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У статі аналізуються двосторонні українсько-російські економічні відносини, розглядаються проблемні
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Зроблена спроба визначити можливі загрози національній безпеці України в контексті впровадження в життя
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Економічний інтерес є потужним чинником формування стратегії відносин України з Росією. Повною мірою
цей факт підтверджується самою еволюцією українсько-російських взаємин. Початковий період (1991–1993 рр.)
ввійшов в історію як доба домінування Росії й переведення в практичну площину ідеї державного суверенітету
України. Він характеризувався значною економічною залежністю України від північного сусіда. Як і інші держави
колишнього СРСР, Україна використовувала загальну грошову одиницю Співдружності Незалежних Держав (СНД) –
радянський рубль. Але, у зв’язку з посиленням політичного дистанціювання нових незалежних держав на теренах
колишнього СРСР та небажанням Росії зберігати за цих умов політику дотацій щодо них в економічній сфері, Москва
прискорила перехід на національні валюти з визнанням права Центрального банку Росії на кредитно–грошову емісію
і його регулюючої функції щодо місцевих комерційних банків [23].

Єдиним законним засобом платежу в Україні став карбованець – на той час купон Національного банку
України. Це призвело до зниження ступеня залежності української економіки, хоча поставило проблему стабілізації
національної валюти. Небажаючи цілковитої втрати контролю за економічними і фінансовими потоками країн СНД,
Росія ініціювала відновлення на нових засадах валютного союзу. Проте Україна відмовилась укладати Угоду про
економічний і валютні союзи в межах СНД (вересень 1993 року) [27], що остаточно засвідчило її прагнення не
створювати і не бути членом наддержавних структур.

Політичні й економічні перетворення на теренах колишнього Радянського Союзу не відразу вплинули на статус
Росії в СНД. Вона продовжувала виступати провідним політичним та економічним центром. Зберігалася, зокрема
залежність України від Росії у сфері військово-промислового комплексу (ВПК). З розпадом СРСР під юрисдикцію
України потрапило 800 тис. особового складу, 30% танків та БМП, 25% авіації всієї радянської армії, що
перебувала в європейській частині СРСР [21]. Чисельність збройних сил була настільки високою, що на 1 тис.
населення України припадало 16 військовослужбовців. Для порівняння: у сучасному Китаї на кожну
тисячу населення припадає 2 військовослужбовця [7].

Відмовившись від підписання Ташкентського пакту про створення Організації Договору колективної безпеки
(ОДКБ), Україна пішла на екстраординарний крок – вона погодилась на ліквідацію на своїй території ядерної зброї
[16]. Загалом, за участю США та Росії в Україні було знищено 176 міжконтенинтальних балістичних ракет (МБР) із
1240 ядерними боєголовками [2]. Росія, США та Китай взяли на себе зобов’язання гарантувати безпеку України,
зважаючи на набутий нею без’ядерний статус.

Тверда позиція України в питанні збереження національного суверенітету, що супроводжувалась курсом на зниження рівня своєї економічної залежності від Росії
Таким чином, головною особливістю зовнішньополітичної діяльності України на цьому етапі було прагнення перевести стосунки з Росією
Визначальною особливістю другого етапу (1993–1997) було динамічне протистояння їх ідеології та принципів

двосторонніх відносин. Протистояло дві моделі відносин – паритетна, запропонована Україною, і патерналістська –
Росією. Запровадження національних грошових одиниць укріпило політичну та економічну самостійність незалежних
держав. Ослаблення впливу Росії в регіоні призвело до зростання впливу Заходу, який на стабілізацію валюти нових
країн виділив 6 млрд. дол. [3].

З 1994 року розпочинається нова фаза розвитку відносин Росії з іншими країнами СНД. Її змістом стали нові
умови обміну - за світовими цінами, із розрахунків у доларах і за бартером. Запровадивши власну рубльову зону на
основі банкнот нового зразка, Москва, з одного боку, позбулась економічного тягаря, пов’язаного з фінансовою
підтримкою країн СНД (держави СНД могли тепер отримати російські банкноти лише на умовах зовнішнього

боргу) [22], з другого боку, відбулося й послаблення адміністративно-фінансового важеля впливу на своїх
сусідів.

У квітні 1994–2004 року Україна отримала пропозицію укласти Угоду про зону вільної торгівлі, яка передбачала
поетапне скасування митних тарифів, податків і зборів. Проте вже у вересні 1996 року російською стороною був
введений ПДВ на імпорт товарів українського виробництва: 180 із них було вилучено з режиму вільної торгівлі [1].

Це спричинило зменшення обсягів українсько-російського товарообігу за 1995–1998 рр. більш ніж на 5 млрд.
дол.
(від 8,8 до 3,9 млрд. дол.) [15]. Відбулося скорочення експорту продукції Оборонно-промислового комплексу (ОПК),
автобусів, легкових автомобілів, побутової техніки та інших товарів [23]. Глибинною причиною російського тиску на
Україну був свідомий вибір національної політичної еліти інтегруватись у західні економічні та військово-політичні
структури.

Сочинські домовленості (червень 1995 р.) легітимізували перебування ЧМФ на території України [26]. Однак
бажання бачити Севастополь як виняткову базу ЧМФ Російської Федерації змусило Б. Єльцина пограти на
економічних інтересах України - він шість разів скасовував візит до Києва, який повинен був стати підсумковим у



процесі підготовки Великого договору [12]. Гострий переговорний процес, що супроводжувався конфліктними
ситуаціями через несанкціонований вхід в українські порти кораблів ЧМФ Російської Федерації, тривав майже сім
років і завершився укладенням договору «Про дружбу, співробітництво і партнерство» (31 травня 1997 року) та угод
про базування в Криму ЧМФ Росії (на період 1997– 2017 рр.) [19].

В умовах важкої соціально-економічної кризи, поглиблення економічної дезінтеграції країн СНД, Україна
продовжила рух у напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції, було прийнято Закон «Про приєднання до
Статуту Ради Європи» (31 жовтня 1995 року). 4 грудня 1997 року розпочала функціонувати місія України
при НАТО. Важливою подією стало підписання 9 червня 1997 року «Хартії про особливе партнерство» з НАТО. Усе
це свідчило, що на відміну від нерівноправних відносин з Росією, Києву вдалося налагодити конструктивні взаємини
з Європейським Союзом і США.

Третій етап (1997–2000) - урівноваження західного та східного векторів зовнішньополітичної орієнтації України.
Особливість цього етапу двосторонніх відносин пов’язана з об’єктивним послабленням тиску Росії через значні її
внутрішньоекономічні проблеми, зокрема фінансову кризу 1999 року. Криза стала одним із чинників скорочення
товарообігу між країнами (зменшення імпорту за 1998 рік становило близько 16,3% порівняно з попереднім роком,
експорту – близько 21%). Часткова втрата контролю над країнами пострадянського регіону, призвела до
зовнішньоекономічної та зовнішньополітичної переорієнтації країн СНД, і на противагу Співдружності стали
виникати регіональні об’єднання держав, у які Росія не входила. Так, виникла організація ГУУАМ (Грузія, Україна,
Узбекистан, Азербайджан, Молдова), де Україна виступила як регіональний лідер альтернативний Росії; у
Центральній Азії - ЦАЕС (Казахстан, Киргизія, Узбекистан) [11].

Українська економіка залишалася значно залежною від російської, передусім, в енергетичній сфері. Річна
потреба України в газі становила приблизно 70 млрд. куб. м, з них 29 % - це власний видобуток, 71 % - газ, який
проходить через структури «Газпрому» (російський, туркменський). Зважаючи на монопольний характер цієї
залежності, «Газпром» установив для української сторони ціну на газ на рівні 80 дол. за 1000 куб. м. Це при тому, що
1998 року Німеччина платила 77 дол. За даними Economic Intelligence Unit, протягом 1997–1998 років
Україна переплачувала Росії за спожитий газ щорічно по 2 млрд. дол. (враховувалося падіння цін на газ у

Європі) [9]. Унаслідок, на кінець 1998 року заборгованість «Укргазпрому» перед «Газпромом» досягла 420
млн. дол. (та 267 млн. дол. штрафних санкцій), у липні 1999 р., за твердженням прем’єр-міністра С. Степашина, вона
становила вже 1,8 млрд. дол.

Підписання «Договору про економічне співробітництво між Україною та Росією на 1998–2007 рр.» (лютий 1998
року), повинно було сприяти інтенсифікації торговельно-економічних зв’язків. Але існування складних митних
тарифів, перегляд режиму вільної торгівлі, недосконалість нормативно-правової бази (до України Росія мала
претензії з 89 нормативно-правових актів), призвело до скорочення обсягів двосторонньої торгівлі, яка 1998 р.
становила 9 млрд. дол., тобто на 5 млрд. дол. менше показників середини десятиліття. Україна тимчасово
втратила роль провідного торгового партнера Росії, і в 1998 році поступалася за обсягами Німеччині та Білорусії [18].
Шукаючи на Заході нових противаг потенційному російському тиску, Україна ухвалила «Стратегію інтеграції до
ЄС» (червень 1998 р.) та державну програму співробітництва з НАТО (листопад 1998 р.).

Четвертий етап (2000–2004) - повернення України під патронат Росії. Унаслідок гострої політичної кризи 2000–
2001 рр. («касетний
скандал») Україна потрапила в міжнародну ізоляцію. Незважаючи на зближення з Росією (за 2001–2003 рр. відбулося
20 зустрічей президентів і підписання понад 40 україно-російських угод), далися взнаки різні стратегічні інтереси
держав: Україна прагнула інтегруватися до ЄС, Росія - відновлення статусу наддержави і створення євразійського
інтеграційного центру [13].

Прагнучи повернути Україну у своє геополітичне поле, Москва починає активно втручатись у хід виборів в
Україні. У 1999 році вже чітко була визначена тенденція до посилення ролі російських компаній в Україні завдяки
монопольному придбанню контрольних пакетів акцій підприємств [14]. Так, російська нафтова компанія «Лукойл»
придбала контрольний пакет акцій Одеського НПЗ (1999), «Русал» купує Миколаївський глиноземний завод (2000),
«Автоваз» стає власником 68% акцій Запорізького алюмінієвого заводу, «Агропромхолдинг» - «Рівнеазоту» (2001)
[5]. Перші роки російського капіталу в Україні позначились зростанням товарообігу: у 2000 році він становив 9 млрд.
дол., а в 2001 – 12 млрд. дол. [29]. Втілюючи в життя нову концепцію зовнішньої політики, Росія починає серію
«торговельних воєн», які за 2002 рік призвели до зниження товарообігу на 2 млрд. дол. [27] й спричинили появу
проекту побудови в обхід України газопроводу в Європу [6]. Оскільки це було далекою перспективою, то для
забезпечення енергетичної безпеки Європи було вирішено створити міжнародний газотранспортний консорціум,
який брав під контроль українську газотранспортну систему (всі труби, сховища газу та супутню інфраструктуру)
[24].

Плани Росії щодо формування Єдиного економічного простору з Україною, Білорусією та Казахстаном були
переведені в теоретичну площину, що було пов’язано з українською відмовою стати його складовою частиною (Ялта,
19 вересня 2003 р.) [28]. Пов’язана з нею політична криза в Україні (28 вересня – 16 жовтня 2003 року) [4].
спричинена будівництвом дамби з російського берега до острова Коса Тузла показала, що Росія й надалі буде
використовувати всі можливі важелі та ресурси для захисту своїх національних інтересів.

Дистанціювання країн Заходу від кланово-олігархічної верхівки України спричинило домінування
проросійського вектора. Але одночасно з проголошеною політикою інтеграції до ЄЕП з’являється
Указ Президента України «Про затвердження стратегії інтеграції України до Європейського Союзу» (липень 2003
року) [25].

П’ятий етап (від 2005 року). Домінування західного вектора зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної
орієнтації України. Всупереч бажанням російської правлячої верхівки Президентом України став прозахідний
політик В.А. Ющенко. «Карпатська декларація» підписана президентами В. Ющенком і Г. Саакашвілі в Росії була
сприйнята як намір України та Грузії сприяти експорту «кольорових революцій». Кремль вдався до різкого згортання
стосунків з новим українським керівництвом і зайняв вичікувальну позицію.

Натомість Росія активно проводила жорстку лінію з питань, що стосувались експорту енергоносіїв. Так, у червні



2005 року ціна на газ для України була підвищена до 120 дол. за 1000 куб. м, у липні вона вже становила 150 доларів.
«Газпром» домагався створення спільного газотранспортного консорціуму для контролю над газотранспортною
системою України в обмін на зниження ціни на газ зі 180 до 80 дол. за 1000 куб. м.

За таких умов Україна активізувала свої дії, спрямовані на поетапну інтеграцію до ЄС. Для цього був
підготовлений «План дій Україна-ЄС», який відкривав нові перспективи для партнерства, економічної інтеграції та
співробітництва. План передбачав адаптацію українського законодавства до законодавства ЄС, поступову ліквідацію
торговельних бар’єрів, формування передумов для створення Зони вільної торгівлі з ЄС після вступу України до
СОТ.

Означені етапи дозволяють виділити тенденції розвитку українсько-російських відносин. Перша тенденція
характеризується фазами наростання або послаблення тиску Росії на Україну, які змінювалися залежно від рівня
стабільності суспільства, економіки й фінансової системи Росії та ступеня готовності Києва інтегруватися в
контрольоване Москвою євразійське політико-економічне поле.

Характерною ознакою другої тенденції двосторонніх відносин держав є динаміка інтеграційних зусиль України в
європейському та євроатлантичному напрямках, яка наростала навіть у періоди внутрішніх криз і відносної
стабільності українського суспільства, що проявлялося в намірі української еліти віднайти зовнішні противаги
російському політичному впливу в умовах неготовності Росії розбудувати рівноправні відносини з Україною.

Третя особливість розвитку українсько-російських відносин ознаменована переходом України від політики
партнерства з НАТО до курсу на набуття нею членства в Організації Північно-Атлантичного договору, що стало
наслідком трансформації посттоталітарного суспільства у відкрите демократичне суспільство західного типу.

Отже, по-перше, українсько-російські економічні відносини розвивалися суперечливо, що визначилось передусім
таким фактом, що Росія не виробила для себе остаточної концепції політики на пострадянському просторі, а Україна
не сприймає теперішню російську модель євразійської інтеграції; по-друге, незважаючи на економічні труднощі
спостерігається загалом позитивна динаміка розвитку україно-російських економічних відносин. Головними
прогалинами залишаються: структура торговельних відносин (наприклад, імпорт, який побудований на
енергоресурсній основі); негативне сальдо в зовнішній торгівлі з Росією; український бізнес, який слабо
представлений у російській економіці. У зв’язку з цим нагальною видається державна підтримка приватних
українських бізнесових кіл, які працюють на ринках Росії та СНД.
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В статье анализируются двусторонние украинско-российские экономические отношения, рассматриваются
проблемные вопросы их сотрудничества, обобщаются этапы, а также формы реализации масштабных
интеграционных проектов. Предпринята попытка определить возможные угрозы национальной безопасности
Украины в контексте внедрения в жизнь внешнеэкономических планов России.

Ключевые слова: национальная безопасность государства, двусторонние отношения, экономическое
сотрудничество, внешнеторговая политика, экспортная стратегия, импортная стратегия, евразийское
экономическое пространство, интеграция.

The article deals with bilateral Russia and Ukrainian economic relations, urgent questions of their cooperation,
summarizes stages and form of realization of large Russia foreign economic projects. It tries to determine possible threats of
Ukraine’s national security in the context of Russia foreign economic plans realization.

Key words: state national security, bilateral relations, economic cooperation, external trade policy, export strategy,
import strategy, economic area, integration.


