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Україна – Європейський союз 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

В ПАРЕ Україна витримала оборону на дипломатичному 

фронті гібридної війни Росії проти України. 
 

Минулого тижня у Страсбурзі відбулася сесія Парламентської асамблеї Ради 
Європи (ПАРЕ). Одним із ключових питань сесії стало обговорення стану 
функціонування демократичних інститутів в Україні. Незважаючи на певні 
труднощі та вплив проросійських депутатів, українській делегації вдалося 
витримати оборону на цьому дипломатичному фронті гібридної війни Росії проти 
України та домогтися позитивних результатів.  

24 січня,  ПАРЄ прийняла резолюцію за проектом Володимира Ар'єва під 
назвою «Напади на журналістів та свобода ЗМІ в Європі». До документу було 
подано 25 поправок, проте, у контексті України, дана резолюція не містила 
критики, відзначила реформи медіа сфери та закликала Київ розслідувати 
вбивство Павла Шеремети. Від Росії документ вимагає звільнити О. Сенцова, Р. 
Сущенка, та зняти звинувачення з ряду кримських журналістів через підозри у 
сепаратизмі та згадку про незаконну окупацію Криму.1  25 січня було ухвалено 
резолюцію «Функціонування демократичних інституцій в Україні». Проект 
резолюції підготували доповідачі Моніторингового комітету  ПАРЕ по Україні 
депутати Джорді Шукла (Іспанія) та Алекс Фішер (Німеччина). За резолюцію 
проголосували 106 зі 126 присутніх у залі депутатів ПАРЄ.  

Незважаючи на відсутність у сесійній залі представників Кремля, 
українській делегації довелося відбивати напади так званої «групи друзів РФ». 
Від них було подано 8 поправок у тому числі із твердженням, що в Україні нині 
йде громадянська війна. Зі сторони цих ліворадикальних груп виходили 
ініціативи внести зміни до закону про декомунізацію,  створити представництво у 
Верховній Раді окупованих територій, маніпулювання значеннями термінів. Усе 
це є свідченням ідеологічної гібридної війни, яку веде Росія  проти України на 
усіх фронтах, у тому числі і дипломатичному.  

Нагадаємо,  23 січня ПАРЕ переобрала на другий термін президентства 
Педро Аграмунта, який закликав колег до відновлення роботи російської делегації 
у Парламентській асамблеї, однак, зустрів опір основних політичних сил Європи. 

                                                                 
1  http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/01/24/7060625/ 
 

http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/01/24/7060625/
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Відповідно до Декларації № 621 «Повноваження російської делегації в 
Парламентській Асамблеї», через незаконну анексію Криму та військову агресію 
на Донбасі, ПАРЕ призупинила дію деяких прав російської делегації і висунула 
чітко визначений перелік вимог, за яких це рішення може бути переглянуто.2  

Як відомо, жодна з цих вимог не була виконана Росією. Окрім того, РФ 
викреслила з плану міжнародної діяльності нижньої палати парламенту візити 
депутатів Держдуми на сесію ПАРЄ у 2017 році.3  

За результатами сесійного засідання ПАРЕ, проросійські депутати не 
змогли включити до тексту резолюції поправки, які б знімали з РФ 
відповідальність за збройну агресію на Донбасі, а також посилювали б агентів 
впливу Кремля в Україні. Поправки, які засуджують заборону діяльності 
Комуністичної партії України, а також передбачають заміну засудження 
російської агресії на Донбасі на термін «громадянська війна» не були прийняті, 
що свідчить про підтримку України з боку європейських політичних сил.4  

Разом з тим, залишається ряд проблемних питань для України, 
зокрема корупція, реформування виборчої системи. «У  цьому зв'язку 
Асамблея занепокоєна тим, що боротьба проти корупції просувається 
дуже повільно, а конкретні результати обмежені»,5   йдеться у документі.  

Загалом, згадану резолюцію можна назвати цілком справедливою для 
України. Вона вказує на ряд певних зрушень у реалізації програми реформ, а 
також на основні проблеми.  Ключовим є твердження резолюції, «…реформи 
проходять  у складних умовах, спричинених російською агресією на сході України 
та нелегальною анексією Криму».6  

Показовою є послідовність ПАРЕ у підтримці України, незважаючи на 
помітну турбулентність, яку створює Росія.  Разом з тим, цілком логічно 
зазначити, що загроза з боку  РФ не стосується лише України, і цю 
ситуацію стали розуміти в Європі. Факт рішення Конституційного суду РФ, 
який дозволив не виконувати рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) 
у справі ЮКОСа, про яке також говорили на сесії ПАРЕ, ще раз доводить 
нехтування Росією міжнародного права та порядку. Важливим меседжем є 
останній пункт резолюції, у якому Асамблея закликає всі відповідні органи Ради 
Європи для подальшого надання Україні необхідної експертної допомоги, 
спрямованої на зміцнення демократичних інститутів, продовжувати моніторинг 
ситуації в та навколо України, і вжити всіх можливих заходів, щоб змусити 
Російську Федерацію дотримуватись своїх зобов’язань відповідно до міжнародного 
права та міжнародних зобов'язань з метою забезпечення дотримання прав 
людини в незаконно окупованому Криму та звільнення всіх українських 
політв'язнів і незаконно затриманих осіб.7  
 

                                                                 
2 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23245&lang=en 
 
3 http://tass.ru/politika/3947077 
 
4 http://dt.ua/POLITICS/parye-priynyala-rezolyuciyu-po-ukrayini-bez-popravok-druziv-putina-
231204_.html 
 
5 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23453&lang=en 
 
6 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23453&lang=en 
 
7  http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23453&lang=en 
 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23245&lang=en
http://tass.ru/politika/3947077
http://dt.ua/POLITICS/parye-priynyala-rezolyuciyu-po-ukrayini-bez-popravok-druziv-putina-231204_.html
http://dt.ua/POLITICS/parye-priynyala-rezolyuciyu-po-ukrayini-bez-popravok-druziv-putina-231204_.html
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23453&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23453&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23453&lang=en
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Отже, незважаючи на потужне проросійське лобі в ПАРЕ, українській 
делегації вдалося витримати оборону на цьому дипломатичному фронті 
гібридної війни Росії проти України та домогтися позитивних результатів. 
Проросійські депутати не змогли включити до тексту резолюції поправки, які 
б знімали з РФ відповідальність за її збройну агресію на Донбасі та її підміну на 
терміном «громадянська війна в Україні», а також посилювали б агентів 
впливу Кремля в Україні. Серед делегатів ПАРЕ зростає усвідомлення того, що 
Російська гібридна війна це загроза не тільки Україні а й тим європейським 
цінностям які покликана захищати і для чого існує їхня організація під назвою 
Парламентська  асамблея Ради Європи.  
  



INTERNATIONAL WEEKLY # 1 (01.01.2017 — 31.012017) 6 of 18 

 

6 of 18 

 

Інші події в ЄС  
 

Давос: теми і люди 
16.01.2017 
 

Світова еліта знову збирається на Всесвітній економічний форум у Давосі. 
Однак цього року серед учасників панує відчуття невизначеності майбу тнього. 

Клаус Шваб невинний. І заснований ним у 1971-му Всесвітній економічний 
форум (ВЕФ) теж. Невинний у  суспільному розшаруванні в багатьох країнах, в 
страхах перед глобалізацією, що зростають, в успіхах популістів на референдумі у 
Великобританії та президентських виборах у США. Принаймні так можна було 
сприйняти слова, якими Шваб відкрив прес-конференцію з нагоди 47-го 
Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі. 

Принаймні так можна було зрозуміти цитату, з якої Шваб розпочав прес-
конференцію напередодні відкриття форуму в Давосі. Він зачитав 
текст, написаний ним понад 20 років тому. У ньому засновник ВЕФ застерігає від 
популізму та наголошує, що у виграші від глобалізації має бути більшість 
населення, а не лише незначна еліта. Шваб вважає, що ці слова не втратили 
актуальності і сьогодні. "Кожна спроба пропонувати прості рішення для складних 
глобальних викликів приречена на поразку. Нам не слід покладатися на 
популістські рішення", - сказав він. 

Всесвітній економічний форум Шваб якраз і вважає альтернативою. 
Щороку Давос стає центром обміну думок - сюди з'їжджаються політики, 
підприємці та інвестори, а також науковці, соціальні активісти та представники 
неурядових організацій. 
Щорічна зустріч світової еліти 

Разом з тим ВЕФ у Давосі найбільше асоціюють зі щорічною зустріччю 
глобальної еліти, світового істеблішменту. Тут політичні важковаговики 
зустрічається з "акулами" фінансів. І саме з трибун цього форуму роками 
проповідували те, що пришвидшення глобалізації, зняття бар'єрів для 
транскордонної торгівлі та капіталовкладень зроблять цей світ кращим. Але старі 
постулати тепер дедалі більше ставлять під сумнів. Особливо громадяни західних 
демократій дедалі частіше запитують, чи не принесла глобалізація та пов'язана із 
нею глобальна конкуренція більше шкоди, ніж переваг. Це відіграло не останню 
роль на референдумі про Brexit у Великобританії та у перемозі Дональда Трампа 
на президентських виборах у США. 

Шваб, у свою чергу, закликав до солідарності та злагоди. "Кожна ринкова 
економіка породжує переможців та тих, хто зазнав поразки. Стабільною є лише та 
система, де присутній достатній рівень солідарності між тими, хто лишився у 
виграші та тими, хто програв", - сказав він. 

Цьогорічні заходи проходитимуть під гаслом "Чуйне і відповідальне 
керівництво", яке рефлексує зростання відчуження великих верств населення від 
своїх правлячих еліт та зменшення довіри до інституцій. 

Deutsche Welle  
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.dw.com/uk/%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%96%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D1%96%D0%B6-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96/a-37142431
http://www.dw.com/uk/%D1%8F%D0%BA-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E-%D1%83-%D1%94%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%94-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC/a-36601935
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Міністр з Brexit: Парламент Британії не може зупинити вихід 
з ЄС 

18.01.2017 
 

 Британський міністр у справах виходу країни з ЄС Девід Девіс заявив, що 
Велика Британія все одно вийде з ЄС, навіть якщо парламент проголосує проти 
угоди, запропонованої прем'єр-міністром Терезою Мей. 

Про це повідомляє The Telegraph.  
"Пам'ятаєте, що саме парламент дав людям вирішувати переважною більшістю 
щодо виходу (країни з ЄС. – Ред.). Він вирішив, що саме люди мають прийняти 
рішення на референдумі. Тому не парламент буде це скасовувати", - наголосив 
Девіс. 

Раніше Девіс повідомив, що уряд Великої Британії отримав позитивні 
відгуки від Брюсселя після того, як прем'єр-міністр країни Тереза Мей окреслила 
свої пріоритети щодо майбутніх переговорів про вихід Британії зі 
складу  Євросоюзу. 

Як повідомлялося, у вівторок, 17 січня, прем'єр-міністр Великої Британії 
Тереза Мей під час ключової промови щодо планів країни стосовно Brexit заявила, 
що британський уряд винесе на розгляд обох палат парламенту будь-яку угоду, 
досягнуту із ЄС у рамках переговорного процесу щодо Brexit. 

 
Укрінформ 

 
 
 

 
  

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/18/david-davis-parliament-will-not-block-brexit/
https://www.ukrinform.ua/tag-evrosouz
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Україна – НАТО 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

 

Майбутнє НАТО залежить від позиції Трампа  
 

Діяльність Організації Північноатлантичного договору (НАТО), нині 
знаходиться у не простих умовах. Відбуваються глибокі зміни у політичних 
преференціях як країн Європи так і Америки. Ситуація ускладнюється подіями на 
Близькому Сході.  

Зміна політичного лідера США, одного з основних гравців НАТО, та його 
прихильність до Росії може привнести зміну балансу інтересів всередині Альянсу. 
Як відомо, НАТО була створена після Другої світової війни з метою захисту країн 
Заходу від Радянського Союзу. Єдність та солідарність НАТО базується на 
ключовому принципі колективної оборони – ―напад на будь-якого члена Альянсу 
вважається нападом на всіх‖. Влітку під час президентської виборчої компанії 
Д.Трамп заявляв, якщо Росія раптом вторгнеться в одну з Балтійських країн, то 
США прийдуть на допомогу  тільки, коли встановлять, «чи виконали вони свої 
зобов’язання перед нами».8   Окрім того, Трамп заявляв, що НАТО застарів і 
країни – члени Альянсу просто користуються американським захистом.  

 Як зазначив Джон Клемменсен, експерт НАТО з Університету Південної 
Данії, небажання Трампа дотримуватися своїх зобов'язань по відношенню до 
Альянсу може привести НАТО в кризу. ―Хоча НАТО є найсильнішим військовим 
альянсом в світовій історії, він в основному будується на довірі, коли союзники 
упевнені, що інші союзники будуть виконувати свої зобов'язання. Після того, як 
довіра зникає, вся будівля може розвалитися».9   

Очевидно, США відходять від основного стовпа своєї зовнішньої політики – 
підтримки інтеграції ЄС та європейської безпеки, в забезпеченні якої НАТО 
відіграє ключову роль. Після візиту  прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей 
до США ситуація з позицією Дональда Трампа щодо НАТО стала яснішою. Після 
переговорів у Білому домі сторони підтвердили свою прихильність Альянсу. Разом 
з тим, Трамп не поспішав погоджуватися з тезою Мей щодо необхідності 
збереження санкцій проти Росії, поки та не виконала зобов'язань країн Заходу в 
рамках мінських угод.  Трамп заявив, що поки що рано говорити про перспективи 
зняття санкцій, але додав, що в ідеалі, добре мати хороші стосунки з усіма 

                                                                 
8 https://politeka.net/ua/398591-stavlennya-trampa-do-nato-poraduvalo-vyrobnykiv-zbroyi/# 

 
       9 http://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/559324/russia-putin-end-of-nato-donald-trump-us-president 

 

https://politeka.net/ua/398591-stavlennya-trampa-do-nato-poraduvalo-vyrobnykiv-zbroyi/
http://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/559324/russia-putin-end-of-nato-donald-trump-us-president
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країнами, у тому числі Росією і Китаєм.1 0  Можливо, Трамп спробує використати 
Альянс як інструмент впливу на стримування Китаю та ІДІЛ, адже саме їх він 
вважає головою загрозою інтересам національної безпеки США. І в цьому сенсі 
розгядає Росію як союзника в боротьбі з ісламським тероримом та протистоянні з 
Китаєм.  

Зважаючи на непередбачуваність Трампа, робити прогноз щодо 
майбутнього НАТО та ролі США у ньому досить складно. Зрештою, за 
результатами зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії, хочеться вірити, 
що Президент США справді усвідомив, що може статися у випадку розпаду 
НАТО.  У разі посилення міждержавних відносин між США та Росією, Кремль не 
впустить можливість протестувати реакцію НАТО на солідарність, 
застосовуючи вже свої звичні методи гібридної війни, пропаганди тощо.  Окрім 
того, варто згадати дослідження «Головні загрози, за якими потрібно 
стежити в 2017 році»11,[4] проведене Радою США з міжнародних відносин. За 
висновками  американських аналітиків, військовий конфлікт між Росією і НАТО 
опинився на першому місці у списку загроз 2017 року.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 

1 0 http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38777263 

 
1 1   http://www.cfr.org/conflict-prevention/cfr-survey-ranks-russia-nato-confrontation-north-korea-crisis-among-

top-potential-conflicts-2017/p38574 

 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38777263
http://www.cfr.org/conflict-prevention/cfr-survey-ranks-russia-nato-confrontation-north-korea-crisis-among-top-potential-conflicts-2017/p38574
http://www.cfr.org/conflict-prevention/cfr-survey-ranks-russia-nato-confrontation-north-korea-crisis-among-top-potential-conflicts-2017/p38574
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Євроантлантичний процес в Україні 
 

Уряд схвалив проект Указу Президента «Про Державну 
програму інформування громадськості з питань євроатлантичної 

інтеграції України на 2017-2020 роки» 

28.12.2016 
 

Кабінет Міністрів України схвалив проект Указу Президента «Про 
Державну програму інформування громадськості з питань євроатлантичної 
інтеграції України на 2017-2020 роки». Програма розроблялася із залученням 
неурядових організацій, що опікуються проблематикою євроатлантичної 
інтеграції та інформування громадськості, радників НАТО з питань стратегічних 
комунікацій, а також експертів зі штаб-квартири Північноатлантичного альянсу. 
Документ має виключно важливе значення для забезпечення стабільної та 
свідомої підтримки громадянами України державної політики у сфері 
євроатлантичної інтеграції та щодо реформування сектора безпеки та оборони у 
відповідності до стандартів НАТО. 

«В українському суспільстві неухильно збільшується суспільна підтримка 
державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та курсу на членство 
України в НАТО. За різними даними – це 40-50%. Водночас часто ця підтримка 
радше емоційна, викликана агресією Росії. Тому дуже хотілося б, аби люди знали 
про НАТО більше, аніж 5 стаття Північноатлантичного договору, яка передбачає 
колективний захист союзників. Важливо, аби підтримка євроатлантичної 
інтеграції була усвідомленою, ґрунтувалася на знаннях і механізму 
функціонування Альянсу, і його засадничих принципів, які виходять далеко за 
межі військового дискурсу. Така підтримка суспільства сприятиме швидшому 
зближенню України з НАТО», – сказала Віце-прем’єр-міністр із питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе.  
За її словами, головний акцент схваленої програми робиться на роботу з 
інформування населення в регіонах України. У центрі і на місцях мають бути 
створені максимально сприятливі умови для громадянського суспільства в рамках 
їхньої діяльності у сфері інформування громадськості. Документ розписаний на 
період із 2017 по 2020 року. Водночас 2017 рік розглядається як пілотний період, 
під час якого міністерствами та іншими центральними органами виконавчої 
влади буде визначено та узгоджено шляхи удосконалення Програми та 
направлення необхідних ресурсів. 

 
Європейський простір 

 

 

У штаб-квартирі НАТО був обговорений прогрес України у створенні 
системи стратегічних комунікацій 

21.01.2017 

20 січня 2017 р. Міністр інформаційної політики України Юрій Стець 
відвідав iз робочим візитом штаб-квартиру НАТО. 

Під час візиту Міністр Ю.Стець взяв участь у засіданні Комісії Україна-
НАТО на рівні Комітету з питань партнерства та колективної безпеки, а також 
провів зустрічі із Заступником Генерального секретаря НАТО з питань публічної 
дипломатії Т. Ілдемом, Повіреним у справах США в НАТО, та постійними 
представниками Литви та Великої Британії в НАТО. 
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Ключовою темою під час візиту були перші результати впровадження 
Україною Дорожньої карти співробітництва з НАТО у сфері стратегічних 
комунікацій. У ході засідання КУН українська сторона повідомила про прогрес у 
розбудові системи державних стратегічних комунікацій та представила план 
роботи на цьому напрямі на 2017 р. 

Сторона НАТО одностайно наголосила на тому, що Україна є і 
залишатиметься одним з пріоритетів Альянсу, який продовжить надавати нашій 
державі суттєву підтримку по багатьох напрямах, у т.ч. у сфері стратегічних 
комунікацій та боротьби з пропагандою. 

 

Прес-центр МЗС України  
 
 
 

«Перехід на стандарти Альянсу і реформа українського війська до 

2020 року — завдання дуже амбітні, але я особисто не бачу загроз 

для їх невиконання», — Степан Полторак 

 

20.01.2017 

 

«Реформа оборонного відомства є досить чутливою сферою, і ми не маємо права 

на експерименти і помилки. Адже не можемо втратити управління Збройними 

Силами, бо це поставить під загрозу територіальну цілісність нашої держави». 

На цьому  сьогодні, 20 січня, наголосив під час брифінгу у  Києві повідомив 

Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак. 

За його словами, завдання щодо переходу на стандарти Альянсу і реформування 

війська до 2020 року  — непрості. 

— Плани є дійсно дуже амбітними, але враховуючи ситуацію, яка склалася 

сьогодні в Україні з військовою загрозою та військовою агресією, в нас просто 

немає часу для того, щоб затягувати цей процес, — наголосив Міністр оборони 

України. — І я особисто не бачу загроз для невиконання цих планів. 

Як підкреслив Міністр оборони України, єдине застереження пов’язане з тим, 

що реформа оборонного відомства є коштовною, і успіх проведення реформи 

залежатиме від розвитку економіки, фінансових спроможностей держави і, 

відповідно, оборонного бюджету. 

— Успіх проведення реформ залежить не лише від мене, а й практично від всіх 

нас! — підкреслив генерал армії України Степан Полторак. 
 

Мініст ерство оборони України 

 
 

НАТО у фокусі тижня 
 

Трамп «підтримує НАТО на 100 %» - Мей 
27.01.2017 

 
Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявляє, шо президент США 

Дональд Трамп підтримує НАТО, важливість якого він раніше ставив під сумнів. 
27 січня, під час спільної з Трампом прес-конференції у Білому домі, Мей значила, 
що президент США під час їхньої зустрічі підтвердив, що «підтримує НАТО на 
100%». 



INTERNATIONAL WEEKLY # 1 (01.01.2017 — 31.012017) 12 of 18 

 

12 of 18 

«Щодо оборони і співпраці у сфері безпеки, то ми єдині у нашому визнанні 
НАТО як оплоту колективної оборони. Сьогодні ми підтвердили нашу непохитну 
відданість альянсу», – зазначила Тереза Мей. 

Напередодні міністр оборони США Джеймс Маттіс запевнив своїх колег з 
Німеччини і Франції, що Вашингтон «беззастережно відданий» НАТО. 
Союзники НАТО наразі занепокоєні через критичні заяви президента США 
Дональда Трампа, що назвав альянс «застарілим», який країни-учасники належно 
не фінансують. 

Відносини між Москвою та НАТО погіршилися у 2014 році, після російської 
анексії Криму. 

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів 
на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає 
російських військових, але є «добровольці». 

Радіо Свобода 
 
 

 

Трамп і Меркель говорили про НАТО, Близький Схід і конфлікт 
на сході України – речник уряду Німеччини. 

 
28.01.2017 

 
Прес-секретар уряду Німеччини Штеффен Зайберт повідомив, що в 

перебігу телефонної розмови в суботу канцлера Німеччини Ангели Меркель і 
президента США Дональда Трампа йшлося про діяльність НАТО, ситуацію на 
Близькому Сході та конфлікт на сході України. Про це Зайберт написав на своїй 
сторінці у Twitter з посиланням на поширену і узгоджену сторонами заяву щодо 
бесіди двох лідерів. 

«Було розглянуто широке коло питань, в тому числі НАТО, ситуація на 
Близькому Сході і в Північній Африці, відносини з Росією і конфлікт на сході 
України. Обидві сторони підтвердили важливість тісної німецько-американської 
співпраці в галузі безпеки і процвітання своїх країн», – йдеться у заяві. 
Повідомляється, що обоє лідерів висловили переконаність в тому, що «НАТО має 
протистояти викликам 21-го століття, і що спільна оборона вимагає адекватних 
інвестицій у військові можливості і справедливого внеску всіх союзників». 
Президент Трампа прийняв запрошення канцлера Німеччини взяти участь у 
саміті G20 в Гамбурзі, запланованого на липень цього року. Також голова Білого 
дому висловив бажання для зустрічі з Ангелою Меркель найближчим часом у 
Вашингтоні. 

Раніше повідомлялось, що переговори по телефону в суботу президента США 
та канцлера Німеччини тривали 45 хвилин. Ця бесіда була однією з п’яти інших 
планованих Трампом на цей день із лідерами держав, зокрема і з президентом 
Росії Володимиром Путіним. За її підсумками у Кремлі заявили, що серед іншого, 
було порушено «основні аспекти кризи в Україні». Чи йшлося про скасування 
Вашингтоном санкцій щодо Росії Москва не повідомила, а Білий дім цих 
телефонних переговорів іще не коментував. 

Радіо Свобода 
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Зовнішня політика 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Що принесе  Україні турне президента Петра Порошенка по 

країнах Європи? 

 
Початок 2017 року ознаменувався низкою візитів Президента України до 

європейських країн, зокрема Естонії, Фінляндії, Німеччини.  
23 січня у ході візиту П. Порошенка до Естонії, Президент Естонської 

Республіки  Керсті Кальюлайд наголосила, що підтримка України залишається 
одним із пріоритетів зовнішньої політики Естонії. Співробітництво з питань 
розвитку продовжуватиме зосереджуватися на сприянні належному врядуванню 
та демократії, бізнес-клімату, а також освіті, з наголосом на інформаційно-
комунікаційних технологіях. Гуманітарна допомога продовжуватиме 
зосереджуватися на полегшенні гуманітарної кризи в Східній Україні.1 2   

24 січня відбувся візит Президента України до Фінляндської Республіки. За 
результатами зустрічі із Президентом Саулі Нііністьо підписано Меморандум про 
взаєморозуміння у сферах енергоефективності, відновлюваної енергетики та 
альтернативних видів палива. П. Порошенко висловив повну готовність 
приєднання України до діяльності Центру з протидії гібридним загрозам у 
Гельсінкі: «Щодня долаючи гібридну загрозу, на жаль, Україна отримує чи не 
найкращий досвід в світі і це може бути корисно нашим європейським 
партнерам». Під час зустрічі також обговорювалось брутальне порушення Росією 
прав людини на Донбасі та в Криму. Президент України звернувся до Президента 
Фінляндії з проханням посилити тиск на російську сторону для звільнення 
українських заручників як з окупованої території, так і з російських в’язниць.1 3   

30 січня відбулася зустріч Президента України та Канцлера Німеччини. 
Ангела Меркель відзначила проведення реформ в Україні. Петро Порошенко 
висловив сподівання «на зміцнення енергетичної солідарності, енергетичної 
співпраці між Україною та Німеччиною» та обговорення спільних підходів щодо 
таких проектів як «Північний потік-2» і Opal. Глава Української держави також 
наголосив на необхідності обговорити питання протистояння гібридній 

                                                                 
1 2 http://www.president.gov.ua/news/spilna-zayava-prezidentiv-ukrayini-petra-poroshenka-i-estons-39686 

 
1 3 http://www.president.gov.ua/news/zustrich-prezidentiv-ukrayina-ta-finlyandiya-povyazani-i-sto-39714 

 

http://www.president.gov.ua/news/spilna-zayava-prezidentiv-ukrayini-petra-poroshenka-i-estons-39686
http://www.president.gov.ua/news/zustrich-prezidentiv-ukrayina-ta-finlyandiya-povyazani-i-sto-39714
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пропаганді Кремля, від якої страждає як Німеччина і Україна, так і весь 
Європейський Союз, Сполучені Штати Америки і інші держави.1 4 [3] Окрім того, як 
одна із країн лідерів Європи, Німеччина здатна бути тим об’єднуючим 
механізмом, який буде протистояти цим викликам. 

Таким чином, ключовими і спільними питаннями усіх візитів 
стали: агресія Російської Федерації; гібридна війна Кремля; питання 
продовження санкцій по відношенню до Росії; виконання Мінських 
домовленостей; перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції України 
та процес її внутрішніх реформ; співпраця між країнами у рамках роботи 
міжнародних організацій; питання енергетики. 

 
Низка  зустрічей Президента України свідчить про пошук підтримки 

європейських лідерів, з метою подолання гострих питань які стоять перед 
Україною в умовах війни з РФ та загальною нестабільністю у світі. Країни 
Балтії, нині є для України найближчими союзниками, які при кожній нагоді 
демонструють свою солідарність у позиції щодо України. Естонія має найбільш 
тісні зв’язки з країнами Північної Європи і може просувати інтереси України у 
цьому регіоні. Фінляндія, як відомо, нейтральна країна, і з  огляду на обрання 
нового президента США та його ще не до кінця визначену політику, ця держава 
може стати майданчиком для перемовин між РФ та США.  У цьому контексті, 
надважливим для України є заручитись підтримкою Президента Фінляндської 
Республіки Саулі Нііністьо. Важливим для Президента було засвідчення 
Німеччиною, як основним європейським лідером, підтримки продовження 
санкцій проти РФ. Основним завданням для України є – неприпустиміть 
сприйняття її в якості  “розмінної монети” між Росією і США. Тож 
надважливим завданням для Порошенка було переконати Ангелу Меркель 
залишатися адвокатом України у цих глобальних геополітичних іграх. 
Зважаючи зростаючу полярність думок в ЄС щодо дій Росії в Україні, важливим 
зовнішньополітичним завданням  залишається досягнення єдності та 
солідарності європейських політичних сил у твердій позиції підтримки 
суверенітету, територіальної цілісності України.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1 4 http://www.president.gov.ua/news/partnerstvo-ukrayini-ta-nimechchini-dosyaglo-bezprecedentnog-39830 

http://www.president.gov.ua/news/partnerstvo-ukrayini-ta-nimechchini-dosyaglo-bezprecedentnog-39830
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Двосторонні відносини 
 

Ліхтенштейн 
Президент України вперше в історії двосторонніх відносин 

зустрівся з Наслідним принцом Ліхтенштейну 
 
17.01.2017 
 

Президент України Петро Порошенко зустрівся з Наслідним принцом 
Алоїзом Ліхтенштейнським. 

«Це історична зустріч у відносинах між нашими державами, оскільки до 
цього не було контактів на найвищому рівні. Це має стати стимулом для 
активізації двосторонніх відносин», - підкреслив Президент. 

Петро Порошенко подякував за принципову позицію Ліхтенштейну у 
реагуванні на порушення Росією територіальної цілісності України, включаючи 
приєднання до санкцій ЄС, підтримку відповідних резолюцій в рамках ООН. 

Глава Української держави відзначив активну участь Ліхтенштейну у 
подоланні гуманітарних наслідків російської агресії, фінансову участь у 
будівництві захисного саркофагу  над 4-м енергоблоком ЧАЕС, а також у  підтримці 
реформ в Україні.   

Сторони також обговорили шляхи активізації торговельно-економічного та 
інвестиційного співробітництва між країнами.     

Наслідний принц Ліхтенштейну повідомив, що його країна запровадить 
безвізовий режим для українських громадян одразу після аналогічного рішення 
Європейського Союзу. 

Інт ернет-представництво Президента України 

 
 

Японія  
 

МІП: Японія надасть Україні технічне устаткування для 
Суспільного мовлення та сприятиме іномовленню японською 

 
19.01.2017 

 

17 січня 2017 року Міністр інформаційної політики України 
Юрій Стець провів чергову зустріч із Надзвичайним та Повноважним Послом 
Японії в Україні Сумі Шігекі. 

Високоповажний Посол Сумі Шігекі повідомив Міністру, що Японія готова 
розпочати програму співпраці щодо розвитку Суспільного мовлення та надати 
Україні технічне обладнання, про яке йшлося під час минулої зустрічі Міністра та 
Посла: «Ми, опрацювавши ваше звернення, прийняли рішення, що Японія 
надасть технічне обладнання для розвитку Суспільного мовлення України». 

За словами Високоповажного Посла, згідно з програмою, яка триватиме 2,5 
року, починаючи з цього місяця, до України з Японії приїде група експертів, яка 
готова навчати спеціалістів Суспільного, як правильно повідомляти громадянам 
важливу інформацію під час надзвичайних ситуацій. 

Японські експерти також планують поділитися з працівниками Суспільного 
досвідом створення освітніх телепрограм. 

Посол Сумі Шігекі також заявив, що на прохання МІП, знайдено можливість 
запровадити японську версію веб-сайту Українського національного 
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інформаційного агентства «Укрінформ», що стане одним із способів доступу до 
інформації про Україну для японців. 

Під час зустрічі Міністр інформаційної політики України 
Юрій Стець висловив велику вдячність від України дружній Японії, зауваживши, 
що для нашої держави наразі є дуже важливим, щоб Суспільне мовлення 
запрацювало. 

За словами Міністра, у свою чергу, МІП усіляко сприятиме висвітленню в 
Україні інформації про культуру та цінності японців, зважаючи на те, що 2017 
оголошено роком Японії в Україні. 

«В Україні багато що знають про допомогу Євросоюзу та мало що знають про 
допомогу Японії. Це те, що ми готові взяти на себе, - сприяти висвітленню 
інформації про нашу дружню країну Японію», - сказав Юрій Стець. 

Зазначимо, що під час минулої зустрічі Міністра та Посла було піднято 
питання про допомогу з боку Японії в наданні технічного устаткування для 
Мультимедійної платформи іномовлення України. Однак, зустрівшись, сторони 
вирішили передати устаткування Суспільному  мовленню, щоб реформа відбулася 
ефективно. 

Нагадаємо, що Прем’єр-міністром України В. Гройсманом неодноразово 
відзначалася потреба врегулювати питання, які можуть стати перешкодою на 
шляху до реформи Суспільного мовлення України. Глава Уряду доручив Міністру 
інформаційної політики України Юрію Стецю виявити та попередити подібні 
загрози. 

 
Урядовий портал 
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Опір російській гібридній війні 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

План заходів на тимчасово окупованих районах Донецької і 

Луганської областей: реалізація плану Кремля чи маніпуляція?   
 
 

11 січня 2017 року було прийнято Розпорядження КМУ «Про затвердження 
плану заходів, спрямованих  на реалізацію деяких засад державної внутрішньої 
політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи 
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження».  

Вже сама назва документу породжує ряд запитань. До прикладу, чому 
тимчасово окуповані території називають окремими районами Донецької 
та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження? Чому не згаданий окупований Крим?  І, якщо, Крим не згадується 
у такому документі, то чи не означає це погодження української влади, що Крим – 
це Росія. Чому ми досі війну не називаємо війною? Політико-правові наслідки, які 
випливають з усього цього є досить невтішними.  

Як справедливо зазначив український дипломат Б. Яременко: «Згідно з 
міжнародним правом забезпечення дотримання прав людини на окупованих 
територіях покладається на державу-окупанта. Кабмін підтвердив ці зобов'язання 
за собою. Це означає, що на сході України немає окупованих іноземною державою 
національних територій, а є внутрішній конфлікт, у результаті якого тимчасово 
припинили, але відновлюють свою діяльність органи державної влади України»1 5 . 
Прем’єр-міністр В. Гройсман, навпаки, заявив, що слова окремих політиків щодо 
урядового розпорядження про реалізацію заходів на тимчасово окупованих 
районах Донецької і Луганської областей, яке нібито є реалізацією плану Кремля, 
не відповідають дійсності й маніпулюють людьми1 6 . Але ж,  згідно з планом 
Путіна, Луганська і Донецька області отримують статус автономії в рамках своїх 
адміністративних кордонів; надаються гарантії безпеки і недоторканності 
«органам влади» в ДНР і ЛНР, а Україна надає гарантії щодо виконання закону 
«Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької 

                                                                 
15

 https://www.facebook.com/bohdan.yaremenko/posts/1360714293992689?pnref=story  
16

 https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2158652-grojs man-sprostuvav-zaavu-berezuka-pro-plan-reintegracii-

donbasu.html 

https://www.facebook.com/bohdan.yaremenko/posts/1360714293992689?pnref=story
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2158652-grojsman-sprostuvav-zaavu-berezuka-pro-plan-reintegracii-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2158652-grojsman-sprostuvav-zaavu-berezuka-pro-plan-reintegracii-donbasu.html
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та Луганської областей» в повному обсязі,1 7  частина заходів з реалізаціх яких  і 
передбачена цим Планом Кабінету Міністрів.1 8  

У документі міститься 17 завдань1 9 , серед яких забезпечення виплати 
заробітної плати на підприємствах усіх форм власності, забезпечення 
можливостей придбавати товари першої необхідності, зниження рівня 
захворюваності на ВІЛ/СНІД, встановлення відносин взаємної релігійної і 
світоглядної терпимості, сприяння проведенню "народної дипломатії", 
популяризація здорового способу життя,  забезпечення прав громадян, які 
проживають на непідконтрольної території, в плані освіти, соціальних виплат, 
забезпечення права громадян, на вільний вибір мови споживання інформаційної 
продукції засобів масової інформації та ін.  

 
Наскільки реалістичне виконання Плану заходів цього Розпорядження 

годі і говорити, принаймні у цьому році. Реалізація усіх завдань потребує, як 
мінімум, припинення бойових дій. Своїм змістом та формулюваннями, цей 
документ, суперечить українському позиціонуванні Росії на міжнародній арені 
як окупанта, тим самим нівелює інформаційні зусилля України  щодо 
адекватного висвітлення стану речей на Сході та в Криму. При цьому, як і 
хотів Путін, увесь тягар збитків на Донбасі лягає на плечі українських 
платників податків. Окрім того, такі положення документу вигідні 
олігархічним колам, які зацікавлені у торгівлі в окупованих регіонах. 

 
 

 

 

 
 
 

                                                                 
17

 Путин выступает за автономию ДНР и ЛНР в рамках админграниц Донецкой и Луганской обл., - СМИ. 

https://news.online.ua/685778/putin-vystupaet-za-avtonomiyu-dnr-i-lnr-v-ramkah-admingranits-donetskoy-i-

luganskoy-obl-smi/ 
18

 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1680-18 
19

 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249657353 
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