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ЗВІТ 

 

Олена Пристайко, виконавчий директор Офісу зв’язку українських аналітичних 
центрів в Брюсселі виступила під час дискусії, присвяченій перспективі управління і 
подолання кризи в Україні в ході круглого столу, організованого Інститутом Схід-Захід 
в Брюсселі. Метою зустрічі був аналіз попередніх випадків розв’язання конфліктів, 
зокрема на Балканах, з оглядом на поточну ситуацію в Україні. (Бесіда проводилась 
за правилами Chatham House) 
 
У ході дискусії було обговорено низку питань щодо поточної ситуації в Україні, природи 
конфлікту на сході України, перспективи переходу до стадії замороженого конфлікту, 
тривалості досягнутих домовленостей в Мінську, роль ЄС і ступеню його участі та 
допомоги Україні, та чи можна скористатися досвідом розв’язання конфліктів в 
минулому.  

Один із спікерів,  зауважив, що ЄС відставав на тижні у розумінні подій в Україні, через 
те що країни-члени ЄС мають різні погляди та повільну реакцію. Для деяких країн 
Західної Європи Україна знаходиться далеко, щоб нею опікуватися, а іншим просто 
важко переосмислити їхні відносини з Росією. Він наголосив, що це найбільша криза з 
часів війни в Югославії. Ймовірно, що конфлікт на сході України буде заморожено. 
Європа не може використати інструменти врегулювання конфлікту, які були застосовані 
щодо Балканської кризи, в Україні. Щодо політики ЄС в країнах Східного партнерства 
було зауважено, що вона є не зовсім успішною, оскільки в 5 країнах з 6 існують 
територіальні конфлікти, та присутні Російські війська. Росія підтримує та підживлює ці 
конфлікти.  Європейці не мають чіткого уявлення про Україну, тому потрібно працювати 
над іміджем та піднімати питання України в Європі для зміцнення солідарності 
європейців.  

Другий спікер почав виступ зі ствердження що європейці довго жили в ілюзії, що Росія 
протистоїть НАТО, а не ЄС, та що криза в Україні тільки торкається НАТО, але не ЄС та 
питання асоціації. Україна могла б мати дві вільні зони торгівлі як з ЄС, так і з Росією, і 
це не суперечить ані  Договору про Асоціацію з ЄС, ні договору з Росією. Він наголосив, 
що Східне Партнерство було абсолютно не пристосованим мати справу з питанням 
безпеки, а натомість займалося питаннями розвитку та торгівлі. В Україні питання 
безпеки залишаються невирішеними. Було підкреслено, що реформи в сфері безпеки, 
економіки та торгівлі, енергетиці важко проводити в час війни.  Війна — основна 
перешкода всіх реформ. Спікер запропонував різні варіанти вирішення кризи для 



України: Боснійський сценарій - федералізація, Фінський - коли Україна стає 
позаблоковою, та Молдавський — заморожений конфлікт, однак підкреслив що жодна 
з моделей не підходить Україні в повному обсязі і не вирішить існуючих проблем. 

Третій спікер зазначив, що конфлікт не є замороженим, і, напевно, не буде 
замороженим, оскільки Росія цього не хоче і потребує продовження активності на сході 
України. Маючи Донбас та Крим, Росія намагається отримати, принаймні, сухопутний 
коридор до Криму. Метою військового конфлікту було також і перешкоджання 
інтеграції України в ЄС. Україна втрачає людські життя, війна відбирає сили держави, та 
негативно впливає на рух з інтеграції до ЄС. Було наголошено, що компромісний підхід 
ЄС до Росії є оманливий та може призвести до втрат як з боку України так і зі сторони 
ЄС. Режим припинення вогню не дотримується з боку Росії, бойові дії продовжуються. 
Було зазначено, що санкції працюють, але повільно. Україна потребує подальшої 
підтримки: економічної, військової, в сфері енергетики, допомоги з реформами. Війна 
на сході не є виправданням для української влади для того, щоб не робити відповідні 
реформи. Україна також потребує посилення підтримки громадянського суспільства з 
боку ЄС (безвізовий режим).  

Завершував дискусію короткий виступ ще одного спікера, котрий доповів про 
новостворену цього року Групу підтримки України при Європейській комісії та 
наголосив, що українське керівництво має зробити чіткий усвідомлений вибір на 
користь реформ, гармонізації та інтеграції з ЄС. Україні на певному етапі необхідно 
зосередитися на своїй власній стратегії реформ та обрати чіткий напрям реформ на 
користь гармонізації та інтеграції в ЄС. 

 


