої співпраці з ЄС 
у питаннях безпеки й оборони.

Отже, вихід Британії з ЄС 
пронизаний невизначеністю й 
перспективами – і для самого 
Об’єднаного Королівства, і для 
ЄС, і для України. Brexit може 
вплинути на послаблення по-
точного режиму санкцій ЄС 
проти Росії та зменшення обо-
роноздатности ЄС. І це справді 
може мати певні безпекові на-
слідки для східноєвропейсько-
го сусідства, особливо у зв’язку 
з поновленням впливу Росії в 
зазначеному регіоні. Водночас 
Brexit уможливлює подальшу 
інтеграцію у сфері безпеки та 
оборони, а також спонукає ЄС 
переглянути свої пріоритети 
стосовно інтеграції. З огляду 
на нещодавнє блокування пе-
реговорів щодо вступу Албанії 
та Північної Македонії, після 
Brexit ЄС буде домагатися по-
глиблення євроінтеграції за-
мість розширення ЄС. І навіть 
якщо для України це означати-
ме, що перспектива вступу для 
неї залишиться віддаленою, 
ЄС продовжуватиме підтри-
мувати український вибір де-
мократичного майбутнього, її 
територіальну цілісність і су-
веренітет.

Вихід Британії 
призведе до 
суттєвого 
послаблення 
об’єднаних 
європейських 
збройних сил та 
загальної картини 
обороноздатности 
ЄС.
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Світ стоїть перед гло-
бальними викликами, при 
цьому наявні соціальні, еко-
номічні, політичні моделі не 
відповідають вимогам часу. 
Як нам перейти зі стану ха-
осу  в ситуацію нових пра-
вил, що працюватимуть, 
і яке місце у цьому новому 
світопорядку  України – ми 
дізналися  у розмові з пре-
зидентом CEO Club Ukraine 
Сергієм Гайдайчуком.

СЕРГІЙ 
ГАЙДАЙЧУК: 
«Я ВІРЮ, ЩО 

УКРАЇНА 
ВВІЙДЕ В ТОП 
10 КРАЇН, ЯКІ 

ЗАДАЮТЬ НОВІ 
ТРЕНДИ ТА 

ЦІННОСТІ НА 
ПЛАНЕТІ»
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ВВІЙДЕ В ТОП 
10 КРАЇН, ЯКІ 
ЗАДАЮТЬ НОВІ 
ТРЕНДИ ТА 
ЦІННОСТІ НА 
ПЛАНЕТІ»
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СЕРГІЙ 

ГАЙДАЙЧУК: 
«Я ВІРЮ, ЩО 

УКРАЇНА 
ВВІЙДЕ В ТОП 
10 КРАЇН, ЯКІ 

ЗАДАЮТЬ НОВІ 
ТРЕНДИ ТА 

ЦІННОСТІ НА 
ПЛАНЕТІ»

ІІсламський екстремізм, 
війна у Сирії, імперіа-
лізм Путіна, «імпічмент 
Трампа», «twiplomacy» 
(дипломатія через 
Twitter – ред.), нівеляція 

ролі ЗМІ, популізм, проблеми 
з екологією – світ стоїть перед 
величезними викликами. Уряди 
та еліти не здатні впоратися з 
ними старими методами – через 
моделі суверенних держав. Вод-
ночас відбувається перерозподіл 
влади на планеті. Світ зайшов у 
перехідний період від однопо-
лярности до багатополярности, 
із величезною кількістю центрів 
впливу, де однаково значущими 
виявляються і уряд чи міжна-
родна організація, і національна 
неурядова організація, трансна-
ціональний Facebook чи пооди-
нокий блогер. Єдиний шанс для 
планети – це знайти нові моделі 
взаємодії між ними.

Поки що ми перебуваємо в 
тренді антиглобалізації. В ситу-
ації хаосу держави починають 
повертатися до політики наці-
оналізму та протекціонізму. Це 
відбувається навіть у Європі, яка 
завдяки глобалізації спромогла-
ся втримати мир у регіоні про-
тягом найдовшого періоду за всю 
свою історію – майже 75 років. 
Тепер, колись маргіналізовані 
політичні осередки – у США, Іта-
лії, Угорщині, Чехії та навіть Ні-
меччині – починають знищувати 
глобальні досягнення останніх 
десятиліть. Президент Франції 
Емманюель Макрон, бажаючи 
перебрати на себе неформальне 
лідерство в питаннях розвитку 
ЄС, також піддається трендові 
«зупинки глобалізації», коли не 
дозволяє розширення ЄС на Бал-
кани, критикує свободу руху ро-

бочої сили в ЄС 

чи говорить про українські та 
болгарські «підпільні мережі» 
у своєму інтерв’ю ультрапра-
вому французькому журналові 
Valeurs Actuelles. 

Але ж світ – це єдиний жи-
вий організм, де криза в одно-
му його кінці має наслідком 
реакцію в іншому. Будь-які дії 
чи слова лідерів ключових кра-
їн викликають миттєву реак-
цію у всьому світі. 

Хоча Україна реагує на сло-
ва Емманюеля Макрона про 
«підпільні українські мере-
жі», викликаючи до себе посла 
Франції, чи приймає «форму-
лу» придуману не нами (фор-
мула Штайнмаєра – ред.), все 
ж світ не є україноцентрич-
ний. Тому Україні потрібно не 
опиратися, а «влитися» в цей 
процес «глобального антигло-
балізму», і зайняти активну 
позицію щодо нього. Попри 
те що Україна сама знахо-
диться у фактичному стані 
війни, з окупованими Кри-
мом та Донбасом, із застарі-
лою системою економіки, тут 
народжується новий політич-
ний клас, який починає дума-
ти про те, яке місце України 
в світі. 

Я вірю, що Україна ввійде в 
топ 10 країн, які задають нові 
тренди та цінності на плане-
ті. Саме з цією місією було 
створено CEO Club Ukraine 
– територію довіри між 
успішними, професійними, 
амбітними особистостями 
(власниками та директора-
ми компаній – ред.), які реа-
лізовують суспільно-значущі 
проєкти й формують нову 
якість бізнесової еліти Укра-
їни. З народженням таких 
територій довіри й повинна 
поставати країна, тому що 
це горизонтальні структури. 
І чим їх більше, тим силь-
нішою ставатиме Україна і 
тим більшим буде її внесок 
у покращення світових про-
цесів у різних сферах нашого 
співіснування. 

Хоча Україна 
реагує на слова 
Емманюеля 
Макрона про 
«підпільні 
українські 
мережі», 
викликаючи 
до себе посла 
Франції, чи 
приймає 
«формулу» 
придуману не 
нами (формула 
Штайнмаєра – 
ред.), все ж світ 
не є україно-
центричний.
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Останні роки по-
казали, що бага-
то іноземців та 
українців за ме-
жами держави 
здатні об’єдну-

ватись у рушійну силу задля за-
хисту інтересів України та прав 
і свобод українців. Євромайдан 
і подальша військова агресія Ро-
сії активізували багатьох при-
хильників України по всьому 
світу, готових долучатися до 
національних та закордонних 
суспільних проєктів.

З тим, щоб залучити людей 
до змін у країні, недержавні ор-
ганізації та активісти – всереди-
ні України і за її межами – ство-
рили декілька ресурсів, таких як 
Ресурсний центр ГУРТ, Global 
Ukraine та ukrinform.ua. Ці 
платформи регулярно наповню-
ються цікавою інформацією: но-
винами про діаспору, заходами, 
аналітикою, історіями успіху 
українців, а також можливостя-
ми для фінансування проєктів. 
Проте поки що всі ці ресурси 
здебільшого направленні на 
залучення представників діа-
спори та українців до діалогу і 
співпраці. 

Європейці, що цікавляться 
Україною, та українці 
закордоном отримають 
зручний інструмент 
для координації та 
інформування.
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ція не маємо доступу до 
кожного потенційно заці-
кавленого учасника, тим-
часом як самі потенційні 
учасники не мають змо-
ги вчасно довідатися про 
наші заходи. Тож ми хоче-
мо заповнити цю прогали-
ну не лише для себе, але й 
для всіх, хто професійно 
займається українським пи-
танням та цікавиться Украї-
ною», – говорить Марта Ба-
рандій, ініціатор створення 
додатка LEADS. 

«Facebook і мітапи не 
розв’язують проблеми про-
пуску інформації, оскільки 
вони розраховані на невизна-
чену авдиторію, яка обміню-
ється величезним обсягом да-
них. У цьому конвеєрі новин 
важко відстежувати насправ-
ді важливі моменти.  Незва-
жаючи на ці сучасні платфор-
ми, ми неодноразово мали 
ситуації, коли дві організації 
в одному місті роблять укра-
їнський захід у той самий час. 
Це значно знижувало кількість 
присутніх на таких заходах. 
Але ж мета таких організацій, 
як і наша, – посилювати ефект, 
а не знижувати його». 

Однак все більше іноземців 
цікавляться Україною, її істо-
рією та культурою, шукають 
правдиву та об’єктивну інфор-
мацію, долучаються до україн-
ських івентів у своїх країнах та 
містах, і прагнуть співпрацю-
вати з організаціями: що пред-
ставляють Україну у світі.

Власне тому організація 
«Promote Ukraine» («Промоут 
Юкрейн») розробила безкоштов-
ний додаток «LEADS Ukraine» 
(LEADS: Learning, Engaging, 
Activating, Discovering, Sharing 
Ukraine), який слугуватиме 
платформою для координації 
іноземних друзів та закордон-
них українців між собою. Поч-
не свою роботу LEADS з сердця 
Європи - Бельгії, та поступово 
охопить весь Євросоюз та інші 
країни і континенти. Учасни-
ця багатьох заходів «Promote 
Ukraine» Яна Бровдій так ста-
виться до ідеї з додатком:

«На мою думку, додаток – це 
наступний крок у взаємодії між 
іноземцями та  українцями, а 
отже, він має великий потен-
ціал для розвитку. Одним із 
можливих елементів такого 
додатка для іноземця, який ці-
кавиться Україною, могла б ста-
ти «Мапа залучення». На ній 
були б позначені організації, 
які безпосередньо працюють в 
Європейських країнах та у світі, 
університети, що досліджують 

українські питання, во-
лонтерські проєкти, а 
також бізнес, який пра-
цює з Україною, або шу-
кає співпраці. Експер-
ти зможуть ділитися 
своїми дослідженнями 
або програмними до-
кументами, активісти 
– культурними та со-
ціальними проєктами 
тощо. Все це сприя-

тиме налагодженню зв’язків між 
українцями та друзями України. 
Об’єднувати професіоналів на ко-
ристь України стане легше. Я ро-
зумію, що LEADS має саме таку 
мету». 

Головним завданням такого ін-
струменту має бути об’єднання 
професіоналів, активістів та сві-
домих громадян навколо різних 
проукраїнських проєктів у Європі 
та світі. 

Додаток складатиметься з 
мапи організацій та заходів, а 
самі організації зможуть публіку-
вати свої новини, відео та дослі-
дження. Крім того, за допомогою 
додатка можна буде знайти во-
лонтерів. 

Тим організаціям, які мають 
свою стабільну авдиторію, дода-
ток допоможе ідентифікувати 
нових людей, які не мали наго-
ди, можливости чи інформації 
про заходи цих організацій. 

«Потенціал дуже великий, бо 
не кожна людина, яка цікавить-
ся Україною, знає про існування 
тієї чи іншої організації чи про 
заходи, які вона організовує, – 
каже Яна Бровдій. – А поєднан-
ня інформативности, креативу 
та простого якісного дизайну 
гарантуватиме популярність та-
кого додатка». 

«Оскільки не існує жодного 
ефективного інструменту по-
пуляризації проукраїнських за-
ходів у Європі, ми як організа-

Додаток 
складатиметься 
з мапи організацій 
та заходів, а самі 
організації зможуть 
публікувати свої 
новини, відео та 
дослідження
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За словами діджитал мар-
кетолога та координатора органі-
зації «Promote Ukraine» Максима 
Степанова, додаток допоможе 
налагодити активний діалог не 
лише з українцями за кордоном 
а й, в першу чергу, з іноземцями, 
що цікавляться Україною. “Дода-
ток дасть поштовх для більшого 
залучення іноземців у діяльність 
проукраїнських організацій, а та-
кож допоможе розповідати про 
Україну з перших вуст. Оскільки 
сервіс передбачає дві ролі: заці-
кавленої особи та організатора 
(представника організації) - він 
допоможе об’єднати усіх: хто 
тим чи іншим чином має відно-
шення до України і просування 
її інтересів закордоном”.

Команда LEADS наразі актив-
но працює над тим, аби залучи-
ти учасників із різних куточків 
Європи та України. Волонтери, 
громадські діячі, активісти та 
просто небайдужі громадяни – 
всі вони можуть стати учасни-
ками та зробити свій внесок у 
справу глобальної координації 
України. Адже досвід останніх 
років показав, що часто саме 
цього не вистачає українській 
спільноті для того, аби спри-
яти промоції українських ін-
тересів у світі. Додаток доз-
волить реалізувати великий 
потенціал закордонних укра-
їнців та друзів нашої держави 
та спрямувати його на побу-
дову успішної України.

Отже, додаток LEADS має 
такі переваги: 

 1. Усі організації по світу, 
що займаються Україною, зібрані 
в одному місці. Їх та їхні заходи 
можна знайти на мапі.
 2. Цільова аудиторія є на-

поготові, щоб отримати інфор-
мацію.  Усі, в кого є ціль брати 
активну участь в українському 
житті в Європі або хто зацікав-
лений у діяльності закордонних 
організацій в Україні, можуть за-
вантажити додаток безкоштов-
но і почати використання без реє-
страцій та акаунтів.
 3. Користувач має можли-

вість підписатися на цікаві йому 
організації. Він отримує нотифі-
кації про їхні нові заходи, новини 
та волонтерські вакансії. Функ-
цію нотифікацій можна відклю-
чати.
 4. Користувач може до-

дати організацію у «Вибране» і 
слідкувати за її діяльністю само-
стійно, не використовуючи функ-
ції нотифікацій.
 5. Користувач може на-

лаштувати автоматичне дода-
вання заходів до календаря свого 

телефона, встановленого за 
замовчуванням.
 6. У додатку сфокусована 

інформація про заходи, до-
слідження та волонтерські 
вакансії організацій. Вони не 
губляться в океані іншої інфор-
мації, статусів та новин.
 7. Користувач може шука-

ти потрібну йому інформацію 
за ключовим словом.
 8. З додатком працює ко-

ординатор LEADS Ukraine, який 
наповнює його актуальною ін-
формацією. Іноді організації 
не виставляють своїх заходів у 
Facebook, а за кожним окремим 
сайтом стежити неможли-
во. Тут цю функцію на початку 
виконуватиме координатор, а 
згодом доступ до співволодіння 
адміністративними акаунтами 
буде надано самим організаціям. www.eastwestmentor.com

+380506630132

Консалтингова компанія

«East-West Mentor»
налагоджує міст співпраці

між Україною та Угорщиною
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