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Вступ

За більш ніж десятиліття функціонування Східного партнерства (СхП) 
відбулося чимало подій, що дають можливість оцінити переваги і недоліки цієї 
складової політики сусідства Європейського Союзу. З одного боку, маємо розвиток 
співробітництва між ЄС та державами СхП на інституційному рівні; низку 
досягнень за ключовими пріоритетами реформування економіки, належного 
врядування, підвищення енергоефективності, захисту довкілля, мобільності і 
контактів між людьми; приклади доволі успішних та перспективних ініціатив, 
таких як EU4Business, EU4Energy, EU4Digital, EU4Climate тощо.

З іншого боку, проявилися й слабкі місця політики СхП, серед яких − 
принцип інклюзивності, який мав би сприяти більшій залученості до співпраці 
всіх шести держав СхП, але натомість скоріше відіграє гальмівну роль, обмежуючи 
можливості партнерства рівнем найменш амбітних його учасників і тим самим 
знижуючи привабливість СхП для трійки активістів – Грузії, Молдови та України. 
Суттєвою перешкодою для вироблення спільних позицій у рамках Східного 
партнерства стали геополітичні розбіжності у позиціях шістки його учасників, що 
стало особливо помітним від початку російської агресії проти України. Білорусь та 
Вірменія як військово-політичні союзники РФ і члени Євразійського економічного 
союзу з цілої низки питань мають принципово відмінні цілі й підходи, ніж 
націлене на євроінтеграцію «Тріо» Грузії, Молдови та України. Неготовність ЄС 
чітко визнати за останніми перспективу членства також не сприяє підвищенню 
інтересу «Тріо» до Східного партнерства, породжуючи застереження, чи не 
стримує політика СхП їх євроінтеграційних амбіцій.

Процес перегляду політики СхП з метою визначення нових цілей, що 
розпочався в ЄС у 2019 р., відкрив можливості позбутися недоліків і підвищити 
ефективність Східного партнерства. Опубліковані у 2020 р. документи ЄС з 
цього питання («Спільна комунікація» та «Висновки Ради ЄС») дають надію на 
певний прогрес, зокрема з таких важливих питань, як поглиблення секторальної 
інтеграції, більший доступ до внутрішнього ринку Євросоюзу, розширення участі 
держав-партнерів у програмах ЄС. 

Втім, щоб зробити політику Східного партнерства справді успішною 
– необхідно бути готовими до більш рішучих змін, до вищої амбіційності 
Євросоюзу щодо цієї складової політики сусідства, а також зростання активності і 
зацікавленості самих держав-учасниць СхП. Політика інклюзивності не повинна 
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перешкоджати диференціації та принципу «більше за більше», а інституційна 
база СхП має враховувати відмінності у прогресі, можливостях та амбіціях 
учасників партнерства. Більша відданість принципу обумовленості має покласти 
край ставленню окремих учасників до СхП як до меню, з якого можна обирати 
економічні програми, натомість ігноруючи питання належного врядування, 
демократії та верховенства права. Потребує поглиблення та інституалізації 
безпековий вимір співпраці, включно із військовою та військово-технічною 
компонентами у відповідності до декларованого Євросоюзом прагнення 
стратегічної автономії… Відповіді на ці та низку інших викликів перспективам 
Східного партнерства прагнули знайти автори даної збірки, пропонуючи 
конкретні рекомендації з підвищення ефективності багатосторонньої та 
двосторонньої співпраці у рамках СхП.

Максим Хилько, 
директор Програми "Російські та Білоруські Студії", 

Рада зовнішньої політики "Українська призма" 
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Східне партнерство 
– перспективи 
багатостороннього виміру
Геннадій Максак, 
виконавчий директор Ради зовнішньої політики 
«Українська призма»

Еволюція багатостороннього інституційного виміру СхП 
(2009-2019)

Базовий інституціональний вимір багатосторонньої співпраці в 
рамках політики Східного партнерства ЄС був закладений ще у Декларації 
інавгураційного Саміту Східного партнерства в Празі у 2009 р. Зокрема, в 
документі згадується, що багатосторонній механізм СхП: буде діяти на основі 
спільних рішень Європейського Союзу та держав-партнерів; створить форум для 
обміну досвідом щодо успіху партнерів у реформах та модернізації; сприятиме 
напрацюванню спільних позицій та ініціатив; посилюватиме зв’язки між 
державами-партнерами; стане майданчиком для дискусій щодо майбутнього 
розвитку Східного партнерства. Багатосторонній формат також мав створити 
системні передумови для законодавчого та регуляторного наближення партнерів 
до ЄС. Важливими особливостями Східного партнерства було запровадження 
принципів кондиціональності та диференціації (conditionality and differentiation), 
а також реалізація цієї політики у доповнення до існуючих двосторонніх треків 
співпраці Євросоюзу з кожною з країн-партнерів. 

В організаційно-інституційному форматі запроваджувались зустрічі голів 
держав та урядів Східного партнерства щодва роки (саміти СхП), а також зустрічі 
міністрів закордонних справ щороку. 
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Міжурядовий вимір багатосторонньої співпраці формувався довкола 
роботи чотирьох платформ: 1. Демократія, належне урядування та стабільність; 
2. Економічна інтеграція та наближення до секторальних політик ЄС; 
3. Енергетична безпека; 4. Контакти між людьми. Зустріч міжурядових платформ 
відбувалась два рази на рік, за участі представників інституцій Європейського 
Союзу, урядових структур держав ЄС та СхП, запрошених інституцій. Секторальна 
робота відбувалась на рівні окремих тематичних панелей. За результатами 
діяльності платформ проходило звітування під час зустрічей міністрів 
закордонних справ або інших профільних міністерств СхП.

Празький саміт 2009 року також заклав підвалини діяльності 
Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ (EURO-NEST PA) та Форуму громадянського 
суспільства Східного партнерства. Важливим моментом також стала широка 
міжсекторальна залученість заінтересованих сторін до роботи інституцій Східного 

партнерства[ 1 ]�.
У подальшому архітектура багатосторонньої співпраці доповнилась 

Конференцією регіональних та місцевих органів влади СхП (CORLEAP), а також 
Бізнес-форумом Східного партнерства.

За час роботи вказаних багатосторонніх майданчиків, а також з 
урахуванням політичних трансформацій у регіоні Східного партнерства стали 
помітними слабкі місця у роботи зазначеного виміру СхП. Зокрема, небажання 
Євросоюзу визнавати перспективу членства в ЄС за трьома державами-
партнерами, які заявляли про такі амбіції, а також наявність значних політичних 
розбіжностей у позиціях шести партнерів призводили до послаблення 
вироблення спільних позицій. Декларації самітів, які можна вважати головними 
політичними дороговказами розвитку СхП, мали вигляд рафінованих маніфестів 
з малозмістовною дипломатичною мовою, що не дозволяло розгледіти реальні 
обриси східного виміру Європейської політики сусідства. Особливо різниця між 
очікуваннями партнерів та пропозицією з боку ЄС проявилася після російської 
агресії в Україні. 

Загалом багатосторонній формат був не надто цікавим для переважної 
більшості держав-партнерів, оскільки за динамікою та ресурсним наповненням 
значно програвав двосторонньому рівню співпраці з ЄС. 

Підписання угод про асоціацію з ЄС для України, Молдови та Грузії в 

[ 1 ] Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit Prague, 7 May 2009, Brussels, 7 May 2009, https://www.

consilium.europa.eu/media/31797/2009_eap_declaration.pdf
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2014 р. стало додатковим мотивуючим фактором для посилення інтеграційних 
процесів, що природньо вплинуло на посилення неформального розподілу 
держав-партнерів на два табори в залежності від рівня співпраці з ЄС: три 
«асоційовані» та решта партнерів з диференційованим рівнем участі. У 
свою чергу, це вплинуло на подальше зменшення ефективності діяльності 
інституційної бази СхП, яка розрахована виключно на всі шість партнерів. 

У 2015 р. ЄС ініціював перегляд основ і механізмів Східного партнерства. 
Попри широкий експертний дискурс щодо необхідності реформування 
неефективного інституційного підходу й надання додаткових можливостей для 
лідерів інтеграції, загальний підхід залишився незмінним щодо інклюзивності 
багатостороннього виміру.  Втім, спроба посилити політичну привабливість 
багатостороннього формату для держав-партнерів з боку ЄС мала місце в 
2016-2017 рр., коли у Брюсселі було напрацьовано Спільний робочий документ 
«Східне Партнерство − 20 досягнень до 2020 року: фокусуючись на головних 
пріоритетах та реальних результатах» (вперше був оприлюднений у грудні 2016 р., 
а оновлений у червні 2017 р.). 

У документі презентовано новий підхід до багатосторонньої архітектури, 
який мав відобразити нові 4 пріоритети та 20 тематичних досягнень Східного 
партнерства. Зважаючи на існуючу практику зустрічей на високому рівні, до 
політичного рівня прийняття рішень у СхП − окрім самітів (зустрічей голів держав 
та урядів) і зустрічей міністрів закордонних справ − також зазначили галузеві 
зустрічі міністрів (sector-specific ministerials) та неформальні діалоги партнерства 
(Informal Partnership Dialogues). Для політичного спрямування міжурядових 
платформ і панелей запроваджувалась нова форма зібрань − зустрічі 
посадовців високого рівня (Senior Officials Meeting). Самі ж платформи були 
переформатовані відповідно до нових пріоритетів, а кількість панелей зменшено 
і сфокусовано на темах, що відповідають цілям у рамках нового документу 

«Східне Партнерство − 20 досягнень до 2020 року…»[ 2 ]. 
Восени 2017 р. на Саміті Східного партнерства у Брюсселі вищезазначені 

20 цілей Східного партнерства були офіційно запропоновані в декларації саміту 
як дорожня карта побудови відносин між ЄС та державами-партнерами на період 
до 2020 р. Тут також варто зазначити, що на рівні Європейського парламенту 
була зроблена політична спроба запропонувати диференціацію та посилення 

[ 2 ] Eastern Partnership - 20 Deliverables for 2020 Focusing on key priorities and tangible results, Brussels, 9.6.2017, 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eap_20_deliverables_for_2020.pdf
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співпраці у рамках Східного партнерства (ініціатива СхП+)[ 3 ]�. Однак у 
спільному документі саміту знайшла своє відображення лише пропозиція 
щодо проведення спільних консультацій чи дискусій ЄС з трьома країнами-
підписантами угод про асоціацію щодо прогресу в імплементації УА та 

ПВЗВТ[ 4 ]. «Асоційованим» країнам вдалося операціоналізувати цей формат 
неформальних консультацій.

У березні 2018 р. Європейський Союз офіційно перезапустив 
багатосторонній механізм співпраці відповідно до рішень Саміту СхП 2017 
року та 20 цілей до 2020 року. Поточна робота багатосторонніх майданчиків 
Східного партнерства відбувається у запропонованому вигляді з урахуванням 
епідеміологічних особливостей. Фізичний черговий саміт на рівні голів держав 
та урядів СхП неодноразово переносився з першої половини 2020 року. В 
липні 2020 р. Була проведена відеоконференція на рівні голів держав та урядів 
СхП, якій передувала підготовча зустріч онлайн на рівні міністрів закордонних 
справ. 

Нові ініціативи та пропозиції щодо реорганізації 
інституційної рамки СхП (2019-2021)

У травні 2019 р. відзначалась десята річниця з моменту започаткування 
політики Східного партнерства. Беручи до уваги ювілейну дату, низка членів 
ЄС запропонували окремі ініціативи, спрямовані на посилення інституційної 
співпраці в рамках східного виміру Європейської політики сусідства. 
Наприклад, у травні 2019 р. міністр закордонних справ Республіки Польща 
Я. Чапутович у своїй програмній статті запропонував інституціоналізацію 
як один з важливих принципів розвитку політики СхП. Було презентовано 
ідею створення секретаріату СхП, який би опікувався питаннями 
координації роботи платформ, виробленням спільної позиції. Секретаріат 
міг би знаходитись у Брюсселі, а дипломати з держав-партнерів могли б 

[ 3 ] European Parliament recommendation of 15 November 2017 to the Council, the Commission and the EEAS on 

the Eastern Partnership, in the run-up to the November 2017 Summit (2017/2130(INI)), https://www.europarl.

europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0440_EN.html

[ 4 ] Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit (Brussels, 24 November 2017), Brussels, 24 November 2017, 

https://www.consilium.europa.eu/media/31758/final-statement-st14821en17.pdf
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відряджатись для роботи в ньому. Ще одним запропонованим нововведенням 
було запровадження головування шести партнерів СхП щорічно на ротаційній 
основі, що дало б змогу посилити координацію з трійкою держав, головуючих 
у Раді ЄС, а також підвищити вплив на формування порядку денного зустрічей 

високого рівня[ 5 ]. Хоча польському дипломату не йшлося про запровадження 
диференційованих механізмів інституціоналізації, позитивним було бажання 
посилити політичний інтерес партнерів у формуванні політики сусідства ЄС. Втім, 
необхідно відмітити, що польські пропозиції не знайшли особливого відгуку 
серед членів ЄС та партнерів. 

Ще однією цікавою ініціативою, яка власне відображає 
диференційований підхід, є неофіційний позиційний документ литовської 
делегації в Європейській народній партії  «Стратегія Тріо 2030», оприлюднений 
у жовтні 2019 р. Вказана пропозиція вбачає перспективним запровадження 
«Процесу Тріо» щодо України, Грузії та Молдови за зразком «Берлінського 
процесу» (2014), який сприяв наближенню країн Західних Балкан до ЄС. При 
цьому, в документі пропонується, що ЄС має сприяти підтримці трьох країн 
з боку дружніх держав-членів ЄС. У цьому контексті йдеться про створення 
Групи підтримки ЄС для Тріо з числа держав, які братимуть участь у щорічних 
самітах лідерів (Annual Leaders’ Summit). Україна, Грузія та Молдова матимуть 
можливість приєднатись до головних політик ЄС у сфері МСБ, доступу до 
внутрішнього ринку, цифрового порядку денного, інвестицій, інфраструктурних 
проектів тощо.

У квітні 2020 р. Парламентська асамблея ЄВРОНЕСТ ухвалила резолюцію, 
в якій закликала Євросоюз прийняти «Стратегію Тріо Плюс 2030». Серед іншого 
вказується, що до аналогічних умов співпраці з ЄС також може бути долучена 
Вірменія у форматі «Тріо +1», зважаючи на значні демократичні процеси в 

країні[ 6 ]. 

[ 5 ] Нові можливості для Східного партнерства: стаття голови МЗС Польщі, 13 травня 2019, https://www.

eurointegration.com.ua/articles/2019/05/13/7096093/ 

[ 6 ] Resolution by the Euronest Parliamentary Assembly on the future of the Trio Plus Strategy 2030: building 

a future of Eastern Partnership, (2020/C 134/05), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/

HTML/?uri=CELEX:22020P0424(05)&rid=4
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Перспективи диференціації в рамках багатостороннього 
формату СхП 

Пандемія коронавірусу внесла свої корективи у проведення політичних 
заходів СхП найвищого рівня. Саміт, який за нормальних умов мав відбутися 
в червні 2020 р. за головування Хорватії в Раді ЄС, спочатку був перенесений 
на час головування Португалії у березні 2021 р. , а нині відомо про його чергове 
перенесення на осінь 2021 р.  

Крім організаційних рішень щодо перенесення, спровокованих 
пандемією, додалися негативні політичні трансформації, що відбулися у країнах 
регіону в другій половині 2020 р. (політичні кризи в Білорусі, Грузії та Молдові, 
азербайджансько-вірменська війна). Такі прояви не створюють позитивне тло для 
формування перспективного порядку денного чергового саміту СхП.

Однак доволі позитивно можна оцінити численні спроби очільників 
зовнішньополітичних відомств України, Грузії та Молдови протягом 2018-2021 
рр. формувати спільну позицію щодо визначення нового горизонту Східного 
партнерства та його фінансових рамок. Міністри закордонних справ трьох країн 
неодноразово готували спільні листи з пропозиціями щодо врахування інтересів 
«асоційованих» партнерів при підготовці нових цілей та інструментів СхП після 
2020 р.  

Зважаючи на перенесення саміту на другу половину 2021 р. (з високою 
ймовірністю подальшого перенесення) для трьох країн створюється додаткове 
вікно можливостей щодо адвокатування своїх позицій у ході комунікації з 
окремими членами ЄС та європейськими інституціями. 

Рекомендації 

Урядам України, Грузії та Молдови:

1. Розширення тематичного спрямування неформальних та формальних 
міністерських консультацій трьох «асоційованих» партнерів з членами 
ЄС та європейськими інституціями. Формат, запроваджений на 
саміті СхП у 2017 р., довів свою важливість і практичну значущість на 
прикладі питань, пов’язаних з торговими режимами ПВЗВТ.
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2. Подальша інституалізація безпекового виміру СхП, у тому числі й 
створення окремої міжурядової платформи, може принести додаткові 
безпекові дивіденди для України, Грузії та Молдови, а також інших 
країн-партнерів.  З цією метою доцільно провести консультації 
з дружніми країнами-членами ЄС щодо ініціювання посилення 
багатосторонньої інфраструктури Східного партнерства.

3. Формат, передбачений пропозицією «Стратегія Тріо Плюс 2030» є 
позитивним прикладом диференційованого підходу, який може 
сприяти поглибленню інтеграції «асоційованих» партнерів з ЄС. 
Урядам трьох країн у спільних комунікаціях варто наголошувати на 
запровадженні симетричних підходів щодо держав Західних Балкан 
та лідерів Східного партнерства.  

Європейському Союзу:

4. Окремим змістовно доповненим компонентом нової дорожньої 
карти досягнень  СхП має стати посилення економічних та 
соціокультурних зв’язків між країнами-партнерами з розробкою 
програм транскордонної співпраці. Позитивно зарекомендували себе 
Програми територіальної співпраці СхП (Україна-Молдова, Україна-
Білорусь, Грузія-Вірменія та Грузія-Азербайджан). На експертному 
рівні напрацьовані рекомендації щодо поліпшення роботи вказаних 
програм та розширення спектру співпраці між країнами-партнерами.

5. Звіт щодо верховенства права у країнах ЄС запропонував практичний 
методологічний інструмент, який може бути інкорпорований в оцінку 
стану з верховенством права у країнах СхП. Фінансова підтримка 
ЄС на досягнення інших цілей та пріоритетів СхП до 2025 р. має бути 
пов’язана з виконанням критеріїв правочинності.
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Парламентський вимір 
співпраці СхП: перспективи 
для України
Геннадій Максак, 
виконавчий директор Ради зовнішньої політики 
«Українська призма»

Парламентська асамблея ЄС – Східні сусіди (ПА ЄВРОНЕСТ)

Східне партнерство передбачає широкий спектр інституційного 
та тематичного виміру співпраці між ЄС та країнами-партнерами. Для 
формування спільного політичного бачення, обміну кращими законодавчими 
практиками у питаннях проведення реформ та інтеграції з ЄС важливим є рівень 
міжпарламентського співробітництва. 

У декларації Саміту Східного партнерства в Празі 2009 року вказується, 
що міжпарламентська співпраця буде проходити через механізм Парламентської 
асамблеї ЄС – Східні сусіди (ПА ЄВРОНЕСТ). Як визначено в процедурних 
документах, Парламентська асамблея є форумом для просування і створення 
необхідних умов для прискорення політичної асоціації та подальшої економічної 
інтеграції між ЄС та партнерами СхП. Цей майданчик міжпарламентського 
співробітництва має сприяти посиленню та розвиту Східного партнерства як 
інституція, відповідальна за парламентські консультації, нагляд та моніторинг 

СхП[ 7 ]. 
Делегація ЄП до міжпарламентської асамблеї була сформована вже у 

2009 р., втім дискусії довкола процедур роботи, а також питання форм залучення 

[ 7 ]  Euronest Parliamentary Assembly Rules of Procedure, https://www.europarl.europa.eu/euronest/en/home/rules-&-

decisions.html
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участі Білорусі (на тлі порушень прав людини під час проведення президентських 
виборів у 2010 р.) відтермінували момент старту до травня 2011 р. 

Внутрішній регламент ПА був прийнятий 11 травня 2011 р. на установчій 
сесії у Брюсселі. З того часу він доволі часто підлягав корекції (в 2012, 2013, 2015, 
2017, 2018 рр.), а у складі самої асамблеї діє постійна робоча група з процедурних 
питань. 

До складу ПА входять 60 депутатів Європейського парламенту, а також 50 
парламентарів від 5 країн-партнерів (Білорусь не включена до роботи асамблеї), 
з яких національні делегації мають рівне представництво − по 10 делегатів. Зі 
складу членів делегацій обираються два співпрезиденти асамблеї: один від 
Європейського парламенту, інший − від країн СхП. Хоча вони мають рівний статус, 
процедури їх обирання різняться в Європейському парламенті та в компоненті 
5 країн-партнерів. Разом з віце-президентами (нині їх 8, по 4 від кожної частини 
ПА) співпрезиденти складають Бюро, яке відповідальне за підготовку роботи 
ПА, її моніторинг та встановлення відносин з іншими інститутами та інстанціями 
СхП. До прикладу, в 2012 р. рішенням Бюро запроваджено практику запрошення 
представників Форуму громадянського суспільства Східного партнерства до 
засідань постійних комітетів ПА.

Пленарні сесії відбуваються раз на рік почергово в Брюсселі та країнах 
СхП. Дотепер відбулися одна установча та 8 чергових пленарних сесій. У 2020 р. 
чергова сесія не скликалась, зважаючи на обмеження у пересуванні, спричинені 
епідемією коронавірусу COVID-19.   

Відповідно до регламенту ПА було створено 4 постійні комітети, 
які тематично відповідали спрямуванню міжурядових платформ Східного 
партнерства: комітет з політичних питань, прав людини та демократії; комітет 
з питань економічної інтеграції, законодавчого зближення і конвергенції з 
політикою ЄС; комітет з питань енергетичної безпеки; комітет з соціальних 
питань, освіти, культури та громадянського суспільства. Окрім постійних комітетів, 
створені Робоча група щодо ситуації в Білорусі, Робоча група щодо процедур, 
а також ad hoc Робоча група щодо угод про асоціацію. Засідання комітетів 
відбуваються двічі на рік, причому один раз − паралельно із проведенням 
пленарної сесії ПА. 

Регламент ПА передбачає також можливість запрошення до участі у сесіях 
ЄВРОНЕСТ представників двосторонніх парламентських комітетів асоціації 
(ПКА), а також парламентських комітетів співробітництва (ПКС), які створені в 
рамках двосторонніх угод між ЄС та державами-партнерами. 
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Україна в ПА ЄВРОНЕСТ
Слід зазначити, що загалом Україна достатньо ефективно використовує 

вказаний парламентський майданчик для просування національних інтересів. 
Члени української постійної делегації системно проводили через процедури 
асамблеї резолюції та заяви щодо протидії російській агресії, необхідності 
посилення підтримки з боку ЄС реформам у країнах СхП. 

Створення у 2017 р. за ініціативи української сторони та активна діяльність 
ad hoc Робочої групи щодо угод про асоціацію є також свідченням бажання 

запровадження диференційованого підходу до країн-партнерів[ 8 ]. 
У 2017 р. в Україні було вперше було проведено пленарну сесію ПА 

ЄВРОНЕСТ, яку було використано для організації інформування іноземних 
парламентарів щодо прогресу в імплементації реформ, європейських устремлінь 
українського суспільства. У грудні 2018 р. на засіданні компоненту СхП ПА 
ЄВРОНЕСТ главу Постійної делегації ВРУ в ПА ЄВРОНЕСТ Бориса Тарасюка було 
обрано Співпрезидентом ПА ЄВРОНЕСТ.

У жовтні 2019 р. у Верховній Раді України 9-го скликання було 
проведено установче засідання Постійної делегації Верховної Ради України в 
Парламентській асамблеї ЄС – Східні сусіди. Під час засідання главою української 
делегації обрано народного депутата Івана Крулька, який також був обраний 
у 2019 р. Співпрезидентом ПА від компоненти Східного партнерства. Від 
новообраного у 2019 р. Європейського парламенту Співпрезидентом обраний 
депутат від Литви, колишній прем’єр-міністр Литовської Республіки Андріус 
Кубіліус.

Під час восьмої пленарної сесії ПА ЄВРОНЕСТ 8-10 грудня 2019 р. у Тбілісі 
Постійна делегація Верховної Ради долучилася до прийняття резолюції на 

підтримку нової «Стратегії Тріо Плюс 2030»[ 9 ], що може вважатись стратегічним 
візійним документом щодо розвитку диференційованого підходу в рамках 
Східного партнерства.

Важливою є також активне використання позиції співпрезидента ПА та 

[ 8 ] Decision on the creation of the ‘Association Agreements ad hoc Working Group, of the Euronest Parliamentary 

Assembly, Chisinau, 23 May 2017, http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/cc0931c4-38c5-432c-

b9c9-a10adc1166e9/Euornest-bureau-decision-working-group_Association-Agreements_28_09_2017.pdf

[ 9 ]  За результатами роботи Восьмої пленарної сесії ПА ЄВРОНЕСТ ухвалено надзвичайну резолюцію, присвячену 

майбутньому «Стратегії Тріо Плюс 2030», 10 грудня 2019, https://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/185766.html
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члена Бюро представником української делегації. Це проявилося в 2020 р. у низці 
повідомлень Бюро ПА, а також листів співпрезидентів щодо майбутнього СхП, 
зокрема на тлі підготовки до відеоконференції голів держав та урядів Східного 

партнерства в червні 2020 р.[ 10 ] 
Також позитивно можна оцінити спільну заяву співпрезидентів ПА 

ЄВРОНЕСТ щодо допомоги ЄС Україні з метою полегшення наслідків кризи, 
спричиненої пандемією COVID-19, та продовження реформ, необхідних для 

економічного відновлення[ 11 ]. 

Парламентський комітет асоціації Україна-ЄС

На двосторонньому рівні між ВРУ та Європейським парламентом у рамках 
положень статті 467 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС діє Парламентський 
комітет асоціації. Цей важливий майданчик використовується для обговорення 
динаміки імплементації  УА/ ПВЗВТ, у тому числі в розрізі законодавчого 
супроводу цього процесу. ПКА може готувати рекомендації для Ради асоціації 
− найвищого двостороннього органу в рамках УА, що робить заключні заяви та 
рекомендації засідань вагомими політичними документами.

Як правило, засідання ПКА відбуваються двічі на рік, хоча частота може 
корегуватись самими членами комітету. У лютому 2015 р. у Брюсселі пройшла 
перша інавгураційна зустріч за участі Голови ВРУ В. Гройсмана та Президента ЄС 
М. Шульца. У жовтні 2019 р. співголовою ПКА від української сторони був обраний 
Вадим Галайчук, перший заступник голови комітету ВРУ з питань інтеграції 
з Європейським Союзом. Делегацію ЄП у комітеті очолив колишній міністр 
закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський.

Станом на грудень 2020 р. було проведено 11 засідань ПКА (фізичних та 

[ 10 ] Message of the Euronest Parliamentary Assembly Bureau of 12 June 2020 submitted on the occasion of the Video 

Teleconference of the Leaders of the Eastern Partnership to be held on 18 June 2020, http://www.epgencms.europarl.

europa.eu/cmsdata/upload/7fb1b4f7-7eab-4783-9db1-fb6b05a65df8/Letter_of_Euronest_PA_Co-Presidents_to_the_

Leaders_of_the_EaP_VTC_on_18_June_2020.pdf

[ 11 ] Statement by Mr Andrius KUBILIUS, Co-President of the Euronest Parliamentary Assembly, Member of the European 

Parliament and Mr Ivan KRULKO, Co-President of the Euronest Parliamentary Assembly, Member of the Verkhovna 

Rada of Ukraine, 2020-05-08, https://elpnariai.lt/en/on-the-eu-assistance-for-ukraine-to-mitigate-the-effects-of-

covid-19-crisis-and-continue-reforms-necessary-to-sustain-the-economic-recovery/
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онлайн). Такі зустрічі мають широке символічне значення в процесі європейської 
інтеграції України та реалізації політики СхП, оскільки дозволяють обговорювати з 
європейськими партнерами не тільки поступ в імплементації реформ, пов’язаних 
з виконанням УА, але також і питання підтримки Євросоюзом низки міжнародних 
безпекових та гуманітарних ініціатив у регіоні. Наприклад, під час 11-го засідання 
у грудні 2020 р. йшлося і про політичну ситуацію в Білорусі, з якою ЄС мусив 
кардинально понизити рівень співпраці та посилити політичний тиск. 

Міжпарламентська асамблея України, Грузії та Молдови

Як крок у правильному напрямку слід розглядати створення 
Міжпарламентської асамблеї Парламенту Грузії, Парламенту Республіки Молдова 
і Верховної Ради України. Українська сторона доклала значних зусиль до постання 
цього міжпарламентського майданчику.  Основна підготовча робота відбувалась у 
2018 р. за участі керівництва трьох парламентів та профільних комітетів.

Як визначено у спільній заяві голів Парламенту Грузії, Парламенту 
Республіки Молдова і Верховної Ради України про створення МПА, підписаній у 
Києві 9 червня 2018 р., однією з цілей є координація зусиль з імплементації угод 
про асоціацію з ЄС, включаючи ПВЗВТ, а також енергетичну безпеку. Звичайно, 
порядок денний спільних зусиль був визначений ширше, ніж питання спільної 
інтеграції до ЄС. Також йшлося про євроатлантичний курс та протидію російській 
агресії. 

У жовтні 2018 р. у Тбілісі було проведено Інавгураційну сесію 
Міжпарламентської асамблеї Парламенту Грузії, Парламенту Республіки 
Молдова і Верховної Ради України, на якій затверджено статут МПА. На жаль, 
низка політичних трансформацій в Україні, Молдові та Грузії в 2019-2020 рр. 
знизили політичний інтерес до вказаного інструменту міжпарламентського 
співробітництва.

Втім, саме європейський напрямок міг би стати одним з пріоритетних 
для діяльності асамблеї, зважаючи на домінуюче співпадіння інтересів та 
зусиль України, Грузії та Молдови на виконання положень угод про асоціацію та 
спільної адвокації перспективи членства в ЄС. Навіть попри відсутність в МПА 
європейських партнерів, координація зусиль трьох «асоційованих» держав між 
собою могла б значно посилити голос на рівні європейських інституцій та столиць. 
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Рекомендації щодо поліпшення парламентського виміру 

Верховній Раді України на рівні постійних делегацій у ПА та МПА у співпраці з іншими 
делегаціями:

• У травні 2021 р. Парламентська асамблея ЄВРОНЕСТ 
відзначатиме десяту річницю від моменту офіційного 
запуску парламентського виміру співпраці в рамках 
Східного партнерства. Це може стати гарною нагодою 
провести аудит діяльності та організаційних підходів до 
побудови асамблеї. Вочевидь, потребує реорганізації робота 
комітетів відповідно до трансформації та розширення 
спрямувань тематичної співпраці міжурядових платформ. 
Комітети мають тематично врахувати зміни, які проходять 
на інших рівнях СхП. Наприклад, відповідно до позиції 
Європейської ради, Європейської Комісії та ЄСЗД, 
одним з нових пріоритетів співпраці з країнами СхП має 
стати посилення стійкості держав і суспільств. Доцільно 
обговорити створення постійного комітету щодо посилення 
стійкості країн СхП. 

•  Білоруський трек у роботі ЄВРОНЕСТ завжди був 
специфічним, зважаючи на стан дотримання прав людини в 
цій країні. У рамках роботи Робочої групи з питань Білорусі 
доцільно запропонувати позицію доповідача, який має 
підготувати доповідь про стан з дотриманням прав людини 
і демократичних процедур у Білорусі. На засідання Робочої 
групи доцільно запросити лідерку білоруської  опозиції 
Світлану Тихановську.

• Наразі триваюча парламентська криза в Грузії, а також 
розпочатий процес перезавантаження парламенту 
Молдови не дозволяють відновити активну роботу 
Міжпарламентської асамблеї Парламенту Грузії, 
Парламенту Республіки Молдова і Верховної Ради 
України. Втім, перша ліпша нагода має бути використана 
для відновлення активного міжпарламентського діалогу. 
Спільні заяви міністрів закордонних справ України, Грузії 
та Молдови свідчать про широкий спектр наявних спільних 
інтересів, над якими мають працювати і парламентарі. 
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• 4. Активний розвиток міжнародної регіональної ініціативи 
Люблінського трикутника актуалізує питання відновлення 
роботи Міжпарламентська асамблея Верховної Ради 
України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату 
Республіки Польща. Польща та Литва є активними 
учасниками процесу формування нового горизонту Східного 
партнерства. Тому на етапі підготовки чергового саміту СхП 
було б доцільно провести МПА, присвячену просуванню 
спільних ініціатив (наприклад, «Стратегія Тріо Плюс 2030»).
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Секторальне партнерство – 
економічна інтеграція
Тетяна Зосименко, 
директорка програми Економічної дипломатії,
Рада зовнішньої політики«Українська призма»

В економічній співпраці України та ЄС у рамках Східного партнерства 
(СхП) особливо виділяється вектор підтримки малого та середнього бізнесу. 
Україна залишається найбільшим реципієнтом ресурсів програми EU4Business, 

передусім завдяки підписанню Угоди про асоціацію[ 12 ]. Тільки у 2019 р. за 
підтримки ЄС малими та середніми підприємствами України було створено понад 
50 тис. робочих місць та згенеровано понад 400 млн євро додаткового прибутку, 
що є одними з найвищих показників серед 6 країн-учасниць СхП. Позитивний 
синергетичний ефект від співпраці України та ЄС у сфері МСП відображають 
показники Doing Business та Індекс політики у сфері МСП. Однак вони одночасно 
демонструють і відставання України за якістю регуляторного середовища від 
решти 5 держав СхП. 

Тут не можна не відзначити роль EU4Business у активізації виконання 
Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва, що враховує принципи 

Акту з питань малого бізнесу для Європи[ 13 ]. Але останнім часом кількість 
заходів, орієнтованих на зміцнення партнерства між державою та бізнесом для 
впровадження ефективних регуляторних реформ, рівно як і число державних 
установ, що отримали підтримку, орієнтовану на розбудову їх регуляторного 
потенціалу, в Україні істотно не відрізнялася від решти країн-учасниць. За 

[ 12 ] https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/publications/decade-investing-smes-eastern-partnership-

eu4business-jubilee , с.23

[ 13 ] http://forbiz.org.ua/ua/#
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показниками послуг із розвитку підприємництва у 2019 р. Україна перебувала в 
числі аутсайдерів. Відтак і кількість МСП, які мали змогу скористатися подібними 
послугами, в Україні була однією з найменших, у рази відстаючи від аналогічних 

показників Грузії та Молдови[ 14 ]. 
Український напрям виграшно вирізнявся серед показників доступу до 

фінансових ресурсів: у 2019 р. українські підприємства отримали від ЄС позик 
на суму понад 160 млн євро, увібравши у себе третину усіх позикових ресурсів 
СхП. При цьому саме в Україні спостерігався найбільший ефект перерозподілу 

фінансових інструментів EU4Business на користь позик у національній валюті[ 15 ]. 
Тим не менш, складно оцінити в якій мірі такі інструменти реально сприяли 
покращенню доступу МСП до фінансів, оскільки часто для отримання таких 
коштів на підприємства лягали додаткові витрати (наприклад, на консультаційні 
послуги). Крім того, партнерські фінансові інституції в Україні не відрізняються 
привабливими відсотковими ставками, що відштовхує від них багатьох 
підприємців.

Окремо слід відзначити активності, спрямовані на вирішення найбільш 
гострих проблем національної економіки. Передусім, це програма FinancEast, 
за якою у 2019-2020 рр. мікро, малі та середні підприємства з підконтрольних 
українській владі територій Луганської та Донецької областей вже отримали 
123 млн грн із 9,6 млн євро, передбачених ЄС для відновлення фінансування 
інвестиційних проєктів у регіоні. У 2020 р. ЄС запровадив низку додаткових 
інструментів для підтримки підприємницького сектора в Україні в умовах 
коронакризи. Так, Європейським інвестиційним банком запропоновано 
25 млн євро (із 55 виділених для України, Грузії та Молдови разом) для 

постапандемічного відновлення українських компаній[ 16 ]. 
Хоча порівняно з 2015 р. обсяги товарообігу України та ЄС істотно 

збільшилися, останніми роками динаміка уповільнилася. Частка партнерів з ЄС 
в українському експорті помалу, але стабільно заміщається іншими державами. 
Обсяги внутрішньорегіональної торгівлі серед держав СхП зросли на 51% між 

[ 14 ]  https://eu4business.eu/results#business-development-services/

[ 15 ]  https://eu4business.org.ua/uploads/20/08/10/8bd48c27574be4301884a0c5b3db211b.pdf

[ 16 ] https://eu4business.org.ua/news/team-europe-eib-and-procredit-to-support-faster-recovery-of-ukraines-smes-

from-the-covid-19-crisis/
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2016 р. та 2018 р.[ 17 ]� Однак істотного зміщення торгівельних пріоритетів України 
до інших учасниць ініціативи не спостерігалось. Їх частка в українському 
товарообігу застигла на рівні 6-7%. Не відбулось і сплеску інвестиційної взаємодії 
між державами-партнерами. Надходження з країн Східного партнерства 
становлять лише 0,7% від закордонних капіталовкладень в українській економіці. 
Через пандемію уповільнилося впровадження проєктів Connecting Companies 
(нарощування торгівлі за секторальним принципом) та Trade Helpdesk (веб-
портал щодо специфіки ведення бізнесу з партнерами по СхП та ЄС). 

Судячи з офіційних заяв ЄС та трьох лідерів і активістів СхП – України, 
Молдови і Грузії, економіка залишатиметься серед пріоритетів на наступні 5 
років. При цьому бачення Брюсселю хоча й відповідає інтересам «тріо», все ж 
містить критичні концептуальні відмінності. У спільному комюніке Європейської 
комісії щодо майбутнього СхП мова йде радше про рівномірне поглиблення 
економічної взаємодії з чітко визначеними секторальними акцентами (транспорт, 

енергетика, цифровізація, циркулярна економіка)[ 18 ], аніж про пільговий чи 
прискорений режим інтеграції для підписантів угод про асоціацію з ЄС. Сміливіші 
пропозиції щодо створення єдиного економічного простору між ЄС та шісткою 

СхП надійшли від Європарламенту[ 19 ]. Це означитиме більший рівень інтеграції, 
ніж дозволяють умови чинних зон вільної торгівлі, оскільки відкриватиме 
доступ до внутрішнього ринку ЄС, виходячи з його базових економічних свобод 
– вільного переміщення товарів, послуг, капіталу та робочої сили. Така опція є 
привабливою, однак складнодосяжною у найближчій перспективі, зважаючи 
на неоднорідність інтеграційних прагнень, поточні внутрішні проблеми та 
напружені стосунки між окремими державами СхП. 

На відміну від Єврокомісії, підхід Європарламенту до подальшого 
вибудовування відносин з країнами СхП ґрунтується на принципі «більше за 
більше» та передбачає спеціальні формати та дорожні карти розвитку відносин 
ЄС з найбільш амбітними державами-учасницями. Візія Європарламенту 
відповідає спільній позиції, висловленій міністрами закордонних справ 
України, Грузії та Молдови. Українсько-молдовсько-грузинське тріо наразі 

[ 17 ] https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/monitoring_spring_2020_20_deliverables_

for_2020.pdf

[ 18 ] https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_act_part1_v6.pdf

[ 19 ] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0112_EN.html
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демонструє злагодженість та налаштованість спільно лобіювати економічні 
інтереси на майбутньому саміті СхП. У числі пріоритетів, озвучених українськими 
високопосадовцями: розширення програм економічного відновлення ЄС на 
регіон СхП; перенесення ланцюжків постачання товарів ближче до кордонів ЄС, 
зокрема до України; залучення України з її потужним транзитним потенціалом 

до проєктів у рамках Європейсько-Азійської Стратегії сполучення ЄС[ 20 ]; 
отримування доступу до Спільної зони платежів у євро (SEPA); укладення угоди 

про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA)[ 21 ].
Враховуючи різну швидкість, багатошаровість та неоднозначність 

інтеграційних прагнень учасниць СхП, а також явне зміщення стратегічних 
пріоритетів у бюджеті ЄС на 2021-2027 рр., можливі два базові сценарії 
вибудовування економічної взаємодії України з ЄС до 2025 р.:

а) «Україна – флагман та ядро win-win проєктів СхП». 
Профільні українські міністерства за незалежної експертної підтримки 

визначать та обґрунтують можливості вітчизняної економіки генерувати 
додану вартість у сферах, що відповідають пріоритетам ЄС (кліматично 
нейтральної енергетики, циркулярної економіки, цифровізації ринків та 
пов’язаних з цим питань безпеки). Україна також ініціюватиме майданчики для 
обговорення можливостей спільних ініціатив з іншими країнами СхП, передусім 
Молдовою та Грузією. Це переконає Брюссель концентрувати кошти нового 
зовнішньополітичного Інструменту сусідства, розвитку та міжнародної співпраці 
на відповідних проєктах СхП, що нестимуть вигоди і для ЄС, і для держав-
учасниць, перетворюючи їх з реципієнтів коштів на рівноправних партнерів. 
Новий вимір співпраці позитивно позначиться і на досягненні таких бажаних 
для України  завдань, як: підписання «промислового безвізу», оновлення ПВЗВТ, 
відкриття доступу до фінансового інструменту програми COSME, приєднання до 
системи спільного транзиту ЄС.

[ 20 ] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0112_EN.html

[ 21 ] https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3070037-20-dosagnen-do-2020-roku-ukraina-rozrahovue-na-ugodu-

pro-spilnij-aviaprostir-z-es.html
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б) «Пристосування до нових вимог економічної співпраці з 
ЄС на тлі заданої раніше інерції». 

У разі збереження статусу-кво відносно стратегічних орієнтирів 
українсько-молдовсько-грузинського тріо за результатами саміту СхП, 
розчарування від невиправданих євроінтеграційних очікувань слугуватимуть 
демотиваторами до продовження започаткованих  економічних реформ. Останні 
відбуватимуться у рамках зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію, 
без істотних оновлень. Впровадження положень Зеленого курсу ЄС у торгівлі 
(зокрема, Механізму коригування вуглецю на кордоні, суворіших вимог до 
аграрної і харчової продукції) стане випробуванням на міцність для багатьох 
українських експортерів. Частка бізнесу почне переорієнтовуватися на менш 
вибагливі ринки третіх країн, що призведе до скорочення обсягів та частки 
експорту до ЄС. 

Найбільш реалістичною виглядає ситуація, коли елементи першого 
сценарію будуть частково вкраплені у тло другого. Позитивними сигналами 
слугуватимуть зрушення у тематичному наповненні проєктів ЄС для України та 
інших держав СхП (чиста енергія, будівництво та реновація, стала промисловість, 
стала аграрна політика), зміни у вітчизняному законодавстві, спрямовані на 
формування сприятливого середовища для підприємництва у цих сферах. 
У більш віддаленому часовому горизонті можна буде побачити зростання 
бізнес-активності, що відповідає зеленій концепції модернізації економіки, 
відповідні зміни у динаміці та структурі торгівлі та інвестицій на користь послуг 
та технологічно досконаліших виробництв. Однак для цього владному тандему 
України варто грати на випередження, зокрема:

• у ході підготовки до саміту СхП підготувати власні, а також спільні з 
грузинськими та молдовськими партнерами пропозиції можливих 
спільних проєктів у рамках сильних сторін учасниць, що відповідають 
орієнтирам розвитку ЄС у рамках Зеленого курсу, Водневої стратегії та 
Стратегії енергетичної інтеграції та одночасно сприятимуть адаптації 
експортоорієнтованих виробників до нових екологічних вимог; 

• ініціювати розгляд питання щодо поєднання торговельних 
можливостей ГУАМ (передусім зони вільної торгівлі та транспортного 
коридору) та СхП (положень Регіональної конвенції про пан-євро-
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середземноморські преференційні правила походження) задля 
запуску субрегіональних ланцюгів створення доданої вартості і 
нарощування обсягів внутрішньорегіональної торгівлі та торгівлі з ЄС; 

• лобіювати інтеграцію українського ІКТ-сектору з країнами СхП та ЄС 
у рамках ініціативи EU4Digital, що дозволить реалізувати амбітні 
інфраструктурні проєкти в регіоні та за його межами (наприклад, в 
ініціативі Тримор’я); 

• зосередити увагу на залученні усіх можливих ресурсів СхП та ЄС для 
вирішення проблемних питань підприємницького клімату в Україні 
та забезпеченні більшої підтримки української бізнес-інфраструктури 
для МСП, здатній частково нівелювати «провали держави».
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Секторальне партнерство – 
енергетика
Андрій Чубик,
експерт з енергетичної безпеки програми Безпекових студій 
Ради зовнішньої політики  «Українська призма»

Ситуація на початок 2021 р.
Енергетичний вимір Східного партнерства є одним із чотирьох 

пріоритетних напрямків у взаємовідносинах між Україною та ЄС, спрямований 
на вдосконалення функціонування енергетичного сектору відповідно до 
європейських стандартів та норм, а також сприяння низьковуглецевому 
економічному розвитку. Його основними складовими є інтеграція енергетичної 
інфраструктури і ринків, покращення ефективності використання енергетичних 
ресурсів, захист довкілля і об’єднання зусиль щодо протидії змінам клімату. 

Практичними вимірами співпраці у рамках Східного партнерства є 
мультисекторальна платформа №3 із панелями щодо енергетики, транспорту, 
довкілля і змін клімату, а також Робоча група «Довкілля, зміни клімату та 
енергетична безпека» в рамках Форуму громадянського суспільства. Основними 
документами для роботи були енергетичні робочі програми, а також частина 
Робочого документу щодо 20-ти очікуваних досягнень до 2020 року в частині, 
що стосувалася енергетичного сектору. На початок 2021 р. не з’явилося нового 
рамкового документу, який би визначав нові засади або продовжив попередні 
принципи співпраці у рамках Східного партнерства. 

Енергетичні взаємовідносини у рамках Східного партнерства відбуваються 
на урядовому рівні, а також через механізми Форуму громадянського 
суспільства програми Східне партнерство. Урядові зустрічі на рівні профільних 
державних інституцій у багатьох випадках стали майданчиками, на яких 
проводилися обговорення прогресу держав-учасниць Східного партнерства 
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у мультинаціональному форматі, а також ознайомлення з окремими новими 
ініціативами інституцій Європейської комісії (Генерального директорату з 
енергетики, інших директоратів, Європейської служби зовнішньої дії тощо). 

Більш активною є робота громадських організацій, об’єднаних у рамках 
Робочої групи, які намагаються готувати відгуки на ініціативи європейських 
і вітчизняних органів влади, а також долучатися до підготовки пропозицій, 
резолюцій і звернень. 

Крім того, представники громадських організацій долучалися до 
проведення зустрічей на урядовому рівні як представники від Форуму 
громадянського суспільства і допомагали представляти інтереси держав-членів 
перед ЄС. 

Засади подальшої співпраці між ЄС і країнами-учасницями програми 

Східного партнерства у частині енергетики зазначені у Спільній декларації[ 22 ], 
зокрема, очікувана участь у Європейському зеленому курсі, Паризькій 
кліматичній угоді та перебудові національних економік на засадах сталого 
розвитку.

Вплив COVID-19
 

Особливістю 2020 року стало переведення більшості заходів у онлайн-
режим через пандемію COVID-19 і подальше обмеження транскордонного 
пасажирського руху. При цьому енергетична співпраця стала ще більш 
актуальною, з огляду на рішення ЄС щодо досягнення кліматичної нейтральності 
та перегляду цілей розвитку енергетики до 2030 р. 

У першому кварталі 2020 р. Україна активно готувалася до впровадження 
концепції зеленого енергетичного переходу, однак після зміни уряду ситуація 
кардинально змінилася, а всі зусилля були спрямовані на вирішення поточних 
викликів енергетичного сектору, пов’язаних із падінням споживання, цін, 
дефіцитом коштів на виплати ВДЕ тощо. 

[ 22 ] https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/joint_communication_on_the_eap_policy_

beyond_2020.pdf
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Політичні, безпекові та економічні чинники

Програма Східне партнерство у енергетичному контексті є більшою 
мірою рамковим політичним виміром, навколо якого вибудовується робота 
конкретних структур ЄС. Разом з тим, взаємодія відбувається перш за все в рамках 
Додатку XXVII до Угоди про асоціацію і Меморандуму про взаєморозуміння 
щодо стратегічного енергетичного партнерства (оновлений 24 листопада 
2016 р.). Стратегічною метою на українському порядку денному енергетичної 
політики є повна інтеграція до єдиного європейського енергетичного простору, а 
практичні кроки здійснюються через механізми Енергетичного співтовариства, 
а саме − імплементацію адаптованих європейських енергетичних acquis і проект 
EU4Energy.

Найбільшим безпековим викликом для енергетичних відносин між 
Україною та ЄС у 2019-2020 рр. залишалося питання транзиту російського 
природного газу. Попри укладення нового 5-річного контракту, безпековий 
компонент продовжує залишатися одним з найбільш важливих, оскільки не 
вдалося досягнути довгострокового балансу сил між ключовими учасниками 
Україною і РФ, а також Україною і ЄС. Разом з тим Східне партнерство не містить 
безпекового інструментарію, який можна було б використати для врегулювання.

2020 рік відзначився інтенсивним зростанням ролі України як 
регіонального центру транспортування і зберігання природного газу, коли 
вперше за багато років рівень заповнення підземних сховищ газу досягнув 
рекордного значення (28,3 млрд м3). При цьому значна частина газу (11,2 
млрд м3) була закачана у спеціальному режимі «митного складу», що разом із 
тарифом на перекачування «shorthaul» сформувало перелік переваг роботи в 
Україні для іноземних і вітчизняних замовників. Успішність такої співпраці стала 
можливою перш за все завдяки відділенню оператора газотранспортної системи і 
впровадженню європейських стандартів його роботи. 

Прогнозні сценарії розвитку відносин до 2025 р.

Енергетичний вимір Східного партнерства залишається перш за все 
прерогативою двосторонніх взаємовідносин, а на рівні відповідних інституцій ЄС 
і національних держав проходить лише як сфера відповідальності та звітування. 

Базовий сценарій розвитку відносин до 2025 р. передбачатиме 
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збереження основних форматів, які існували до 2020 р., а саме − проведення 
щоквартальних зустрічей на урядовому рівні, присвячених тематичним 
напрямкам співпраці, де представники кожної з країн-учасниць звітують про 
прогрес у реалізації державної політики, а також спільних проектів та ініціатив. 
Представники Європейської комісії також використовуватимуть такі зустрічі 
для інформування про результати реалізації проектів, зокрема, EU4Energy, 
EU4Climate, розвиток ВДЕ, безпекові питання тощо.

Громадські організації будуть використовувати щоквартальні зустрічі 
як майданчик для представлення громадської позиції, а також донесення 
до представників ЄС і країн-учасниць Східного партнерства спільних заяв і 
пропозицій.

Східне партнерство не передбачатиме додаткових зобов’язань щодо 
низьковуглецевого розвитку, зокрема, у спільних деклараціях за підсумками 
самітів глав держав. ЄС збереже формальну єдність енергетичної політики 
Східного партнерства для всіх країн, хоча навіть поточні проекти, наприклад, 
EU4Energy будуть надалі адмініструватися різними інституціями. 

Оптимістичний сценарій 

ЄС приймає рішення про розділення енергетичного виміру Східного 
партнерства на два напрямки – для країн, які декларують мету інтеграції в єдиний 
європейський енергетичний простір і є асоційованими партнерами, і для країн, 
які обмежуються окремими програмами співробітництва. 

Європейський зелений курс стає новою довгостроковою ціллю для краї-
учасниць Східного партнерства, перш за все − асоційованих партнерів, а ЄС 
розширює на них дію інструментів підтримки.

Україна використовує існуючу договірну базу для просування секторальної 
інтеграції, зокрема, приєднання до енергетичної системи Континентальної 
Європи Європейської асоціації операторів систем передачі електроенергії 
(ENTSO-E) і природного газу (ENTSO-G), запровадження відповідних мережевих 
кодексів, спільних аукціонних платформ, балансування і аварійної підтримки. 
При цьому аналогічні кроки в електроенергетиці робить також Молдова, що 
дозволить реалізувати Угоду про умови майбутньої синхронізації відповідно до 
вже погодженого графіку.
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Рекомендації

Віце-прем’єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 
України: 

• провести погоджувальну нараду з профільними 
заступниками відповідних міністерств (енергетики, 
довкілля, економіки, розвитку регіонів тощо) з метою 
визначення коротко- і середньострокових планів діяльності, 
які стосуються програми Східного партнерства і формування 
на їх базі спільної дорожньої карти.

Віце-прем’єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 
України спільно з Міністерством енергетики України: 

• провести узгодження позиції України щодо Європейського 
зеленого курсу, основних етапів реалізації національної 
енергетичної політики та необхідних ресурсів, що дозволить 
вести в подальшому предметний діалог з Європейською 
комісією.

Міністерство енергетики є урядовою інституцією, відповідальною за 
формування енергетичної політики, включаючи визначення можливостей 
досягнення тих чи інших цілей. Для формування реалістичного плану 
взаємовідносин до 2025 р. необхідно підготувати і обговорити з громадськістю 
аналіз поточної ситуації в енергетиці, існуючих викликів, шляхів їх подолання, 
змін на відповідних ринках, включаючи очікувану вартість проведення реформ, 
ймовірні джерела фінансування та очікувані наслідки.

Робочій групі «Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека» Української 
національної платформи Форуму громадянського суспільства: 

• ініціювати комплексний проект дослідження впливу 
майбутньої енергетичної політики у рамках Європейського 
зеленого курсу на взаємовідносини із ЄС, сусідніми 
країнами, міжнародними інституціями і партнерами.
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Секторальне партнерство – 
малий і середній бізнес
Юрій Вдовенко, 
координатор Української національної платформи Форуму 
громадянського суспільства Східного партнерства

Короткий опис поточної ситуації

Поточна ситуація щодо співробітництва України з ЄС у даній сфері 
ґрунтовно представлена в «Огляді малого і середнього підприємництва в Україні 

2018/2019. Фокус на європейській інтеграції»[ 23 ].
Згідно з УА Україна має враховувати як загальні європейські принципи 

створення та підтримання середовища, сприятливого для розвитку бізнесу, 
особливо малого, так і конкретні норми директив, що стосуються МСП. 
Особливості регулювання правовідносин за участі МСП містяться в директивах 
та регламентах, які Україна повинна імплементувати відповідно до УА та Плану 
заходів з виконання УА, затвердженого постановою КМУ від 25.10.2017 р. № 1106. 

Кабінет Міністрів України у 2019 р. відкрив доступ до «Пульсу Угоди» – 
онлайн-системи моніторингу реалізації Плану заходів виконання УА. Система 
відображає поточний прогрес виконання заходів у межах кожного року та 
загальний прогрес виконання, від моменту тимчасового застосування окремих 
положень Угоди у 2014 р. і до 2024 р. Прогрес виконання задач за розділом 
«Підприємництво» наразі становить 81%. Відставання від графіку почалось 

практично від початку імплементації Угоди, з 2015 р.[ 24 ]

Додаткові можливості розвитку МСП наявні у рамках СхП насамперед 

[ 23 ] Розділ 3. Європейська інтеграція та підтримка МСП. https://drive.google.com/file/d/1I2ckLnFpxcbePvy_

ymQlJMi5Wci5RKxP/view

[ 24 ]  Пульс Угоди. https://pulse.eu-ua.org/ua/streams/entrepreneurship-development
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завдяки ініціативі EU4Business. ЄС приділяє значну увагу побудові відносин 
із країнами-партнерами на основі «20-ти досягнень до 2020 року», що були 
офіційно затверджені на саміті СхП 2017 року. У підсумковій декларації саміту 
визначені конкретні результати, які мають бути досягнуті до 2020 р. Пріоритетна 
сфера І. «Економічний розвиток та ринкові можливості» містить розділ «Малий 
та середній бізнес і регуляторне середовище». Цілі даного розділу так чи інакше 

корелюють зі змістом УА[ 25 ]. 
Моніторинг УНП ФГС СхП за підсумками 2020 року засвідчив поступ у 

досягненні цілей за даним напрямком[ 26 ]. 
За оцінкою стану реалізації Акту про малий бізнес для Європи, Україна 

більш ніж на 10% збільшила основні показники щодо регуляторної бази, 
операційного середовища та підтримки МСП порівняно з 2015-2016 рр. (серед 
них − показники інституційної та законодавчої бази, банкрутства, навчання 
підприємництва, доступу до фінансування). 

Кошти, надані Україні ЄС для сектору МСП від початку дії програми, 
були спрямовані на допомогу 3228 суб’єктам мікро-, малого та середнього 
підприємництва, а також допомогли створити 7226 нових робочих місць (звіт по 
Україні програми EU4Business). 

Інтенсивність європейської допомоги значно посилилася під час пандемії 
COVID-19 на тлі збільшення кількості програм допомоги національних органів 
влади, зокрема і через спеціальні організації підтримки бізнесу. Як термінову 
допомогу в подоланні кризи у зв’язку з COVID-19 ЄС виділів країнам СхП 18 
млн євро. Наступний фінансовий пакет близько 800 млн євро призначено 
для підтримки відновлення економіки. У грудні 2020 р. Україна отримала 
перший транш у рамках нової програми макрофінансової (кредитної) допомоги 
номінальним обсягом 600 млн євро у вигляді довгострокової позики під 0,125% з 
терміном погашення у червні 2035 р.

[ 25 ] Порівняльний аналіз «20 очікуваних досягнень Східного партнерства до 2020 р.» з положеннями Угоди 

про асоціацію: якою є додана вартість для відносин Україна-ЄС? https://www.civic-synergy.org.ua/analytics/

porivnyalnyj-analiz-20-ochikuvanyh-dosyagnen-shidnogo-partnerstva-do-2020-r-z-polozhennyamy-ugody-pro-

asotsiatsiyu-yakoyu-ye-dodana-vartist-dlya-vidnosyn-ukrayina-yes/

[ 26 ]   Поступ України у виконанні двадцяти досягнень Східного партнерства до 2020 року. Моніторинговий звіт 

Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. Розділ 

«Економічний розвиток та ринкові можливості». http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/Postup-

Ukraine_2020_site.pdf
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Основними інструментами публічно-приватного діалогу в Україні на 
сьогодні є Офіс розвитку МСП при Мінекономіки (SMEDO) та Офіс ефективного 
регулювання (BRDO); на рівні СхП роль платформи для діалогу в більшій мірі 
виконує проєкт EU4Business. Бізнес-форуми СхП залишаються головним 
інструментом регіональної економічної дипломатії. 

Інфраструктура підтримки МСП охоплює бізнес-центри, бізнес-
інкубатори, технологічні/наукові парки, торгово-промислові палати, торговельні 
асоціації та промислові кластери (загалом більше 400 активних організацій 
підтримки бізнесу), які в т.ч. користуються підтримкою проєктів ЄС (наприклад, 
проєкт FORBIZ ініціативи EU4Business). У свою чергу, за посередництва ЄБРР ЄС 
створив Мережу центрів підтримки бізнесу в 15 містах України. 

Динаміка досягнення цілі до 2020 р. у цілому відповідала заявленим 
показникам, проте стовідсоткове її виконання не забезпечено через відсутність 
чітких механізмів вимірювання ефективності програм підтримки МСП з боку 
ЄС та обмежений спектр інструментів надання фінансової підтримки бізнесу в 
рамках згаданих програм. Релевантні суб’єкти прийняття рішень з боку України 
та ЄС мають об’єднати зусилля задля проведення комплексного аналізу діючих/
можливих механізмів фінансової підтримки МСП, а також удосконалення та 
зміцнення законодавчої бази для небанківських фінансових інструментів 
(мікрофінансування, факторинг, венчурний капітал тощо). 

У рамках СхП ініціатива EU4Business спрямована на поліпшення бізнес-
клімату в країнах-партнерах. Для України програми ініціативи полегшують 
отримання фінансування для МСП, забезпечують навчання та адресну підтримку 
підприємств, очолюваних жінками, і тих, які працюють у сфері зеленої економіки. 
МСП отримують технічну підтримку щодо узгодження зі стандартами ЄС. 
Згідно звіту за 2019 рік, показники ініціативи продовжили зростати. Загальна 
кількість проєктів в Україні становить 22, з яких найбільша група фокусується 
на вдосконаленні доступу до фінансів. З 22 проєктів шість звершились, а решта 

тривають із загальною вартістю майже 173,2 млн євро�[ 27 ]

[ 27 ] EU4Business. Investing in SMEs in the Eastern Partnership. Ukraine. Country Report. June 2019.

https://eu4business.org.ua/uploads/20/08/10/91e328e1366e96a180757b57d42ed2a5.pdf
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Офіційні плани щодо роботи у рамках СхП з ЄС і Україною

Основна рамка співпраці з ЄС у сфері МСП визначається Актом з питань 

малого бізнесу для Європи та Угодою про асоціацію[ 28 ]. Згідно з положеннями 
статті 282 УА Сторони створюють та підтримують ефективне та передбачуване 
законодавче середовище для суб’єктів господарської діяльності, що займаються 
бізнесом на своїй території, особливо для малих, при цьому належним чином 
враховуючи вимоги правової визначеності та пропорційності. Статтею 378 
передбачено, що Сторони розвивають та зміцнюють співробітництво з питань 
політики у сфері промисловості та підприємництва і таким чином покращують 
умови для підприємницької діяльності для всіх суб’єктів господарювання 
з особливою увагою до МСП. Поглиблене співробітництво має покращити 
адміністративну структуру та нормативно-правову базу для українських і 
європейських суб’єктів господарювання в Україні та ЄС та повинно ґрунтуватися 
на політиці ЄС щодо розвитку МСП та промисловості з урахуванням визнаних на 
міжнародному рівні принципів та практики у цих сферах. Відповідно до статті 379 
Сторони співробітничають для впровадження стратегій розвитку МСП, що 
ґрунтується на принципах Європейської хартії малих підприємств, та проведення 
моніторингу процесу імплементації шляхом щорічного звітування та діалогу. 
Таке співробітництво також передбачає особливу увагу до мікропідприємств 
та підприємств ремісницького типу, які є надзвичайно важливим елементом 
економіки України та ЄС.

Завершення в ЄС циклу 2020 ознаменувало собою появу певного вакууму 
в царині офіційних планів. Режим очікування за напрямком МСП стосується:

• появи нового документу, який прийде на зміну Спільному 
робочому документу «Східне Партнерство – 20 очікуваних 
досягнень до 2020 р.: фокусуючись на головних пріоритетах та 
реальних результатах»;

• ступеню врахування інтересів України під час оновлення УА, 
зокрема в частині ПВЗВТ;

• швидкості просування переговорного процесу за 
секторальними напрямками, які матимуть вплив на 

[ 28 ] Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
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розвиток МСП, зокрема приєднання України до Митного 
союзу, Енергетичного союзу, Єдиного цифрового ринку, 
Європейського зеленого курсу, Спільного авіаційного простору 
тощо.

Наразі головним актуальним офіційним документом залишається План 
заходів з виконання УА, який крім завдань безпосередньо щодо підприємництва 
стосується сфер, що мають на нього більший чи менший опосередкований вплив: 
митна і фінансова політики, оподаткування, фінансові послуги, конкуренція, 
енергетика, енергоефективність, транспорт, цифрова сфера, наука, технології, 
інновації тощо. 

В умовах, що склались, розвиток взаємовідносин у найближчий 
перспективі базуватиметься крім актуалізованого Плану заходів з виконання УА 
на поточних планах проєктів, що входять до парасольки EU4Business. 

Прогнозні сценарії розвитку взаємовідносин до 2025 р.

Прогнозні сценарії розвитку взаємовідносин України та ЄС у сфері МСП 
залежатимуть від рівня стратегічних рішень ЄС, зокрема його готовності позбутись 
консервативного підходу стосовно наступної рамки СхП та превалювання 
формального чи змістовного підходу до оновлення УА.

• За умови збереження поточного підходу та його пролонгації 
з боку ЄС реалізовуватиметься сценарій «business as usual». 
Попри нейтральну назву, сценарій є негативним, оскільки 
зберегти поточну динаміку наближення України до ЄС 
у секторі МСП не вдасться. Зовнішні трансформаційні 
чинники та несправджені очікування України тиснутимуть 
на темпи інтеграції за напрямком МСП та призводитимуть 
до їх уповільнення.

• Позитивний сценарій поглибленого розвитку може 
бути умовно позначений як «upgrade». Сценарій буде 
реалізований за умови готовності ЄС визнати провальність 
СхП як єдиної регіональної політики щодо пулу з шести 
країн та готовності до її диференціації шляхом поглиблення 
співпраці у форматі А3 з країнами-підписантами УА 
(Грузія, Молдова, Україна). Відповідні зміни також мають 
торкнутись оновлення УА не тільки щодо прийняття нових 
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регуляторних правил ЄС, а й перегляду тарифів, оновлення 
положень про нетарифні бар’єри, Угоди про оцінку 
відповідності та прийнятність промислових товарів тощо. 
Амбітним завданням стає набуття можливості вітчизняними 
МСП користуватись фінансовим інструментом програми 
COSME (Single Market Programme).

Пріоритетним завданням для обох сценаріїв є забезпечення прозорості 
фінансової підтримки МСП (у т.ч. з боку ЄС), яка надається як через традиційні, 
так і нові механізми – доцільним є запровадження реєстру одержувачів 
фінансової допомоги від держави та ЄС у вигляді аналітичної онлайн-платформи. 

Ключовим партнером ЄС за напрямком МСП, як і раніше, виступатиме 
Мінекономіки. З огляду на вплив пандемії COVID-19 нові цілі передбачатимуть 
цифровізацію сектору МСП, тому не може лишитись неврахованою активність 
у сфері розвитку підприємництва Мінцифри. Безпосереднім імплементатором 
має стати державна інституція з питань розвитку підприємництва, створення 
якої передбачено Планом заходів з реалізації Стратегії розвитку МСП в Україні 
на період до 2020 року та проєктом  Національної економічної стратегії – 2030 
(напрямок «Підприємництво»).
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Секторальне партнерство – 
цифрова галузь
Максим Корявець, 
президент Поліського фонду міжнародних та регіональних 
досліджень

Протягом останніх 4-5 років цифровізація економіки та суспільства 
стала одним із пріоритетів у рамках політики Східного партнерства і продовжує 
утримувати увагу основних стейкхолдерів як з боку ЄС, так і всередині більшості 
країн регіону СхП.

До 2020 р. відносини між Україною та ЄС у контексті цифровізації 
економіки та суспільства в більшій мірі ґрунтувалися на затверджених у 2017 р. 
20-ти очікуваних від країн Східного партнерства досягненнях до 2020 року − 
дорожній карті, яка позначила гармонізацію цифрових ринків країн-партнерів та 
ЄС як один з ключових очікуваних результатів. 

У травні 2019 р. Європейський Союз офіційно розпочав в Україні нову 
програму «EU4Digital: підтримка цифрової економіки та суспільства у Східному 
партнерстві», що формально націлена на розширення переваг Єдиного 
цифрового ринку ЄС для України та інших держав СхП. 

У рамках згаданих передумов сформувалися основні напрямки 
цифрового розвитку, в яких має рухатись кожна країна регіону Східного 
партнерства на шляху до Єдиного цифрового ринку ЄС: правила телекомунікацій; 
довіра і безпека; електронна торгівля; ІКТ-інновації; система електронної 
охорони здоров’я; електронні навички. За останні роки в рамках вище 
перелічених напрямків Україні вдалося досягти певного прогресу. 

Україна визначила цифрову трансформацію як пріоритетну політику, 
що вже відзначено визнаними серед європейської експертної спільноти 
успіхами у впровадженні систем ProZorro та eHealth, проведенні переговорів 
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щодо створення спільного роумінгового простору в регіоні СхП, запровадженні 
мобільного покриття 4G та запуску електронних послуг у державному та 
приватному секторах. 

У 2019 р. нова влада України презентувала достатньо амбітний 
план розвитку цифрової економіки країни, який закликає до прискореного 
переведення української економіки у цифровий формат. Новостворене 
Міністерство цифрової трансформації поставило наступні цілі до 2024 р.: 100% 
публічних послуг мають бути доступні громадянам та бізнесу онлайн; 95% 
транспортної інфраструктури, населених пунктів та їхні соціальні об’єкти повинні 
мати доступ до високошвидкісного Інтернету; 6 млн українців мають бути залучені 
до програми розвитку цифрових навичок; доля IT-продукту у ВВП країни має 
складати не менше 10%.

До передумов наближення України до цифрового порядку денного ЄС 
належить нещодавно розроблене законодавство про цифрову економіку та 
телекомунікації, цифрову інфраструктуру, досягнення у сфері забезпечення 
безготівкової економіки (e-Trade), електронного захисту (e-Trust) та кібербезпеки 
(Cybersecurity).

Серед країн СхП Україна займає передові позиції у вдосконаленні 
регуляторного та інституційного середовища для розвитку сфери 
телекомунікаційних послуг та цифрової інфраструктури. Починаючи з 2016 
р. Україна тримає проактивну позицію в рамках роботи Мережі регуляторів 
електронних комунікацій СхП. Найбільш відчутним результатом роботи мережі 
є розробка Регіональної роумінгової угоди у регіоні СхП, спрямованої на 
гармонізацію ціноутворення та зниження тарифів на роумінг серед країн регіону. 
Проєвропейські прагнення цифрового розвитку України в телекомунікаційному 
секторі підтверджуються розробкою Дорожньої карти інтеграції України до 
Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу. Дорожня карта передбачає 
впровадження новітніх цифрових норм і стандартів ЄС, 75 актів права ЄС у сфері 
телекомунікацій.

В Україні швидкими темпами розвивається система надання публічних 
е-послуг та електронної ідентифікації, зокрема, створено портал державних 

послуг «Дія»[ 29 ], запущено Інтегровану систему електронної ідентифікації, 
системно впроваджується технологія SmartID, розпочато процес оптимізації 

[ 29 ] https://diia.gov.ua/
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електронних реєстрів даних, що надало значного поштовху для розвитку 
міжнародної співпраці у даній сфері. Ще в 2019 р. Україною було подано запит 
щодо взаємного визнання довірчих послуг у відповідності зі статтею 14 Регламенту 

eIDAS[ 30 ]� під час засідання Комітету Ради асоціації ЄС – Україна. Після такого 
кроку за підтримки проєкту EU4Digital Україну обрано серед країн Східного 
партнерства для участі в пілотних проєктах створення транскордонних систем 

електронному підпису[ 31 ]. У 2020 р. було погоджено дворічний робочий план 

співпраці України та ЄС у сфері електронних довірчих послуг[ 32 ].
Заходи щодо приведення у відповідність електронної торгівлі між ЄС 

і Україною розпочалися в 2020 р. у рамках компоненту електронної торгівлі 
програми EU4Digital. Однією з ініціатив українського уряду є запровадження 
«електронного резидентства», що надає можливість нерезидентам дистанційно 
засновувати та провадити бізнес в Україні. Важливим кроком на шляху до 
входження до транскордонних систем електронної торгівлі з країнами СхП та ЄС 
є впровадження в Україні системи електронної товарно-транспортної накладної 
та запуск пілотного проєкту оцифрування процедури митного оформлення. 
У липні 2020 р. вперше розпочато пілотну діяльність з електронної доставки 
(eDelivery) для транскордонного обміну даними між Україною та країною ЄС 

(Польщею)[ 33 ]. Успіх пілотного проєкту створив передумови для реалізації схожих 
проєктів з іншими країнами, зокрема СхП. У 2021 р. розпочато пілотний проєкт 
щодо використання електронних рахунків за допомогою рішення eDelivery між 

компаніями з України та Вірменії[ 34 ].
У контексті розвитку національної екосистеми ІКТ, інновацій та стартапів 

у сфері ІКТ було створено ряд передумов для співпраці з країнами ЄС та Східного 
партнерства. З 2020 р. Україна може дешевше обмінюватися вдвічі більшою 
кількістю дослідницьких даних завдяки фінансованому ЄС проєкту EaPConnect, 

[ 30 ] https://ec.europa.eu/futurium/en/content/eidas-regulation-regulation-eu-ndeg9102014

[ 31 ] https://eufordigital.eu/uk/building-digital-trust-with-the-esignature-pilot-initiative/

[ 32 ]  https://thedigital.gov.ua/news/lyudmila-rabchinska-ukraina-ta-es-spivpratsyuvatimut-zadlya-vzaemnogo-

viznannya-elektronnikh-dovirchikh-poslug

[ 33 ]  hhttps://eufordigital.eu/uk/edelivery-pilot-showcase-event-highlights-process-of-the-einvoice-exchange-between-

ukraine-and-poland/ 

[ 34 ] https://thedigital.gov.ua/news/elektronna-torgivlya-mintsifra-pochala-koordinuvati-pilotniy-proekt-edelivery-mizh-

ukrainoyu-ta-virmenieyu
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що забезпечує захищений Інтернет-зв’язок великої ємності для передачі 
даних між Україною та загальноєвропейською мережею досліджень та освіти 
GÉANT. У рамках програми EU4Digital розроблено національний план дій для 
вдосконалення національної політики у сфері доступу цифрових інноваційних 
МСП до фінансів, що має на меті посилити національну екосистему інновацій та 
стартапів у сфері ІКТ.

До нещодавніх видимих для європейських партнерів досягнень у сфері 
розвитку електронних навичок (eSkills) належить запуск освітньої онлайн 

платформи «Дія. Цифрова освіта»[ 35 ] та затвердження урядом Концепції розвитку 
цифрових компетентностей. 

Створення електронної системи охорони здоров’я eHealth[ 36 ] було також 
позитивно відзначене європейськими стейкхолдерами як один із векторів на 
шляху до входження країни до європейського цифрового ринку.

Нова політика СхП до 2025 року визначає довгострокові цілі, в рамках 
яких підтримка стійкої цифрової трансформації є одним з п’яти пріоритетів, 
визначених Європейською Комісією (відповідно до пропозиції з довгострокових 

політичних цілей СхП на період після 2020 р.)[ 37 ]. У рамках пріоритету ЄС виділяє 
наступні основні напрямки: цифрова інфраструктура (посилення незалежності 
регуляторних органів електронних комунікацій, розвиток широкосмугових 
інфраструктур, підтримка імплементації угод про роумінг та спектр між країнами-
партнерами та з ЄС); електронне урядування (прийняття правових основ для 
схем електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг у Східному 
партнерстві); цифрова економіка та інновації (розширення високоінноваційних 
цифрових стартапів у регіоні СхП шляхом поширення Digital Innovation and Scale-

up Initiative[ 38 ]); цифрові навички; кіберстійкість (розробка правових, політичних 
та оперативних систем кібербезпеки на основі законодавства ЄС та кращих 
практик, включаючи систему сертифікації кібербезпеки ЄС).

[ 35 ] https://osvita.diia.gov.ua/ 

[ 36 ] https://ehealth.gov.ua/ 

[ 37 ]  https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/76166/joint-communication-eastern-partnership-

policy-beyond-2020-reinforcing-resilience-%E2%80%93-eastern_en 

[ 38 ]  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/launch-digital-innovation-and-scale-initiative-disc 
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Рекомендації
Оптимальний сценарій розвитку взаємовідносин у сфері цифровізації 

в рамках політики Східного партнерства для України передбачає успішну 
реалізацію Комітетом з питань цифрової трансформації Верховної ради України та 
Міністерством цифрової трансформації України наступних напрямків діяльності:

1) продовження роботи над існуючими можливостями:

• належна імплементація Дорожньої карти інтеграції України до Єдиного 
цифрового ринку ЄС (у сфері телекомунікацій);

• повне виконання робочого плану співпраці України та ЄС у сфері 
електронних довірчих послуг;

• сприяння підписанню Регіональної роумінгової угоди в регіоні Східного 
партнерства;

• дотримання індивідуального плану України зі звільнення діапазону 
радіочастот 700 МГц для подальшого укладення Регіональної угоди про 
спектр між країнами СхП та ЄС;

• дотримання Керівництва з кібербезпеки для країн Східного партнерства, 
розробленого у рамках програми EU4Digital[ 39 ];

• розробка комплексного механізму вимірювання цифрових навичок 
та компетентностей в Україні із застосуванням вимог «Методології 
вимірювання і прогнозування прогалин у цифрових навичках і 
визначення пріоритетних коригувальних дій»[ 40 ] ініціативи EU4Digital;

2) створення нових можливостей для подальшої гармонізації цифрових 
ринків України, ЄС та країн Східного партнерства:

• приведення повноважень національного регулятора у сфері 
телекомунікацій (НКРЗІ) у відповідність до стандартів і норм ЄС, 
використовуючи розроблену програмою EU4Digital Методологію оцінки 
незалежності[ 41 ];

[ 39 ] https://eufordigital.eu/uk/cybersecurity-guidelines-for-the-eastern-partner-countries-eu4digital-publishes-

assessment-on-strengthening-cybersecurity-resilience-in-eastern-partner-countries/

[ 40 ]  https://eufordigital.eu/uk/eu4digital-publishes-recommendations-on-measurement-and-forecasting-of-digital-

skills-gaps-in-eastern-partner-countries/ 

[ 41 ] https://eufordigital.eu/uk/library/methodology-on-national-electronic-communications-regulatory-authorities-

independence-assessment-for-eastern-partnership-countries/
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• започаткування нових пілотних проєктів з електронної доставки 
(e-Delivery) та транскордонного обміну даними між Україною, країнами 
ЄС та СхП;

• налагодження взаємодії вітчизняної екосистеми інновацій, ІКТ та 
стартапів з іншими міжнародними та європейськими подібними 
екосистемами та мережами фінансової підтримки інноваційного 
розвитку (платформа EuroQuity, Європейська мережа ділових та 
інноваційних центрів, Європейська мережа бізнес-ангелів, Бізнес-ангели 
Європи, Європейська мережа краудфандингу);

• створення окремої національної коаліції для цифрових навичок та 
створення цифрових робочих місць, її приєднання до Коаліції за цифрові 
навички і робочі місця ЄС;

• розробка та прийняття національного плану реагування на 
непередбачені кіберситуації;

• розробка покрокового плану дій з впровадження базової директиви ЄС у 
сфері кібербезпеки NIS Directive (EU 2016/1148);

• перегляд та вдосконалення законодавства України про захист 
персональних даних, захист прав споживачів у мережі Інтернет та 
оподаткування у сфері електронної комерції відповідно до вимог ЄС;

• приведення вітчизняної нормативно-правової бази та організаційних 
механізмів до вимог та стандартів ЄС для запуску пілотного проєкту 
створення цифрового транспортного коридору між Балтійським і Чорним 
морями;

• розробка покрокового плану гармонізації з європейськими нормами 
і стандартами національної законодавчої бази у сферах електронної 
торгівлі, регулювання венчурних інвестицій, електронної охорони 
здоров’я; 

• створення національної мережі інноваційних бізнес-інкубаторів за 
стандартами Європейської мережі бізнес- та інноваційних центрів (EBN);

• ініціювання створення окремої національної коаліції для цифрових 
навичок та робочих місць на основі Коаліції за цифрові навички і робочі 
місця ЄС;
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• підтримка розробки та впровадження на офіційному рівні рамок 
цифрових компетентностей для громадян (DigComp) та електронних 
компетентностей для бізнесу (e-CF)[ 42 ];

• забезпечення транскордонної сумісності системи електронної охорони 
здоров’я України з країнами ЄС і СхП, ініціювання відповідних пілотних 
проєктів;

3) адвокатування зустрічних дій з боку ЄС:

• включення трьох асоційованих та інших бажаючих країн Східного 
партнерства до Індексу цифрової економіки та суспільства ЄС;

• приєднання України та інших країн СхП до науково-інноваційно-
технологічних ініціатив та програм, зокрема: Європейська хмара 
відкритої науки (EOSC)[ 43 ], Європейське спільне підприємство з 
високопродуктивних обчислень[ 44 ], Координований план щодо штучного 
інтелекту та розгортання захищених телекомунікаційних мереж 5G;

• прийняття національної коаліції для цифрових навичок та створення 
цифрових робочих місць в Україні до Коаліції за цифрові навички і 
робочі місця ЄС.

[ 42 ]  https://eufordigital.eu/uk/digital-skills-network-approves-guidelines-for-competence-framework-for-smes-and-

microbusinesses/

[ 43 ]  https://eosc-portal.eu/ 

[ 44 ]  https://eurohpc-ju.europa.eu/ 
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Двосторонні відносини у 
регіоні: Грузія
Володимир Копчак, 
керівник Південнокавказького філіалу Центру досліджень 
армії, конверсії та роззброєння (Тбілісі)    

Українсько-грузинські відносини потребують ґрунтовного перегляду 
із акцентом на їх практичне наповнення, яке наразі не відповідає ані гучним 
декларативним заявам на міжнародній арені, ані поняттю «стратегічне 
партнерство» як такому. Об’єктивно посилення потребують такі напрями: 
кореляція зусиль із деокупації територій та санкційного тиску на РФ як країну-
агресора, узгодженість практичних кроків та «дорожніх мап» у процесах 
європейської та євроатлантичної інтеграції, активація/реалізація двосторонніх 
економічних проектів у прив’язці до регіональних форматів співробітництва. 

На формування і розвиток у період 2021-2025 рр. двосторонніх відносин 
між Києвом та Тбілісі впливатимуть такі поточні вихідні позиції:

• Грузія продовжує скочуватись у системну внутрішньополітичну кризу, 
яка негативно впливає на інтеграцію до НАТО та Євросоюзу. Затримання 
ключового опозиційного політика Н. Мелія та різка реакція у відповідь з 
боку західних партнерів Грузії (передусім, Вашингтона) може перекреслити 
здобутки Тбілісі у європейській та євроатлантичній інтеграції. Грузія в 
інформаційному плані різко перетворилася для України у негативний приклад 
після досить тривалого періоду, коли із Тбілісі для Києва було сформовано 
(не зовсім і не завжди заслужено) ледь не «маяк», на який слід рівнятися на 
шляху до ЄС і НАТО. Наразі Тбілісі руйнує передумови для істотного прориву 
на шляху до членства в Альянсі, отримання ПДЧ на Брюссельському саміті 
НАТО-2021. Показово, що грузинська криза відбувається на тлі сигналів із 
Брюсселя та відповідних експертних оцінок щодо реальних перспектив 
досягти євроатлантичною спільнотою консенсусу щодо питання Грузія-
НАТО. Внутрішньополітична криза в Грузії лише посилюватиметься: 
компромісне рішення у вигляді позачергових парламентських виборів є 
неприйнятним для правлячої команди, а затримання Н. Мелія створило для 
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розрізненої грузинської опозиції об’єднувальний фактор. Навіть найбільш 
«спокійний» сценарій – із виходом на планові парламентські вибори-2024 
– характеризуватиметься внутрішньогрузинською турбулентністю. Це 
дисонуватиме із задекларованими владою намірами подати офіційну заявку 
на членство в ЄС у тому ж таки 2024 р. 

• Київ на різних рівнях дає сигнали про готовність узгодити євроатлантичний 
порядок денний із Тбілісі, зокрема, одночасно з Грузією отримати ПДЧ у НАТО. 
Євроатлантична інтеграція прописана в Конституції України, поглиблення 
співпраці з Альянсом Київ пов’язує із деокупацією Криму і окупованої частини 
Донбасу. Реалізуються проекти як під егідою НАТО, так і у двосторонньому 
форматі з членами Альянсу − США, Великобританією, Турецькою Республікою. 
Геополітична кон’юнктура, зокрема рішучий підхід Вашингтону до протидії 
експансії Кремля через відновлення євроатлантичної єдності, створює 
передумови для повернення в Альянсі до «політики відкритих дверей». За 
таких умов оформлення членства Грузії і України в НАТО поступово стає 
не стільки проблемою Києва і Тбілісі, скільки  проблемою власне Альянсу. 
На цьому тлі внутрішньополітична криза в Грузії, подальша хаотизація 
політичного життя – безвідносно мотивів нового грузинського уряду щодо 
дій проти опозиції – об’єктивно грають на руку Кремля, який, будучи не в 
змозі перетягнути Тбілісі у власну орбіту інтересів, робить ставку на хаос як на 
проміжний результат. Формування інформаційного тренду «проросійськості» є 
загрозливим фактором для влади, що також активно резонуватиме Кремль для 
посилення «токсичності» офіційного Тбілісі для Заходу. 

• «Фактор Саакашвілі» об’єктивно продовжує гальмувати розвиток двосторонніх 
грузинсько-українських відносин. Із поглибленням внутрішньополітичної 
кризи критична токсичність цього політика для нинішньої влади в Грузії, як і 
зростання його активності на грузинському напрямку, − лише посилюватимуть 
цю негативну тенденцію. Офіційний Тбілісі навряд чи зможе абстрагуватися від 
даного кейсу при побудові подальшої стратегічної співпраці з Києвом.

• На тлі реальної відсутності справді єдиної політики безпеки і оборони ЄС, 
Східне партнерство, як і раніше, навряд чи буде спроможне запропонувати 
учасникам дієві формати, що наближали б деокупацію територій – ключову 
ціль для Києва і Тбілісі у секторі безпеки і оборони, у затінку якої приречені 
перебувати інші сфери співробітництва. Тому практичне наповнення 
саме двосторонніх форматів на цьому тлі здатне сприяти й ефективності 
проекту «Східного партнерства», чиї ініціативи об’єктивно можуть слугувати 
допоміжними факторами у досягнення ключової мети – відновлення 
територіальної цілісності і суверенітету України та Грузії.       
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У період 2021-2025 рр. Київ і Тбілісі входять із новими напрацьованими 
базисами для розвитку подальшої двосторонньої співпраці, а саме:

• Відповідно до нової Стратегії національної безпеки України (від 14 вересня 
2020 р.), Грузія входить до обмеженого кола країн, із якими Київ розвиватиме 
стратегічне партнерство з метою захисту власних національних інтересів та 
зміцнення регіональної безпеки. Таке позиціонування, окрім чітко заявлених 
намірів, виглядає як аванс, керівництво до дій і старт для практичного 
наповнення;  

• 13 грудня 2019 р. Президентом України В. Зеленським і на той момент 
Прем’єр-міністром Грузії Г. Гахарія було підписано Положення про українсько-
грузинську Стратегічну раду високого рівня. Ініціатива має запустити 
комплексний стратегічний діалог між Україною і Грузією в секторі безпеки і 
оборони, у політичній, торговельно-економічній, культурній і освітній сферах. 
Формат Стратегічної ради потребує практичного наповнення; 

• Міністр оборони України А. Таран здійснив офіційний візит до Грузії (19-
21 серпня 2020 р.), за підсумками якого досягнуто низку домовленостей 
з практичної імплементації оборонного та безпекового механізму 
стратегічного партнерства між Україною і Грузією. Паралельно відбулося 
певне пожвавлення у сфері військово-технічного співробітництва (ВТС). У 
січні 2021 р. у Тбілісі відбулися переговори між президентом запорізького АТ 
«Мотор Січ» В. Богуслаєвим із тодішнім Міністром оборони Грузії І. Гарібашвілі 
(нині є прем’єр-міністром Грузії, змінивши на тлі політичної кризи Г. Гахарія). 
Під час візиту був підписаний тристоронній меморандум про співпрацю у 
сфері розвитку воєнного підприємництва між «Мотор Січчю» та грузинськими 
державним військовим науково-технічним центром «Дельта» і Тбіліським 
авіаційним заводом. У планах − реалізація проектів з капітального ремонту і 
модернізації вертолітної техніки ЗС Грузії; 

•  Три асоційовані партнери «Східного партнерства» − Україна, Грузія та 
Молдова − спільно виступили з ініціативою запровадження у рамках «Східного 
партнерства» формату посилених діалогів «ЄС+3». Через диференційований 
підхід Київ, Тбілісі та Кишинів, не ставлячи під сумнів інклюзивність «Східного 
партнерства», окреслили свої пріоритети в рамках цього формату, які 
включають: інтеграцію до внутрішнього ринку ЄС, зближення з ЄС у сферах 
транспорту, енергетики, цифрового ринку, зеленої економіки, охорони 
здоров’я та посилення безпекової співпраці.

В окреслений період двосторонні відносини між Києвом та Тбілісі можуть 
розвиватися за декількома сценаріями. 
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Оптимістичний сценарій
Найбільш оптимістичний сценарій мав би передбачати практичне 

наповнення наявних двосторонніх форматів співпраці, передусім, узгодження 
позицій у виході на фінальну стадію європейської та євроатлантичної інтеграції. 
Тбілісі за короткий проміжок часу мав би знайти порозуміння із Заходом через 
вихід із тривалої внутрішньополітичної кризи, адекватно відреагувавши на 
сигнали партнерів (як варіант – через консолідований тиск Заходу). Це створює 
природні передумови для подачі в 2024 р. заявки на членство Грузії в ЄС. На 
цьому тлі Вашингтон активізує власне позиціонування в Грузії у контексті 
посилення впливів на Південному Кавказі щодо протидії Кремлю в умовах нового 
статус-кво у регіоні за результатами «44-денної війни» за Карабах (появи де-факто 
нової воєнної бази РФ на території Азербайджану). Анкара, реанімуючи стосунки 
із Вашингтоном, стає для Тбілісі окремим комунікатором і ключовим «лобістом» 
у питанні інтеграції в НАТО. Київ, маючи практичні напрацювання із Анкарою в 
оборонно-безпековій сфері (включно із ВТС), зі свого боку активізує двосторонні 
проекти із Тбілісі у секторі безпеки і оборони. У природній спосіб активізується 
співпраця в інших сферах. Вказаний сценарій наразі виглядає ідеалізованим і 
таким, до якого мають прагнути Київ та Тбілісі. 

Базовий сценарій
Базовий сценарій розвитку двосторонніх відносин поки виглядає 

більш приземлено. Грузинська влада, усіляко декларуючи незмінність курсу на 
європейську та євроатлантичну інтеграцію, паралельно продовжуватиме жити у 
багаторічній парадигмі «не дражнити Кремль» і дотримуватись безперспективної 
політики щодо агресора, коли економіка та інші сфери виносяться за рамки 
безпекового сектору в протистоянні гібридним впливам Кремля. Різкий злам 
такого підходу через тиск Заходу (читай − США) є малоймовірним, так само як і 
ставка Вашингтону на транзит влади в Грузії за умов відсутності єдиної стратегії 
дій роздробленої грузинської опозиції. Похід на позачергові парламентські 
вибори автоматично означатиме поразку правлячої партії «Грузинська мрія» 
(важливо, що саме в такій логіці живе правляча команда). Владі все важче 
буде підтримувати дихотомію внутрішньополітичної боротьби суто з Єдиним 
Національним Рухом М. Саакашвілі. На тлі такої ситуації Кремль активізує 
власну агентуру впливу на грузинському фронті за двома напрямами. По-перше, 
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максимально розганятиметься теза про те, що інтеграція в ЄС і особливо в НАТО 
означатиме відмову від окупованих Росією Абхазії і Цхінвальського регіону. 
На цьому тлі розганятиметься антитурецька, а також антиазербайджанська 
(окремий кейс) істерія. Паралельно Москва намагатиметься максимально 
підтягувати Тбілісі у свою орбіту інтересів через спекуляції довкола регіональних 
транспортно-інфраструктурних проектів під власною егідою, запущених 
за результатами «44-денної війни» за Карабах. «Фактор Саакашвілі» лише 
поляризуватиме суспільство. За таких умов для офіційного Тбілісі питання 
відновлення територіальної цілісності, безумовно, залишатиметься константою. 
Влада не згортатиме європейський і євроатлантичний порядок денний, однак 
де-факто поставленим на паузу може виявитися розвиток стратегічних відносин 
із Києвом, які формально обертатимуться довкола традиційних безпрограшних 
декларацій та гучних заяв. Злам такої системи координат залежить переважно 
від рішучості дій Вашингтону та Брюсселя щодо політики стримування експансії 
Кремля в Україні, Чорноморському регіоні, Південному Кавказі тощо.

Негативний сценарій дрейфу Тбілісі в бік Москви, як і революційний 
сценарій розвитку політичної кризи в Грузії, не розглядаємо. Обидва ситуативно 
паралізують двосторонні українсько-грузинські відносини.

Загальну координацію двосторонніх відносин із Грузією здійснюватиме 
Міністерство закордонних справ України. За лінією Віце-прем’єр-міністра з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції України доцільно інтенсифікувати 
діалог із Тбілісі у форматі Східного партнерства  «ЄС+3». Ініціатива «знизу» має 
виходити не лише від Києва.    

З огляду на вищенаведене, Києву, дотримуючись незмінного 
партнерського із Тбілісі курсу на європейську/євроатлантичну інтеграцію та 
консолідацію міжнародної підтримки деокупації територій, у секторі безпеки 
і оборони за лінією Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості 
України (профільного віце-прем’єр-міністра) варто ініціювати залучення Грузії 
до дво- і багатосторонніх проектів у сфері ВТС. Перспективним, зокрема, 
виглядає приєднання Тбілісі до українсько-турецької кооперації. Відповідні 
обережні сигнали з боку Грузії щодо бажання розвивати сегмент безпілотних 
авіаційних комплексів вже пролунали офіційно. Як варіант, можна розглянути 
опцію приєднання Тбілісі до започаткованого формату українсько-турецького 
співробітництва з огляду на активізацію Анкари на південному Кавказі. 
Це створить природні умови для виходу на більш щільну кооперацію між 
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оборонними відомствами України та Грузії. 
За лінією Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України двостороння співпраця в економічній сфері має 
акцентуватися на активізації ключових транспортних, транспортно-енергетичних 
проектів у рамках багатосторонніх регіональних, геоекономічних форматів. 
Практичного наповнення у цьому плані потребує платформа ГУАМ. Маркером 
для активізації двосторонньої співпраці в рамках проекту Транскаспійського 
коридору має стати реанімація будівництва глибоководного порту Анаклія. Наразі 
перспективи даного проекту залишаються туманними.

Активізації потребує двостороння діяльність на рівні громадянського  
суспільства, неурядового експертного сектору тощо. Ключовий напрям – вивчення 
гібридних загроз та інструментарію впливу Кремля на пострадянському просторі, 
інформування населення щодо українського/грузинського досвіду протидії цим 
загрозам. До вказаного напряму із відповідними ініціативами може підключитися 
Міністерство культури та інформаційної політики України. 

Окремим пластом співробітництва  має стати освітня сфера як 
ідеальний сегмент для реалізації тактики дрібних, візуально аполітичних, 
однак безпрограшних кроків через конкретні ініціативи в гуманітарній сері. 
Окрім активізації співробітництва за лінією вищих навчальних закладів 
(обміну студентів), Міністерство освіти і науки України може актуалізувати 
питання відновлення в Тбілісі загальноосвітньої української школи (школи із 
україномовним сектором навчання). Потенціал учнів українсько-грузинської 
школи в Грузії оцінюється як високий. Сюди входять діти громадян України, що 
постійно або тимчасово проживають і працюють в Грузії; діти змішаних шлюбів, де 
батьки воліють не втрачати українського коріння і зацікавлені в українізації дітей 
на тлі теплих аполітичних відносин між українцями та грузинами; діти пересічних 
грузинських сімей (школа має функціонувати за правилами Міністерства освіти, 
науки, культури і спорту Грузії). Окремий напрям – отримання подальшої вищої 
освіти в Україні громадянами Грузії. Варто вивчити та реанімувати наявний 
позитивний досвід функціонування школи ім. Грушевського у Тбілісі, зокрема, її 
співпраці із Києво-Могилянською академією щодо цілеспрямованої підготовки 
майбутніх студентів під цей ВНЗ. Розвиток даного питання доцільно приєднати 
до соціально-культурних та гуманітарних міжнародних ініціатив Першої леді 
України.



50

Двосторонні відносини у 
регіоні: Молдова
Сергій Герасимчук,
директор програми Регіональних ініціатив та сусідства,  
Рада зовнішньої політики «Українська призма»

Політичний контекст

Впродовж останніх років динаміка відносин України з Республікою 
Молдова була неоднозначною. Це було спричинено напругою у відносинах 
між донедавна Президентом Молдови І. Додоном та Президентами України 
П. Порошенком і В. Зеленським. У ході президентської кампанії 2016 р. І. Додон 
заявив про визнання незаконної приналежності окупованого Криму до РФ, що 
викликало критику з боку України (Посол України в Молдові І. Гнатишин був 
відкликаний до Києва для консультацій). Після обрання І. Додона президентом 
контактів між ним та його українським візаві П. Порошенком не відбувалось. 
Понад те, І. Додон і надалі не уникав контраверсійних заяв, які ускладнювали 
двосторонні відносини. Наприклад, у 2017 р. він висловився з приводу долі 
сепаратистського Придністров’я, яке, за його словами, має два шляхи – або 
«стати частиною України, або частиною Республіки Молдова». Також президент 
Молдови був у числі тих, хто критично поставився до статті 7 Закону України «Про 
освіту» (яка стосується мови освіти).

Із В. Зеленським у І. Додона відбулася лише одна телефонна розмова, у 
ході якої І. Додон привітав Президента України з обранням.

До певної міри відсутність контактів на президентському рівні 
компенсувалася міжурядовою співпрацею. Зокрема, у 2017 р. відбувалися зустрічі 
як прем’єр-міністрів обох держав, так і Президента України П. Порошенка з 
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Прем’єр-міністром Республіки Молдова П. Філіпом. Тематика зустрічей включала 
співпрацю в рамках Східного партнерства, ОДЕР-ГУАМ, ініціативи «Один пояс – 
один шлях», інфраструктурних проєктів та інших аспектів двосторонніх відносин. 
Того ж 2017 р. після 6-річної паузи відновила свою роботу Міжурядова українсько-
молдовська змішана комісія з питань торгово-економічного співробітництва, були 
відкриті два спільні пункти пропуску на кордоні між Україною та Молдовою.

У 2018 р. міжурядовий вимір співпраці був суттєво доповнений 
міжпарламентською співпрацею. Зокрема, було започатковано роботу 
Міжпарламентської асамблеї «Грузія-Молдова-Україна». 

Відбувалися також офіційні контакти Прем’єр-міністра Молдови 
П. Філіпа із Президентом України П. Порошенком і Прем’єр-міністром України 
В. Гройсманом. В. Гройсман відвідував Молдову для участі у саміті Глав урядів 
ОДЕР-ГУАМ.

Економічний контекст

Економічну взаємодію між Україною та Республікою Молдова також 
важко назвати однозначною. З одного боку, молдовський ринок вважається 
перспективним для українських експортерів. Це, зокрема, зазначено у Експортній 
стратегії України. У секторальних стратегіях основний акцент робиться на 
збільшення поставок продукції агропромислового комплексу. Разом з тим, 
слід брати до уваги, що у 2016 р., коли українські експортери, намагаючись 
переорієнтуватися з російського ринку, звернули більшу увагу на молдовський, 
тоді всупереч Угоді про зону вільної торгівлі СНД та нормам СОТ, Молдова 
запровадила квоти на безмитне постачання харчової продукції тваринного 
походження та цементу з України, пояснюючи це необхідністю захистити 
інтереси місцевих виробників від надмірної конкуренції, викликаної напливом 
українських товарів (спричиненим російським ембарго). Також українською 
стороною негативно оцінюється те, що Молдова стягує з імпортної продукції 
екологічний збір. Натомість, належний контроль щодо стягнення такого збору 
з місцевих виробників відсутній, що створює для української продукції нерівні 
умови у порівнянні з виробленими у Молдові аналогами. 

У свою чергу, в 2019 р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) 
України ухвалила рішення про застосування антидемпінгового мита у розмірі 
94,46% щодо імпорту в Україну цементних клінкерів та портландцементу з 
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Молдови. Крім того, у січні 2020 р. було введено антидемпінгове мито на імпорт 
прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки 
Молдова на 5 років.

Основний інструмент економічної взаємодії на міждержавному рівні 
– Міжурядова українсько-молдовська змішана комісія з питань торговельно-
економічного співробітництва – є почасти неефективною. Серед причин такої 
неефективності – нерегулярні засідання Комісії і великі перерви між ними 
(востаннє Комісія збиралася у 2017 р., до того – у 2011 р.).

Негативно позначається на двосторонній економічній співпраці фактор 
Придністров’я – сепаратистського регіону, що не контролюється урядом Молдови. 
Контрабандні потоки через придністровську ділянку українсько-молдовського 
кордону є значними і створюють конкурентні переваги для нелегальних 
імпортерів. 

Поточна ситуація та сценарії розвитку взаємовідносин

Візит новообраного Президента Молдови Маї Санду до України (12 січня 
2021 р.) створив передумови для нової сторінки у двосторонніх відносинах. Цей 
візит став першим закордонним візитом М. Санду і засвідчив розмороження 
двосторонніх контактів на найвищому рівні. Окрім того, М. Санду однозначно 
підтвердила, що вважає Крим частиною України, а також заявила про підтримку 
суверенітету і непорушності кордонів України, чим зняла це чутливе питання 
з порядку денного діалогу між президентами. Понад те, Президент Молдови 
наголосила на необхідності досягнення стратегічного рівня двосторонніх 
відносин.

У ході діалогу сторони також обговорили «придністровське 
питання». Президенти наголосили, що актуальним є діалог з врегулювання 
Придністровського конфлікту у форматі «5+2», що включає Молдову, Росію, 
Придністров’я, ОБСЄ і Україну, а також США та ЄС у якості спостерігачів. При 
цьому, як українська, так і молдовська сторони вважають, що пріоритетом 
врегулювання має бути питання безпеки та суверенітету і цілісності Республіки 
Молдова. Для України цей аспект вкрай важливий, адже за президентства 
І. Додона у Молдові обговорювалися різні, в тому числі проросійські сценарії 
врегулювання, які могли б створити негативні прецеденти для України. 

Президенти також домовилися про спільну боротьбу з контрабандою, 
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особливо на Придністровській ділянці кордону. Щоправда, молдовська 
сторона бачить одним з найбільш дієвих методів такої боротьби забезпечення 
спільного українсько-молдовського митного та прикордонного контролю на 
Придністровській ділянці. Натомість видається, що українська сторона, попри 
політичну готовність до такого кроку, спершу прагне врегулювати низку інших 
проблем у двосторонніх відносинах.

Серед пріоритетів двосторонніх відносин, що були окреслені на початку 
2021 р., – інфраструктура і транзит. Зокрема, з метою поліпшення транспортного 
сполучення між Україною та Молдовою сторони задекларували готовність 
створити магістраль Київ-Кишинеу (Кишинеу-Сороки-Ямпіль-Київ). Щоправда, 
це рішення зазнало критики з боку українських експертів, які вважають, що цією 
ініціативою створюється маршрут, конкурентний нещодавно відкритій поромній 
переправі Орлівка-Ісакча, яка забезпечує сполучення між Україною та Румунією, 
уникаючи «зайвого» транзиту молдовською територією. Окремо також вказують 
на те, що транспортні та пасажирські потоки з Молдови здебільшого рухаються 
у напрямі Одеси, а відтак створення нової магістралі Київ-Кишинеу на тлі 
загального дефіциту коштів може бути недоречним. 

У контексті енергетичного співробітництва Україна та Молдова мають 
амбітну мету виробити та реалізувати план спільних дій з інтеграції своїх 
енергетичних систем до європейської мережі системних операторів передачі 
електроенергії ENTSO-E. Перед обома країнами стоїть виклик зменшення 
енергетичної залежності від Російської Федерації. Понад те, Молдова може 
опинитися у ситуації «енергетичного острову», коли всі її кордони будуть оточені 
європейською континентальною мережею ENTSO-E, якщо Україна самостійно 
інтегрується до цього об’єднання. 

Сторони також заявили про бажання відновити постачання 
електроенергії до Молдови та її транзит до Румунії. Щоправда, негативний 
досвід попередньої співпраці у цій сфері ставить під сумнів вірогідність втілення 
таких планів. Зокрема, у 2017 р. Молдова вже робила спробу зменшити свою 
залежність від постачання електричної енергії російським виробником. Тоді 1 
квітня 2017 р. українська компанія «ДТЕК Трейдинг» та молдовський посередник, 
компанія Energocom, що перебуває у державній власності, підписали річний 
контракт на постачання електричної енергії. «ДТЕК Трейдинг» виграв конкурс. 
Його конкурентом була електростанція Кучурган, що знаходиться на території 
Придністров’я та власником якої є російська компанія «Интер РАО». Проте 
вже у червні 2017 р. Міністерство енергетики Молдови вирішило внести зміни 
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до контракту, було проведено нові переговори, у рамках яких «Интер РАО» 
запропонувала кращу ціну, ніж українська компанія.

Проблемним лишається екологічне питання. Українські плани з побудови 
каскаду ГЕС на Дністрі категорично відкидаються молдовською стороною як такі, 
що створюють екологічний виклик для Республіки Молдова. Зокрема, зниження 
рівня води у р. Дністер може призвести до дефіциту питної води у м. Кишинеу та 
на ширших територіях.

Беручи до уваги накопичені проблеми, наявний негативний досвід 
співпраці і брак діалогу зі стратегічних питань, сторони погодились створити 
Президентську раду. Окрім того, було також досягнути домовленостей про 
поєднання зусиль у діалозі з ЄС щодо постачання вакцин. 

Разом з тим, шанси на втілення двосторонніх пріоритетів з’являться 
лише за умови, що окрім перемоги на президентських виборах, М. Санду зможе 
домогтися проведення у Молдові позачергових парламентських виборів, а її 
політична сила «Дія та справедливість» зможе отримати на них результат, який 
дозволить одноосібно або з партнерами по коаліції сформувати уряд.

Наразі для такого сценарію є суттєві перешкоди. По-перше, у 
нинішньому парламенті сформувався ситуативний союз політичних сил, які 
прагнуть завадити проведенню дострокових виборів. До нього входять Партія 
соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ) екс-президента І. Додона, партія 
«Шор» та група «Pentru Moldova». По-друге, ПСРМ та партія «Шор» уже зараз 
взяли на озброєння контраверсійну тему захисту прав російської меншини, 
намагатимуться експлуатувати тему поляризації суспільства у Молдові і мають 
шанси на політичний реванш. Якщо вони контролюватимуть новий парламент, 
це дозволить їм блокувати ініціативи М. Санду. По-третє, навіть якщо на 
виборах переможе «Дія та справедливість», існує ризик, що для формування 
коаліції їй доведеться скооперуватися з «Нашою партією» Р. Усатого, який має 
репутацію одіозного популіста і так само може гальмувати реформи та ініціативи, 
задекларовані М. Санду. Зрештою, по-четверте, існує вірогідність відкриття 
у Молдові аналога румунської парламентської партії «Альянс за об’єднання 
румунів» (AUR), яка буде «консервативним» формуванням і спекулюватиме 
питаннями сімейних, церковних і національних цінностей, що може привабити 
вразливого для популізму виборця, і це сформує ще один виклик для М. Санду 
(навіть якщо аналог АUR в Молдові не одразу набуде популярності, шанси 
стати політичними союзниками ПСРМ та партії «Шор» у них є). Понад те, вони 
претендуватимуть й на електоральне поле правоцентристів, що суперечитиме 
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інтересам проєвропейських сил.
Таким чином, незважаючи на поточну позитивну динаміку у двосторонніх 

відносинах України та Молдови, говорити про збереження цього тренду 
в середньостроковій перспективі не доводиться. Визначальними будуть 
результати парламентських виборів, однак і позитивні для М. Санду результати 
не гарантують втілення її пріоритетів, оскільки «Дія та справедливість» буде 
змушена враховувати як побажання сумнівних партнерів, так і опозицію. Загалом 
же, у середньостроковій перспективі можна очікувати збереження високої 
турбулентності та волатильності молдовської політичної системи.

Рекомендації

Офісу Президента України:

• Беручи до уваги дієвість президентського діалогу, необхідно вжити 
кроків для запуску та ефективної роботи Президентської ради. Цю 
структуру варто посилити експертним супроводом із залученням 
потенціалу відповідних ЦОВВ та громадянського суспільства. 
Діяльність Президентської ради варто супроводжувати щорічними 
експертними форумами Україна-Молдова, які були б майданчиком 
для обговорення проблем та перспектив двосторонніх відносин (у 
т.ч., як показав досвід першого такого форуму в 2019 р., і у чутливих 
питаннях безпеки, екології, національних меншин тощо).

Міністерству закордонних справ України, Міністерству розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України:

• У економічній площині необхідно забезпечити відновлення 
регулярних зустрічей Міжурядової українсько-молдовської 
змішаної комісії з питань торгово-економічного співробітництва для 
врегулювання спірних економічних питань.

Міністерству закордонних справ України, Міністерству енергетики України: 

• У площині енергетичної співпраці необхідно інтенсифікувати діалог 
як з Кишинеу, так і з Бухарестом щодо механізмів забезпечення 
співпраці за умов, коли частина транзитних маршрутів пролягає 
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територією Придністров’я, що не контролюється урядом Республіки 
Молдова.

Верховній Раді України:

• Що стосується міжпарламентського виміру, то його також доречно 
посилювати, але з урахуванням політичної ситуації в Республіці 
Молдова. Контакти з нинішнім складом парламенту доречно 
утримувати на робочому рівні, а від ПСРМ як від політсили, що 
вдається до недружньої до України політики, взагалі відмежуватися. 
Разом з тим, у випадку оновлення парламенту в ході дострокових 
виборів буде сенс підняти питання про відновлення формату 
Міжпарламентської асамблеї «Грузія-Молдова-Україна».
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Двосторонні відносини у 
регіоні: Азербайджан
Андрій Чубик,
експерт з енергетичної безпеки програми Безпекових 
студій, Рада зовнішньої політики «Українська призма»

Ситуація на початок 2021 р.
Воєнна кампанія восени 2020 р., у результаті якої Азербайджан повернув 

під свій контроль значну частину територій навколо Нагорного Карабаху, надала 
значний поштовх як внутрішньодержавним, так і міжнародним процесам. 
Консолідація суспільства, запуск низки реформ (освітньої, медичної, частково 
енергетичної) і підтримка регіональних гравців сприяли зростанню політичної 
ваги президента Азербайджану і обраного ним курсу розвитку.

На політичної рівні Україна визначила Азербайджан як стратегічного 
партнера і намагається реалізовувати послідовну політику розвитку 
взаємовідносин. Країни підтримують одна одну в питанні відновлення 
територіальної цілісності, мають близькі позиції та спільні інтереси з низки питань 
національних та регіональних інтересів. Разом з тим, особливості політичної 
системи в Азербайджані, випадки переслідування опозиційних сил, громадських 
активістів та журналістів є викликами, які дещо ускладнюють політичні відносини 
і публічну підтримку на міжнародній арені. 

Значний інтерес наразі зосереджується на розбудові взаємовідносин в 
економічній сфері, зокрема, сприяння торгівлі через запровадження електронних 
сервісів, впровадження ІТ-рішень та інновацій тощо. Азербайджан зосереджує 
значну увагу на відбудові нещодавно повернутих територій, що може стати 
важливим майданчиком для співпраці та обміну досвідом.

Необхідно відзначити, що у випадку Азербайджану певною 
мірою конкуруючими щодо Східного партнерства виступають регіональні 
ініціативи співробітництва ОЧЕС та ГУАМ, в яких ширше представлені країни 
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Чорноморського регіону, для частини з яких менш чутливими є питання 
демократії, виборчих прав та свободи слова. 

Посилення залученості РФ до внутрішньополітичних і безпекових питань 
у Карабахському регіоні після завершення воєнних дій створює додатковий 
фактор, який може впливати як на двосторонні відносини, так і на взаємини в 
рамках Східного партнерства у цілому. Фактично російські війська отримали 
право контролювати значну частину територій на лінії розмежування між 
азербайджанськими і вірменськими військами, а також впливати на порядок 
подальшого врегулювання конфлікту. Не виключено, що РФ буде намагатися 
використати свою присутність у тому числі для впливу на українсько-
азербайджанські відносини і створювати перешкоди для подальшої співпраці 
Баку із ЄС. 

Економічний вимір

Програма Східного партнерства традиційно включає в себе енергетичні 
відносини, де розбудова Південного енергетичної коридору була і залишається 
одним із стратегічних пріоритетів для її учасників. У рамках зазначеного 
Україна вже багато років розвиває взаємовигідну співпрацю з Азербайджаном, 
зокрема, імпортуючи вуглеводні та експортуючи широкий асортимент продукції 
металургійної, машинобудівної, харчової і хімічної промисловості. Азербайджан 
є одним із найважливіших постачальників нафти, а також інвестором у низку 
компаній, які займаються реалізацією нафтопродуктів на території України. 
Країни не змогли реалізувати деякі спільні проекти в минулому, такі як проект 
нафтового коридору в ЄС через трубопроводи «Одеса-Броди» і «Дружба», 
інвестування в Одеський нафтопереробний завод. Сьогодні перспективи 
спільних проектів переміщуються у газову сферу – від можливостей отримувати 
азербайджанський газ через систему TANAP-TAP-Трансбалканський газопровід 
і до видобутку на морських родовищах Чорного моря. Крім того, Азербайджан 
залишається важливим постачальником нафти для Кременчуцького НПЗ, а також 
оператором мережі АЗС «SOCAR».

За результатами 12-го засідання Спільної міжурядової українсько-
азербайджанської Комісії з питань економічного співробітництва 
(31 січня 2020 р.), сторони досягли домовленості про розширення співпраці у сфері 
інфраструктури і транспорту, зокрема, морських перевезень і діяльності портів, а 
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також туризму. На початку 2021 р. проведено засідання робочої групи з розвитку 
туризму, яка серед іншого буде координувати питання нарощування можливостей 
для авіаційного сполучення.

Вплив COVID-19

Пандемія коронавірусу обмежила можливості для двосторонніх контактів, 
але водночас сприяла розвитку електронних форм комунікації. В онлайн режимі 
було проведено низку міжнародних заходів за участю дипломатів, політиків 
і науковців, присвячених історії взаємовідносин і пошуку нових перспектив. 
Зниження інтенсивності економічних і торговельних відносин у першій половині 
2020 р. було дещо компенсоване наприкінці року, а під час політичних контактів 
початку 2021 р., зокрема робочого візиту Заступника Міністра закордонних справ 
В. Боднара до Азербайджану 23-24 лютого 2021 р., було поставлено мету досягнути 
рівня співпраці 2010 року, коли сукупний товарообіг перевищив $900 млн.

Сценарії розвитку відносин до 2025 р.
 

У рамках базового сценарію розвитку відносин Азербайджан та 
Україна продовжать співпрацювати, ґрунтуючись на поточних потребах та 
власних зовнішньополітичних можливостях. У найближчі роки об’єктивними 
стримуючими факторами залишатимуться коронавірус, що перешкоджатиме 
перш за все розвитку туристичного напрямку, а також підходи до формування 
політичної системи в Азербайджані, зокрема, збереження впливу сім’ї Алієвих 
і авторитарної системи управління державою з обмеженими демократичними 
правами і свободами. 

Значний потенціал для взаємовідносин на базі програми Східного 
партнерства мають напрямки економічної співпраці і контактів між людьми. 
При цьому, обидва напрямки об’єднуватиме стратегічна мета Азербайджану 
щодо відбудови територій, які були повернуті збройним шляхом восени 2020 р. 
Для України тут відкривається можливість долучитися до програм реінтеграції 
територій, відновлення інфраструктури, формування планів сталого економічного 
розвитку і зайнятості населення.

Окремим напрямком, в якому на сьогодні Україна вже частково здобула 
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досвід, є залучення міжнародних партнерів до відбудови територій у зоні 
збройного конфлікту, а також підтримки економічної активності на місцевому 
рівні. Враховуючи специфіку централізованої структури державних органів 
влади в Азербайджані, Україна могла би поділитися вже здобутим досвідом 
успішного розвитку місцевих територіальних громад.

Азербайджан зберігає зацікавленість до участі у приватизації в Україні, 
зокрема, підприємств, які можуть використовувати вуглеводні у своїх виробничих 
процесах, а також портової та іншої інфраструктури, яку можна використовувати 
для логістичних цілей. Окремий потенціал має перспектива розробки офшорних 
родовищ вуглеводнів на шельфі Чорного моря, де Азербайджан може стати 
одним із партнерів українських компаній та сприяти залученню інвестицій.

Водночас для України є важливим політичний діалог з Азербайджаном 
для недопущення впливу РФ на двосторонні відносини і стримування 
ймовірного втягування Баку до російських інтеграційних процесів. Зважаючи на 
плани ЄС щодо посилення уваги до питань демократії, вищевказане може стати 
цілком реальним з огляду на політичні плани чинного президента Азербайджану 
зберегти за собою владні повноваження.

Оптимістичний сценарій розвитку взаємовідносин є можливим за умови, 
якщо Азербайджан і Україна найближчим часом погодять амбітну програму 
взаємовідносин та допомоги, а також відбудеться демократична процедура 
передачі влади новому президенту і позитивні зрушення у питаннях захисту прав 
і свобод, зокрема, преси, неурядових організацій та опозиційних політичних сил. 

Азербайджан може залучити значну міжнародну підтримку, якщо зуміє 
представити процес реінтеграції територій навколо Нагірного Карабаху як 
національний проект єдності. Водночас Україна і Грузія також зможуть активно 
долучитися до його реалізації як країни, що мають окуповані території і потребу 
набувати досвід їх відбудови, у т.ч. економіки, налагодження життя місцевих 
мешканців. 

Успішна підготовка і проведення приватизації державних підприємств, 
залучення до спільних проектів азербайджанських компаній можуть стати 
факторами, що сприятимуть поглибленню українсько-азербайджанських 
відносин. Наприклад, Азербайджан міг би стати одним із партнерів у 
приватизації Одеського припортового заводу, а також розробки офшорних 
родовищ вуглеводнів. Опосередковано посилення партнерства з 
Азербайджаном також мало б позитивний вплив на відносини з Туреччиною і 
вибудовування противаги російському впливу в регіоні.
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Рекомендації

Міністерству закордонних справ спільно із Посольством України в Азербайджані: 

• провести консультації щодо участі нашої держави у проектах 
відбудови повернутих територій. Зокрема, Азербайджан заявляє 
про бажання досягнути високого рівня енергоефективності і 
енергонезалежності за рахунок розвитку відновлюваних джерел 
енергії, де може стати у нагоді український досвід використання 
«Теплих кредитів», Фонду енергоефективності, проектів з 
міжнародними організаціями GIZ, NEFCO. 

Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України: 

• з метою вивчення досвіду роботи азербайджанських органів влади 
на звільнених територіях розглянути можливості долучитися до 
відповідних проектів.

Фонду державного майна України, Адміністрації морських портів України, 
державним підприємствам: 

• розглянути варіанти налагодження співпраці, запрошення 
Азербайджану до приватизації та проектів спільної діяльності.
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Двосторонні відносини у 
регіоні: Білорусь
Максим Хилько,
директор програми «Російські та Білоруські Студії» , Рада 
зовнішньої політики  «Українська призма»

Ситуація на початок 2021 р.

Політична криза, що триває в Білорусі з серпня 2020 р., супроводжується 
кризовими явищами також і в економіці: золотовалютні резерви скорочуються, 
державний борг зростає, кредитний рейтинг – найнижчий у Європі (B/B-), склади 
затоварені нереалізованою продукцією. Росія, на яку припадає близько половини 
білоруської зовнішньої торгівлі і яка наразі єдина продовжує кредитувати режим 
О. Лукашенка, тисне на Мінськ, вимагаючи більш тісної інтеграції в рамках 
Союзної держави.

Відносини між Україною та Білоруссю традиційно визначаються двома 
різноспрямованими чинниками: з одного боку – членством РБ в ЄАЕС та ОДКБ, 
існуванням Союзної держави РБ та РФ, дією угод про Регіональне угруповання 
військ та Єдину регіональну систему ППО із РФ, розміщенням російських 
військових об’єктів (вузла зв’язку ВМФ РФ «Вілейка», радіолокаційної станції 
«Волга»), а з іншого боку – об’єктивною зацікавленістю Білорусі розвивати 
взаємовигідні економічні відносини із Україною як другим за значимістю 
торговельним партнером із позитивним для РБ сальдо (для України Білорусь 
є шостим за обсягами торговельним партнером, але критично важливим за 
постачанням паливно-мастильних матеріалів, бітумних сумішей, добрив). Окрім 
того, в Мінську є розуміння важливості відстоювання Україною свого суверенітету 
в конфлікті із Росією для збереження незалежності самої Білорусі.
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Звідси – дуалізм зовнішньої політики Білорусі щодо України: з одного боку 
вона синхронно із РФ голосує проти українських резолюцій в ГА ООН, а з іншого – 
уникає визнання спроби анексії Криму і отримує вигоди від торгово-економічної 
кооперації з Україною. Київ, своєю чергою, тривалий час розглядав О. Лукашенка 
як гаранта нейтральної позиції Білорусі щодо російсько-українського конфлікту. 
При цьому, не обходилося і без загострень у відносинах, таких як: затримання у 
2017 р. громадян Білорусі та України за звинуваченнями у шпигунстві, взаємні 
вислання співробітників посольств, викрадання у Гомелі і вивезення до РФ 
українця П. Гриба.

Прагматичне партнерство України та Білорусі сприяло стабільному 
зростанню двосторонньої торгівлі (у 2017 р. +24%; 2018 р. +15%; 2019 р. +21%), 
обсяги якої хоча й впали на 21% у 2020 р. внаслідок пандемії COVID-19, проте 
зберегли позитивне для РБ сальдо у $1,5 млрд. У 2018-2019 рр. було успішно 
проведено два Форуми регіонів України і Білорусі, під час яких підписано два з 
половиною десятки угод про міжрегіональну співпрацю і півсотні контрактів на 
понад $600 млн. Третій Форум регіонів планувалося провести у жовтні 2020 р., але 
було перенесено через післявиборчу кризу в Білорусі.

У 2020 р. пандемія COVID-19 внесла корективи до співпраці, спричинивши 
скасування низки спільних заходів, у т.ч. запланованого на квітень бізнес-
форуму. Втім, мали місце й досягнення: українськими нафтогонами до Білорусі 
було прокачано перші партії азербайджанської нафти; підписано двосторонній 
протокол про скасування дозвільної системи у сфері нерегулярних вантажних та 
пасажирських автоперевезень; провадилася робота над проектом відновлення 
міжнародного річкового шляху Е-40; пройшли засідання робочих груп з питань 
взаємної торгівлі та з міжрегіонального і транскордонного співробітництва; 
відбувся візит до Мінська урядової делегації України на чолі із Віце-прем’єром 
О. Резніковим та за участі Міністра оборони А. Тарана, Голови Комітету ВР з питань 
правової політики А. Костіна, Керівника Офісу Президента А. Єрмака.

Політичні відносини Києва та Мінська різко погіршилися після недружніх 
заяв і дій Мінська у відповідь на рішення Києва солідаризуватися із ЄС в 
оцінках білоруських президентських виборів серпня 2020 р. та репресій проти 
учасників акцій протестів. Офіційні міждержавні контакти на високому рівні було 
«поставлено на паузу», Україна приєдналася до першого пакету персональних 
санкцій ЄС щодо білоруських чиновників. Втім, запровадження на цьому етапі 
економічних санкцій Д. Кулеба назвав недоцільним, і погіршення політичних 
відносин наразі не позначилося на економічній співпраці. 
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Аутсайдер Східного партнерства 

Авторитарність режиму О. Лукашенка та чинник російського впливу від 
самого початку негативно позначалися на участі Білорусі у Східному партнерстві, 
де Мінськ часом відігравав роль «троянського коня», намагаючись блокувати 
невигідні Москві заяви та ініціативи. Зокрема, у 2015 р. Білорусь відмовилася 
підписувати декларацію Ризького саміту СхП через наявність у ній засудження 
спроби анексії Криму. На участі Білорусі в СхП негативно позначилося і 
небажання Мінську обговорювати питання демократії й ситуації з правами 
людини. Із запровадженням Євросоюзом санкцій проти низки білоруських 
посадовців за політичні репресії після президентських виборів 2010 р. – участь 
Мінська у Східному партнерстві була фактично заморожена.

Активізація відносин Білорусі з ЄС, у т.ч. у рамках СхП, відбулася в 2015-
2016 рр., коли Мінськ звільнив частину політичних в’язнів, а ЄС зняв більшість 
санкцій проти білоруських чиновників. Втім, вперше отримавши у 2017 р. 
запрошення на саміт СхП у Брюсселі, О. Лукашенко відмовився від участі, 
побоюючись негативної реакції Москви. Найбільшим досягненням стало 
схвалення Євросоюзом у травні 2020 р. спрощення візового режиму із Білоруссю. 
Проте підписання «Пріоритетів партнерства» ЄС та Білорусі так і не відбулося 
(значною мірою через суперечки Мінська і Вільнюса навколо Островецької 
АЕС), і наразі Білорусь залишається єдиної країною СхП, що не має угоди про 
співпрацю із ЄС.

У відповідь на запровадження Євросоюзом нових санкції проти 
білоруських посадовців після фальсифікації президентських виборів 2020 р. 
і масових репресій – Мінськ заявив про зниження своєї участі у Східному 
партнерстві до рівня експертів. 

Сценарії розвитку відносин до 2025 р.

Оптимістичний сценарій, вірогідність якого невисока, передбачає 
мирний транзит влади в Білорусі шляхом зміни Конституції, посилення 
ролі парламенту і проведення більш-менш конкурентних виборів у 2022 р. 
Представляючи широкий зріз настроїв суспільства, нові парламент і уряд будуть 
проводити поміркований курс реформування економіки і демократизації. Мінськ 
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зберігатиме тісні відносини із РФ, але уникатиме посилення інтеграції в рамках 
Союзної держави, натомість диверсифікуватиме  зовнішню політику і торгівлю. 
Відбудеться нормалізація відносин із ЄС, активізація участі Білорусі у Східному 
партнерстві, буде знайдено компроміс із Литвою щодо Островецької АЕС. Загроза 
санкцій і внутрішні проблеми стримуватимуть РФ від значного втручання до справ 
РБ. Приборкання пандемії COVID-19 у світі сприятиме відновленню економічного 
зростання Білорусі.

За такого сценарію, у 2021 р. взаємини України та Білорусі позначатимуться 
збереженням торговельно-економічних відносин при збереженні «паузи» в 
офіційних контактах високого рівня, проте після транзиту влади у 2022-2023 рр. 
політичні взаємини швидко відновляться і наберуть нової динаміки. Посилиться 
робота над реалізацією стратегічних ініціатив на кшталт міжнародного водного 
шляху Е-40; український досвід сприятиме Білорусі у проведенні реформ 
та розвитку відносин із ЄС у т.ч. в рамках СхП; Білорусь залучатиметься до 
субрегіональних проектів співпраці. На 2025 р. Україна та Білорусь матимуть 
добросусідські політичні відносини і динамічно зростаючу економічну співпрацю.

Більш вірогідним (хоча все ж не базовим) є песимістичний сценарій, за 
якого у 2021 р. посилюватиметься репресивна складова режиму О. Лукашенка, 
що матиме наслідком подальшу поляризацію суспільства. ЄС і США будуть 
змушені впровадити більш жорсткі санкції – не лише персональні, але й проти 
білоруських бюджетоутворюючих підприємств, а можливо і секторальні, що 
поставить перед Україною складні дилеми. Росія нарощуватиме втручання до 
справ Білорусі, а її кредити супроводжуватимуться поглибленням співпраці 
безпекових та оборонних секторів РФ і РБ. Під приводом спільної охорони 
кордонів Союзної держави співробітники ФСБ з’являться на кордонах Білорусі. 
Почастішають спільні навчання, після яких частина російських військ може 
залишитися у Білорусі у форматі ротаційної або й постійної присутності. Можлива 
поява нових російських військових об’єктів на території РБ або суттєве посилення 
існуючих. Зміна Конституції і транзит влади пройдуть за російським сценарієм 
і посилять вплив Москви. Форсуватиметься завершення інтеграції в рамках 
Союзної держави до президентських виборів у РФ 2024 року. Пандемія COVID-19 
і пов’язані соціально-економічні проблеми відволікатимуть увагу країн Заходу від 
подій у Білорусі.

За такого сценарію, відносини Білорусі із ЄС будуть фактично заморожені, 
як і її участь у Східному партнерстві (аж до виходу з цієї ініціативи). Києву 
доведеться шукати шляхи диверсифікації постачання критично важливих груп 
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товарів із Білорусі, оскільки вони можуть бути використані як важелі тиску і 
шантажу з боку Москви, вплив якої на Мінськ зростатиме. Кордон Білорусі 
з Україною та країнами ЄС і НАТО перетвориться на джерело провокацій та 
безпекових загроз, до яких РФ формально не матиме відношення, але якими 
може скористатися як приводом для застосування сили нібито «на захист» 
Білорусі й виконання «союзних зобов’язань».

Базовий сценарій розвитку подій передбачає, що О. Лукашенко 
намагатиметься відстрочити транзит влади, делегує частину повноважень 
Всебілоруським народним зборам і можливо очолить їх у випадку відходу з 
посади президента. Перереєстрацію в Мінюсті у 2021 р. пройдуть лише лояльні 
партії, до парламентських виборів, що пройдуть у 2022 р. або 2023 р. можливе 
створення нової партії під О. Лукашенка на базі громадського об’єднання «Біла 
Русь», а також нової проросійської партії. Силовики проводитимуть превентивні 
затримання потенційних організаторів протестів, а громадські активісти 
муситимуть емігруватимуть, щоб уникнути арештів.

Режиму О. Лукашенка буде важко протидіяти тиску РФ щодо тіснішої 
інтеграції у рамках Союзної держави як «платні» за кредити і політичну підтримку, 
а ймовірні спроби Мінська відновити контакти із країнами Заходу не матимуть 
успіху без кроків у напрямку демократизації. Світові наслідки пандемії COVID-19 
перешкоджатимуть швидкому виходу білоруської економіки з кризи, особливо 
в критично важливому для режиму О. Лукашенка 2021 році. Участь Білорусі у 
Східному партнерстві буде фактично заморожена щонайменше до початку 
транзиту влади.

Імовірно, Мінськ спробує поновити принаймні непублічні контакти на 
високому рівні із Києвом, без яких буде непросто зберегти високий обсяг торгово-
економічної співпраці. Перешкоджати буде як токсичність режиму О. Лукашенка, 
так і тиск Москви, яка наполягатиме на повному приєднання Білорусі до 
російських санкцій щодо України. До 2024 р. ціна на російську нафту для Білорусі 
має сягнути світового рівня (внаслідок «податкового маневру»), що знизить 
економічну привабливість білоруських нафтопродуктів для України. Перспективи 
відновлення політичних відносин Києва та Мінська можуть виникнути ближче до 
2023-2024 рр., після запуску сценарію транзиту влади в Білорусі.
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Рекомендації

Раді національної безпеки і оборони України, Офісу Президента України, 
Міністерству закордонних справ України:

• опрацювати можливість створення постійно діючого закритого каналу 
комунікації з Мінськом для мінімізації ризиків позаштатних ситуацій у 
політичній та безпековій сферах, оперативного реагування на можливі 
провокації третіх сторін.

Раді національної безпеки і оборони України, Міністерству оборони України, 
Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України:

• вжити заходів з посилення безпеки території України на білоруському 
кордоні із врахуванням можливого зростання російської силової 
присутності у Білорусі.

Міністерству закордонних справ України та Міністерству розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України спільно із аналітичними центрами:

• сприяти налагодженню комунікацій між українськими та 
білоруськими діловими колами за умов «паузи» в офіційних 
міждержавних контактах;

• опрацювати можливості диверсифікації постачання до України 
критично важливих груп товарів із Білорусі та аналогічно – опцій 
переорієнтування українського експорту.

Міністерству закордонних справ України спільно із аналітичними центрами:

• розробити й втілювати стратегію активного просування на 
міжнародній арені питання збереження білоруського суверенітету, 
неприпустимості поглинання Білорусі Росією та розширення 
військової присутності РФ у РБ;

• брати участь у міжнародних ініціативах (першого і другого треку 
дипломатії) з розробки планів допомоги для відновлення економіки 
Білорусі після демократичного транзиту влади, зменшення 
економічної залежності РБ від РФ.

Аналітичним центрам за сприяння Міністерства закордонних справ України:

• активізувати комунікації між українськими та білоруськими 
експертами для пошуку взаємоприйнятних позицій з питань, що 
зачіпають критично важливі спільні інтереси;
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• за умов фактичного замороження участі офіційного Мінська у 
Східному партнерстві – активізувати відповідну співпрацю на рівні 
громадянських суспільств.

Міністерству культури та інформаційної політики України спільно із 
аналітичними центрами:

• розробити стратегію інформаційної політики щодо Білорусі з метою 
донесення до її громадян об’єктивної інформації про Україну, а також 
протидії дезінформації та пропаганді.



Рада  зовнішньої політики «Українська призма»

 незалежний аналітичний центр у сфері зовнішньої політики та 
міжнародної безпеки. 

• проводимо унікальний щорічний моніторинг реалізації 
зовнішньої політики України за 50 географічними та 
функціональними напрямами;

• впроваджуємо інструменти експертної та публічної 
дипломатії  – низку двосторонніх експертних форумів з 
країнами-сусідами та візити іноземних журналістів;

•  започаткували Індекс стійкості до дезінформації у 14 
країнах Центральної та Східної Європи; 
готуємо оперативну ad hoc аналітику на замовлення 
МЗС, ВРУ, Урядового офісу координації європейської та 
євроатлантичної інтеграції, інших владних інституцій;

• заснували мережу з шести аналітичних центрів країн 
Східного партнерства EaP Think Bridge та щомісячний 
аналітичний дайджест;

• створили Портал зовнішньої політики з онлайн-
базою близько 100 експертів-аналітиків та профільних 
українських аналітичних центрів;

Рада зовнішньої політики «Українська призма» 
вул. М. Коцюбинського 1, оф. 202, м. Київ, Україна  
www.prismua.org 
info@prismua.org



Погляди, висловлен в данй публкацї, не обов’язково вдображають
погляди Фонду Конрада Аденауера. За повного або часткового
вдтворення тексту аналтичного дослдження посилання на автора
 видання є обов’язковим.
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