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 Біляковська Христина 

СПІВРОБІТНИЦТВО ОБСЄ З УКРАЇНОЮ У ФОРМУВАННІ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ 

Christina Bіlyakovsyka 

COOPERATION WITH UKRAINE OSCE IN SHAPING EUROPEAN 

SECURITY 

 

З прийняттям Україною незалежності та вибором західноєвропейського 

напрямку зовнішньої політики виникла необхідність у приєднанні до 

багатьох міжнародних організацій: Організації об’єднаних націй,  

Єропейського банку реконструкції та розвитку, Міжнародного валютного 

фонду та інши. Повноправним членом організації з безпеки і співробітництва 

в Європі  Україна стала з 30 січня 1992 року коли перший Президент 

незалежної України Л. Кравчук підписав Гельсінкський акт. 

Діяльність України у рамках Організації з безпеки і співробітництва в 

Європі є важливим чинником доповнення та розширення стабільності й 

безпеки в Європі. Особливе значення для формування системи європейської 

безпеки та стабільності має активізація спільних зусиль України та ОБСЄ із 

вирішення кризи на сході нашої держави та припинення війни. 

В період складних міжнародних (ОБСЄ) - значуща інституція, яка 

відображає  важливі еволюційні процеси, які відбуваються на Європейському 

континенті. Як регіональна структура, ОБСЄ - найширша за своїм складом 

організація у сфері безпеки в Європі. Цей інститут став центром ухвалення 

найважливіших рішень у галузі безпеки й оборони.  

Основна мета цієї організації - раннє попередження та вирішення 

конфліктів  з елементами посткризової перебудови . Учасники ОБСЄ 

намагаються вирішувати усі конфлікти застосовуючи методи превентивної 

дипломатії.  Тому, ОБСЄ вирішує широкий спектр питань безпеки: контроль 

над озброєнням; превентивна дипломатія, запобігання конфліктам, 

урегулювання криз і постконфліктне відновлення, протидія тероризму, 

захист прав людини, розгляд питань економічної та екологічної безпеки. 

Як повноправний член цієї безпекової організації, Україна: 

 відіграє конструктивну об’єднувальну роль у  міжнародному 

діалозі, що відбувається на платформі ОБСЄ з урахуванням 

інтересів усіх держав-учасниць;  

 проводить активну зовнішню політику, яка ґрунтується на 

дотриманні принципів і норм ОБСЄ щодо непорушності 

європейських кордонів - основи усієї системи безпеки. 
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Станом на 2017 рік дуже важливо розглядати питання ролі і стану 

відносин між Україною та ОБСЄ у врегулюванні конфлікту на Сході. 

Аналізуємо період від початку конфлікту, тобто від анексії Криму. Беручи це 

до уваги лютому 2014го істотно зросла роль ОБСЄ щодо послаблення 

напруженості у відносинах між Україною та Росією і сприяння мирному 

врегулюванню конфлікту на Сході України.  

21 березня 2014 року Постійна Рада ОБСЄ на підставі запиту 

українського уряду ухвалила рішення про створення Спеціальної 

моніторингової місії (СММ) в Україні, мандат якої поширюється на всю 

територію держави для взаємодії місії з органами влади всіх рівнів, 

представниками громадянського суспільства, етнічними та релігійними 

групами, місцевими громадами з метою підтримання діалогу та зменшення 

напруження в країні. 

На початку травня 2014 року голова ОБСЄ Д. Буркхальтер (Швейцарія) 

на прохання Президента України П. Порошенка призначив швейцарського 

дипломата, посла Г. Тальявіні з повноваженнями представляти керівні органи 

ОБСЄ в Тристоронній контактній групі, створеній за участю ОБСЄ, України 

та Росії. 

 З червня 2014 року Контактна група провела кілька зустрічей, за 

підсумками яких було істотно полегшено доступ спостерігачів ОБСЄ до зони 

конфлікту на Донбасі. На засіданні Тристоронньої контактної групи в 

Мінську (5 вересня) підписано протокол про припинення вогню. Це був 

першим узгодженим документ, який передбачав початок політичного 

процесу з розв’язання кризи.  

Результатом наступного засідання Контактної групи за участю лідерів 

сепаратистських угруповань Донецька («ДНР») та Луганська («ЛНР») 19–20 

вересня стало підписання більш конкретизованого плану дій з припинення 

вогню  - Меморандуму про виконання положень Протоколу за підсумками 

консультацій Тристоронньої контактної групи щодо кроків, спрямованих на 

імплементацію Мирного плану Президента України П. Порошенка та 

ініціатив Президента Росії В. Путіна. 

Меморандум передбачав, що СММ візьме на себе контроль режиму 

незастосування зброї та моніторинг українськоросійського кордону. В 

пункті 7 документа йшлося про заборону польотів бойової авіації та 

іноземних безпілотних літальних апаратів (БПЛА), за винятком 

використовуваних моніторинговою місією ОБСЄ, уздовж усієї лінії зіткнення 

шириною не менш як 30 кілометрів. У зоні роз’єднання позицій сторін 

передбачалося розмістити групи спостерігачів ОБСЄ. В пункті 9 

меморандуму містилася вимога виведення з території України «всіх 
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іноземних збройних формувань, військової техніки, а також бойовиків і 

найманців… при моніторингу з боку ОБСЄ» . 

Хоча після підписання за посередництва ОБСЄ меморандуму від 19 

вересня 2014 року не відбулося повного припинення воєнних дій, це таки 

забезпечило припинення активних наступальних операцій до січня 2015 року 

та послабило загрозу прямого збройного зіткнення між Росією та Україною. 

Варто зазначити, що місія ОБСЄ не є миротворчою.  

Представники СММ не мали можливості контролювати ситуацію на 

всій довжині кордону в зоні конфлікту. За таких обставин головну роль у 

врегулюванні конфлікту в Донбасі відігравали переговори та різні засоби 

впливу у відносинах між державами ЄС, США та Росією, уключаючи 

застосування економічних санкцій. При цьому восени 2014го уряди 

Німеччини, Франції та США «мінський» формат переговорів за 

посередництва ОБСЄ визнали оптимальним. 

У 2016 році в ОБСЄ чекали поворотного моменту, що все зміниться на 

краще, але так не сталось. Відтак,у  рік головування Німеччини в Організації 

з безпеки та співробітництва в Європі присутність спостерігачів ОБСЄ на 

Донбасі розширилася, а витрати на цю місію зросли більш як на 10% - майже 

до 100 млн. євро. Деякі експерти вважають, що ключовими причинами 

недостатньої ефективності діяльності ОБСЄ в Україні є обмежений бюджет, 

рамки схваленого мандату та відсутність в ОБСЄ міжнародної 

правосуб’єктності, тобто організація не може впливати на виконання її 

рішень країнами-учасницями.  

На початок 2017 року ОБСЄ далі залишається на території України та 

намагається врегулювати конфлікт, але з метою підвищення ефективності 

діяльності ОБСЄ в Україні варто посилити залучення громадських 

організацій, їхню ангажованість у проектах та ініціативах ОБСЄ, а також 

налагодити постійно діючі канали комунікації української громадськості з 

ОБСЄ. 

Отже, активізація співробітництва України з ОБСЄ розглядається як 

один із найважливіших компонентів процесу європейської та 

євроатлантичної інтеграції нашої держави, реалізації національних інтересів 

нашої країни, забезпечення її територіальної цілісності та недоторканості 

кордонів, стабільності, міжнародного визнання, розвитку як демократичної 

правової держави 
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Вапнічна Олена 

ДУМКА КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС ЩОДО СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ 

Elena Vapnichna 

THE VIEW OF EU MEMBER STATES ON THE SITUATION IN EASTERN 

UKRAINE 

 

Як сприймаються в ЄС події в Україні. Наскільки європейці обізнані в 

українській ситуації? 

Відповіді на ці питання можуть дозволити зрозуміти рівень впливу 

російської пропаганди в конкретних країнах ЄС, а отже, покажуть, де Україні 

потрібно докласти зусиль передусім. 

Інститут світової політики вирішив дізнатися відповідь на поставлені 

запитання, тому провів опитування у шести найбільших європейських 

країнах: Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії, Польщі, Іспанії, 

Нідердандах та Швеції. Вибір країн не випадковий - у них сумарно мешкає 

близько 380 млн осіб — 75% від загальної кількості населення 

Європейського Союзу. 

      Опитування проводилися за допомогою компанії TNS Ncompass. 

Були поставленні громадянам даних країн наступні запитання: 

 Війна з Росією 

 Громадянська війна 

 Збройний конфлікт, інспірований Росією 

 Збройний конфлікт, інспірований Заходом 

 Війна між Росією та США/Заходом 

 Антитерористична операція (ATO) 

      Учасники опитування мали оцінити питання від 1-4,   де 1 — 

зовсім не погоджуюсь, 2 — швидше не погоджуюсь, 3 — швидше 

погоджуюсь і 4 — цілком погоджуюсь. 

Отже, результати дослідження показали: 

 Більшість громадян восьми країн-членів ЄС (60%) погоджуються 

з тим, що в Україні відбувається збройний конфлікт, інспірований 

Росією.  

 Найменше громадяни ЄС погоджуються з тим, що конфлікт на 

Сході України інспірований Заходом – 25% респондентів назвали саме 

цю відповідь 

  П‘ята частина мешканців восьми країн-членів ЄС не знають, що 

відбувається в Україні. 
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Респонденти часто погоджувалися з обома або більшою кількістю 

тверджень. Так, 53% опитаних громадян вважають, що в Україні 

відбувається громадянська війна. Водночас 54% переконані, що в Україні 

точиться війна з Росією.  

Такі цифри свідчать, що громадяни держав-членів ЄС не мають 

чітких переконань щодо характеру конфлікту і схильні до сумнівів і 

суперечливих суджень. 

Це є прямим наслідком "гібридності" війни/конфлікту, коли сторони, 

які воюють, не є очевидними для більшості, а способи боротьби не дають 

можливості назвати події на Сході України відкритою війною. 

         Більшість (60%) громадян даних країн погоджуються з тим, що в 

Україні відбувається збройний конфлікт, інспірований Росією. 

Найвищий відсоток тих, хто вважає події на Донбасі збройним 

конфліктом, зрежисованим Росією, живе в  Польщі (75%), а найменший — у 

Франції (46%) та Великій Британії (49%). 

Варіант  «Війна з Росією»  обрала половина респондентів  — 54%. 

Однак лише п‘ята частина з них повністю погоджується з цим твердженням, 

решта — частково. Не згодні вважати протистояння на Сході українсько-

російською війною 27% опитаних. П‘ята частина респондентів не 

визначилася. 

Найбільше серед тих, хто вважає, що Україна воює з  Росією, поляків 

— 64%, найменше — французів та британців (38%). 

На третьому місці опинився варіант — «Громадянська війна». 53% 

мешканців восьми країн-членів ЄС підтримали це визначення. При цьому 

лише 17% респондентів абсолютно погоджуються з цим твердженням. 

Серед тих, хто вважає події в Україні громадянської війною, 

найбільша частка німців (61%). В Італії (59%) та Нідерландах (58%) більше 

половини респондентів також визначають протистояння на Сході України як 

громадянську війну. Менша підтримка цього визначення спостерігається 

серед британців та французів (42%). 

Найменше громадяни ЄС підтримують тезу, що конфлікт на Сході 

України інспірований Заходом — 25% респондентів (лише 7% повністю 

погоджується з цим твердженням). Понад те, половина опитаних (51%) не 

погоджується з цією думкою (і це найбільший відсоток за показником того, з 

чим не згодні респонденти). 

Лише третина респондентів погоджується з офіційною версією 

України. Що в державі проводиться антитерористична операція. 



8 

Цікавим є той факт, що кількість тих, хто погоджується з цією теорією 

(відповідно, 33%), не погоджується (32%) та не визначився щодо неї (35%), 

приблизно однакова. 

Отже, більшість громадян восьми країн-членів ЄС (60%) 

погоджуються з тим, що в Україні відбувається збройний конфлікт, 

інспірований Росією. Найбільше підтримують це твердження поляки (75%). 

Найменше так вважають французи (46%) і британці (49%). 53% опитаних 

вважає, що в Україні відбувається громадянська війна. 

Серед громадян Німеччини та Італії найбільше тих, хто вважає, що в 

Україні громадянська війна (61% та 59% відповідно). Найменше громадяни 

ЄС погоджуються з тим, що конфлікт на Сході України інспірований 

Заходом — 25% респондентів назвали саме цю відповідь. П‘ята частина 

мешканців восьми країн-членів ЄС не знають, що відбувається в Україні. 

 

 

Джиговська Лілія 

РОЛЬ ЄС У ВРЕГУЛЮВАННІ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Lilia Dzhyhovska 

THE ROLE OF THE EU IN RESOLVING THE SITUATION IN UKRAINE 

 

На сьогоднішній день війна на Сході є дуже актуальною  темою, 

оскільки це турбує не лише Україну,а й усю Європу. З метою підтримки 

макроекономічної стабільності країни, Європейський Союз надає нашій 

державі макрофінансову та гуманітарну допомоги. 

Мільйони людей в Україні потребують допомоги через  конфлікт в 

східній частині країни. Продовження бойових дій призвело до збільшення 

вразливості і переміщенню людей як всередині України, так і за її межами. 

Ситуація в області безпеки залишається нестійкою і нестабільною, і 

триваючі порушення режиму припинення вогню серйозно вплинути на 

повсякденне життя людей, що живуть поблизу лінії зіткнення.   

Європейський Союз зберіг гуманітарні аспекти кризи в Україні в своїй 

програмі з перших днів конфлікту і заявляє про свою готовність і далі 

розширювати масштаби своєї підтримки на основі потреб і відповідно до 

вимог ситуації. 

ЄС - Європейська комісія і держави - члени об'єднані - внесли близько 

371 млн. € в гуманітарну та ранню допомогу для відновлення народу 

України,в спільному жесті солідарності з початку кризи. На додаток до 

фінансової допомоги, в натуральній формі була надана 

допомога через механізм цивільного захисту ЄС. 
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Гуманітарна допомога ЄС надходить: постраждалим людям, які 

живуть на непідконтрольних українській владі територіях та по обидва боки 

лінії розмежування; біженцям і внутрішньо переміщеним особам, які 

полишили зону конфлікту; особам, які повернулися до постійного місця 

проживання. 

Протягом 2014-2016 років Збройні Сили України отримали від різних 

країн світу матеріально-технічної та гуманітарної допомоги на суму близько 

3 млрд. грн. За три роки конфлікту знищено або пошкоджено десятки 

лікарень, шкіл та дитячих садочків. Відновлення пошкоджених об’єктів 

відбувається повільно і значна допомога надходить від міжнародних 

структур. 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), у партнерстві з 

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України (Мінрегіон) і Програмою розвитку 

Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) наприкінці минулого року підписали 

угоду про сприяння оптимальному використанню Надзвичайної кредитної 

програми для відновлення України обсягом 200 млн. євро. 

Завдяки підтримці ЄС, у вересні 2016 року найбільший на Донбасі 

національний університет ім. Володимира Даля знову відкрив свої двері. 

Всього на ремонт та закупівлю техніки виділили близько 578 тис. євро. 

16 березня 2017 року голова представництва ЄС Хьюг Мінгареллі 

повідомив, що Україна отримає другий транш макрофінансової допомоги від 

Європейського Союзу протягом найближчих тижнів. Адже за його  словами 

Україна виконала майже всі умови для виділення наступної частини 

макрофінансової допомоги, у розмірі 600 млн. €. ЄС не став чекати, поки 

Україна виконає його вимоги – "лісову" та "пенсійну", по суті, подарувавши 

їх Києву. Тобто можна зробити висновок, що допомога ЄС, що може стати 

шкідливою для України. 

16 січня 2017 року Міністерство оборони України повідомило, що 

Португалія виділить 200 тис. € допомоги для Збройним Силам України на 

закупівлю оснащення та озброєння нелетального характеру. 

Також міністр національної оборони Португалії наголосив 

на готовності подальшої підтримки Португалією прагнення українців 

до незалежності та територіальної цілісності своєї держави. 

Діючий голова ОБСЄ, міністр європейських, інтеграційних та 

закордонних справ Австрії Себастьян Курц повідомив про виділення 

додаткових 2 мільйонів євро на гуманітарну допомогу для жителів Донецької 

та Луганської областей. Сума допомоги становить 2 млн. €. 
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Уряд Італії надав 1 млн. € на підтримку людей, які постраждали в 

результаті конфлікту на сході України. З цього мільйона 700 тис. євро 

передадуть Всесвітній продовольчій програмі (Всесвітня продовольча 

програма ООН) і 300 тис. євро - ЮНІСЕФ, а саме на розмінування та 

навчальні програми для дітей шкільного та дошкільного віку. 

У свою чергу уряд Німеччини надав 3 млн. € допомоги для діяльності 

ВПП в Україні. Але водночас терміново необхідно ВПП більш ніж 30 млн. 

дол. США, щоб забезпечити людей на сході України, які постраждали у 

результаті конфлікту, необхідною продовольчою допомогою до грудня 2017 

року. 

Європейська Комісія виділила 18 млн. € додаткової негайної допомоги 

постраждалим в ході збройного конфлікту на сході України. Кошти будуть 

виділені на покриття витрат на надання термінової медичної допомоги, 

тимчасового житла, води, а також на санітарні потреби. 

Прес-служба МВФ повідомляє, що 3 квітня 2017 року відбудеться 

розгляд питання про виділення чергового траншу у розмірі 1 млрд. доларів 

США. У Міжнародному валютному фонді відзначають певні досягнення за 

програмою співпраці України та МВФ, а також спостерігають 

макроекономічну стабілізацію в країні. 

Петро Порошенко повідомив, що Україна не потребує надання 

військової допомоги зі сторони Заходу, а для того, щоб захищатися від 

агресивної Росії Києву вистачає власної армії. Київ зі своєї сторони виконує 

Мінські угоди, і Донецька і Луганська області вже отримали більше прав на 

самоврядування,  але Росія ігнорує зобов'язання припинити вогонь, вивести 

свої війська і повернути контроль над кордоном. 

Проте дуже важко говорити про макроекономічну допомогу України, 

коли 36% українців навіть нічого не знають про це. 

Близько третини опитаних вважають, що ЄС надає допомогу Україні у 

сфері боротьби з корупцією, близько 22% –  у сфері оборони та безпеки, на 

третій позиції – реформи державного управління (19.3%). На Заході України 

демонструють кращу обізнаність про допомогу ЄС у сфері бізнесу, а також 

оборони та безпеки.  Також на Півночі України відзначали, що ЄС допомагає 

в реформуванні судової системи. 

Отже, роль ЄС у врегулюванні ситуації на Сході має важливе 

значення. Оскільки, без фінансової та гуманітарної допомоги Україна просто 

б не змогла відновити макроекономічну стабільність. Адже зміни, що 

відбулися за ці 2 роки є дуже помітними та безповоротними, Україна навряд 

чи зможе втратити ці позитивні перетворення, які вже були зроблені. 
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Варто зазначити, що забезпечення макроекономічної стабільності має 

ґрунтуватися не виключно на фінансових «вливаннях» МВФ та ЄС, а 

насамперед на власній грошово-кредитній та валютно-фінансовій політиці 

країни. 

Переймаючи досвід іноземних країн та їхніх практик, Україна зможе 

вдосконалювати законодавство, з метою зменшення негативних впливів на 

соціально-економічний розвиток держави, та стимулюватиме нарощення 

інвестиційного, інноваційного, експортного потенціалу економіки. 

 

 

Бабухін Дмитро 

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Dmitry Babuhin 

HUMANITARIAN AID OF EU FOR UKRAINE 

 

Вступ. У данний час справи на сході України так і залишаються 

поганими. Війна виснажує її економічні і людські ресурси, пригнічує 

морально і відкидає назад у розвитку. Багато з країн надають допомогу 

різних видів для подолання проблем в Україні. Найбільше серед них можна 

виділити країни Європейського Союзу, які дуже багато допомагають саме 

гуманітарною підтримкою за весь час ведення військових дій на сході 

держави. 

У цьому переліку наведено список країн, які надали гуманітарну та/або 

військову допомогу Україні під час російсько-української війни 2014—2015 

років (табл. 1).  

 

Таблиця 1 

Надходження гуманітарної допомоги для України від інших країн 

світу у 2014–2015 рр., у національних валютах 

№ Країна Дата Вид допомоги 
Варті

сть 

допомоги 
1  США 

29 

березня 2014 
  

2 
 Норвегія 

29 

червня 2014 
  

3 
 Франція 

7 

липня 2014 
  

4  США 
7 

липня 2014 

2 000 бронежилетів,1 500 наборів 

медичної допомоги, 1 000 спальних 

килимків, 3 600 камуфляжних жакетів, 400 

коробок марлевих бинтів і 1 000 чохлів на 

каски 

23 

000 000 

доларів 

США 
5  Канада 

8 

серпня 2014 

32 тон гуманітарної допомоги 

(шоломи, бронежилети, балістичні 

окуляри, медичні аптечки, спальні мішки, 

намети) 

5 000 

000 

канадських 

доларів ($ 

4,5 млн.) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2014%E2%80%922015)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2014%E2%80%922015)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Norway.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Norway.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_France.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_France.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Canada.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Canada.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
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6 
 Польща 

26 

серпня 2014 

320 тон гуманітарної допомоги 

(продукти харчування з продовженим 

терміном придатності, матраци, ковдри та 

постіль) 

 

7 
 Литва 

2 

вересня 2014 

6 тон гуманітраної допомоги (4600 

сухих пайків, хірургічні халати, 

медикаменти та медичне обладнання) 

 

8 
 Японія 

4 

вересня 2014 
Медикаменти 

2 600 

000 гривень 

9 
 Німеччина 

10 

жовтня 2014 

Мобільні будиночки, польові кухні, 

радіатори, електрогенератори, баки для 

пального і води, зимовий одяг, ковдри, 

спальники і гігієнічні набори 

12 

000 000 євро 

1

0  Данія 

14 

жовтня 2014 
15 авіаційних GPS-навігаторів  

1

1  США 
22 

листопада 

2014 

Не летальна зброя (в тому числі 

мінометні радари) 

118 

000 000 

доларів 

США 
1

2  Данія 

27 

листопада 

2014 

2 фури медичного обладнання  

1

3  Канада 
28 

листопада 

2014 

30 000 зимових курток, 30 000 пар 

штанів, 70 000 пар берців, 4 500 тисяч пар 

рукавичок 

11 

000 000 

канадських 

доларів 
1

4  Польща 
14 

грудня 2014 
380 бинтів, 340 джугтів 

560 

000 грн 

1

5 Словаччина 
16 

грудня 2014 

Електрогенератори і комплекси 

освітлення, медичні матеріали 

380 

000 євро 

1

6 Великобритані

я 

18 

грудня 2014 
Зимова форма та медикаменти  

1

7  США 
20 

грудня 2014 

35 броньованих позашляховиків 

«Volkswagen Amarok» і «Toyota Land 

Cruiser 200», а також 2300 комплектів 

уніформи. 

 

1

8  Польща 
22 

грудня 2014 

255 тон гуманітарної допомоги 

(сухпайки, балаклави, військові рюкзаки, 

фуфайки з довгими рукавами, рукавиці, 

рушники, черевики польові, сумки для 

спорядженн) 

3 500 

000 євро 

1

9  Угорщина 
22 

грудня 2014 

Медичні захисні окуляри, халати, 

одноразові гумові рукавички, ковдри, 

харчові продукти, а також медичні засоби: 

набори для крапельниць, шприци, пакети 

для забору сечі, катетери та допоміжні 

розхідники 

 

2

0  Чехія 
3 

січня 2015 

10 тисяч одиниць зимового 

обмундирування, в тому числі 2 тисячі 

шинелей, 800 пар зимових чобіт і 3 тисячі 

шапок-вушанок 

 

2

1  Литва 
5 

січня 2015 
Елементи озброєння 

50 

000 000 літів 

(17,8 млн 

доларів 

США) 

2

2  Німеччина 
16 

січня 2015 
Медичне обладнання 

100 

000 євро 

2

3  Австралія 
18 

січня 2015 

Зимове взуття, зимові шапки та 

шарфи 

2 680 

000 

австралійськ

их доларів 

(2,3 млн 

доларів 

США) 

2

4  Німеччина 

 Франція 

 Словенія 

 Фінляндія 

 Естонія 

 Латвія 

 Данія 

 Хорватія 

 Австрія 

27 

січня 2015 

85 тон гуманітарної допомоги 

(намети, ковдри, спальні мішки, теплий 

одяг, будівельна плівка для вікон і дахів, а 

також термобілизна, генератори) 

300 

000 000 грн 

2

5  Литва 
5 

лютого2015 
Елементи озброєння  

2

6  Німеччина 
17 

лютого 2015 
50 міношукачів 

100 

000 євро 

2

7 Великобритані

я 

6 

березня 2015 

2000 шоломів марки 6, 150 шоломів 

з вмонтованими приладами нічного 

бачення, 200 GPS-навігаторів, 220 

захищених ноутбуків, 1000 пакетів першої 

медичної допомоги 

800 

000 фунтів 

стерлінгів (1 

300 000 

доларів 

США) 

2

8  США 
25 

березня 2015 
10 бронеавтомобілів HMMWV  

2

9  Чехія 
25 

березня 2015 

Спорядження, черевики з високими 

берцями, зимовий одяг, рюкзаки, намети 
 

3

0  США 
30 

березня 2015 
10 бронеавтомобілів HMMWV  
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/HMMWV
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Czech_Republic.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Czech_Republic.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/HMMWV
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3

1  США 
1 

квітня 2015 

17 броньованих автомобілів Ford 

Ranger 
 

3

2 Європейський 

Союз 

15 

червня 2015 

142 позашляховика, 51 

мікроавтобус, 142 тепловізора і 36 

захищених ноутбуків 

7 000 

000 євро 

3

3  США 
19 

червня 2015 

5 катерів «Willard» Sea Force 730 та 

Sea Force 11M для ВМС України 
 

3

4  США 
18 

липня 2015 
100 бронеавтомобілів HMMWV  

3

5  США 
серпе

нь 2016 

1084 (+1416) од. приладів нічного 

бачення AN/PVS-14 
 

3

6  США 
27 

серпня 2016 

5 (+35) автомобілів швидкої 

допомоги Burtek B4731 
 

3

7  Литва 
2 

вересня 2016 
150 тонн боєприпасів для АК-47  

3

8 

Кана

да 

4 

січня 2017 

11тонн медичного обладнання та 

засобів пожежогасіння 
 

 

Міністри національної оборони Канади Харджит Сінґг Саджан і 

закордонних справ країни Христя Фріланд вирішили продовжити навчальну 

місію Збройних сил Канади в Україні ще на два роки – до кінця березня 2019 

року. Завдяки цій програмі, відомій як «Операція UNIFIER», Збройні сили 

Канади забезпечують військове навчання і допомогу в розбудові 

можливостей особовому складові Збройних сил України. У рамках цієї 

операції близько 200 канадських військових інструкторів із позаминулого 

року проводили заняття з українськими військовослужбовцями на 

Яворівському та Кам’янець-Подільському полігонах. А саме з навчання діям 

у малих групах, розмінування вибухових пристроїв, діяльність військової 

поліції, медичне навчання і модернізація системи тилового забезпечення. 

Окрім того, Збройні сили Канади також нададуть підтримку у здійсненні 

стратегічної інституційної реформи оборонних інституцій України.  

09.12.16 Регіональне представництво Управління верховного комісара 

ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні відправило для 

жителів Донбасу 54 вантажівки з гуманітарною допомогою. 

12.12.16 Європейська комісія виділила 4 млн євро додаткової негайної 

допомоги для гуманітарних потреб на сході України. Загальний обсяг 

гуманітарної допомоги, яку ЄС надав в 2016 році Україні, збільшився до 26,4 

млн євро. 

Мова йде про продукти харчування, воду, надання притулку, 

психосоціальної підтримки та іншої термінової допомоги, зокрема, вугілля 

для опалення. Особливий акцент буде зроблений на захисті населення, а 

також на необхідному доступі до медичних послуг, мобільним клініках, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Europe.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Europe.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/2016
https://uk.wikipedia.org/wiki/AN/PVS-14
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2016
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Lithuania.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Lithuania.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2016
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Canada.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Canada.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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життєво важливих медикаментах і спеціалізованому медичному 

обслуговуванні», – сказано в повідомленні. 

За інформацією ЄС, через конфлікт на сході України в гуманітарної 

допомоги потребують понад 3,1 млн осіб. Від початку кризи в квітні 2014 

року Євросоюз і його держави-члени ЄС надали 371 млн євро гуманітарної 

допомоги. 

21.12.16 Італія виділила Україні 1 млн євро гуманітарної допомоги для 

постраждалих у зоні проведення АТО і шахтах Донбасу. Про це йдеться 

у повідомленні МЗС Італії. 

 «Італія схвалила виділення екстреного внеску у розмірі 1 млн євро, 

який буде розділений на два транші. Так, 700 тисяч євро будуть надані в 

рамках Світової продовольчої програми для розподілу продовольчих пайків 

та грошової допомоги найбільш вразливим верствам цивільного населення, з 

тим, щоб зменшити вплив на людей конфлікту, який відбувається на сході 

України», – заявив глава МЗС Італії Анджеліно Альфано. Ще 300 тис. євро 

будуть виплачені ЮНІСЕФ для фінансування проекту з розмінування. 

«Італійське фінансування дозволить проведення освітніх курсів з 

оцінки ризиків для дітей шкільного і дошкільного віку, які проживають у 

районах, де є наземні міни, залишки небезпечних військових і саморобних 

вибухових пристроїв», – додав Альфано. 

23.12.16 Від імені Святішого Отця на Різдво буде виплачена перша 

частина фінансової допомоги для подолання гуманітарної кризи в країні, 

інформує «Радіо Ватикан». 

Як зазначається, мова йде про суму, що становить майже €6 млн з 

дванадцяти вже зібраних, що будуть призначені для більш ніж двох 

мільйонів постраждалих від військового конфлікту на Донбасі. Гуманітарну 

допомогу надаватимуть людям, які проживають у Донецькій, Луганській, 

Запорізькій, Харківській і Дніпропетровській областях, «незалежно від їх 

релігійних переконань, конфесійної приналежності або етнічного 

походження». 

Як уточнюється у повідомленні Ватикану, збір пожертвувань в 

європейських містах стартував ще 24 квітня 2016 року. Кошти були 

розподілені на підтримку проектів, які стосуються забезпечення продуктами 

харчування, житлом, а також у галузях медицини та гігієни. 

20.02.17 під час свого візиту до України Європейський Комісар з 

гуманітарної допомоги і управління у кризових ситуаціях Христос 

Стиліанідес оголосив про виділення Євросоюзом додаткових коштів людям, 

постраждалим від конфлікту на сході України. Надана допомога стосується 

питної води, пального, свічок, факелів, матраців, зимового одягу, 

http://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/ministro-alfano-a-ucraina-dall.html
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будівельних матеріалів, ліків і медичного устаткування.Також Єврокомісія 

допомагає українським біженцям у Білорусі та Росії; це відбувається за 

допомогою товариств Червоного хреста у відповідних країнах.Найчастіше 

гуманітарну допомогу надають у формі готівки або купонів, сприяючи у 

такий спосіб максимальній ефективності та зберігаючи гідність 

постраждалих. Отримувачі такої допомоги мають змогу придбати предмети 

першої необхідності у місцевих магазинах та на ринках, підтримуючи таким 

чином місцеву економіку. 

На 1 березня 2017 року y Збройних Силах України проведено 

інвентаризацію транспортних засобів, наданих військовим частинам як 

благодійна (волонтерська) допомога. За результатом проведення 

інвентаризації встановлено, що станом на 1 березня 2017 року у військових 

частинах (установах) Збройних Сил України знаходиться 1530 одиниць 

транспортних засобів, наданих військовим частинам у якості благодійної 

(волонтерської) допомоги, з них: виробництва країн СНД - 341 од., 

іноземного виробництва - 1189 од.  

За підрахунками міжнародних гуманітарних організацій у 2017 році  

3,8 млн.  осіб потребують допомоги. У Плані гуманітарного реагування 

передбачено допомогу 2,6 млн. осіб на загальну суму 214 млн.  дол. у 2016 

році Планом гуманітарного реагування було передбачено 298 млн. дол. 

План гуманітарного реагування 2017, який розроблено міжнародними 

організаціями за підтримки Уряду України, враховує увесь спектр потреб для 

покращення гуманітарної ситуації на сході України, і його реалізація 

залежить від спільних зусиль Уряду України, міжнародних організації та 

країн-донорів. 

Висновок. Незважаючи на етнічну приналежність, релігію, політичні 

погляди люди вміють бачити суть проблеми, безкорисно допомагати тим хто 

її потребує і є заручником ситуації. 

Таким чином, гуманітарна допомога протягом 2014 – поч. 2017 р. стала 

важливим внеском у подолання наслідків російської агресії. При цьому 

важливо, що джерелом допомоги є не лише ЄС, але і уряди та громадяни 

інших  країн.  

Ввоєнний конфлікт на сході України ще не завершений. Остаточні 

підрахунки всієї гуманітарної допомоги ЄС та країн-учасниць ще попереду.  

На даний момент порушена дуже важлива  проблема в цілому, а також багато 

питань, що стосується  напрямків допомоги, охопленість постраждалих, 

взаємодія з місцевою та центральною владою України, і т.д. Але ще не 

вирішені питання для України  залишатимуться актуальними і надалі. 
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Кушвара Наталія 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПІДТРИМКА ЄС ЯК ІНСТРУМЕНТ БОРОТЬБИ З 

ВІЙНОЮ НА СХОДІ УКРАЇНИ 

Natalia Kushvara 

INVESTMENT SUPPORT EU AS A TOOL TO FIGHT THE WAR IN 

EASTERN UKRAINE 

 

Вступ. Для забезпечення України військовою технікою для боротьби з 

війною на сході потрібна наявність фінансових ресурсів,що надає лише 

стійка економіка. На жаль, в теперішньому  стані економіки Україна не може 

вирішиити всі свої проблеми сама.  Саме завдяки інвестиційній допомозі ЄС 

наша держава може вийти на стійкий шлях розвитку. Надходження прямих 

іноземних інвестицій може дати хороший імпульс для пожвавлення її 

економіки.  

Європейський Союз є одним із основних зовнішньоекономічних 

партнерів України. В умовах по- силення глобалізаційних інтеграційних 

процесів реалізація економічного потенціалу країни в міжнародному поділі 

праці є головним критерієм конкурентоспроможності національної 

економіки. Економічні відносини між Україною та ЄС мають три традиційні 

пріоритети: зовнішня торгівля, інвестиції, міграція.  

Іноземні інвестиції є одним із головних чинників, які можуть 

забезпечити необхідні структурні реформи економіки України та найкращим 

чином реалізувати її економічний потенціал. Роль іноземних інвестицій 

зростає внаслідок недостатності власних інвестиційних ресурсів, 

поступового занепаду традиційних для країни галузей економіки. У першу 

чергу це стосується чорної металургії, вугільної галузі, важкого 

машинобудування, теплової електроенергетики, нафтохімічної промисло- 

вості. Тому дослідження інвестиційних аспектів взаємодії України з 

Євросоюзом є досить актуальним у сучасних умовах розвитку інтеграційних 

процесів  

Слід добре усвідомити, що за іноземними інвестиціями стоять 

впровадження нових технологій, випуск нових видів продукції, новий стиль 

менеджменту, використання всього кращого з практики зарубіжного бізнесу  

На рис. 1 наведено обсяги та динаміку прямих іноземних інвестицій 

(ПІІ) в економіку України за 2005– 2016 рр.  
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За період 2005–2013 рр. обсяг іноземних інвестицій в Україну 

поступово зростав, але за період 2014–2015 рр. обсяг іноземних інвестицій 

зменшився на 14 млрд дол. США. Це явище пояснюється одно- часним 

впливом кількох чинників.  

По-перше, іноземні інвестори вилучили або були змушені списати на 

збит- ки інвестиції, розміщені раніше в АР Крим, Донецькій та Луганській 

областях.  

По-друге, банківські установи України зазнали збитків протягом 

останніх років, які частково покривалися за рахунок власного капіталу 

банківського сектора, значна частина якого належить іноземним власникам.  

По-третє, зменшення вартості українських активів іноземних інвесторів 

пов’язане та- кож із знеціненням національної валюти.  

По-четверте, інвестиційний клімат в Україні ще й досі залишається 

несприятливим.  

До основних країн-інвесторів, на які припадає більше 75% загального 

обсягу прямих іноземних інве- стицій, входять такі держави ЄС: Кіпр – 11,1 

млрд дол. США (24,8% загальної суми ПІІ та 35,6% суми ПІІ, вне- сених з 

ЄС), Нідерланди – 5,8 млрд дол., Німеччина – 5,4 млрд дол., Австрія – 2,6 

млрд дол., Велика Британія – 1,9 млрд дол. США (рис. 2).  
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Країни ЄС є основним донором прямих іноземних інвестицій в 

економіку нашої країни. Розподіл інвести- цій між країнами – членами ЄС 

представлено в табл. 1. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій з країн 

ЄС станом на 1 липня 2016 р. дорівнював 33,0 млрд дол. США, що становило 

73,7% від їх загального обсягу.  

Допомога бізнесу 

Модний бренд «Андре Тан», компанія питної води «Небесна криниця», 

один з найбільший виробників  чаю в Україні «Мономах»,  Дрогобицький 

м’ясокомбінат. Ці відомі підприємства об’єднує те, що в різний час їхньому 

розвитку сприяла консультаційна допомога, надана через спільні програми 

Євросоюзу і Європейського банку реконструкції та розвитку. У травні ЄС і 

ЄБРР розпочали нову масштабну програму, спрямовану на допомогу малому 

та середньому бізнесу – EU4Business.  

У самому Євросоюзі малий та середній бізнес є рушієм економіки.  На 

нього припадає  99% всіх компаній, які разом дають 67% робочих місць. «Що 

добре для малого і середнього бізнесу – те добре для економіки», – таке 

судження можна почути досить часто.  

Мета ініціативи EU4Business – підтримати створення робочих місць в 

українському бізнесі шляхом розвитку малих і середніх підприємств, нових 

навичок і підтримки їхніх планів з експорту на ринок ЄС з більш ніж 500 

мільйонами споживачів. 

Нова програма передбачає  збільшення зовнішнього потенціалу 

компаній - вихід малого бізнесу на зовнішні ринки, участь у різних форумах, 

конференціях, можливо також і за межами України. Це для того, аби компанії 
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могли відчути себе впевненіше і, за сприятливої ситуації, вийшли зі своєю 

продукцією на зовнішні ринки».  

Ще 12 млн. євро з бюджету EU4 Business призначено на кредитування 

малого і середнього бізнесу. Перевагу  віддаватимуть компаніям, які вже 

експортують  хоч чи хочуть збільшити свою присутність на зовнішніх ринках, 

або тим, що «на порозі» експортування.  

Під патронатом програми EU4Business впроваджуватиметься проект 

технічної допомоги з бюджетом у 7 млн. євро. Він, зокрема, підтримуватиме 

українську владу у втілені реформи з дерегуляції. Це сприятиме поліпшенню 

бізнесового клімату для малих і середніх підприємств України.  

Можливості для саморозвитку 

Співпраця з Європейським Союзом в сфері освіти та молоді традиційно 

дуже цікавить українців. 

Україна є країною-партнером в освітній програмі ЄС Еразмус+. Також 

бере участь в низці інших програм Євросоюзу, що мають стосунок до освіти, 

науки, молодіжних обмінів, волонтерства. 

Вікно для молоді країн Східного партнерства – це нова програма, яку 

реалізують у 2017-18 роках. Вона є компонентом ширшої ініціативи 

EU4Youth, спрямованої на підтримку активнішої участі молодих людей країн 

СП в житті суспільства та в економіці. 

Майбутні проекти “Вікна” фінансуватимуться з бюджету Еразмус+, в 

рамках  Ключового напрямку 2 (KA2) програми. 

Цілями цього компоненту є  сприяння співпраці та обмінам у сфері 

молодіжної політики між країнами-членами програми та країнами-

партнерами з різних регіонів світу. В тому числі з Україною. 

Можливі два типи проектів. 

Перший –  стажування в сфері громадянського суспільства для молоді з 

метою залучення молодих лідерів до процесу ухвалення рішень та до 

відповідних проектів. 

Другий – партнерства для підприємців з фокусом на підприємницькій 

освіті та соціальному підприємництві. 

Проекти з мобільності 

Навчальна мобільність – Індивідуальні можливості (Key Action 1)  – це 

проекти для молодих людей та молодих працівників. Їх є три різновиди. 

Молодіжні обміни, в яких групи молодих людей з різних країн 

працюють разом над відповідними темами, відкриваючи нову культуру, 

звички та стилі життя; 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-1/mobility-project-for-young-people-and-youth-workers_en
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Європейська волонтерська служба – вже досить добре відома в Україні. 

В рамках служби молоді люди можуть здійснювати волонтерську діяльність в 

Європі у різних сферах: культура, освіта, соціальний захист, довкілля тощо. 

Мобільність для молодих працівників, яка посилює їхній професійний 

розвиток через семінари, тренінги та інші мобільні можливості. 

Національні агентства Еразмус+ використають 25% бюджету, 

призначеного для напрямку КА1 на проекти, до яких буде залучено сусідів 

Євросоюзу, в тому числі країни Східного партнерства. 

Негативним моментом грантів на навчання закордон це те, що, 

посмакувавши життя закордоном, студенти не хочу повертатися у сірі будні 

України. 

Наукова співпраця з ЄС відкриває нові горизонти 

Україна приєднується до програми ЄС Горизонт 2020 та відкриває 

повний спектр можливостей для українських науковців, а також для малого та 

середнього бізнесу (МСП). Загальний бюджет проекту – 80 мільярдів євро. 

Це надасть українським науковцям та бізнесу доступ до всіх складових 

програми на рівні з державами-членами ЄС. Йдеться, зокрема, про доступ 

до розвитку наукової 

інфраструктури, мобільності, грантів, проектів Twinning щодо 

міжуніверситетської співпраці, та підтримку інноваційності МСП.   

Програма також передбачає можливість участі у Дії Марії 

Склодовської-Кюрі з бюджетом 6 мільярдів євро.  

За словами, Яна Томбінського, посла ЄС в Україні, упродовж останніх 

20 років Україна втратила понад 10% населення через проблему імміграції. Із 

часткою бюджетного фінансування науки у 0,25%, що значно менше у 

порівнянні з бюджетним фінансуванням науки в ЄС, з України іммігрувало 

багато науковців.  

Горизонт 2020 надає Україні великі можливості отримати додаткове 

фінансування для модернізації технічного оснащення та розширення 

міжнародної наукової співпраці. Томбінський наголосив, що програма 

надасть «шанс українським дослідникам розкрити їхній потенціал в 

українській науковій мережі, яка пов’язана із всесвітньою мережею науки і 

знань».  

Рік вільної торгівлі України з ЄС 

У 2016 році, з початком тимчасового застосування Угоди про асоціацію 

між ЄС та Україною, український експорт до Євросоюзу зріс на 3,7%. 

"І навіть попри те, що це зростання поки залишається незначним, воно 

свідчить, що Угода, а особливо створення поглибленої та всеосяжної зони 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions


21 

вільної торгівлі (ПВЗВТ), приносить-таки користь Україні", - йдеться у 

повідомленні 

У 2016 році, після двох років падіння торгівлі через зовнішню агресію, 

глобального зниження цін на сировину та потужної економічної кризи, 

експорт з України до ЄС знову почав зростати – до 3,7% (загалом до $13,5 

млрд.). 

Ці процеси слід розглядати на фоні чинного скорочення експорту з 

України до решти країн світу (за винятком ЄС) – на 8,9%. 

Експорт до Росії й надалі знижувався доволі різко – на 25,6% – 

переважно через заходи, які ввела Росія проти України з метою обмеження 

торгівлі. 

ЄС наразі є найбільшим партнером України з експорту: його частка 

склала 37,1% загального експорту України у 2016 році (експорт з України до 

Росії, натомість, становить лише 9,9% від загальних обсягів). 

Якщо враховувати також показники імпорту, загальний рівень торгівлі 

між Україною та Євросоюзом зріс на 8,1%. 

Висновки. Таким чином, прямі іноземні інвестиції з країн 

Європейського Союзу мають важливе значення для економіки України. 

Створення Зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом має 

стати значним поштовхом не тільки для розширення зовнішньоторговельного 

обороту між Україною та Євросоюзом, але й для більш активного 

інвестування з боку європейських країн в економіку України. Це буде сприяти 

подальшому розвитку основних галузей української промисловості та 

підвищенню конкурентоспроможності товарів вітчизняного виробництва на 

закордонних ринках. Також це забезпечить бюджет потрібними фінансовими 

ресурсами, що необхідні для вирішення ситуації на сході України. 

 

 

Кузик Роксолана 

ЯКУ РОЛЬ ВІДІГРАЄ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ТА ІНШІ ЗАХІДНІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ У ВРЕГУЛЮВАННІ КОНФЛІКТУ НА ДОНБАСІ 

Kuzyk Roxolana 

WHAT ROLE DOES THE EUROPEAN UNION AND OTHER WESTERN 

ORGANIZATIONS HAVE IN THE CONFLICT IN DONBAS 

 

Вступ. Політика ЄС щодо Росії до цього часу базувалась на постійних 

спробах переконати РФ, що європейська інтеграція країн пострадянського 

простору насправді не спрямована проти Росії. Однак конфлікт між правом 

пострадянських держав самим обирати своїх союзників та інтеграційні 
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пріоритети (право, що відстоює Захід) та економічним та політичним 

підпорядкуванням цих країн Росії (що є ціллю Москви) в результаті призвів 

до агресії Росії проти України, анексії Криму і застосування з боку РФ 

засобів «гібридної війни» і підриву всієї системи регіональної та глобальної 

безпеки.  У ситуації конфлікту з Росією для України підтримка Європи Києву 

життєво необхідна. В той же час, різні західні організації обмежені у своїх 

можливостях допомогти Києву.  

ЄС: ЧЕРГОВИЙ ПАКЕТ САНКЦІЙ І ПІДТРИМКА РЕФОРМ 

Євросоюз – організація, на яку в Україні покладають найбільше надій. 

В ЄС дійсно надають посильну підтримку Києва, яка проходить за трьома 

напрямками. Експерти вважають, що в цьому плані на Брюсселі лежить і 

моральна відповідальність, так як бажання українців вступити до ЄС стало 

однією з причин Майдану. 

"Після підписання угоди ЄС повинен вести Україну через роки 

складних економічних і політичних реформ, щоб в один день вона могла 

стати членом. ЄС – головне джерело економічної допомоги Україні через 

різні інститути – МВФ, Світовий Банк та інші" – вважає Кофман. 

Другий напрямок, в якому діє ЄС, – санкції, шляхом яких європолітики 

сподіваються натиснути на Росію. Після того, як "чорний список" проти 

російських чиновників не подіяв, в хід пішли фінансові обмеження, зокрема 

у фінансовому та енергетичному секторах. Але проблема в тому, кажуть 

експерти, що в ЄС є противники посилення конфронтації з Москвою. І це 

серйозно гальмує процес прийняття рішень. 

Досі ЄС вдавалося об'єднати країни-члени, надати Україні політичну та 

економічну допомогу і накласти санкції на Росію. Це все необхідне Україні, 

але потрібно розуміти, що кожен подібний крок вимагає складного процесу 

прийняття рішень і згода країн-членів. І ми розуміємо, що буде досить 

складно посилити санкції проти Росії, так як деякі європейські столиці 

сумніваються 

Серед противників санкцій найчастіше називають Чехію, Грецію, Кіпр, 

Францію, Угорщину та Італію. З іншого боку, деякі експерти сумніваються в 

ефективності економічних механізмів ЄС, принаймні, якщо їх застосовувати 

до нинішнього російського режиму. 

"На даний момент падіння ціни на нафту – більш ефективно, ніж 

санкції ЄС. Хоча санкції також мають значення: вони створюють 

невпевненість для інвесторів, а значить додатковий ефект на загальний стан 

економіки. Але потрібно розуміти, що Путін не економіст, він не ставить 

економіку на перше місце, він думає в категоріях влади і політики. Так що 

ймовірно, що це триватиме рік, потім ще один, і ще рік... але чи буде це 
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триває 10 років? Ймовірно, що ні" –  експерт Європейської Ради у 

закордонних справах (Німеччина) Гюстав Грессель. 

Рада Європи та ОБСЄ: проблеми ефективності. Рада Європи та її 

Парламентська Асамблея (ПАРЄ) в першу чергу виконують дипломатичні 

функції, будучи майданчиком для обговорення. Але після того, як Росія 

припинила свою участь в Раді Європи до кінця 2015 року – складно говорити, 

про те, що РЄ може якось вплинути на ситуацію. ОБСЄ – в першу чергу 

займається моніторингом ситуації в Україні, і виступає в якості посередника 

для переговорів. При цьому в обох організаціях присутня Росія. 

ОБСЄ та Рада Європи дуже різні. Головне в тому, що в обох Україна і 

Росія – є членами. У останньої великий досвід нейтралізації цих організацій 

зсередини -в відповідь, наприклад, на моніторинг виборів у Росії 

спостерігачами ОБСЄ – Москва почала лякати організацію відмовою вносити 

вклади до бюджету ОБСЄ. У Раді Європи Росія всякими способами 

намагалася згуртувати навколо себе парламентаріїв з інших авторитарних 

країн колишнього СРСР і блокувати резолюції ПАРЄ. Стосовно України, 

Росія однаково працювала на те, щоб зменшити, як ефективність ОБСЄ так і 

РЄ. Наприклад, вона домоглася обмеження мандату на моніторинг україно-

російського кордону, а в РЄ – Росія призупинила своє членство, що також 

обмежує вплив. Тому ці організації не можуть бути ефективним механізмом 

для вирішення цієї кризи 

НАТО: не хоче конфронтації з РФ. Позиція НАТО щодо конфлікту в 

Україні однозначна: засудити агресію Росії. Але Альянсу зв'язують руки той 

факт, що Україна не є його членом, а значить, не може претендувати на дію 

принципу колективної безпеки. Але Україна може розраховувати на 

допомогу окремих членів організації. 

НАТО відіграє важливу політичну роль. Комісія Україна-НАТО – це 

важливий консультативний механізм, який Україна може використовувати, 

щоб інформувати членів організації про свою позицію, і генерувати їх 

політичну підтримку, не тільки колективну, а й індивідуальну. У НАТО 

також є ресурс для проведення реформ у галузі безпеки та військовій сфері, 

який він може надати Україні в разі потреби 

Альянс не може надавати Києву зброю, але такі поставки можуть 

здійснювати окремі члени.  

НАТО відкрило для України 5 спеціальних трастових фондів: у сфері 

командування, контролю та комунікацій, логістики та стандартизації, кібер-

безпеки і перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців. 

Організація також буде допомагати з реабілітацією поранених солдатів. 
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При цьому експерти вважають, що Україні не варто сильно сподіватися 

на допомогу Альянсу, так як він не хоче конфронтації з Москвою. І, в першу 

чергу, налаштований на захист своїх членів.  

Що стосується України, то вона скасувала позаблоковий статус, але 

реалії такі, що у неї немає надій вступити в НАТО в найближчі 6 років, і 

навіть після цього часу є сумніви.  

Висновки. Конфлікт на сході України є гібридною війною Росії проти 

України для політологів і міжнародним збройним конфліктом між Україною 

та Росією в умовах збройної агресії Росії проти України – для 

юристів. Очевидно, що реальність, у якій ми перебуваємо, так і не має 

однозначної оцінки. 

Ускладнює ситуацію те, що конфлікт на Донбасі є відображенням 

глобального протистояння в рамках динамічної рівноваги між ситуативними 

геополітичними блоками держав. Показова ідентифікація цих блоків 

відбулась під час голосування щодо Криму на Генеральній Асамблеї ООН і 

відбувається у міжнародних відносинах низки держав у військовій, 

політичній та економічній сферах. Важливою виступає послідовність 

наближених до конфлікту сторін у відстоюванні своїх інтересів. Мова йде як 

про Росію, якій загрожує економічна та політична дестабілізація, так і про 

Захід, якому загрожують ситуативні проблеми щодо порушення внутрішньої 

консолідації. 

У контексті попереднього саме економічний фактор виступає 

детермінантою для політичного. Висока вартість війни, збитки від 

міжнародних економічних санкцій, втрати від занижених світових цін на 

нафту стають важливими факторами наростаючої втоми міжнародних гравців 

від конфлікту. 
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ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ В УКРАЇНІ 

 

Початок бойових дій на Сході України потрібно розглядати не тільки 

як локальний конфлікт між інтересами Російської Федерації та України, а і як 

глобальний конфлікт інтересів наддержав і розподіл їхніх сфер впливу на 

планеті. 

Україна – велика і багата європейська держава із своїми соціально-

культурними та історичними традиціями коренями сягаючими у стародавні 

часи.  

Розвиток українсько-російських відносин не є дружнім, як двох 

сусідів. Основними передумовами виникнення протистояння Росії та 

України, яке, загалом, переросло у збройну агресію Росії проти України, є: 

намагання Росії відновити та розширити контроль над частиною світу 

та утримати за собою світову гегемонію, втрачену з розпадом СРСР та 

економічним занепадом; 

намагання України в умовах економічного, політичного та 

інформаційного тиску з боку Росії зберегти та розширити свою незалежність; 

слабкість державних інститутів України 

Ключовою передумовою конфлікту стала дедалі неприязніша 

політика путіністської Росії щодо України. Ця політика, з огляду на 

зміст російської пропаганди у ЗМІ, за останні роки стала просто ворожою, 

трансформувавшись від антиукраїнської пропаганди до пропаганди війни. 

Агресивність російської політики стосовно України вилилася у перші жертви 

з боку останньої ще за часів режиму підконтрольного Росії В. Януковича
[51]

. 

Для протидії впливу російській пропаганді Державний комітет телебачення і 

радіомовлення України з літа 2014 року розпочав боротьбу з матеріалами 

сепаратистського та антидержавного характеру у ЗМІ. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#.D0.9D.D0.B0.D1.81.D0.BB.D1.96.D0.B4.D0.BA.D0.B8_.D1.82.D0.B0_.D1.97.D1.85_.D0.BE.D1.86.D1.96.D0.BD.D0.BA.D0.B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%9C%D0%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2014%E2%80%942017)#cite_note-51
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Складовою інформаційною війни також є російські соціальні мережі 

(напр., «ВКонтакте»), помічені, зокрема, в підбурюванні до протестів проти 

української влади. СБУ закликала українців не користуватися цими 

мережами
[
 

 Гібридна війна — це прагнення однієї держави підпорядкувати собі 

іншу за допомогою політичних, економічних, інформаційних інструментів. 

Саме тому в умовах гібридної війни бойові дії є другорядними, а на перший 

план виходять інформаційні операції та інші важелі впливу. Війна полягає 

у прагненні однієї держави агресивно діяти на свідомість жителів іншого. 

Іншими словами — це прагнення не знищити мільйони людей, а залякати й 

деморалізувати їх. Завдяки швидкості поширення інформації світом вона 

перетворилася не лише на товар, а й на зброю. 

Чіткої дати початку російсько-українського протистояння немає, 

визначити її буде можливо вже після завершення конфлікту. Але очевидно, 

що події на Євромайдані не були каталізатором початку гібридної війни — 

до недружніх кроків проти України Росія готувалася протягом тривалого 

періоду. Зауважу, що різноманітні елементи гібридної війни 

використовувалися провідними країнами світу як напередодні Другої 

світової війни, так і після її завершення в умовах біполярного світу. Проте 

саме темпи поширення інформації сьогодні перетворили її не тільки на товар, 

але й на інструмент впливу. 

Якщо зробити короткий історичний екскурс, то можна згадати, що 

недружні дії Росії стосовно України були зафіксовані ще восени 2003 року 

біля острова Коса Тузла в Азовському морі, ще за часів президентського 

правління Леоніда Кучми. З 2005 року, після Помаранчевої революції, 

російські офіційні особи постійно нагадували Заходу, що Україна є failed 

state (країна, що не відбулася). Газові війни 2006 й 2009 років, покликані 

продемонструвати ненадійність України як газового транзитера, також 

можна назвати елементами гібридної війни Росії проти нашої країни. 

Помітний фактор «третьої сили» під час Євромайдану, збройне захоплення 

Криму й дестабілізація ситуації на Донбасі — це продовження, а не початок 

гібридної війни Росії проти України. 

Росія гібридною війною проти України намагається вирішити одразу 

низку актуальних для себе геополітичних завдань. Перше — позбутися 

конкурента у впливі на пострадянському просторі, адже наша країна за 

потенціалом єдина з пострадянських держав здатна конкурувати з 

Російською Федерацією в цьому питанні. Друга — гіпотетична поразка 

України суттєво деморалізує низку держав Центральної та Східної Європи. 

Третя — Україна нераціонально використовувала можливості, отримані після 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2014%E2%80%942017)#cite_note-52
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здобуття незалежності. Вітчизняна національна еліта не використовувала 

належним способом ані унікального транзитного потенціалу, ані радянської 

спадщини в економіці, ані навіть енергії подій на Майдані в 2004 році. Ба 

більше: зовнішня політика нашої держави була непослідовною, внаслідок 

чого на початку 2014 року в офіційного Києва найкраще були розвинені 

відносини саме з Москвою, а альтернативних договорів про військово-

технічну співпрацю не виявилося. Та й розчарування від неефективності 

Будапештського меморандуму складно було приховати. В результаті Україна 

сприймалася Росією як легка здобич, із якою намагалися розправитися за 

допомогою двох підготовлених ударів — ампутації Криму й дестабілізації на 

Донбасі. 

 Питання насправді є риторичним. Попри твердження Володимира 

Путіна, що анексія Криму стала реакцією на події Майдану, аналіз 

злагодженості військових, інформаційних та дипломатичних дій Росії 

у першому кварталі 2014 року та в подальшому свідчить про тривалу 

підготовку до дестабілізації ситуації в Україні. Є підстави вважати, що в 

активну фазу вона перейшла ще в 2010 році, з приходом до влади Віктора 

Януковича. Єдине зауваження — у Кремлі планували запустити механізм 

агресії під час президентської кампанії 2015 року, яка за визначенням є 

періодом кризи та нестабільності для країни перехідної демократії. 

Наївно вважати, що Кремль прагне домогтися своїми діями 

формальної ліквідації українського суверенітету. В нинішній міжнародній 

ситуації реалізація такого сценарію не видається можливою. Для Росії та її 

нинішнього керівництва куди важливіше досягти деморалізації українського 

суспільства і краху українського державного проекту зсерединиГоловний 

фронт гібридної війни — інформаційний, для наступальних дій на якому 

Росія інтенсивно використовує приватно-державне партнерство 

різноманітних медіа. Фактично Кремль реалізує три взаємопов'язані 

завдання: створює сприятливий для своїх дій інформаційний фон усередині 

Росії, здійснює килимові бомбардування дезінформацією українських 

громадян та формуванням сприятливого для себе інформаційного 

середовища на Заході. Енергетичний фронт виглядає не менш важливим, 

оскільки Кремль протягом тривалого часу використовує енергоресурси як 

інструмент політичного впливу в Європі. У випадку з Україною важливо 

зауважити також використання проросійського лобі та представників 

радикальних політичних сил Старого Світу, переписування історії та 

інтенсивний вплив Російської православної церкви на події на 

пострадянському просторі. 
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Російсько-українське протистояння не може залишатися поза увагою 

світової спільноти. Очевидно, що бойові дії на Донбасі й надалі 

привертатимуть до себе увагу. Можна погодитися з твердженням, що 

Володимир Путін воює з США на українському Донбасі. Важливо також і те, 

що країни ЄС, попри сильні позиції проросійського лобі в деяких із них, 

зуміли запровадити санкції проти Росії, які зберігаються й нині. 

Уже в умовах активної фази протистояння між Росією та Україною 

Європейський Союз в особі єврокомісара Гюнтера Еттінгера втрутився 

в переговорний процес, змусивши українську сторону заплатити 3 мільярди 

доларів боргу перед «Газпромом» та сформувати «зимовий пакет» поставок 

енергоресурсів за відносно прийнятною ціною. Проте українська позиція 

поступово набуває підтримки в ЄС, у всякому випадку, Європейський Союз у 

російсько-українських суперечках стосовно постачання газу прагне посісти 

місце «чесного брокера», дослухаючись до аргументів Києва. До наслідків 

гібридної війни можна віднести відмову Росії від спорудження газопроводу 

«Південний потік». 30 червня 2015 року тристоронні переговори між 

Україною, Росією та ЄС закінчилися провалом, і «Нафтогаз України» 

припинив закупівлю російського газу. Затишшя на енергетичному фронті 

виявилося нетривалим. 

Судячи з усього, це 17 липня 2014 року, коли в небі над Донбасом 

випущеною з російського ЗРК «Бук» ракетою було збито лайнер «Боїнг-777» 

компанії «Малайзійські авіалінії». На борту літака було 298 пасажирів і 

членів екіпажу, всі вони загинули. Цей злочин став переломним моментом, 

оскільки змусив країни Заходу уважніше подивитися на події на Донбасі, 

мимоволі вийшовши зі сфери російського інформаційного впливу. Кремль 

намагався представити події на Донбасі як громадянську війну в Україні, 

старанно маскуючи своє безпосереднє втручання. Загибель лайнера 

спровокувала більш активну позицію країн Європейського Союзу та США 

щодо Росії — Захід отримав не тільки докази масового вбивства мирних 

громадян, а й свідчення того, що Кремль не збирається зупинятися у своїй 

агресії проти України. 

 Перші Мінські домовленості вересня 2014 року дозволили зупинити 

російське вторгнення в Україну після поразки українських сил під 

Іловайськом. Проте вони не змогли повністю припинити бойових дій. Другі 

Мінські домовленості, досягнуті в лютому 2015 року після 17-годинних 

переговорів Петра Порошенка, Володимира Путіна, Франсуа Олланда й 

Ангели Меркель, були порушені захопленням сепаратистами 

Дебальцевого — важливого транспортного вузла в регіоні. Сьогодні всі 

учасники конфлікту й зацікавлені сторони визнають цей документ як 
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рамковий для врегулювання ситуації на Донбасі. Україна, всупереч 

численним порушенням Мінських угод сепаратистами, дотримується його 

з очевидної причини: невиконання Росією досягнутих у столиці Білорусі 

домовленостей демонструє всьому світові реальне ставлення Кремля до 

конфлікту на сході України. 

 Сьогодні Україна переживає момент істини. Саме тому нашій країні 

потрібні реальні реформи, посилення позицій середнього класу 

й формування національної ідеї, здатної об'єднати навколо себе мільйони 

громадян України. Вона проста — створення сильної та квітучої держави, 

здатної стати повноправним членом європейської сім'ї народів. 

 

 

Щудло Уляна 

ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА У ДОПОМОЗІ ЄС ДЛЯ УКРАЇНИ В 

УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ РФ 

Juliana Schudlo 

THE HUMANITARIAN AID COMPONENT IN THE EU HELP FOR UKRAINE 

IN TERMS OF RUSSIAN FEDERATION HYBRID WAR 

 

На даний час  ЄС надає активну гуманітарну підтримку на відновлення 

системи життєзабезпечення звільнених територій та допомогу тимчасовим 

переселенцям з окупованої території та районів проведення АТО.   

Гуманітарна допомога ЄС надходить: постраждалим людям, які живуть 

на непідконтрольних українській владі територіях та по обидва боки лінії 

розмежування; біженцям і внутрішньо переміщеним особам, які залишили 

зону конфлікту; особам, які повернулися до постійного місця проживання. 

Найчастіше гуманітарну допомогу надають у формі готівки або купонів, 

сприяючи у такий спосіб максимальній ефективності та зберігаючи гідність 

постраждалих. Отримувачі такої допомоги мають змогу придбати предмети 

першої необхідності у місцевих магазинах та на ринках, підтримуючи таким 

чином місцеву економіку. 

Гуманітарна допомога ЄС надається з 2014 року. 

Через продовження конфлікту на сході України гуманітарної допомоги 

потребує понад 3,8 мільйонів людей. Більшість з них – приблизно 2,9 

мільйонів людей – проживають на території, що непідконтрольна українській 

владі. Уряд офіційно зареєстрував понад 1,7 мільйона людей як внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО). Конфлікт триває вже  3 роки, через що дедалі 

більше людей стають незахищеними та залишають свої домівки, 

переміщаючись як в інші регіони України, так і поза її межі. Здатність осіб, 
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які стали жертвами конфлікту, впоратися своїми силами стає все меншою, і 

люди все більше стикаються з нестачею їжі, медичних послуг, базових речей 

побуту, даху над головою. Вони також страждають від психологічних травм. 

Від початку кризи в квітні 2014-го року Європейський Союз та його 

держави-члени ЄС надали 399 мільйон євро гуманітарної допомоги та 

допомоги на якнайшвидше відновлення умов життєдіяльності. 

У 2014 році, було виділено 250 тис. євро на підтримку кримських татар, 

що змушені були залишити територію АРК внаслідок тиску та переслідувань 

з боку самопроголошеної влади Криму. У серпні прийнято рішення   надати 

фінансову допомогу у розмірі 2,5 млн. євро для задоволення першочергових 

потреб переміщених осіб зі східних областей України. У вересні ухвалено 

рішення про виділення Україні додаткової фінансової   допомоги на суму 22 

млн. євро. 

У грудні 2014 р. виділено 63 тис. євро на підтримку представництва 

Червоного Хреста в Республіці Білорусь для задоволення потреб близько 

2500 громадян України – біженців та внутрішньо переміщених осіб зі сходу 

України, які отримали тимчасовий притулок в прикордонному з Україною 

окрузі. 

У 2015 році було оголошено про збільшення  обсягу фінансової 

допомоги ЄС на 15 млн. євро для задоволення потреб переміщених осіб зі 

східних регіонів України. 27 січня 2015 р. в аеропорту м. Дніпропетровськ 

комісар ЄС Х.Стиліанідіс та Віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко 

взяли участь в акції «Повітряний міст» та «Блакитний конвой». Три чартерні 

літаки та вантажівки з гуманітарною допомогою з Австрії, Данії, Естонії, 

Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Словенії, Фінляндії, Франції, Хорватії 

(обсягом 85 тон) прибули до м. Дніпропетровська, доставивши медикаменти, 

намети, спальні мішки, покривала, теплий одяг. Гуманітарний вантаж 

передано представництву Червоного Хреста в Україні для потреб центрів 

тимчасового розміщення переселенців зі Сходу України. 

У 2015 - Європейська Комісія надала 500 тис. євро Дитячому фонду 

ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, щоб покращити водопостачання та санітарно-

гігієнічні умови для сімей, які постраждали від конфлікту на сході Україні. 

Завдяки цій спільній ініціативі, понад 36 000 дітей і дорослих отримають 

доступ до безпечної питної води у Донецькій і Луганській областях. 

У 2016 році її обсяг гуманітарної допомоги становив 26,5 мільйонів 

євро. 

Німеччина виділила на 2016 і 2017 роки 6 мільйонів євро для 

гуманітарних проектів Продовольчої та сільськогосподарської організації 

ООН у східній Україні. Метою якої  є забезпечення постраждалих від 
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конфлікту у Донецькій і Луганській областях основними харчовими 

продуктами. 

У 2017р Австрія виділить Україні додаткові 2 млн євро гуманітарної 

допомоги жителям Донбасу. Благодійна організація Caritas Osterreich планує 

забезпечити медичне обслуговування та охорону здоров’я 1200 жителям 

східної частини України.  

Литва в якості гуманітарної допомоги виділить постраждалій від 

військових дій місту Авдіївка 80 тисяч євро. З яких 40 тис. євро отримає 

Червоний хрест на медикаменти. Ще 40 тис. євро на будівельні матеріали та 

генератори. 

У лютому 2017 році оголошено про надання допомоги в надзвичайних 

ситуаціях для українського народу у розмірі 18 млн євро. 

Завдяки допомозі Євросоюзу сотні тисяч людей отримали такі 

предмети першої необхідності, як їжа, пальне, одяг, ліки; також створили 

освітні проекти для дітей. 

Важливим є те, що допомога залежить від гарантованого доступу 

гуманітарних організацій до людей у зоні конфлікту, які її потребують. 

У зв'язку з цим Європейський Союз продовжує закликати усі сторони 

забезпечити безперешкодний доступ для гуманітарних організацій – 

особливо на непідконтрольних українській владі територіях, – аби ті могли 

вільно здійснювати свою діяльність; також сторони мають сприяти вільному 

пересуванню мирного населення і товарів між непідконтрольною територією 

та рештою України. 

 

 

Мидлик Юлія 

САНКЦІЇ ЄС ПРОТИ РФ ЯК ДОПОМОГА У ВРЕГУЛЮВАННІ УКРАЇНО-

РОСІЙСЬКОГО КОНФЛІКТУ 

Julia Mydlyk 
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UKRAINE-RUSSIA CONFLICT 

 

Конфлікт часто помилково або односторонньо трактується 

як виключно внутрішньо українська проблема або як суто конфлікт між 

Україною та Росією (українсько-російська війна). Звужене або одностороннє 

розуміння суті конфлікту призводить до того, що пропоновані шляхи його 

врегулювання не дають очікуваних результатів [2].  

Нинішню кризу, яку можна назвати і українською, і російською, 

і європейською, і навіть загальносвітовою чи геополітичною, потрібно 
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розглядати комплексно, адже вона стала результатом збігу в одній точці 

і в один час трьох різнорівневих конфліктів: геополітичного (глобального), 

українсько-російського (регіонального) та власне внутрішньо українського 

(локального). При цьому конфлікти вищого рівня впливають на розгортання 

конфліктів нижчого рівня і навпаки, а одні й ті ж самі актори можуть 

виступати на різних рівнях у різних ролях. 

Росія розглядає Україну насамперед як предмет свого впливу 

та ключову складову пострадянських інтеграційних процесів. З огляду на це  

євроінтеграційні наміри України можливі лише за умови її внутрішньої 

міцності, здатності витримати тиск РФ, або ж внутрішньої слабкості Росії, 

її нездатності впровадити свою імперську політику силовими методами. 

Комплексність українсько-російських зв’язків, взаємозалежність 

української та російської економік, військово-промислове співробітництво, 

енергетичний фактор, фактор Криму, психологічна залежність російської 

політичної еліти від українського питання та низка інших складових 

унеможливлюють швидке та спрощене вирішення цього рівня конфлікту. Для 

врегулювання цього конфлікту Україна докладає багато зусиль, але частку її 

можливостей у протистоянні з Росією вносить Європейський Союз. 

Допомогою для цього від ЄС стає впровадження санкцій.  

Міжнародні санкції щодо Росії почали застосовуватися у 2014 році і 

були узгодженні між 41 країнами світі — політичні та економічні заходи, 

направлені на припинення агресії Росії проти України. Метою санкцій є 

припинення фінансування, озброєння та постачання Росією терористів на 

схід України [2]. 

6 березня 2014 року був прийнятий перший етап санкцій, який містив 

призупинення переговорного процесу Євросоюзу і Росії про пом'якшення 

візового режиму та нової угоди про партнерство, крім того, під санкції 

підпадала група можновладців. Відбулося призупинення процесу підготовки 

до майбутнього саміту G8, в якому мала брати участь Росія. 

Другий етап розпочався 17 березня, коли міністри закордонних справ 

країн-членів ЄС прийняли рішення про введення  обмежень у вигляді 

заборони на в'їзд і заморожування активів для 21 російських чиновників. 

Таким чином, список російських чиновників, які підпадають під санкції у 

зв'язку із захопленням Криму, досяг 33 осіб. Цього ж дня санкції проти семи 

представників Росії, Януковича і Медведчука ввели США [1]. 

18 березня про введення візових, а згодом і економічних санкцій проти 

Росії заявила Японія. 19 березня фінансові та візові санкції проти 12 

громадян України і Росії ввела Австралія. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(2014%E2%80%922015)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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Другий етап санкцій був розділений на дві хвилі. Перша хвиля 

розпочалася 16 липня, коли санкції ухвалив уряд США. Під дію санкцій 

потрапила низка компаній російського військово-промислового комплексу 

компанії нафтогазового сектору. Друга хвиля відбулася надвечір 17 липня, 

коли Донецькій області терористами самопроголошеної ДНР був збитий 

Боїнг-777, в результаті теракту загинули 298 пасажирів та членів екіпажу — 

переважно європейців. Ця подія істотно збільшила активність ЄС щодо 

протидії тероризму на сході України. І 25 липня ЄС оприлюднив додаткові 

санкції щодо Росії. Під дію санкцій потрапили  більшість високопосадовців 

Російської Федерації [2]. 

 У третьому етапі відбулося поєднання санкцій 2014, 2015, 2016, 2017 

рр.  16 липня 2014 США ввели перші санкції щодо ключових секторів 

російської економіки.  29 липня ЄС прийняв рішення про введення третього 

рівня санкцій проти Російської Федерації. Санкції стосуються енергетичного 

та фінансового секторів, продукції військового та подвійного призначення. 

Фінансові санкції передбачають обмеження для російських банків 

(включаючи ті, що мають частку державної власності вище 50 %) щодо їх 

виходу на кредитний ринок і використання фінансових інструментів з 

терміном дії понад 90 днів. Також заборонено випуск держбанками 

євробондів і випуск акцій на користь європейських власників. Такі ж 

обмеження стосуватимуться державних інститутів РФ, корпорацій і агентств 

з часткою державної власності понад 50 %. У сфері енергетики санкції 

стосуватимуться нафтового сектора і передбачають заборону експорту і 

реекспорту до Росії високотехнологічного обладнання [1]. 

12 вересня ЄС ввів проти Росії нові санкції, якими заборонив 

організацію боргового фінансування для трьох російських паливно-

енергетичних компаній — «Роснафти», «Транснафти» «Газпром нафти» — та 

торги облігаціями цих компаній з терміном обігу понад 30 днів і участь в 

організації випусків таких паперів. ЄС також обмежив позики для 

«Сбербанку», «ВТБ», «Газпромбанку», «ВЕБ» і «Россільхозбанку».  ЄС 

також ввів заборону на організацію боргового фінансування для трьох 

найбільших російських оборонних концернів. 

У червні 2015 до санкцій, фактично, приєднався Китай, хоча Пекін не 

вводив проти РФ будь-яких фінансових санкцій, але китайські банки 

приєдналися до обмежень, введених США та Євросоюзом. Так, більшість 

кредитних організацій КНР відмовляються проводити операції з російським 

банками. Вони також значно скоротили свою участь у фінансуванні взаємної 

торгівлі, поклавши цю функцію на своїх російських контрагентів [2]. 
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16 вересня Україна ввела нові санкції щодо Росії, прийняті рішенням 

РНБО України від 2 вересня. На відміну від попередніх санкцій, які 

обмежували в'їзд в країну окремих громадян, санкції стосуються майже 400 

фізичних і понад 100 юридичних осіб [3]. 

25 вересня Уряд України прийняв рішення заборонити польоти 

російських авіакомпаній до України, а також були заборонені транзитні 

польоти через український повітряний простір російських авіакомпаній з 

товарами військового призначення, російськими військовими та невідомими 

вантажами. 

У той самий день Європейська комісія заборонила банкам та іншим 

фінансовим організаціям ЄС проводити аналітичні дослідження російських 

кредитних організацій, які перебувають під санкціями Євросоюзу.  

10 березня 2016  Рада ЄС продовжила дію санкцій проти Росії.  

15 вересня сплив термін дії санкцій України щодо фізичних та 

юридичних осіб, які сприяли та фінансували терористичну діяльність в 

Україні. 16 вересня  2016 р. санкції були продовжені ще на 1 рік, був 

розширений список фізичних та юридичних осіб [3]. 

9 січня 2017 р.  адміністрація США розширила санкційний список ще 

на 5 осіб, цього разу за законом Магнітського.  

16 березня Президент України ввів у дію рішення РНБО про 

застосування санкцій до п'яти банків з російським капіталом. 

18 березня, у третю річницю анексії Кримського півострова ЄС 

закликала всі країни ООН приєднатися до санкцій по Криму [2]. 

Частка Росії в торговельному балансі ЄС становить близько 5 % (для 

порівняння: частка США — 18 %, Китаю — 15 %, Швейцарії — 7 %) [4]. 

15 вересня 2016 року, через 2 роки після введення перших санкцій було 

висвітлено інформацію про те, що економічним наслідком 2 років санкцій є 

втрата Росією близько $ 200 млрд, а для виведення економіки Росії на рівень 

2013 року необхідні інвестиції близько 19 трлн рублів ($ 270 млрд) [4]. 
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