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Україна – Європейський союз 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Болісний процес судової реформи в Україні та реакція ЄС 
 

3 жовтня 2017 року Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в 
цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає 
судову реформу. Через великий обсяг документ розділено на 6 розділів: зміни до 
Господарського процесуального кодексу; зміни до Цивільного процесуального 
кодексу; зміни до Кодексу адміністративного судочинства; зміни до низки законів 
і кодексів; зміни до Закону «Про судоустрій і статус суддів»; прикінцеві положення 
[1]. 

Цей Закон, зокрема, визначає Верховний Суд як єдину касаційну інстанцію в 
Україні, а також запроваджує механізм розгляду типових справ за прикладом 
рішення Верховного Суду в одній із подібних справ (так зване прецедентне право). 
Також запроваджується Вищий суд з питань інтелектуальної власності так званий 
«електронний суд» (Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система) [2]. 

Напередодні у вересні Міністр юстиції України Павло Петренко зазначив: 
«Україні не потрібна косметична судова реформа, і перевчити 8 тисяч суддів та 
змусити їх виконувати свої функції чесно – неможливо. Саме тому ми почали повне 
перезавантаження судової системи. Так, повністю із нуля створюється Верховний 
Суд, і зараз ми очікуємо, що будуть призначені перші судді після публічного 
конкурсу. Також мають бути перезапущені всі апеляційні та місцеві суди» [3].  

У вересні 2017 року Вища рада правосуддя розпочала розгляд матеріалів щодо 
внесення подання Президентові про призначення на посади суддів Верховного 
Суду. В ЄС наголосили, що це дає Україні історичну можливість вивести судову 
реформу в країні на новий рівень. У коментарі представництва ЄС в Україні зокрема 
зазначено:  «ЄС уважно слідкував за процесом відбору та надав значну підтримку в 
цьому питанні. Тепер Вища рада правосуддя відповідає за призначення суддями 
лише тих кандидатів, чия доброчесність, незалежність, а також професійність є 
безсумнівними». Окрім того було вказано що Верховний суд може почати роботу не 
в повному складі, і це не є проблемою. «Високі вимоги можуть привести до того, що 
цього року будуть заповнені не всі з передбачених 120 місць», - йдеться у заяві [4].  

Вища рада правосуддя подала президенту список з 111 кандидатів, який  
включає декількох осіб, щодо яких було висловлено негативний висновок 
Громадською радою доброчесності. У зв’язку з цим, Представництво 
Європейського Союзу в Україні закликало Вищу раду правосуддя 
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пояснити обрання в кандидати на посади суддів оновленого 
Верховного суду осіб із заплямованою репутацією. 

«Чесність, незалежність та професійні якості усіх суддів не повинні 
викликати сумнівів. Запропонований список кандидатів включає декількох осіб, 
щодо яких було висловлено негативний висновок Громадською радою 
доброчесності, яка особливо наголосила на розбіжностях поміж їх активами та їх 
законним доходом. Призначення навіть кількох суддів із заплямованою 
репутацією може підірвати довіру до всієї реформи», - наголосили європейські 
дипломати. Також вони додали, що у відповідності до європейських стандартів, 
Вища рада правосуддя повинна пояснити свої рішення таким чином, щоби жодних 
обґрунтованих сумнівів не залишилося щодо чесності запропонованих кандидатів, 
і відповідно до цього, відновити довіру українських громадян у незалежності і 
чесності Верховного суду [5].  

Як відомо ЄС збільшив допомогу Україні на впровадження реформ та 
демократичних перетворень адже прагне не допустити подальшого посилення тут 
російських впливів та підходів. До нині судова реформа всіляко гальмувалася 
українськими політиками і стала вразливим місцем усієї антикорупційної 
реформи. Це свідчить про те, що влада в Україні боїться створення незалежних, 
прозорих судів, які б суворо дотримувалися б законів України і не дозволяли б 
порушувати їх іншим.  Як зазначено в звіті Гельсінської комісії США (Комісії з 
безпеки і співробітництва в Європі) корупція не дозволяє Україні стати 
повноцінною процвітаючою демократією і заважає їй боротися проти агресії Росії. 
«Олігархи захопили державу Україна, витіснивши некорумповані політичні партії 
і змагаючись один з одним, щоб розікрасти українські багатства», – йдеться в 
резюме звіту [6]. Разом з тим, це негативно впливає на міжнародний імідж 
держави. 
 

 
1. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61415 
2. http://www.pravda.com.ua/news/2017/10/6/7157495/ 
3. http://zik.ua/news/2017/09/27/petrenko_ukraini_ne_potribna_kosmetychna_sudova_reforma

_1175721 
4. http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/09/12/7070854/ 
5. https://www.unian.ua/politics/2169986-u-es-zaklikayut-poyasniti-obrannya-do-verhovnogo-

sudu-suddiv-scho-oskandalilisya.html 
6. https://www.radiosvoboda.org/a/news/28799948.htmlhttps://www.radiosvoboda.org/a/news/2

8799948.html 

 

 

Інші події в ЄС  
 

Ердоган: Туреччина більше не потребує членства в ЄС, та 
переговори не припинить 

01.10.2017 

Туреччина більше не потребує членства в ЄС, однак переговори про вступ в 
односторонньому порядку не припинить. 

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, 
повідомляє Reuters. 
"Ми не будемо тією стороною, яка здалася першою. По правді кажучи, нам більше 
не потрібне членство в ЄС" - заявив він. 

У вересні президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що не бачить 
перспективи приєднання Туреччини до ЄС у найближчому майбутньому. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61415
http://www.pravda.com.ua/news/2017/10/6/7157495/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/09/12/7070854/
https://www.unian.ua/politics/2169986-u-es-zaklikayut-poyasniti-obrannya-do-verhovnogo-sudu-suddiv-scho-oskandalilisya.html
https://www.unian.ua/politics/2169986-u-es-zaklikayut-poyasniti-obrannya-do-verhovnogo-sudu-suddiv-scho-oskandalilisya.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28799948.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28799948.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28799948.html
http://www.reuters.com/article/us-eu-turkey/turkey-no-longer-needs-eu-membership-but-wont-quit-talks-erdogan-idUSKCN1C61CL?feedType=RSS&feedName=worldNews&utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=Feed%3A+Reuters%2FworldNews+%28Reuters+World+News%29
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/09/13/7070894/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/09/13/7070894/
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Крім того, після місяців критики з боку ЄС на адресу Туреччини з приводу 
кричущих порушень прав людини за правління Ердогана канцлерка Німеччини 
Ангела Меркель дала зрозуміти, що Туреччина не повинна стати членом ЄС. 

В уряді Туреччини у відповідь на це заявили, що Анкара почувається 
зрадженою лідерами ЄС через розмови про припинення переговорів щодо її 
членства у Європейському союзі, але все ще прагне приєднатися до блоку. 

 
Європейська правда 

 
У Німеччині набув чинності закон проти ненависті в 

Інтернеті  
01.10.2017 

У Німеччині з 1 жовтня набув чинності закон, спрямований проти ненависті 
і цькування в інтернеті. 

Про це повідомляє DW. 
Закон зобов'язує онлайн-сервіси масштабніше обробляти скарги, пов'язані з 

можливим розпалюванням ненависті, і швидше видаляти подібні записи і 
коментарі. 

Документ передбачає, що "очевидно злочинні" висловлювання повинні бути 
видалені або заблоковані протягом 24 годин з моменту надходження скарги на них. 
У деяких випадках на ці дії компаніям відводиться тиждень. 

Саме термін, протягом якого інтернет-сервіси зобов'язані видаляти подібні 
записи і коментарі, викликав найбільші суперечки. Критики закону вказують, що 
подібні обмеження по часу можуть призвести до того, що у спірних випадках 
компанії будуть видаляти коментарі, щоб не піддаватись штрафним санкціям. 

Однак Мін'юст зазначає, що штрафи будуть накладатися лише у разі 
систематичних порушень. При цьому після закінчення відведеного законом 
терміну користувачі зможуть скаржитися в Федеральне відомство юстиції, якщо, на 
їхню думку, скарга не була оброблена відповідним чином. 

Перевіркам будуть піддаватися такі соцмережі Facebook, VK, Tumblr, 
фотохостинг Flickr і відеосервіс Vimeo. 

Європейська правда 
 

 
У Гельсінки офіційно відкрили центр протидії гібридним 

загрозам 
02.10.2017 

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо та генсек НАТО Єнс Столтенберг 
офіційно відкрили у Гельсінкі Європейський центр з експертизи і протидії 
гібридним загрозам. 

Про це повідомляє видання Iltalehti. 
В роботі центру беруть участь 12 держав. Його метою є збільшення 

потенціалу Європи і НАТО у запобіганні гібридним загрозам. 
Як раніше заявили представники центру, його метою не є пряме 

віддзеркалення атак, а дослідницька робота. Центр також організовуватиме спільні 
навчання і покращуватиме способи обміну інформацією. 

Бюджет фінського центру складе1,5 млн євро, його будуть поповнювати за 
рахунок членських внесків. Організація об'єднає науковців і практиків і буде, в тому 
числі займатися аналізом стратегічного рівня і навчанням. 

Планується, що в штаб-квартирі центру в Гельсінкі будуть працювати десять 
осіб. 

 
Європейська правда  

https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/09/5/7070529/
http://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D1%84%D1%80%D0%B3-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5/a-40767801
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201710022200432498_u0.shtml
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Єврокомісія: Якщо Каталонія вийде зі складу Іспанії, то буде за 
межами ЄС  

02.10.2017 

В Єврокомісії нагадали, що Каталонія опиниться за межами ЄС, якщо вийде 
зі складу Іспанії. 

Про це заявив речник Єврокомісії Маргарітіс Схінас на щоденному брифінгу 
у Брюсселі. 

"Ми вже повторювали позицію, якої дотримується Комісія, так само, як і її 
попередники, що подібні референдуми мають бути організовані у відповідності з 
Конституцією Іспанії. Але це означатиме, що територія, яка виходить (зі складу 
Іспанії. - Ред.), знайде себе за межами ЄС", - сказав він. 

"Однак поза межами питання легальності щодо цієї ситуації, Єврокомісія 
вірить, що зараз час для єдності та стабільності, а не розділеності та роздроблення", 
- додав Схінас. 

Нагадаємо, що у Єврокомісії заявили, що відповідно до КонституціїІспанії, 
проведений референдум у Каталонії - незаконний. 
У Єврокомісії також закликали уряд Іспанії та уряд Каталонії перейти від 
конфронтації до діалогу, наголосивши на тому, що насильство не вирішить 
ситуацію. 

"Ми закликаємо всіх учасників, яких це стосується, дуже швидко перейти від 
конфронтації до діалогу. Насильство ніколи не зможе бути інструментом в політиці. 
Ми довіряємо лідерству прем'єр-міністру Маріано Рахою, щоб врегулювати цей 
важкий процес з повною повагою до іспанської Конституції та фундаментальних 
прав громадян", - заявив Схінас. 

Європейська правда  

 
У Литві розпочалися навчання з кібербезпеки 

02.10.2017 

У Литві в понеділок почалися національні вчення "Cyber Shield 2017", в них 
візьмуть участь близько 200 представників з 50 компаній країни. 
Про це повідомляє сайт Міноборони Литви. 

Навчання, організовані Службою кібербезпеки і телекомунікацій при 
Міністерстві оборони, вивчатимуть процедури Національного плану управління 
кіберінцидентами і розвиватимуть взаємодію між установами та підприємствами. 
У перший день навчань представники литовських компаній на рівні керівників у 
Вільнюсі будуть відпрацьовувати кіберінцидентами, згідно управління створеної в 
Литві базі кібернетичної безпеки. 

З 3-4 жовтня учасники маневрів розділяться по командам, і приступлять до 
відбиття кібератак в спеціально створеній для навчань віртуальної інформаційної 
інфраструктури. 

Команди фахівців працюватимуть з навчальних місць, розташованих в 
Вільнюсі, Каунасі та інших містах. 

Європейська правда  
 

Єврокомісія видала останнє попередження Угорщині щодо 
закону про НУО 

04.10.2017 

Європейська комісія у середу винесла аргументовану думку - другий крок у 
процедурі порушення – для Угорщини щодо її законодавства, яке стосується 
неурядових організацій, фінансованих з-за кордону. 

Про це йдеться на сайті ЄК. 
Обґрунтована думка Єврокомісії щодо угорського закону про НУО слідує за 

офіційним повідомленням, надісланим Будапешту 14 липня. 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/10/2/7071742/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/10/2/7071746/
http://kam.lt/lt/naujienos_874/aktualijos_875/lietuvoje_vyks_antrosios_nacionalines_kibernetinio_saugumo_pratybos_kibernetinis_skydas_2017.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3663_en.htm
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Угорщина тепер має один місяць, щоб вжити необхідних заходів, 
визначених  в обґрунтованій думці. Якщо Угорщина не зможе задовільно 
відповісти на претензії Єврокомісії, вона може передати справу до Суду ЄС. 

Комісія вирішила розпочати провадження проти Угорщини через 
невиконання нею зобов'язань згідно з Договором про свободу руху капіталу. 
Порушення виявлені у положеннях закону про НУО, які опосередковано 
дискримінують та непропорційно обмежують пожертвування з-за кордону 
організаціям громадянського суспільства. 

Єврокомісія також вважає, що Угорщина порушує право на свободу 
об'єднань та право на захист приватного життя та персональних даних, закріплених 
у Статуті фундаментальних прав ЄС. 

"Угорщина відповіла на офіційне повідомлення Комісії 14 серпня. Ретельно 
проаналізувавши надані Угорщиною пояснення, Європейська комісія робить 
висновок, що її серйозні зауваження не були розглянуті", - йдеться у повідомленні. 

 
Європейська правда 

 

ЄБРР закриває представництва більшість представництв у 
Росії  

04.10.2017 

Європейський банк реконструкції та розвитку закриє п'ять із семи офісів в 
Росії наступного року, оскільки банк продовжує заморожувати кредитування з 
моменту російської агресії в Україні у 2014 році. 

Про це повідомляє Reuters. 
"Ми закриємо 5 невеликих регіональних офісів у Єкатеринбурзі, 

Красноярську, Ростові-на-Дону, Владивостоці та Самарі наприкінці першого 
кварталу 2018 року", - заявив керуючий директор ЄБРР з комунікацій Джонатан 
Чарльз. 

Таким чином, ЄБРР залишить офіси тільки в Москві і Санкт-Петербурзі. 
До подій в Україні 2014 року ЄБРР мав близько 160 співробітників в Росії. Банк мав 
близько 10 мільярдів євро у різних проектах - від автомобілебудівних компаній 
Volkswagen до довгого списку вкладень в компаніях та банках. 

ЄБРР все ще має портфель російських інвестицій на суму 3 мільярди євро, але 
він продовжує неухильно зменшуватися, оскільки фірми повертають свої кредити 
ЄБРР, і сам банк продовжує процес продажу своїх пакетів акцій. 

Нагадаємо, у травні ЄБРР відкрив четвертий представницький офіс в Одесі, 
таким чином, завершивши формування цих офісів в Україні. 

Європейська правда 
 

 
Європарламент схвалив створення Європейської Прокуратури 
05.10.2017 

Європейський парламент проголосував за рішення створити Офіс 
європейського прокурора (European Public Prosecutor’s Office, EPPO). 
Про це повідомляє сайт ЄП. 

Європейська прокуратура буде відповідати за розслідування та 
переслідування осіб, винних у правопорушеннях, які стосуються бюджету ЄС. 
Наразі лише національні органи влади можуть проводити розслідування та 
переслідування щодо шахрайств з бюджетом ЄС, наприклад, навмисне 
зловживання структурними фондами ЄС чи міжнародного шахрайства у сфері 
ПДВ, але їх юрисдикція закінчується на державних кордонах. 

"EPPO дозволить швидко обмінюватися інформацією, координувати 
поліцейські розслідування, швидко заморозити та вилучати активи, а також 
заарештовувати підозрюваних за кордоном", - йдеться у повідомленні. 

http://www.reuters.com/article/us-russia-ebrd-offices-exclusive/exclusive-ebrd-to-shut-five-of-seven-russian-offices-in-early-2018-idUSKCN1C81OJ?il=0
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/05/30/7066462/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171002IPR85127/ep-green-light-for-setting-up-eu-prosecutor-to-fight-fraud-against-eu-funds
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Вона буде тісно співпрацювати та доповнювати Євроюст та Європейську 
комісію з боротьби із шахрайством (OLAF), щоб забезпечити більш успішне 
переслідування та краще відшкодувати кошти платників податків. 

EPPO буде створена в рамках співпраці між 20 державами-членами. Вісім 
країн, які в даний час не беруть участі в проекті - Швеція, Нідерланди, Мальта, 
Угорщина, Польща, Велика Британія, Ірландія та Данія - зможуть приєднатися до 
співпраці в будь-який час,. 

Центральний офіс EPPO буде розташовуватися в Люксембурзі з головним 
прокурором та прокурорами усіх країн-учасниць, які будуть керувати щоденними 
кримінальними розслідуваннями, що проводяться делегованими прокурорами у 
всіх країнах-учасницях. 

Після схвалення Європарламентом Рада ЄС може офіційно прийняти 
положення про EPPO. Очікується, що прокуратура почне працювати в період між 
2020 і 2021 роками. 

Європейська правда 
 

 
Голова МЗС Австрії оголосив про перемогу своєї партії на 

парламентських виборах 
15.10.2017 

Лідер Австрійської народної партії (АНП) Себастіан Курц ввечері в неділю, 15 
жовтня, оголосив про перемогу своєї політичної сили на парламентських виборах, 
повідомляє Deutsche Welle. Водночас його партія не зможе самотужки здобути 
більшість і буде змушена шукати партнерів по коаліції. Втім, Курц не виключає, що 
сформує уряд меншості. "Звичайно, я хотів би сформувати стабільний уряд. Якщо 
ж це буде неможливо, то є інші варіанти", - заявив Курц в ефірі телеканалу ORF. 
Читайте також Партія Меркель поступається соціал-демократів на виборах у 
Нижній Саксонії - ЗМІ Курц додав, що планує переговори з усіма партіями в 
парламенті, але лише після того, як буде пораховано усі бюлетені, надіслані 
поштою. Цей підрахунок розпочнеться в понеділок, 16 жовтня. За результатами 
прогнозу після підрахунку понад 90 відсотків голосів, АНП здобуває 31,4 відсотка 
голосів. Це на 7 відсотків більше, ніж у 2013 році. На другому і третьому місці з 
мінімальним відривом - Соціал-демократична партія Австрії (СДПА), у якої 26,6 
відсотка голосів, та праві популісти - Австрійська партія свободи (АПС), у якої 26,5 
відсотка голосів. Провальними вибори можуть виявитися для австрійських 
Зелених, які згідно з останніми прогнозами набирають 3,8 відсотка - менше за 4-
відсотковий прохідний бар'єр. Як повідомляв УНІАН, консервативна Австрійська 
народна партія, головою якої є глава МЗС країни Себастьян Курц, згідно з 
попередніми підрахунками результатів голосування, лідирує на дострокових 
парламентських виборах в країні. Дострокові парламентські вибори проходили в 
неділю в Австрії з участю 16 партій і політичних рухів. Щоб бути представленою в 
Національній раді, партія має набрати більше 4% голосів. За підсумками виборів 
президент Александер Ван дер Беллен наділить лідера найбільшої парламентської 
фракції повноваженнями щодо формування кабінету міністрів або ведення 
коаліційних переговорів. Основна боротьба за більшість у парламенті й крісло 
канцлера розгорнулася між чинним главою кабінету міністрів, головою Соціал-
демократичної партії Австрії Крістіаном Керном і міністром закордонних справ, 
головою консервативної Австрійської народної партії Себастьяном Курцем, який у 
травні цього року ініціював проведення дострокового голосування. Третім 
претендентом в гонці за лідерство виступає глава правої опозиційної Австрійської 
партії свободи Хайнц-Крістіан Штрахе. 

УНІАН 
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Україна – НАТО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

 

Стратегічна допомога НАТО Україні як інвестиція у боротьбу з 

російською тотальною дезінформацією 

 
На початку жовтня 2017 року відбулося засідання Парламентської асамблеї 

(ПА) НАТО в Бухаресті. Для України згадана подія відзначилася низкою 
позитивних сигналів від НАТО. По-перше, було прийнято резолюцію «Зміцнення 
стабільності й безпеки в Чорноморському регіоні» [1] з урахуванням поправки 
української делегації, що передбачає продовження стратегічного обговорення з 
Україною та Грузією питання чорноморської безпеки, а також подальшого 
посилення співпраці в рамках діяльності НАТО. Про це повідомила глава 
української делегації, народний депутат Ірина Фріз. Також вона додала, що 
Резолюція ПА НАТО де-юре створює підстави для того, щоб ми 
розпочали вибір алгоритму з підготовки набуття членства в НАТО [2].  

По-друге, було ухвалено рішення про проведення засідання ПА НАТО у 
2020 році в Україні. Петро Порошенко з цього приводу зазначив: «Весною 2020 
року Україна прийматиме Парламентську асамблею НАТО. Для нас це вкрай 
потужний сигнал солідарності й підтримки від країн Альянсу у боротьбі за 
суверенітет та територіальну цілісність» [3].  

По-третє, на постійному комітеті цивільного виміру безпеки 
Парламентської асамблеї НАТО було ухвалено проект резолюції  «Про протидію 
дезінформації та  мілітаризації інформації» [4], що передбачає розширення 
допомоги країнам-партнерам, зокрема, Грузії, Молдові та Україні у 
сфері стратегічних комунікацій. У резолюції визнається що Альянс 
стривожений російською стратегією мілітаризації інформації та 
веденням витончених і добре фінансованих кампаній дезінформації 
та залякування спрямованої на послаблення, розділення та 
дестабілізацію євроатлантичної демократії, зниження довіри до їх 
урядових інституцій, виборчих систем, медіа та євроатлантичної 
солідарності, порушення соціальної структури і підрив 
євроатлантичної інтеграції. Серед іншого у Резолюції вказано, що країни-
члени НАТО мають розробити та створити спеціальні підрозділи у взаємодії з 
приватними медіа-компаніями з метою постійного моніторингу щодо появи 
фейкових новин, ворожої пропаганди та протидії ним за допомогою фактів. В 
цьому контексті  закликають країни-члени НАТО до обміну найкращими 
практиками захисту виборчого процесу, політичних партій та виборчих комісій від 
дезінформації та кібератак тощо.  
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Глава Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі відзначив, що підтримка 
Північноатлантичним альянсом України, Молдови і Грузії означає зміцнення 
оборони усієї Європи, і самого Альянсу та закликав членів Парламентської 
асамблеї НАТО бути пильними і не допускати компромісів там, де 
йдеться про захист європейських і трансатлантичних цінностей [5].  

Окрім того, Генсек НАТО Єнс Столтенберг на сесії Парламентської асамблеї 
НАТО у Бухаресті заявив: «Нині Україна і Грузія мають зосередитися на реформах. 
Ці реформи є важливими, незалежно від того, чи вони стануть членами – рано або 
пізно, а також незалежно від того, що вони думають про членство», - сказав генсек 
НАТО. Він вкотре наголосив на підтримці з боку Альянсу суверенітету та 
територіальної цілісності України. Столтенберг нагадав, що НАТО надає 
Україні масштабну політичну і практичну підтримку у рамках десяти трастових 
фондів та всеосяжної програми співробітництва. Однак він не виключає діалогу з 
Москвою [6].  

Таким чином, у відносинах Україна – НАТО останнім часом відбувається 
інтенсивний діалог. Україні потрібно продовжувати реформи у переході військової 
сфери на стандарти НАТО. Однак, вище керівництво країни часто компрометує 
Україну як державу та прагнення українців до інтеграції а Євроатлантичну 
спільноту такими прикрими випадками як нещодавній скандал з розкраданнями у 
військовій сфері. І все це під час війни. У той час коли найвищі військові чини 
України розкрадають, НАТО допомагає практичними діями як у рамках трастових 
фондів а також за допомогою інструментів, включених до Комплексного пакету 
допомоги, який був затверджений у 2016 році під час саміту НАТО у Варшаві. Про 
це розповів глава представництва НАТО в Україні Александр Вінніков. За його 
словами, він містить понад 40 адаптованих заходів щодо підтримки у 13 
ключових сферах, зокрема консультації експертів НАТО. Пакет також 
передбачає реалізацію програм з розвитку потенціалу та можливостей у 
межах 10 трастових фондів на загальну суму близько 40 млн євро. Крім 
того, Вінніков зазначив, що шість з цих трастових фондів були засновані вже після 
початку агресії проти України. «Цільові фонди, які працюють в таких сферах, як 
логістика, комунікації, кіберзахист, знешкодження вибухонебезпечних пристроїв, 
залишаються потужними практичними механізмами співпраці для розвитку 
оперативних можливостей і допомоги у комплексних трансформацій в українській 
армії», - додав глава представництва [7]. 
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http://civil.ge/files/files/2017/2017%20-%20RESOLUTION%20437%20-%20BLACK%20SEA%20-%20SCHMIDT%20%20-%20%20219%20CDS%2017%20E.pdf
https://www.rbc.ua/ukr/news/provedenie-ukraine-parlamentskoy-assamblei-1507549162.html%20mentskoy-assamblei-1507549162.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/provedenie-ukraine-parlamentskoy-assamblei-1507549162.html%20mentskoy-assamblei-1507549162.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2320877-ukraina-moze-stati-clenom-nato-ale-potribni-reformi-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2320877-ukraina-moze-stati-clenom-nato-ale-potribni-reformi-stoltenberg.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/nato-rasskazali-sotrudnichestve-ukrainy-trastovymi-1507895044.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/nato-rasskazali-sotrudnichestve-ukrainy-trastovymi-1507895044.html


INTERNATIONAL WEEKLY # 15 (01.10.2017 — 18.10.12017)  11 of 19 

 

11 of 24 

Євроантлантичний процес в Україні 

Вершбоу підтримав ідею вступу України в НАТО 

08.10.2017 

Відомий американський дипломат, колишній заступник генерального 
секретаря НАТО Олександр Вершбоу заявив про свою підтримку ідеї вступу 
України до Північноатлантичного Альянсу. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо 
Свобода". 

"Я продовжую абсолютно підтримувати прагнення України і Грузії вступити 
в НАТО", - сказав він. 

При цьому дипломат сподівається, що Україна усвідомлює, що протягом 
наступних трьох або чотирьох років їй багато чого потрібно зробити, щоб 
підготувати себе і представити себе більш переконливо. 

Вершбоу рекомендує Україні не відмовлятися від своїх найбільших амбіцій, і 
рано чи пізно умови зміняться, і союз НАТО зробить те, що обіцяв в 2008 році. 

День 

 

НАТО надасть Україні допомогу в галузі стратегічних 
комунікацій 

09.10.2017 

Проект резолюції "Протистояти використанню інформації, як зброї" 
комітету Парламентської асамблеї НАТО передбачає розширення допомоги 
Україні. 

Про це на своїй сторінці у Facebook написала очільниця постійної делегації у 
Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат від БПП Ірина Фріз. 
Вона зауважила, що відповідний проект було ухвалено під час засідання Постійного 
комітету цивільного виміру безпеки ПА НАТО в Бухаресті.  

Зокрема, в її декларативній частині загрози в інформаційній сфері з боку 
Росії стоять поруч з загрозами з боку "Ісламської Держави".  

У документі йдеться про те, що країни-члени НАТО мають розробити та 
створити спеціальні підрозділи у взаємодії з приватними медіакомпаніями з метою 
постійного моніторингу щодо появи фейкових новин, ворожої пропаганди та 
протидії ним за допомогою фактів. 

Резолюція також закликає збільшити фінансування інституцій Альянсу та 
спільних установ в інформаційній сфері та забезпечити обмін досвідом щодо 
захисту виборчих кампаній, політичних партій та виборчих комісій від кібератак. 
"Документ передбачає розширення допомоги країнам-партнерам, зокрема, Грузії, 
Молдові та Україні в сфері стратегічних комунікацій", - наголосила Фріз.  

Вона висловила впевненість у тому, що цю резолюцію завтра ухвалять під час 
сесії ПА НАТО. 

День 
 

НАТО ухвалило резолюцію, яка дозволить Україні почати 
підготовку до вступу в Альянс, - нардеп 

09.10.2017 

Парламентська асамблея НАТО прийняла резолюцію "Зміцнення 
стабільності й безпеки в Чорноморському регіоні" з урахуванням поправки 
української делегації. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова постійної делегації у 
НАТО народний депутат України від "БПП" Ірина Фріз. 

https://www.radiosvoboda.org/a/28778403.html
https://www.facebook.com/Iryna.Friz/photos/a.847556005267726.1073741831.824703094219684/1592795937410392/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Iryna.Friz/
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"На пленарному засіданні Парламентської ассамблеї НАТО в Бухаресті 
прийнято резолюцію "Зміцнення стабільності й безпеки в Чорноморському 
регіоні» з урахуванням поправки української делегації", - пише вона. 

Так, ця поправка передбачає продовження обговорення з Україною та 
Грузією питання чорноморської безпеки, а також подальшого посилення співпраці 
в рамках діяльноті НАТО та реалізації політичного рішення щодо наступних кроків 
до імплементації рішення Бухарестського саміту 2008 року. 

Тоді питання надання Україні та Грузії Плану дій щодо членства було 
відкладено, але підтверджено, що в довгостроковій перспективі країни зможуть 
стати членами Альянсу. 

"Резолюція ПА НАТО де-юре створює підстави для того, щоб ми приступили 
до обрання алгоритму щодо підготовки набуття членства в НАТО", - пише Фріз. 

День 
 

Україна отримала доступ до логістичної електронної бази 
даних НАТО 

30.09.2017 

Після того, як постановою № 599 Кабмін затвердив міжурядову Угоду з 
НАТО, що передбачає участь в Партнерстві з підтримки спільного управління 
предметами постачання, це надає Україні доступ до Логістичної електронної бази 
даних НАТО. Про це повідомляють на сайті Місії України при НАТО. 

"Ця подія стала черговим кроком до поглиблення співробітництва між 
Україною та НАТО з підтримки та постачання", зазначають у повідомленні. 

Доступ до Логістичної електронної бази даних НАТО надасть можливість 
здійснювати обмін інформацією між державами-членами щодо потреб Збройних 
Сил у матеріально-технічних засобах та участь у відповідних тендерах НАТО. 

Також можна буде проводити онлайн закупівлі широкого спектру 
матеріально-технічних засобів (спорядження та індивідуальні засоби захисту 
військовослужбовця, обладнання польового табору, засоби протидії саморобним 
вибуховим пристроям та розмінування, оптико-електронні прилади, засоби 
зв’язку, запасні частини до ОВТ). Крім того, доступ передбачає можливість 
здійснювати оперативний обмін надлишковим майном між державами-
учасницями та створювати спільні/багатонаціональні запаси матеріально-
технічних засобів. 

Зараз триває опрацювання питання щодо приєднання України до низки 
інших Партнерств НАТО з підтримки та постачання, що сприятиме глибшому 
інтегруванню Збройних Сил України в систему забезпечення матеріально-
технічними засобами держав-членів НАТО. 

День 
 

НАТО у фокусі тижня 

 
НАТО не зацікавлене в новій холодній війні з Росією, - 

Столтенберг 
09.10.2017 

Столтенберг озвучив політику НАТО щодо Росії Північноатлантичний 
Альянс (НАТО) не зацікавлений в новій холодній війні з Російською Федерацією. 
Про це в Бухаресті заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг, передає Associated Press. 
Зокрема, Столтенберг вказав на заклопотаність країн НАТО тим, що Росія нарощує 
військовий потенціал на східному кордоні альянсу. "Ми стурбовані відсутністю 
прозорості з боку Росії, коли мова йде про військові навчання...Росія - наш сусід ... 
ми не хочемо ізолювати Росію, ми не хочемо нової холодної війни", - заявив 

http://nato.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/60394-ukrajina-otrimala-dostup-do-logistichnoji-jelektronnoji-bazi-danih-nato
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Столтенберг. Він також зазначив, що НАТО посилила патрулювання Чорного моря 
у відповідь на агресивні дії Росії в Україні. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 
НАТО звинувачують Росію у зломі смартфонів солдатів альянсу. Зокрема, стало 
відомо, що Росія зламує смартфони військових альянсу в Польщі та країнах 
Прибалтики. Після подібних інцидентів на деяких базах в Естонії військовим 
заборонили користуватися смартфонами. 

РБК Україна 
 

НАТО укріплюватиме східний фланг через агресію Росії 
09.09.2017 

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на засіданні Парламентської 
асамблеї НАТО у Бухаресті заявив, що Альянс стурбований агресивністю РФ і 
укріплюватиме свій східний фланг. 
Про це повідомляє Укрінформ. 

"НАТО не є загрозою для Росії, але в Альянсі стурбовані її агресивністю. Ми 
будемо дотримуватися політики зміцнення східного флангу НАТО", - заявив 
Столтенберг. 

Генсек Альянсу підкреслив, що створення Європейським Союзом власної 
оборонної системи може бути здійснене лише за допомогою Альянсу. 

"НАТО давно наполягало на створенні Європейським Союзом власної 
системи безпеки, і ми вітаємо цю ініціативу. Проте створення цієї системи не може 
бути здійснене поза партнерством з Альянсом", - зазначив він. Столтенберг 
підкреслив також особливу значущість збільшення державами-членами НАТО 
оборонного бюджету. 

День 
 

 
 

 
НАТО розпочало розміщення багатонаціональної бригади на 

території Румунії 
09.09.2017 

Північноатлантичний альянс (НАТО) у понеділок, 9 жовтня, почав 
розгортання багатонаціональної бригади на території Румунії в рамках стратегії по 
зміцненню східних кордонів у зв'язку з агресією Росії на Сході України та анексією 
Криму. Про це повідомляє DW. Повідомляється, що до складу контингенту НАТО 
увійдуть військовослужбовці 10 держав-членів Альянсу, проте переважати серед 
них будуть румунські солдати. Усього в бригаді будуть служити від трьох до 
чотирьох тисяч військових. Також буде посилено морське патрулювання на 
Чорному морі і збільшено кількість військових навчань в регіоні. Літакам 
канадської авіації, вже патрулюють повітряний простір Румунії, до них також 
приєднаються британські літаки. Генеральний секретар організації Йенс 
Столтенберг зазначив, що союзники по НАТО стурбовані недостатньою прозорістю 
військових навчань, які здійснює армія РФ. "Росія є нашим сусідом. Ми не хочемо її 
ізолювати, ми не хочемо нової "холодної війни ", - сказав генсек НАТО. За його 
словами, багатонаціональні батальйони НАТО, дислоковані в Румунії, є частиною 
заходів Альянсу щодо стримування РФ. У свою чергу президент Румунії Клаус 
Йоханнис підтримав генсека НАТО. "Нашою метою є мир, а не війна. Ми не є 
загрозою для Росії, але ми потребуємо союзної стратегії в довгостроковому вимірі, 
ми потребуємо в діалозі з позиції сильної оборони і стримування", - зазначив 
Йоханнис. Нагадаємо, раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс не 

зацікавлений у нової "холодної війни" з Російською Федерацією. 
РБК Україна 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2320865-nato-sturbovano-agresivnistu-rosii-stoltenberg.html
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У НАТО вважають, що військовий конфлікт з КНДР буде мати 

руйнівні наслідки 
14.10.2017 

Глава НАТО застеріг світ від війни з Північною Кореєю Генеральний 
секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що військовий конфлікт з КНДР буде 
мати руйнівні наслідки. Про це повідомляє DW. Генсек НАТО зазначив, що "ніхто 
в світі не бажає вирішувати питання з КНДР військовим шляхом", однак США 
мають право на самооборону і захист. "Військовий конфлікт з КНДР буде мати 
руйнівні наслідки", - заявив Йенс Столтенберг, виступаючи в штаб-квартирі 
організації в Брюсселі. Столтенберг також зазначив, що у США є право на 
самооборону і на захист своїх союзників, однак "ніхто в світі не бажає вирішувати 
питання з КНДР військовим шляхом". Він виступив за пошук дипломатичного 
рішення. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північна Корея знову загрожує 
запустити ракети в напрямку острова Гуам, який відноситься до території 
Сполучених Штатів Америки, застерігаючи, що "нерозумні кроки" США змусять 
Пхеньян вжити заходів. У Північній Кореї заявили, що США повинні бути 
приборкані вогнем. 

РБК Україна 
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Зовнішня політика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Внутрішньо- та зовнішньополітичні законодавчі маніпуляції 

Донбасом 
 
6 жовтня, Верховна Рада ухвалила ряд законопроектів щодо Донбасу. 

Законопроект № 7163 «Про особливості державної політики із забезпечення 
державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в 
Донецькій та Луганській областях». У документі, серед іншого, міститься пункт про 
визнання Росії державою-агресором.  

Метою Закону визначено звільнення цих територій і відновлення 
конституційного ладу на них, захист прав, свобод і законних інтересів громадян 
України, які постраждали внаслідок російської агресії, зміцнення незалежності, 
державності, забезпечення єдності і територіальної цілісності української держави 
[1].  

У проекті Закону, зокрема декларується: «Держава Україна не несе 
відповідальності за протиправні дії Російської Федерації як держави-агресора, її 
Збройних сил, інших військових формувань та окупаційної адміністрації на 
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях». Дії України 
в регіоні визначаються як стримування і відсіч російської збройної агресії в 
Донецькій та Луганській областях на підставі Статті 51 Статуту ООН, яка визначає 
право держав на самооборону [2].  

Цей законопроект викликав палке обговорення серед політиків, 
політичних експертів та громадськості. Особливістю є те, що 
реінтеграція окупованих територій має відбуватися політико-
дипломатичним шляхом, також у ньому відсутні слова «АТО» та «війна», 
а у Статті 8 йдеться про залучення ЗСУ для забезпечення безпеки і 
оборони та стримування російської збройної агресії. Багато питань 
виникло і тому, чому в Законі не міститься положень щодо Криму. Ірина 
Луценко представник президента в парламенті повідомила, що у законопроекті про 
реінтеграцію окупованих територій будуть внесені правки, зокрема, щодо 
деокупації Криму [3].  

Законопроект, запропонований Президентом і погоджений із 
західним партнерами, хоча й начебто визнає Росію агресором, 
насправді, має багато невизначеностей. Велике занепокоєння викликає 
Стаття 7 законопроекту, де вказано: «Під час здійснення органами державної влади 
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України, їх посадовими особами політико-дипломатичних засобів із відновлення 
територіальної цілісності України в межах міжнародно-визнаного кордону України 
забезпечується пріоритетність виконання безпекових положень Мінського 
протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року 
та «Комплексу заходів» від 12 лютого 2015 року з метою створення необхідних умов 
для політичного врегулювання відповідно до норм і принципів міжнародного 
права» [4]. Мабуть, це перший документ у якому згадуються Мінські 
домовленості а це означає, що Україна на законодавчому рівні визнає 
Мінські угоди і так зобов’язується їх виконувати. Це може призвести до 
виборів у так званих ДНР та ЛНР фактично ще до виведення російських військ і до 
передачі України контролю над її державним кордоном з Росією. Окрім того, це 
означає визнання на законодавчому рівні і ватажків ЛНР та ДНР, що є 
неприпустимо. По-суті, це капітуляція України.   

Як зазначає директор Центру досліджень проблем громадянського 
суспільства Віталій Кулик: «Україна таким чином введе в своє законодавче поле 
Мінські угоди, які підписані сепаратистами і бандитами – Захарченком і 
Плотницьким. Збувається найкраща мрія Путіна про те, що це внутрішній 
громадянський конфлікт в Україні. А Росія може виступати в якості миротворця і 
претендувати на участь у майбутній операції місії ООН» [5]. 

Також був схвалений ще один проект президентського Закону «Про 
особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та 
Луганської областей». Цей Закон був ухвалений в 2014 році, дія якого закінчилася 
18 жовтня 2017 року. Парламент ухвалив цей законопроект в цілому та вніс зміни 
до Закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах 
Донецької та Луганської областей» від 2014 року, однак виклавши Статтю 1 у новій 
редакції, згідно з якою, особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО 
вводиться на рік. Населені пункти і райони, де буде цей особливий порядок, 
визначає Верховна Рада [6]. 

На переконання військового експерта Дмитра Снєгирьова, завершення дії 
цього Закону лише на руку Україні. Однак, як зазначає фахівець, у Росії 
одразу заявили, що вихід України з цього Закону розглядатиметься як 
деструктивна позиція, поставить під сумнів договороспроможність 
країни і сам момент примирення на сході держави. Тобто, зауважує експерт, 
Росія починає диктувати свої умови. «Кремль тисне не стільки на Київ, скільки на 
Захід. В першу чергу, на Німеччину. Тобто весь позитив, що Росію визнають 
країною-окупантом, перекреслюється», - зазначив експерт [5].  

Ухвалення цього Законопроекту є вигідним країнам Заходу так як вони 
намагаються прискорити імплементацію і безпекової, і політичної частин Мінських 
угод, однак такий стан речей може призвести до виборів в ОРДЛО, результат яких 
цілком передбачуваний і може призвести до легалізації ЛНР та ДНР на Сході 
держави.  

Таким чином твердження деяких політичних аналітиків, що це гібридне 
законодавство призначено для продовження гібридного миру цілком виправдане. 
З однієї сторони воно визначає нові умови і право використання ЗСУ, а з іншого 
боку знімає відповідальність з керівництва за невиконання законодавчо 
визначених обов’язків щодо оборони держави. Очевидно, що прийняття згаданих 
Законів не пришвидшить повернення окупованого Донбасу та Криму до України, 
проте, воно породжує ряд невизначеностей що є яскравою рисою гібридної війни і 
ускладнюють вирішення конфлікту.  

 
1. https://www.radiosvoboda.org/a/news/28798144.html 
2. http://www.pravda.com.ua/news/2017/10/3/7157137/ 

https://www.radiosvoboda.org/a/news/28798144.html
http://www.pravda.com.ua/news/2017/10/3/7157137/
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3. https://www.unian.ua/politics/2179336-u-poroshenka-obitsyayut-vnesti-v-
zakonoproekt-po-donbasu-pravki-schodo-krimu.html 

4. http://www.pravda.com.ua/news/2017/10/3/7157137/ 
5. http://24tv.ua/ukrayina_tag1119?utm_source=seocopy 
6. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1680-18 

 

 

Двосторонні відносини 

 
Катар 

Україна і Катар готові до активізації співпраці 
04.10.2017 

4 жовтня 2017 року Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 
перебував з робочим візитом у Державі Катар, під час якого відбулися його зустрічі 
з Прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ шейхом Абдуллою бін Нассером 
Аль Тані, Міністром закордонних справ шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом 
Аль Тані та Державним міністром закордонних справ Катару Султаном Аль-
Мрейхі.     

У ході переговорів було наголошено на важливості підтримки регулярного 
політичного діалогу між двома державами, підкреслено обопільний інтерес до 
активізації торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, відзначено 
існуючий потенціал для поглиблення енергетичного співробітництва та взаємодії у 
сфері сільського господарства. 

Катарській стороні було висловлено подяку за послідовну позицію та 
підтримку міжнародних ініціатив України, спрямованих на захист суверенітету, 
незалежності та територіальної цілісності нашої держави. 

Під час перебування у м.Доха Павло Клімкін зустрівся також із членом 
правлячої родини Катару, Головою Ради директорів катарської будівельно-
девелоперської компанії «Аамаль», заступником Глави правління «Фейсал 
Холдингу» шейхом Мухаммедом бін Фейсалом бін Касемом Аль Тані, з яким було 
обговорено перспективи залучення катарського приватного капіталу для 
інвестування у такі сектори української економіки як нерухомість, медично-
рекреаційний туризм, готельний бізнес тощо.       

Павло Клімкін дав інтерв’ю представникам провідних ЗМІ Катару, в якому 
висвітлив основні пріоритети українсько-катарських взаємин із акцентом на 
важливості розширення договірно-правової бази двосторонніх відносин шляхом 
скорішого укладення низки готових до підписання міжурядових угод торговельно-
економічного характеру.    

Міністерство закордонних справ України 
 

 

Індія 
Павло Клімкін здійснив офіційний  візит в Індію 

06.10.2017 

5-6 жовтня 2017 р. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 
перебував з офіційним візитом в Республіці Індія. У рамках візиту 5 жовтня Міністр 
закордонних справ України Павло Клімкін провів переговори із Міністром 
закордонних справ Республіки Індія Сушмою Сварадж, державними міністрами 
закордонних справ Мобашаром Акбаром та Віджеєм Сінгхом. 

У ході переговорів було розглянуто весь спектр питань двосторонніх відносин 
та широкий комплекс глобальних та регіональних проблем. Сторони погодилися із 
необхідністю суттєвої активізації українсько-індійського політичного діалогу та у 
принциповому плані домовилися щодо обміну візитами на найвищому рівні у 2018 
році. 

https://www.unian.ua/politics/2179336-u-poroshenka-obitsyayut-vnesti-v-zakonoproekt-po-donbasu-pravki-schodo-krimu.html
https://www.unian.ua/politics/2179336-u-poroshenka-obitsyayut-vnesti-v-zakonoproekt-po-donbasu-pravki-schodo-krimu.html
http://www.pravda.com.ua/news/2017/10/3/7157137/
http://24tv.ua/ukrayina_tag1119?utm_source=seocopy
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Окремо було відзначено помітне пожвавлення двостороннього економічного 
співробітництва та офіційних і ділових контактів у цій галузі. 
Підтверджено домовленості щодо проведення чергового засідання Спільної 
міжурядової комісії по торговельному, економічному, науковому, технічному, 
промисловому і культурному співробітництву у Києві у листопаді 2017 р. 
Сторони також позитивно оцінили помітне пожвавлення співпраці і у культурно-
гуманітарній сфері. 

Цього ж дня Міністр закордонних справ України Павло Клімкін дав інтерв`ю 
одній з провідних газет Індії «The Hindu». В інтерв`ю було проаналізовано 
сучасний стан та перспективи українсько-індійських відносин на найголовніших 
напрямках, що становлять взаємний інтерес, а також наголошено на готовності 
України до подальшої активізації двосторонніх контактів з Індією у всіх ключових 
сферах. 

Окремо було відзначено нові позитивні тенденції у взаєминах між нашими 
державами. Зокрема, протягом 2016-2017 років. було зафіксовано рекордну за всю 
історію дипломатичних відносин між Україною та Індією кількість індійських 
студентів, які виявили бажання здобувати вищу освіту в українських ВНЗ – понад 
4000 осіб. 

Окрім того, вперше сторони вийшли на такий вельми цікавий та 
перспективний напрямок співпраці, як спільне кіновиробництво на території 
України. 

6 жовтня відбулася зустріч Міністра закордонних справ України Павла 
Клімкіна з почесними консулами України у державах регіону Південної Азії. У 
заході взяли участь почесні консули в Мумбаї (Індія), Непалі та Шрі-Ланці. 
У ході бесіди Міністр наголосив на необхідності подальшої активізації роботи 
почесних консульських установ України, передусім, у плані захисту на території 
їхніх консульських округів інтересів та прав українських юридичних та фізичних 
осіб. 

Були поставлені конкретні завдання кожному з Почесних консулів щодо 
сприяння просуванню на ринки південноазійських країн української експортної 
продукції, започаткуванню спільних економічних проектів, розвитку культурно-
гуманітарних контактів, популяризації іміджу України. 

Міністерство закордонних справ України 

 
 

 

Туреччина 
Зустріч Президентів України та Туреччини: Наша мета – 

поглиблення стратегічного партнерства між двома країнами 
09.10.2017 

«Сьогоднішня зустріч відбувається в особливому історичному контексті, 
коли ми відзначаємо 25-у річницю дипломатичних відносин між Україною та 
Туреччиною. За цей час ми вийшли на рівень справжнього стратегічного 
партнерства і це партнерство обумовлено традицією вікової дружби та спільністю 
багатьох інтересів», - сказав Президент України Петро Порошенко під час зустрічі 
з представниками ЗМІ за підсумками переговорів з Президентом Туреччини. 

«Наша мета – поглиблення стратегічного партнерства між Україною та 
Туреччиною. Наша мета – на основі поваги до міжнародного права забезпечити 
довіру, стабільність, сталий розвиток та процвітання у цілому регіоні», - зазначив 
Президент. 

Глава Української держави також наголосив, що свідченням стратегічного 
характеру партнерства між нашими країнами є результати сьогоднішнього 
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засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною, яке 
відбулося в «довірливій та конструктивній атмосфері». 

«Засідання Стратегічної ради – це унікальна можливість обговорити всі без 
виключення питання, які стоять сьогодні на порядку денному відносин між 
нашими державами і також нагода задати напрямок і тональність взаємодії на 
найближче майбутнє», - підкреслив Петро Порошенко. 

Президент України також відзначив, що «стратегічне партнерство між 
Україною та Туреччиною – це не абстракція, воно має потужну практичну складову, 
яка поступово зміцнюється». «Ми можемо констатувати, що поглиблюється 
співпраця в оборонній, оборонно-промисловій та авіакосмічній сферах», - сказав 
Петро Порошенко. 

«Наші стосунки з нашим другом і стратегічним партнером Україною з 
кожним днем розвиваються і поглиблюються», - сказав, в свою чергу, Президент 
Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та додав, що фундаментом відносин між двома 
країнами, які склалися протягом останніх 25-ти років, є «дружба, солідарність та 
співробітництво». 

Глави обох держав висловили задоволення підсумками сьогоднішньої 
роботи, які свідчать про те, що Україна та Туреччина прагнуть і готові до активізації 
двостороннього діалогу та взаємодії на всіх рівнях у дусі довіри і взаємної поваги. 

 Інтернет-представництво президента України 

 
 

Угорщина   
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін здійснив 

робочий візит до Угорщини 
12.10.2017 

У рамках переговорів Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з 
Міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Петером Сійярто основна 
увага була приділена питанню нового Закону України «Про освіту». 

Угорській стороні було детально роз'яснено зміст освітньої реформи та 
представлено аргументи щодо безпідставності побоювань щодо забезпечення прав 
угорської меншини. П.Клімкін наголосив, що документ повністю відповідає 
міжнародним стандартам, Україна передала освітній закон  на експертизу до 
Венеціанської Комісії, щоб зняти будь-які занепокоєння. 

Готовність до діалогу в процесі імплементації освітньої реформи в Україні та 
започаткування консультації щодо конкретних  питань, пов'язаних з мовою освіти 
угорської національної меншини - шлях до порозуміння. У цьому зв'язку 
підтверджено візит Міністра людських ресурсів Золтана Балога до України 19 
жовтня. 

П.Клімкін звернувся з проханням про подальшу підтримку в протидії 
російській агресії, відновленні миру і територіальної цілісності України, 
подякувавши за допомогу, яка надається у лікування поранених українських 
військових, оздоровленні дітей з сімей учасників АТО, гуманітарну допомогу. 
Були обговорені також питання українсько-угорського торговельно-економічного 
співробітництва. 

Міністр П.Клімкін зустрівся зі Співголовою партії «Політика може бути 
іншою», Головою парламентської фракції партії Б.Сел, активом української 
громади в Угорщині, виступив на центральному угорському телеканалі «М1» та дав 
інтерв’ю угорському телеканалу «Гір ТВ». 

В ході візиту Міністр разом з представниками української громади поклав 
вінки до пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні. 

Міністерство закордонних справ України 
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Румунія 
13 жовтня Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 

здійснив робочий візит домБухареста 
13.10.2017 

Міністр Павло Клімкін провів переговори з Міністром закордонних справ 
Румунії Теодором Мелешкану, Міністром з питань румунів звідусіль пані Андреєю 
Пестирнак, делегацією Парламенту Румунії з питань ініціювання діалогу з 
українськими інституціями для забезпечення захисту прав громадян, які належать 
до румунської меншини в Україні. 

Павло Клімкін поінформував представників румунської сторони щодо 
Закону України про освіту, наголосивши, що метою статті 7 є розширення 
можливостей для самореалізації представників національних меншин.  
Повідомлено про готовність до діалогу з представниками румунської національної 
меншини в Україні та співпраці з Румунією, спільних дій щодо імплементації 
Закону "Про освіту" в рамках підготовки закону про середню освіту та навчальних 
програм з урахуванням висновків Венеціанської Комісії. 

Під час зустрічі з Міністром закордонних справ Румунії Теодором 
Мелешкану було також обговорено широкий спектр питань двостороннього 
порядку денного, які становлять стратегічний інтерес для двох країн, продовження 
економічної співпраці, у тому числі в рамках реалізації домовленостей другого 
засідання Українсько-Румунської Спільної Комісії з питань економічного, 
промислового, наукового та технічного співробітництва. 

Були обговорені питання транскордонного співробітництва, розширення 
інфраструктури на пунктах пропуску через спільний українсько-румунський 
кордон та співпраця у забезпеченні освітніх потреб обох національних меншин. 
Міністр закордонних справ Румунії Теодор Мелешкану підтвердив незмінну 
позицію Румунії у питаннях суверенітету та територіальної цілісності України, 
продовження санкційного режиму стосовно Російської Федерації, підтримки 
євроінтеграційних прагнень України, зокрема під час 5-го саміту «Східного 
партнерства». 

За результатами проведених переговорів глави зовнішньополітичних 
відомств України та Румунії дали спільну прес-конференцію для румунських 
засобів масової інформації. 

У ході візиту П.Клімкін дав інтерв’ю провідним румунським ЗМІ: каналу 
новин «РеалітатяТВ» і газеті «Лібертатя». 

 Міністерство закордонних справ України 

 
Мальта  

Ми створили сприятливі політичні рамки для активізації 
співпраці з дуже широкого кола питань – Президент про українсько-

мальтійське співробітництво 
17.10.2017 

Під час державного візиту в Україну Президента Республіки Мальта Марі-
Луїз Колейро Преки, відбулися надзвичайно ефективні переговори та були 
продовжені предметні домовленості, досягнуті в ході візиту на Мальту в травні 
поточного року Глави Української держави. Про це повідомив Президент Петро 
Порошенко на прес-конференції за підсумками переговорів. 

«Ми з пані Президентом відзначили надзвичайно високий рівень 
політичного діалогу між нашими державами і між нами, як Президентами. По суті, 
нами створено сприятливі політичні рамки для активізації співпраці з дуже 
широкого кола питань. В першу чергу, питань торговельно-економічної співпраці», 
- сказав Петро Порошенко. За його словами, лише за вісім місяців поточного року 
товарообіг між Україною та Мальтою зріс на рекордних 26%. 
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Серед перспективних напрямків, які обговорювалися на переговорах: обмін 
сучасними технологіями, в тому числі і в сфері енергоефективності, 
енергозберігання, розвиток інжинірингових послуг, будівництво інфраструктури, 
співпраця в галузі охорони здоров’я, фармакології, секторі фінансових операцій, 
інформаційних технологій. 

На переконання Президента, Мальта є для українського бізнесу воротами на 
ринок Північної Африки, адже маючи абсолютно ексклюзивний досвід, маючи 
дуже тверді політичні стосунки, вона може надавати послуги – від логістичних, до 
консалтингових – представникам не тільки великого, а й малого та середнього 
бізнесу України. 

«Сьогодні були проведені детальні переговори щодо логістичних послуг 
експортерам української аграрної продукції, машинобудування. Ми домовились 
досягти величезного прогресу в цій надзвичайно важливій сфері з залученням 
Мальти як де-факто логістичного і дистрибуційного хаба», - констатував Глава 
держави. 

В цьому контексті сторони домовились продовжити використовувати такі 
ефективні інструменти двосторонньої співпраці як цільові бізнес-місії. За словами 
Петра Порошенка, значно сприятиме спрощенню контактів між представниками 
бізнесу, веденню бізнесу в наших державах і підписана Конвенція про уникнення 
подвійного оподаткування, що захистить взаємні інвестиції, зробить більш чіткою 
і зрозумілою ефективну співпрацю в рамках торговельно-економічних відносин. 
Він подякував Президенту Мальти за значну кількість представників мальтійського 
бізнесу, які супроводжують її делегацію під час візиту в Україну. Під час перемовин 
також було домовлено про започаткування постійно діючої українсько-
мальтійської ради співробітництва у сфері сучасних технологій і надання послуг. 
Окрема увага була приділена співпраці в галузі освіти, науки, молоді та спорту. 
Українська та мальтійська сторони підписали Програму співробітництва у 
молодіжній сфері, сфері фізичної культури на 2018-2019 роки. Документ, за 
словами Президента, надаватиме можливості підготовки національних команд, 
включаючи підготовку олімпійських – українських на Мальті і мальтійських в 
Україні. 

Президент Мальти Марі-Луїз Колейро Прека, в свою чергу, подякувала 
Президенту України за теплий прийом та гостинність. «Це історичний візит до 
України. Ми маємо використати цей унікальний момент. Нам потрібно значно 
посилити нашу співпрацю», - сказала вона. 

Марі-Луїз Колейро Прека наголосила, що її візит спрямований на значну 
активізацію двосторонніх відносин заради процвітання та майбутніх поколінь двох 
народів, а також підкреслила, що до складу її делегації, крім чисельної команди 
урядовців, увійшла велика група потужних підприємців, які зацікавлені розпочати 
бізнес в Україні. 

Україна та Мальта домовилися про створення необхідних умов для реалізації 
спільних проектів в сфері готельного бізнесу, освіти, вивчення англійської мови 
тощо. При цьому Президент Мальти наголосила, що «туризм, готельний бізнес, 
навчання та вивчення англійської мови є не просто бізнесом, а сприятиме значною 
мірою розвитку міжлюдських контактів». 

«Ці проекти дозволять зблизити наші народи та сприятимуть дружбі та 
співробітництву між мальтійцями та українцями», - сказала Марі-Луїз Колейро 
Прека. 

Президент Мальти також відзначила успіх системних реформ в Україні та 
висловила впевненість в успішному та взаємовигідному співробітництву між 

нашими країнами. 
 Інтернет-представництво президента України 
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Опір російській гібридній війні 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

Закон «Про освіту» як лакмусовий папірець російського 

інформаційного засилля в країнах Європи 
 

5 вересня 2017 року Верховна Рада України ухвалила новий Закон «Про 
освіту», яким передбачаються довгоочікувані реформи в освітній галузі. Однак, 
головною його особливістю, яка розпалила гарячі дискусії європейських країн 
сусідів стала Стаття 7, у якій визначено: «Мовою освітнього процесу в закладах 
освіти є державна мова» [1]. Відповідно до Закону національні меншини матимуть 
право вивчати усі предмети рідною мовою до 5 класу, а надалі мовою меншин може 
викладатися лише кілька предметів.  

Одразу ж після підписання Закону Росія, Угорщина, Румунія, Польща, 
Молдова жорстко відреагували на прийняття такого законодавства. На їх думку, 
Закон порушує права національних меншин. До такої думки пристали Греція і 
Болгарія. У листі до міністра закордонних справ України, Генсека Ради Європи, 
верховного комісара ОБСЄ Міністри закордонних справ Румунії, Угорщини, Греції 
та Болгарії просять не вводити в дію положення згаданого Закону щодо мови 
навчання. 

До прикладу, Росія закликала уряди всіх країн вжити заходів з метою 
скасування Україною нового Закону про освіту. Офіційний представник 
російського МЗС Марія Захарова заявила:   «Український Закон про освіту, ще раз 
нагадаю, він був підписаний президентом цієї країни 25 вересня, порушує 
основоположні принципи, закріплені в документах ООН, ОБСЄ і Ради Європи, і, 
безумовно, суперечить зобов'язанням України в цих міжнародних організаціях» 
[2].  

Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко на зустрічі з головою 
Держзборів Угорщини Ласло Кевером заявила, що Росія не може допустити, щоб 
цей Закон набув чинності в Україні, тому що він грубо порушує всі міжнародні 
документи, конвенції, які гарантують і вимагають від усіх держав суворого 
дотримання прав національних меншин. Більше того, Матвієнко чомусь 
згадала про європейські цінності, які Кремль не тільки не сприймає, а й 
всіляко їх компрометує і протиставляє власні, так би мовити 
«кремлівські», які ґрунтуються та тотальній брехні як власному народу 
так і міжнародній спільноті. Зокрема вона сказала: «Ми будемо діяти, щоб 
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змусити Україну відповідати європейським цінностям і змінити цей закон, 
прибрати всі дискримінаційні заходи» [3].   

У заяві МЗС РФ щодо прийняття Закону «Про освіту» Кремль вказує, що  в 
Україні встановлюються жорсткі обмеження на використання мов національних 
меншин з перспективою їх повного вимивання з освітньої системи цієї країни до 
2020 р. І цілком передбачувано, що у заяві Кремль не обійшов стару тему про 
обмеження прав російськомовних. Зокрема в ній зазначено:  «Хоча в законі 
російську мову не згадується, очевидно, що головною метою нинішніх українських 
законотворців є максимальне обмеження інтересів мільйонів російськомовних 
жителів України»[4].  

Занепокоєння сусідів набуло характеру демаршів. Президент Румунії Клаус 
Йоганніс не лише скасував власний візит до Києва, запланований на жовтень, але і 
не має намірів приймати у Бухаресті голову Верховної Ради Андрія Парубія [5]. 

Проте, найбільший галас здійняли угорці. Міністр закордонних справ 
Угорщини Петер Сиярто розкритикував прийнятий Верховною Радою Закон про 
освіту і підкреслив, що він порушує права угорської меншини. Угорщина 
звернулася зі скаргою до Генерального секретаря ОБСЄ, уповноваженого в 
організації у справах нацменшин і чинного голови ОБСЄ, а також до верховного 
комісара ООН з прав людини і комісара ЄС з питань розширення та європейської 
політики добросусідства через освітній закон України [6]. Водночас голова МЗС 
Угорщини відмовився зустрічатися з Клімкіним під час свого візиту до Закарпаття, 
а 9 жовтня він заявив, що Угорщина наполягатиме на перегляді Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС.  Польща виступила проти такої ініціативи.  

«Україна встромила Угорщині ножа в спину, внісши зміни до Закону про 
освіту, який сильно порушує права угорської меншини», – заявив Сійярто, 
відзначивши, що Угорщина вважає закон ганебним [6]. Міністр Сійярто 
розпорядився, щоб угорські дипломати не підтримували жодної української 
ініціативи та важливих для України рішень у міжнародних організаціях. Як відомо 
у прем’єр-міністра Угорщини Орбана та Моквою досить теплі відносини. Деякі 
європейські політики вже висловлювали занепокоєння з цього приводу. Таким 
чином, підтримуючи ескалацію навколо українського закону Орбан 
підтримує Кремль.  

12 жовтня відбулися термінові дебати в ПАРЕ щодо Закону України «Про 
освіту». Члени Парламентської асамблеї Ради Європи жорстко розкритикували 
український освітній закон. У ПАРЕ  заявили, що норми українського Закону не 
забезпечують баланс між офіційною мовою і мовами нацменшин. «В Україні 
відбувається дикий печерний націоналізм, ПАРЄ має вимагати в України 
скасування закону про освіту», - заявив молдавський депутат Влад Батрінча [7]. За 
результатами дебатів було прийнято резолюцію з рекомендаціями для України.  

У роз'ясненні міністерства освіти України йдеться, що Стаття 7, яка регулює 
питання мови навчання у новому Законі «Про освіту», відповідає Конституції 
України та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин [8]. 8 вересня 
Міністерство закордонних справ України направило Закон «Про освіту» на 
експертизу до Венеціанської комісії, результати якої мають бути опубліковані до 
кінці року.  

Прийняття резолюції ПАРЕ є у певній мірі дипломатичною поразкою 
України, адже не вдалося вчасно провести підготовку інформаційного «грунту» з 
метою роз’яснення Закону України «Про освіту» європейським партнерам.  
Натомість Росія накрила всю Європу своїм інформаційним засиллям, і 
судячи з політичних настроїв має успіхи. Окрім того, постійні фінансові 
вливання у сепаратистські рухи (у тому числі і на Закарпатті), 
праворадикальні та ліворадикальні рухи підривають Європу з середини. 
І загравання деяких політичних лідерів з Кремлем на фоні ситуації в 

https://dt.ua/WORLD/ugorschina-rozkritikuvala-noviy-zakon-pro-osvitu-v-ukrayini-253450_.html
https://dt.ua/WORLD/ugorschina-rozkritikuvala-noviy-zakon-pro-osvitu-v-ukrayini-253450_.html
https://dt.ua/WORLD/ugorschina-rozkritikuvala-noviy-zakon-pro-osvitu-v-ukrayini-253450_.html
file:///D:/Users/Lenovo/Downloads/міністерства%20освіти%20України%20йдеться,%20що%20Стаття%207,%20яка%20регулює%20питання%20мови%20навчання%20у%20новому%20законі
file:///D:/Users/Lenovo/Downloads/міністерства%20освіти%20України%20йдеться,%20що%20Стаття%207,%20яка%20регулює%20питання%20мови%20навчання%20у%20новому%20законі
file:///D:/Users/Lenovo/Downloads/міністерства%20освіти%20України%20йдеться,%20що%20Стаття%207,%20яка%20регулює%20питання%20мови%20навчання%20у%20новому%20законі


INTERNATIONAL WEEKLY # 15 (01.10.2017 — 18.10.12017)  24 of 19 

 

24 of 24 

Україні може мати плачевні наслідки для цілісності усієї Європейської 
спільноти.   

Щодо Закону України «Про освіту» варто визнати, що даний Закон 
є фаховим і прогресивним, а головне - захищає національні інтереси 
України і разом з тим не несе ніякої мовної дискримінації. Тому необхідно 
зосередити усі дипломатичні та інформаційні ресурси на його захист. Україна вже 
має гіркий досвід Донбасу та Криму, де маніпуляції з мовним питанням та надто 
ліберальна мовна політика призвели до їх окупації.  А різкі заяви Росії, Румунії 
та Угорщини  щодо мови навчання в Україні це не що інше як втручання 
у внутрішні справи України. Варто відзначити, що в Угорщині  майже не 
реально отримати її громадянство не знаючи угорської мови. То у чому 
ж український Закон порушує права угорської національної меншини в 
Україні коли в деяких населених пунктах Закарпаття діти і дорослі 
взагалі не знають української мови, натомість розмовляють тільки 
угорською? А вони ж є громадянами України. І чому від України 
вимагається легалізувати незнання державної мови? Відстоювання Закону 
України «Про освіту» є питанням національної безпеки відтак не можна допускати 
його зміни в інтересах інших держав.  
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