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ГОЛОВНЕ 

З моменту анексії Криму та початку українсько-російської війни у 2014 році Росія втратила значну 
частину свого економічного контролю над Україною. Однак через активне використання офшорів та 
прихованих інвестицій1 фактичний розмір економічного сліду Росії оцінити складно. У цьому звіті ми 
розглянемо, як змінився російський економічний слід за останні 10 років, як Росія впливає на 
українське суспільство через засоби масової інформації, політичні партії, державний борг та інші 
політичні важелі впливу та що Україна може зробити, щоб пом'якшити корозійний ефект російської 
присутності.  

Ключові висновки: 

 Обсяг торгівлі між Україною та Росією значно скоротився. Загальний імпорт України з Росії впав 
з пікового значення 18% ВВП у 2012 до 6% ВВП на початку 2019 року.  

 Російський корпоративний слід також зменшувався, але поступово. З 2009 року частка активів та 
оборот російських компаній2 в Україні скоротилися з 3,6% до 2,1% та з 4,3% до 2,8% відповідно від 
загального обсягу активів та загального обороту.3 4  

 Згідно з офіційними даними, запаси російських інвестицій залишалися відносно стабільними. 
Однак важливо зазначити, що офіційні дані суттєво занижують російські інвестиції в Україну. 
Наші розрахунки показують, що, враховуючи інвестиції через офшори, російські інвестиції в 
Україну принаймні вдвічі перевищують офіційні оцінки. 

 Російський вплив змінився в політичній, соціальній та економічній сферах. Хоча заборона 
російських ЗМІ та соціальних мереж5 6 і Томос, який отримала Православна Церква України,7 
підірвали здатність Росії впливати на Україну, деякі канали впливу залишилися недоторканими. 
Росія досі може надавати підтримку проросійським політичним партіям або українським ЗМІ, які 
купують особи, близькі до Росії.8 9 10 Майже половина українського населення досі ставиться до 

                                                                            
1 Під прихованими інвестиціями тут розуміються інвестиції, які надходять через офшори або від громадян України, які мають 
зв'язки з Росією. 
2 У цій записці компанія визначається як російська, якщо щонайменше 25% акцій належать росіянам. 
3 Тут і далі весь аналіз виключає Крим та окуповані території Донецької та Луганської областей. 
4 Оборот російських компаній у номінальному виразі впав з 18 194 млн дол. до 8 814 млн дол., тимчасом як російські активи 
несуттєво зросли в абсолютних показниках з 8 712 млн дол.  до 8 732 млн дол.  
5  “За шість років Нацрада обмежила мовлення 74 російських каналів,” https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2891143-za-sist-
rokiv-nacrada-obmezila-movlenna-74-rosijskih-kanaliv.html. дата звернення 28.08.2020). 
6 Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). 
https://zakon.rada.gov.ua/go/n0004525-17 (дата звернення 18.02.2020). 
7 Указ про автономію Православної Церкви України від Константинополя, що робить її окремою і незалежною від Російської 
православної церкви. 
8 Російська пропаганда в українських онлайн-новинах: Результати дослідження // Інститут масової інформації. 
https://imi.org.ua/monitorings/viyna-vybory-i-tserkva-osnovni-temy-rosiys-koi-propahandy-v-ukrains-kykh-internet-zmi-
doslidzhennia-i28315 (дата звернення 30.01.2020). 
9 Власник «112» і NewsOne Козак купив Zik – кілька журналістів заявили про звільнення. https://www.radiosvoboda.org/a/news-
kozak-kupyv-zik/29999891.html (дата звернення 30.01.2020). 
10 Наративи пропаганди найактивніше поширювали Інтер, NewsOne, 112 і Страна.Ua – Результати медіамоніторингу // 
StopFake.  https://www.stopfake.org/uk/naratyvy-rosijskoyi-propagandy-najaktyvnishe-poshyryuvaly-telekanaly-inter-newsone-112-
i-strana-ua-promizhni-rezultaty-nezalezhnogo-mediamonitoryngu-parlamentskyh-vyboriv/ (дата звернення 30.01.2020). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2891143-za-sist-rokiv-nacrada-obmezila-movlenna-74-rosijskih-kanaliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2891143-za-sist-rokiv-nacrada-obmezila-movlenna-74-rosijskih-kanaliv.html
https://zakon.rada.gov.ua/go/n0004525-17
https://imi.org.ua/monitorings/viyna-vybory-i-tserkva-osnovni-temy-rosiys-koi-propahandy-v-ukrains-kykh-internet-zmi-doslidzhennia-i28315
https://imi.org.ua/monitorings/viyna-vybory-i-tserkva-osnovni-temy-rosiys-koi-propahandy-v-ukrains-kykh-internet-zmi-doslidzhennia-i28315
https://www.radiosvoboda.org/a/news-kozak-kupyv-zik/29999891.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-kozak-kupyv-zik/29999891.html
https://www.stopfake.org/uk/naratyvy-rosijskoyi-propagandy-najaktyvnishe-poshyryuvaly-telekanaly-inter-newsone-112-i-strana-ua-promizhni-rezultaty-nezalezhnogo-mediamonitoryngu-parlamentskyh-vyboriv/
https://www.stopfake.org/uk/naratyvy-rosijskoyi-propagandy-najaktyvnishe-poshyryuvaly-telekanaly-inter-newsone-112-i-strana-ua-promizhni-rezultaty-nezalezhnogo-mediamonitoryngu-parlamentskyh-vyboriv/
https://www.stopfake.org/uk/naratyvy-rosijskoyi-propagandy-najaktyvnishe-poshyryuvaly-telekanaly-inter-newsone-112-i-strana-ua-promizhni-rezultaty-nezalezhnogo-mediamonitoryngu-parlamentskyh-vyboriv/
https://www.stopfake.org/uk/naratyvy-rosijskoyi-propagandy-najaktyvnishe-poshyryuvaly-telekanaly-inter-newsone-112-i-strana-ua-promizhni-rezultaty-nezalezhnogo-mediamonitoryngu-parlamentskyh-vyboriv/
https://www.stopfake.org/uk/naratyvy-rosijskoyi-propagandy-najaktyvnishe-poshyryuvaly-telekanaly-inter-newsone-112-i-strana-ua-promizhni-rezultaty-nezalezhnogo-mediamonitoryngu-parlamentskyh-vyboriv/
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Росії позитивно,11 12  ймовірно, відокремлюючи пересічних росіян від російського уряду.13 Також 
існують значні регіональні відмінності – мешканці східної України набагато прихильніше 
ставляться до Росії, ніж мешканці західної України. 14  

 Ми бачимо, що ситуація також суттєво змінилася в деяких критично важливих галузях. Наприклад, 
банківський сектор є одним із найпомітніших прикладів відтоку російського капіталу. У 2009 році 
в Україні було 13 російських банків (3 серед десяти найбільших); станом на 2019 рік вижили лише 
5 російських банків.15 16 17 В енергетиці одним із найпомітніших досягнень було припинення 
Україною прямого імпорту російського газу. Однак російська присутність залишається значною і 
практично не змінюється в деяких інших важливих галузях, як-от металургія. 

 На нашу думку, для того, щоб побороти корозійний вплив російського капіталу, Україні слід 
підвищити прозорість інвестицій, аби краще зрозуміти масштаб російських інвестицій в Україну. 
Крім того, ми вважаємо, що необхідно обмежити російські інвестиції в таких важливих галузях, як 
ЗМІ, енергетика тощо, а також загалом обмежити інвестиції російських державних компаній та 
компаній, пов'язаних з російським урядом, – шляхом усунення прогалин у санкціях та інших 
проблем, описаних у цьому звіті.  

1. ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

У цьому документі досліджується економічна присутність Росії в Україні. Ми провели 30 експертних 
інтерв'ю з політиками, журналістами, представниками бізнесу та неурядових організацій; з-посеред 
інших джерел використали кількісні дані Української служби статистики, бази даних Orbis, ООН 
COMTRADE. 

Ця аналітична записка має декілька завдань. По-перше, ми намагаємось оцінити масштаб російського 
економічного сліду в Україні.  Як показує наше дослідження, це не завжди можливо через активне 
використання офшорів російським капіталом, тому іншою метою є висвітлення проблем, які 
виникають при оцінці економічної присутності Росії. Ще одна важлива мета – показати прогалини в 
управлінні в Україні та те, як російський корозійний капітал використовує їх. У цій роботі корозійний 
капітал визначається як капітал, який експлуатує та погіршує слабке управління в країнах, що 
розвиваються.18 Основна мета – рекомендувати політику, яка б збільшила прозорість, полегшила б 
ідентифікацію російського економічного сліду, а також послабила корозійний ефект російського 
капіталу. 

                                                                            
11 Див. додаток 3 щодо 10-річних тенденцій. 
12 Российско-украинские отношения – Левада-Центр.https://www.levada.ru/2020/02/13/rossijsko-ukrainskie-otnosheniya-7/ (дата 
звернення  17.02.2020). 
13 Отношение населения Украины к Росии и населения России к Украине. Сентябрь 2019 г. 
https://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=899&page=1 (дата звернення 17.02.2020). 
14  Там само. 
15 Російський бізнес в Україні: на правах господаря // Економічна правда. 
https://www.epravda.com.ua/publications/2009/08/25/204814/ (дата звернення 14.02.2020). 
16  Зануда Анастасія. Російський бізнес в Україні: зменшився, «перефарбувався» і залишився // BBC News Україна. 27 березня 
2019. https://www.bbc.com/ukrainian/features-47629479  
17 Aналіз ЦЕС на основі даних НБУ та фінансової звітності банків 
18 Закриття прогалин в управлінні для сприяння стійкій економіці на Балканах // Центр міжнародного приватного 
підприємства. 19 січня 2018. https://www.cipe.org/blog/2018/01/19/closing-governance-gaps-to-promote-resilient-economies-in-
the-balkans/. 

https://www.levada.ru/2020/02/13/rossijsko-ukrainskie-otnosheniya-7/
https://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=899&page=1
https://www.epravda.com.ua/publications/2009/08/25/204814/
https://www.bbc.com/ukrainian/features-47629479
https://www.cipe.org/blog/2018/01/19/closing-governance-gaps-to-promote-resilient-economies-in-the-balkans/
https://www.cipe.org/blog/2018/01/19/closing-governance-gaps-to-promote-resilient-economies-in-the-balkans/
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2. ПРОГАЛИНИ В УПРАВЛІННІ І КОРУПЦІЯ  

Незважаючи на важливі реформи в останні роки19, Україна досі стикається з проблемами у сфері 
верховенства права та управління – станом на 2020 рік країна займає 72-у позицію (з 128 країн)  у 
Індексі верховенства права Всесвітнього проєкту правосуддя20; 91% українців вважають корупцію 
значною проблемою21. Неефективне управління та низький рівень верховенства права можуть мати 
суттєвий вплив на економіку: дослідження ЦЕС показують, що державний бюджет може отримати 
одноразовий приріст у 26,6 млрд доларів США та додатково 8,6 млрд доларів щорічно, якщо 
управління та верховенство права буде покращено.22 

Що ще важливіше, прогалини в управлінні та корупція роблять Україну вразливою до іноземного 
впливу. Корозійний капітал може змінювати громадську думку на користь Росії. У грудні 2014, згідно 
з розслідуванням «Слідство.інфо», компанію «Летограф», що пов’язана з Міністерством оборони Росії, 
було обрано для підтримки ІТ-систем Генеральної прокуратури України. Журналісти виявили ознаки 
корупції в цьому рішенні. Служба безпеки України раніше попереджала, що доступ «Летограф» до 

конфіденційної інформації може загрожувати національній безпеці України.23 У 2017 році Україна 
ввела санкції проти «Летограф».24 

Корозійний іноземний капітал може посилювати проблеми корупції та неефективного управління 
через співпрацю з місцевими гравцями (в цьому випадку – з українськими олігархами), створюючи 
порочне коло. Олігархи впливають на прийняття рішень державними органами через політичні партії 
та засоби масової інформації та, ймовірно, захопили державні інституції для отримання 
несправедливої ринкової переваги. Журналістські дослідження, згадані нижче є прикладом такої 
поведінки. 

Один із прикладів – компанія «РосУкрЕнерго», пов’язана з українським олігархом Дмитром 
Фірташем.25 До 2009 року він виступав посередником між українським державним газовим 
монополістом Нафтогазом і російським Газпромом та, як повідомляється, впливав на рішення 
Нафтогазу. Журналісти Української Правди повідомляють, що РосУкрЕнерго,  можливо      викачали 2 
мільярди доларів з Нафтогазу у 2013 році, використовуючи свої можливі зв’язки з урядом.26  

Навіть після 2014 року українські олігархи підтримують тісний зв’язок як з державним, так і з 
приватним російським капіталом: торгують з Росією, мають підприємства в Росії, ведуть бізнес з 

                                                                            
19 Такі, як-от створення Національного антикорупційного бюро, система електронних закупівель Prozorro та спрощення та 
діджиталізація деяких державних послуг. 
20 Індекс верховенства права проєкту «Світова Справедливість». https://worldjusticeproject.org//rule-of-law-index/ (дата 
звернення 16.03.2020). 
21 Оцінка проблематики корупції в громадській думці. https://dif.org.ua/article/otsinka-problematiki-koruptsii-v-gromads (дата 
звернення 30.01.2020). 
22 How Much Does the Budget Lose Due to the Lack of Good Governance? // Центр Економічної Стратегії. 5 грудня 2018. 
https://ces.org.ua/en/how-much-does-the-budget-lose-due-to-the-lack-of-good-governance/   
23 Прихована загроза. Матеріал Олександра Гуменюка для «Слідства.Інфо». 
https://www.youtube.com/watch?v=ffcsEFc91zU&feature=youtube_gdata (дата звернення 17.05.2020). 
24 54 ІТ-компанії, які потрапили під санкції. Повний список. 
https://espreso.tv/news/2017/05/16/54_it_kompaniyi_yaki_potrapyly_pid_sankciyi_povnyy_spysok (дата звернення 17.05.2020). 
25 “History,” Group DF, accessed August 31, 2020, https://groupdf.com/en/o-kompanii-angl/istoriya-ang/. 
26 Ограбление века. Кто вывез из Нафтогаза три КамАЗа стодолларовых банкнот? 
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2013/10/25/7000699/ (дата звернення 19.05.2020). 

https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/
https://dif.org.ua/article/otsinka-problematiki-koruptsii-v-gromads
https://ces.org.ua/en/how-much-does-the-budget-lose-due-to-the-lack-of-good-governance/
https://www.youtube.com/watch?v=ffcsEFc91zU&feature=youtube_gdata
https://espreso.tv/news/2017/05/16/54_it_kompaniyi_yaki_potrapyly_pid_sankciyi_povnyy_spysok
https://groupdf.com/en/o-kompanii-angl/istoriya-ang/
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2013/10/25/7000699/
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російськими компаніями або беруть позики у російських банках. Наприклад, експерти згадували в 
інтерв'ю, а журналісти видання «Бізнес Цензор» писали, що, згідно з повідомленнями, Рінат Ахметов27  
володіє шахтами в Росії, а згідно з повідомленням Економічної Правди на основі офіційних державних 
російських даних, він також може продовжувати купувати російське вугілля.28,29 Іншими прикладами 
є Віктор Пінчук30, який, як повідомляють журналісти Радіо Свободи, може продовжувати постачати 
труби в Росію31, та Олександр Ярославський32, який, як повідомляється журналістами УНН,  може мати 
зв’язки з російським олігархом Олегом Дерипаскою33. 

Такі повідомлення про тісні зв’язки з російськими олігархами та Кремлем свідчать про те, що Кремль 
може мати важелі впливу на українських олігархів і, коли потрібно, тиснути на них, використовуючи 
їхні засоби масової інформації та політичні зв’язки для просування російського порядку денного.  

Водночас олігархи можуть вважати вигіднішим для себе мати зв’язки з Росією, ніж відповідати 
високим західним стандартам прозорості та дотримуватися верховенства права. Деякі опитані 
експерти згадували Ігоря Коломойського34 як можливий приклад того, чому олігархи можуть вважати 
співпрацю з Росією вигідною. Коломойський мав антиросійські погляди на початку війни з Росією у 
2014-15 роках, але кардинально змінив їх після того, як угода між Україною та МВФ стала загрозою для 
його позиції.35,36 Наприклад, в інтерв’ю The New York Times Коломойський сказав «ми маємо 
покращити наші стосунки  [з Росією].»Це означає, що нерівні умови гри та відсутність верховенства 
права, які посилюють вплив українських олігархів, також надають Росії додаткові інструменти впливу.  

Таким чином, Росія зацікавлена, щоб Україна залишалася корумпованою державою зі слабким 
управлінням та потужними олігархами. Коли інституції слабкі, а посадовці корумповані, російському 
та іншому закордонному корозійному капіталу простіше просувати свої інтереси, домовляючись з 
місцевими олігархами, підкуповуючи посадовців та зловживаючи слабкістю інституцій. Це створює 
порочне коло, яке ще більше підриває верховенство права та інститути держави. 

                                                                            
27 Рінат Ахметов – найбагатша людина в Україні, має статки 9,629 мільярда доларів. https://nv.ua/biz/markets/top-100-samyh-
bogatyh-ukraincev-reyting-nv-i-dragon-capital-novosti-ukrainy-50050784.html  
28 Крупнейшая шахта ДТЭК Ахметова в России показала 2,2 миллиарда рублей прибыли. 
https://biz.censor.net.ua/news/3144108/krupneyishaya_shahta_dtek_ahmetova_v_rossii_pokazala_22_milliarda_rubleyi_pribyli  (дата 
звернення 7.05.2020). 
29 “‘Метинвест’ Ахметова–Новинского возобновил поставки угля из России,” Экономическая правда, accessed August 28, 2020, 
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/11/653548/. 
30 Віктор Пінчук – друга найбагатша людина в Україні, його статки оцінюються в 2,310 мільярда доларів. 
https://nv.ua/biz/markets/top-100-samyh-bogatyh-ukraincev-reyting-nv-i-dragon-capital-novosti-ukrainy-50050784.html  
31 За 5 місяців 2019 року компанія Пінчука експортувала до Росії труби та колеса на 1 млрд гривень – «Схеми». 
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-pinchuk-rf/30080810.html (дата звернення 07.05.2020). 
32Олександр Ярославський входить в топ-20 найбагатших людей України (16 місце), маючи активи в 447 мільйонів доларів. 
https://nv.ua/biz/markets/top-100-samyh-bogatyh-ukraincev-reyting-nv-i-dragon-capital-novosti-ukrainy-50050784.html  
33 Українсько-російський союз: О.Ярославський і О.Дерипаска поділили Харківський тракторний завод. 
https://www.unn.com.ua/uk/news/1569775-ukrayinsko-rosiyskiy-soyuz-o-yaroslavskiy-i-o-deripaska-podilili-kharkivskiy-traktorniy-
zavod (дата звернення 07.05.2020). 
34 Ігор Коломойський займає 4 місце в рейтингу 100 найбагатших українців. Його статки оцінюються в 1,480 млрд доларів. 
https://nv.ua/biz/markets/top-100-samyh-bogatyh-ukraincev-reyting-nv-i-dragon-capital-novosti-ukrainy-50050784.html  
35 Ігор Коломойський був власником Приватбанку, найбільшого банку в Україні, який був націоналізований у 2016 році. Після 
націоналізації Коломойський заявив, що він має право або на компенсацію за націоналізацію, або на повернення йому права 
власності на Приватбанк. МВФ, навпаки, наполягав на прийнятті закону, який перешкоджає поверненню збанкрутілих банків 
попереднім власникам (у ЗМІ його називають «антиколомойським законом»). Джерело:  
https://finance.liga.net/ekonomika/article/kolomoyskiy-proigral-borbu-za-bankovskiy-zakon-v-rade-dve-plohie-novosti-dlya-
oligarha. 
36 Трояновський Антон. Український мільярдер воював проти Росії. Тепер він готовий прийняти її // The New York Times. 13 
листопада 2019 року. https://www.nytimes.com/2019/11/13/world/europe/ukraine-ihor-kolomoisky-russia.html. 

https://nv.ua/biz/markets/top-100-samyh-bogatyh-ukraincev-reyting-nv-i-dragon-capital-novosti-ukrainy-50050784.html
https://nv.ua/biz/markets/top-100-samyh-bogatyh-ukraincev-reyting-nv-i-dragon-capital-novosti-ukrainy-50050784.html
https://biz.censor.net.ua/news/3144108/krupneyishaya_shahta_dtek_ahmetova_v_rossii_pokazala_22_milliarda_rubleyi_pribyli
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/11/653548/
https://nv.ua/biz/markets/top-100-samyh-bogatyh-ukraincev-reyting-nv-i-dragon-capital-novosti-ukrainy-50050784.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-pinchuk-rf/30080810.html
https://nv.ua/biz/markets/top-100-samyh-bogatyh-ukraincev-reyting-nv-i-dragon-capital-novosti-ukrainy-50050784.html
https://www.unn.com.ua/uk/news/1569775-ukrayinsko-rosiyskiy-soyuz-o-yaroslavskiy-i-o-deripaska-podilili-kharkivskiy-traktorniy-zavod
https://www.unn.com.ua/uk/news/1569775-ukrayinsko-rosiyskiy-soyuz-o-yaroslavskiy-i-o-deripaska-podilili-kharkivskiy-traktorniy-zavod
https://nv.ua/biz/markets/top-100-samyh-bogatyh-ukraincev-reyting-nv-i-dragon-capital-novosti-ukrainy-50050784.html
https://finance.liga.net/ekonomika/article/kolomoyskiy-proigral-borbu-za-bankovskiy-zakon-v-rade-dve-plohie-novosti-dlya-oligarha
https://finance.liga.net/ekonomika/article/kolomoyskiy-proigral-borbu-za-bankovskiy-zakon-v-rade-dve-plohie-novosti-dlya-oligarha
https://www.nytimes.com/2019/11/13/world/europe/ukraine-ihor-kolomoisky-russia.html.
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3. ОГЛЯД ВІДНОСИН УКРАЇНИ І РОСІЇ ТА ОСНОВНІ 

СУБ'ЄКТИ РОСІЙСЬКОГО ВПЛИВУ 

З часу здобуття Україною незалежності в 1991 р. Росія намагається зберегти тут свою економічну 
присутність, щоб утримати свою сферу впливу недоторканою. Вона застосовує різноманітні 
інструменти, серед яких особливо вирізняються такі, як підтримка проросійських політиків в Україні 
та користування російськими природними ресурсами (наприклад, природним газом), щоб залучити 
ключових гравців і зафіксувати залежність української економіки від російського газу. Крім того, Росія 
робила неодноразові спроби заманити Україну в міжнародні організації під російським очільництвом: 
спочатку – у Співдружність Незалежних Держав (СНД),37 потім – у Єдиний економічний простір (ЄЕП), 
і нарешті – у Митний союз.  

Після російської анексії Криму та агресії на Сході України деякі українські підприємства скасували 
ділові відносини з російськими партнерами. Україна,  ЄС та США запровадили санкції проти Росії, 
обмежуючи масштаб економічного співробітництва. Крім того, коли Україна підписала Угоду про 
асоціацію з ЄС у 2014 році, українському бізнесу стало простіше торгувати з ЄС, що дозволило 
диверсифікувати торгівлю і зменшити її обсяг з Росією. З 2011 року експорт з країн Співдружності 
Незалежних Держав38 знизився з 2,6 млрд доларів США до 0,7 млрд доларів  США, а імпорт – з 3,7 млрд 
доларів США до 1,1 млрд доларів США.39 Крім того, багато українських трудових мігрантів, які раніше 
працювали в Росії, переїхали до Польщі чи інших країн ЄС, а ЄС надав українцям можливість 
безвізового в'їзду.40 

Російських гравців в Україні можна розділити на кілька груп з чіткими цілями та різними 
інструментами впливу. На основі інтерв'ю з експертами ми визначили такі основні групи цих гравців 
та їхні цілі: 

Російський уряд. Російський уряд є гравцем, який може використовувати різні інструменти для 
впливу на український уряд, українські приватні або державні компанії. Ці інструменти включають 
фінансування державних компаній або українського уряду, введення санкцій чи мита для українських 
компаній або товарів. Його мета – тримати Україну у своїй сфері впливу. 

Російські державні компанії (до прикладу, Сбєрбанк, Газпром, Роснєфть) можуть намагатися 
отримати прибуток, просуваючи порядок денний російського уряду як свою загальну мету. До цієї 
категорії належать як компанії, що фізично перебувають в Україні (наприклад, Сбєрбанк), так і ті, що 
мають економічний вплив через торгівлю (наприклад, Газпром). Деякі опитані експерти вважають, що 
ця група складає приблизно 90% загального російського сліду і реалізує більшу частину негативного 
впливу російської присутності в Україні. Російські державні компанії мають більшу свободу дій, ніж 
приватні, оскільки, субсидуючись російським урядом, можуть продовжувати свою діяльність, навіть 
отримуючи збитки. Опитані експерти припускають, що російські державні компанії найбільш 
поширені в банківській справі та в галузі ядерної енергетики. 

                                                                            
37 У СНД Україна ніколи не мала повноправного членства та припинила будь-яку участь у 2018 році. 
38 Група країн колишнього СРСР, в яких торгівля з Росією становить переважну частку зовнішньоторгівельних відносин. 
39 Розрахунки ЦЕС на основі даних Держстату 
40 Скільки українців виїхало і що з цим можна зробити // Центр економічної стратегії. 23 квітня 2018. https://ces.org.ua/en/how-
many-ukrainians-have-departed-and-what-can-be-done-about-this-2/. 

https://ces.org.ua/en/how-many-ukrainians-have-departed-and-what-can-be-done-about-this-2/
https://ces.org.ua/en/how-many-ukrainians-have-departed-and-what-can-be-done-about-this-2/
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Російські приватні компанії. Це дуже неоднорідна група, яка включає і малий бізнес, і великі 
компанії; як пов’язані з російським урядом, так і ті, що претендують на незалежність. Невеликі 
російські компанії навряд чи переслідують якісь приховані мотиви, крім отримання прибутку. На 
противагу їм російські компанії, які мають чіткі зв'язки з російським урядом, вірогідно, просувають 
російські інтереси, намагаються позбавити Україну ресурсів та впливають на політиків. Достеменно 
невідомо, чи мають російські приватні компанії, що не пов’язані (у кожному разі явно) з російським 
урядом, якісь інші цілі, крім отримання прибутку. Однак вони залежать від рішень російського уряду 
і потенційно можуть бути використані ним як інструмент. Промовистий приклад – Альфа-Банк – 
єдиний російський банк, який збільшив свою присутність в Україні через дочірнє підприємство 
«Альфа-банк Україна». Крім банківської справи, російські приватні компанії також представлені в 
телекомунікаціях (Київстар) та промисловості (у минулому, як повідомляється, Миколаївський 
глиноземний завод належав компанії Олега Дерипаски).41 

Українці зі зв’язками в Росії. Деякі українці можуть мати тісні особисті стосунки з російськими 
високопосадовцями та діяти в їх інтересах. Наприклад, Віктор Медведчук, відомий український 
політик, який, у інтерв’ю Deutsche Welle казав, що вважає, що він думає,  що Путін довіряє йому, а 
також є хресним батьком його доньки.42 До цієї групи також належать особи, які нині є громадянами 
України, але раніше, за повідомленнями, мали російське громадянство, як-от Вадим Новинський, 
Павло Фукс, Костянтин Григоришин.43 44 45 Згідно з повідомленнями ЗМІ, вони можуть мати активи в 
енергетиці, металургії та банківській справі та ін.46 47 48 Деякі з них підтримують (або підтримували 
раніше) тісні стосунки з російськими високопосадовцями: наприклад, Вадим Новинський 
стверджував, що Віктор Черномирдін, колишній прем'єр-міністр Росії та посол Росії в Україні, був 
«йому як батько».49 Опитані експерти вважають, що, хоча вплив інших груп російського капіталу в 
останні роки зменшується, значення цієї групи (особливо Медведчука) зростає. Вони також зазначили, 
що бізнес Медведчука та його соратників може бути використаний для того щоб сприяти порядку 
денному російського уряду. Інший приклад – Дмитро Фірташ, український олігарх, який заробив свої 
статки торгівлею газом з Росією.50 51 Коли його арештували в Австрії, згідно з повідомленням 

                                                                            
41 Миколаївський глиноземний завод придбала швейцарська компанія. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2327716-
mikolaivskij-glinozemnij-zavod-pridbala-svejcarska-kompania.html (дата звернення 17.05.2020). 
42 Deutsche Welle (www.dw.com), “Виктор Медведчук в ‘Немцова.Интервью’: Я использую личные отношения с Путиным в 
интересах Украины | DW | 18.04.2018,” DW.COM, accessed September 2, 2020, https://bit.ly/35DQ74o  
43 “Первый олигарх, сбежавший в Украину,” accessed September 2, 2020, https://glavcom.ua/publications/117890-pervyj-oligarh-
sbezhavshij-v-ukrainu.html. 
44 “Мільйонер Фукс каже, що відмовився від громадянства Росії і має бізнес-інтереси в Україні – «Схеми»,” Радіо Свобода, 
accessed September 2, 2020, https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes/28920096.html. 
45 “Мільярдер Григоришин отримає українське громадянство,” Українська правда, accessed September 2, 2020, 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/05/30/7110183/. 
46 “Мільярдери України: що треба знати про Вадима Новинського,” 24 Канал, accessed September 3, 2020, 
https://24tv.ua/milyarderi_ukrayini_shho_treba_znati_pro_vadima_novinskogo_n1250490 
47 “Moscow Never Sleeps. Команда Януковича Продала Газовий Бізнес Російському Мільярдеру | Економічна Правда,” accessed 
September 3, 2020, https://www.epravda.com.ua/publications/2017/02/22/621182/. 
48 “Григоришин Константин,” LIGA, accessed September 3, 2020, https://file.liga.net/persons/grigorishin-konstantin-3122309. 
49 Новинський розповів про свої контакти з Путіним. http://www.pravda.com.ua/news/2018/10/30/7196673/ (дата звернення 
06.06.2020). 
50 Докладніше див. у розділі 6.1. Енергетика. 
51 Dr Karolina MacLachlan, “Corruption As Statecraft.,” n.d., 29. Available at: https://ti-defence.org/wp-
content/uploads/2019/11/DSP_CorruptionasStatecraft_251119.pdf Assessed: August 31, 2020 
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Укрінформа, заставу вніс Василь Анісімов,52 який, за повідомленнями газети «Ведомости», може бути 
другом Аркадія Ротенберга, що перебуває під санкціями як у США, так і в ЄС.53 54  

Інший приклад ймовірного російського впливу через український бізнес – ланцюжок поставок, що 
нерозривно пов'язує деякі галузі України з Росією. Наприклад, деякі українські компанії можуть не 
мати покупців своєї продукції деінде, окрім Росії, або потребувати деталей для свого виробничого 
процесу, які можна придбати лише у Росії. Ці компанії можуть перебувати під впливом своїх 
російських партнерів, які намагаються використовувати цей важіль для просування кремлівського 
порядку денного.   

4. ПОЛІТИЧНІ ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ  

Згадані вище гравці, здійснюючи вплив на українську демократію, можуть мати кілька цілей: 
утримання України у сфері інтересів Росії; дестабілізація ситуації; зниження потенційної підтримки 
західних партнерів; посилення проросійських настроїв у суспільстві; відновлення українсько-
російського економічного співробітництва; зняття санкцій та легітимізація присутності Росії в Криму 
та на сході України. Вони використовують різноманітні методи для досягнення цих цілей. Тут ми 
обговоримо найприкметніші приклади. 

4.1 ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ 

Однією з головних цілей Кремля в Україні є вплив на її політичні рішення, тому підтримка 
проросійських українських політичних партій є прямим способом досягнення цієї мети. До 2014 року 
однією з найбільших політичних партій в Україні була Партія Регіонів. Багато журналістів вважали 
Партію Регіонів однією з найбільш проросійських політичних партій (поряд з Комуністичною партією 
України)55. Після революції Євромайдану її лідер і колишній президент Янукович втік до Росії, де він 
захищений від екстрадиції.56  

Після 2014 року багато колишніх членів Партії Регіонів приєднались до партії57 «Опозиційна 
платформа – За життя» (ОПЗЖ), яка посіла 2-ге місце на парламентських виборах у липні 2019 року.58 

59 На даний момент Віктор Медведчук є одним з її лідерів.60 ОПЗЖ, яку журнал «Новое Время» називає 

                                                                            
52 “Верховний суд Австрії розглядає справу про екстрадицію Фірташа до США,” accessed July 6, 2020, 
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2727673-verhovnij-sud-avstrii-rozgladae-spravu-pro-ekstradiciu-firtasa-do-ssa.html. 
53 “Представитель Ротенберга опроверг покупку бизнесменом акций космической компании,” Ведомости, accessed September 
2, 2020, https://www.vedomosti.ru/business/news/2018/03/22/754564-predstavitel-rotenberga-oproverg-pokupku-biznesmenom-
sputnikovoi-sistemi-gonets. 
54 TV Rain Inc, “«Это Дисциплинирует»: Аркадий Ротенберг о Санкциях, Своих Активах, Бизнесе и Дзюдо с Путиным,” February 
14, 2019, https://tvrain.ru/teleshow/videooftheday/arkadij_rotenberg-480474/. 
55 Червоненко Віталій. Що треба знати про українські вибори. 
https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/09/140916_election_parliament_overview_vc (дата звернення 08.05.2020). 
56 Втеча екс-гаранта: як Янукович у 2014 році тікав з України. https://www.unian.ua/politics/10883561-vtecha-eks-garanta-yak-
yanukovich-u-2014-roci-tikav-z-ukrajini.html (дата звернення 08.05.2020). 
57 Деякі колишні члени Партії Регіонів також приєдналися до інших проросійських партій, як-от «Опозиційний блок», «Наші», 
але ці партії не отримали жодного місця в парламенті. 
58 Центральна виборча комісія – вибори народних депутатів України 2019. 
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp300pt001f01=919.html (дата звернення 30.01.2020). 
59 «Опозиційна платформа – За життя» не взяла у виборчий список брата Медведчука. 
https://www.radiosvoboda.org/a/30050168.html (дата звернення 11.05.2020). 
60 Руководство ОПЗЖ. https://zagittya.com.ua/page/rukovodstvo.html (дата звернення 11.05.2020). 
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«проросійською»61 може просувати російський порядок денний в Україні, зокрема шляхом поширення 
російської пропаганди (наприклад, медіамоніторінг журналістів «Дектор медіа» телеканалів, що 
офіційно належить Тарасу Козаку, що є депутатом ОПЗЖ, показав що, на їх думку, ці канали часто 
поширюють проросійські меседжі).62 Інший приклад: у 2019 році Віктор Медведчук відвідав 
економічний форум у м. Владивосток, де виступив за скасування санкцій ЄС проти Росії: «Позиція 
нашої партії <...> полягає в тому, щоб скасувати європейські санкції проти Росії  і очікувати, що Росія 
скасує свої контрсанкції».63   

Російські громадські діячі часто публічно висловлюють підтримку цим партіям та їхнім 
представникам. Наприклад, і перед президентськими, і перед парламентськими виборами в Україні 
2019 року російський прем’єр-міністр Дмітрій Мєдвєдєв провів у Росії зустріч з лідерами ОПЗЖ, на 
якій виявляв свою прихильність до цієї партії.64  

Щобільше, фінансування партій в Україні є непрозорим. Аналіз громадського руху «Чесно» показує, 
що українські парламентські партії в 2019 році отримали 1,9 млрд грн (близько 70 млн доларів США).65 
Однак значна частина цих коштів надійшла із сумнівних джерел, як-от неурядові організації, які не 
мають достатньо власних коштів66, підозрілі компанії67 та приватні особи, які жертвують більше 
грошей, ніж заробляють.68 Відсутність прозорості в фінансуванні партій означає, що і українські 
олігархи, і російський уряд можуть скористатись прогалинами в законодавстві щодо фінансування 
партій та опосередковано спрямовувати кошти тій партії, яку вони підтримують. 

Усім партіям можна закинути непрозорість фінансування, і ОПЗЖ не є винятком. Фінансовий звіт 
партії свідчить, що вона фінансувалась, головним чином, своїми лідерами та компаніями, що з ними 
пов'язані. Згідно з фінансовою звітністю партії, вона отримала 116 млн грн (приблизно 4,6 млн доларів 
США) у 2019 році.69 Громадський рух «Чесно», повідомляє, що партія не задекларувала мінімум 1,5 
мільйони, витрачені на рекламу в соціальних мережах. В тому ж звіті, рух «Чесно» також повідомляє, 
що телевізійні канали, які, за інформацією ЗМІ, пов'язані з її лідером Віктором Медведчуком, 
висвітлювали діяльність партії здебільшого позитивно.70 Крім того, «Чесно» стверджує, що частина 
коштів надходила від невеликих невідомих компаній, інформація про які часто недоступна в 

                                                                            
61 “ОПЗЖ привітала громадян країни-агресора з днем Росії «від імені всіх українців»,” accessed August 31, 2020, 
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/partiya-medvedchuka-opzzh-privitala-rosiyan-z-dnem-rosiji-vid-imeni-vsih-ukrajinciv-ostanni-
novini-50093781.html. 
62 Зубченко Ярослав. Голгофа «112». Моніторинг каналів Медведчука 23–29 вересня 2019 року. 
https://detector.media/informatsiini-kanali/article/171206/2019-10-01-golgofa-112-monitoring-kanaliv-medvedchuka-2329-
veresnya-2019-roku/ 
63 Медведчук в гостях у Путина: Позиция ОПЗЖ – снять санкции с РФ. 5 вересня 2019. 
https://news.liga.net/politics/news/medvedchuk-v-gostyah-u-putina-pozitsiya-opzj---snyat-sanktsii-s-rf  
64 Бойко и Медведчук в Москве встретились с Медведевым. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/03/22/7209955/ (дата 
звернення 17.02.2020). 
65 Українські партії 2019 року отримали 1,7 мільярда гривень: більшість коштів зібрали до виборів. 
http://www.chesno.org/post/3995/ (дата звернення 29.05.2020). 
66 Неприбуткові ГО профінансували партії на 25,6 мільйона гривень. Неофіційно – значно 
більше.http://www.chesno.org/post/3923/ (дата звернення 29.05.2020). 
67 «Батьківщину» на 3 млн профінансували компанії з ознаками фіктивності. http://www.chesno.org/post/3843/ (дата звернення 
29.05.2020). 
68 «Батьківщину» спонсорують студенти і солдати, але пояснити, звідки мільйони, не можуть. 
http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/12/7234661/ (дата звернення 29.05.2020). 
69 Золото партій. http://zp.chesno.org/parties/ (дата звернення 29.05.2020). 
70 Льовочкіни, Суркіси, Козаки, Шуфрич та десяток бердянських ФОПів профінансували кампанію ОПЗЖ. 
http://www.chesno.org/post/3563/ (дата звернення 14.05.2020). 
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Інтернеті. Тим не менше, за даними «Чесно» лише чотири компанії внесли кошти на загальну суму 
11,1 млн грн (приблизно 0,4 млн доларів США). Тоді як одна із цих компаній – «К.А.Н. Девелопмент» є 
відносно великою компанією, що працює у галузі нерухомості, інші 3 компанії або працюють 
одночасно в більше 20 видах діяльності, або ж зареєстровані за однією адресою із багатьма іншими 
компаніями.71 Ці компанії можуть бути каналами для отримання грошей із прихованих джерел, хоча 
ми не знайшли прямих доказів того, що ці джерела є російськими. 

Однак непряма підтримка також може бути присутня. Переглядаючи ЗМІ, можна знайти приклади 
того, що деякі партійні лідери мають тісні ділові зв’язки з Росією, і, згідно з повідомленнями ЗМІ, мали 
певну вигоду від преференцій з боку Росії, які не є економічно обґрунтованими.72 Опитані експерти, а 
також журналісти Радіо Свобода, також припустили, що Росія надає преференції нафтовому бізнесу, 
який належить дружині Віктора Медведчука, Оксані Марченко.73 Опитані нами експерти вважають, що 
прибуток від цього бізнесу потенційно може бути використаний для фінансування політичної  кар’єри 
Віктора Медведчука. 

4.2 ДЕРЖАВНІ ПОЗИКИ 

Кремль намагався впливати на українську політику, використовуючи дешеві державні позики, щоб 
зробити Україну залежною та тиснути на неї для прийняття проросійських зовнішньополітичних 
рішень. Найвідоміший приклад мав місце у 2013 році. Після приватної зустрічі президента Росії 
Володимира Путіна та тодішнього президента України Віктора Януковича російський фонд 
національного добробуту висунув пропозицію придбати українські єврооблігації на 15 млрд доларів 
США74 (проте в результаті встигли отримати лише 3 млрд доларів США). Росія також запропонувала 
знижку 33% на російський природний газ.75, 76 Нині виглядає на те, що ця угода була частиною ширшого 
плану. За кілька тижнів до цієї угоди і лише за тиждень до того, як мали підписати Угоду про асоціацію 
з ЄС, Віктор Янукович заявив, що уряд відмовляється підписувати Угоду про ЄС, переговори про яку 
велись кілька років.77 78 Це рішення призвело до загальнодержавних протестів, які вилилися у 
революцію Євромайдану, загинуло понад 100 людей, а Янукович був відсторонений від влади. Нині 
Україна втягнута у ряд міжнародних правових спорів, де оскаржуються умови позики та її законність, 

                                                                            
71 “Льовочкіни, Суркіси, Козаки, Шуфрич та десяток бердянських ФОПів профінансували кампанію ОПЗЖ,” accessed August 28, 
2020, https://www.chesno.org/post/3563/. 
72 «Це просто бізнес», або Хто стоїть за партіями на виборах-2019. https://www.radiosvoboda.org/a/30039491.html (дата 
звернення 30.01.2020). 
73 “Нафта для куми Путіна Марченко,” Радіо Свобода, accessed August 28, 2020, 
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29475836.html. 
74 «Борг Януковича»: як Росія змусила Україну позичити в неї гроші. https://hromadske.ua/posts/borh-yanukovycha (дата 
звернення 30.01.2020). 
75 Позика, яка започаткувала кризу – зовнішня політика. https://foreignpolicy.com/2014/02/21/the-loan-that-launched-a-crisis/ 
(дата звернення 30.01.2020). 
76 Більш детально щодо українсько-російської торгівлі газом – у розділі 6.1. Енергетика. 
77 «Україна відновить підготовку угоди з ЄС, коли буде знайдено компенсацію за падіння виробництва» – Бойко. 
https://en.interfax.com.ua/news/general/176144.html (дата звернення 30.01.2020). 
78 Николай Зятьков, “Виктор Янукович: «Народ Договорится, и Украина Станет Единой»,” December 24, 2014, 
https://aif.ru/euromaidan/viktor_yanukovich_eksklusivnoe_interview. 
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чи була вона політично вмотивованою і чи має Україна повернути її.79 Станом на квітень 2020 року суд 
Великобританії так і не виніс остаточної ухвали з цього приводу.80 

Хоча так званий «борг Януковича» є найвідомішою політичною позикою від російського уряду, яка, 
напевне, мала найтяжчі наслідки, це не єдиний випадок таких угод між українською та російською 
державами. Багато українських президентів і прем’єр-міністрів, як-от Юлія Тимошенко81, Леонід 
Кучма82, шукали російські гроші в часи економічної кризи. На відміну від грошей МВФ та західних 
країн, гроші з Росії надходили без вимог структурних економічних та інституційних реформ.  

Дані Міністерства фінансів України про державний борг показують, що російська частка боргу як у 
загальному державному боргу, так і у зовнішньому боргу залишалася відносно незмінною з 2013 року.  
Ця частка в загальному боргу зменшилася з 10% до 9,5%, а у зовнішньому боргу – з 5,7% до 5%. Такий 
порівняно невеликий спад пояснюється тим, що «борг Януковича» становить значну частину боргу, 
який належить Росії. Оскільки Україна оскаржує позику в міжнародних судах, незрозуміло, чи буде 
вона погашена і коли. Водночас важливо зазначити, що розмір «російського» боргу може бути 
недооціненим. Хоча резиденти Росії не можуть придбати українські державні облігації, проте 
компанії, пов'язані з росіянами, все ж можуть придбати облігації, якщо вони не є резидентами Росії. 
Також можуть придбати облігації українські банки з російським бенефіціаром: наприклад, за даними 
Міністерства фінансів України, у 2019 році Альфа-Банк був на  сьомій позиції серед найбільших 
первинних дилерів за обсягом купівлі внутрішніх облігацій.83  

Водночас російська частка в українському зовнішньому боргу, гарантованому державою, зменшилася 
з 14% (або 10% від загальної суми боргу, гарантованого державою) до 0%. Однак ще раз важливо 
зазначити, що даних про те, хто придбав окремі облігації українських державних підприємств, немає, 
тому оцінка може бути неточною. Тим не менш, ці дані засвідчують, що російська частка боргу значно 
зменшилася. 

4.3 ЗМІ 

До 2014 року російські телеканали були популярними серед українців (у 2006 році їхня загальна частка 
ринку становила 7%)84. Російський медіа-контент також використовували українські телеканали і 
друкована та інтернет-преса (книги, журнали, веб-сайти). У 2014 році уряд України заборонив не лише 
російські телеканали (як державні, так і приватні)85, a й велику кількість сайтів (включаючи популярні 

                                                                            
79 «Борг Януковича»: як Росія змусила Україну позичити в неї гроші. https://hromadske.ua/posts/borh-yanukovycha (дата 
звернення 30.01.2020). 
80 Коментар стосовно розгляду апеляційної скарги у справі про єврооблігації у Верховному Суді Сполученого Королівства. 
https://www.mof.gov.ua/en/news/komentar_stosovno_rozgliadu_apeliatsiinoi_skargi_u_spravi_pro_ievroobligatsii_u_verkhovnomu_sudi
_spoluchenogo_korolivstva-1937 (дата звернення 30.01.2020). 
81 Юлія Тимошенко просить у Росії кредит. https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/7/3718221/ (дата звернення 30.01.2020). 
82 Тайный смысл визита Кучмы в Россию https://www.pravda.com.ua/rus/news/2000/12/23/4360774/ (дата звернення 30.01.2020). 
83 Рейтинг первинних дилерів. https://mof.gov.ua/en/rejting-pervinnih-dileriv (дата звернення 15.06.2020). 
84 Пять лет развития украинского телевидения. https://detector.media/production/article/7643/2006-10-17-pyat-let-razvitiya-
ukrainskogo-televideniya/. 
85  «За останні три роки Нацрада телерадіомовлення обмежила трансляцію 77 російських каналів у кабельних мережах», – 
Джапарова. 
https://censor.net.ua/ua/news/452663/za_ostanni_try_roky_natsrada_teleradiomovlennya_obmejyla_translyatsiyu_77_rosiyiskyh_kanali
v_u_kabelnyh (дата звернення 30.01.2020). 
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соціальні мережі ВК і Однокласники).86 Проте російський вплив через засоби масової інформації 
адаптувався та трансформувався. До 2014 року головним гравцем, який впливав на українську 
громадську думку через засоби масової інформації, був уряд Росії (через державні ЗМІ, які були 
популярні в Україні). Після заборони цих ЗМІ прямий вплив російського уряду замінив вплив 
українських медіахолдингів,  пов’язаних з Росією. 

Телебачення. Незважаючи на те, що доступ до російських телеканалів наразі можливий через мережі 
VPN, опитані експерти не дійшли одностайної думки щодо поширеності такої практики. Згідно з 
повідомленнями у ЗМІ, у  2018-2019 роках соратники Віктора Медведчука придбали кілька українських 
новинних каналів.87 88 Як свідчить медіамоніторинг StopFake, ці канали є одними з найактивніших у 
поширенні російської пропаганди.89 На думку опитаних експертів, медіагрупа, яку пов’язують з 
Медведчуком нині є більш впливовою, ніж російські канали у часи популярності до їх заборони.  
Нещодавні журналістські розслідування телевізійної програми «Схеми», що базуються на фінансових 
деклараціях Медведчука90, виявили, що його дружина Оксана Марченко має частку ще в 3 телеканалах 
– ТЕТ, 2+2 та 1+1 (останній є одним із найпопулярніших телеканалів в Україні).91 Однак, за заявою 
адвоката Медведчука, її частка в цих каналах невелика: менше 10%.92 Проте часто лишається 
невідомим, хто є кінцевим бенефіціарним власником конкретного телеканалу. Чинне законодавство 
передбачає, що відомості про бенефіціарів з часткою в телеканалі понад 10% мають бути 
оприлюднені93. Однак закон часто критикують за те, що він приймає заявленого бенефіціара як факт і 
не дозволяє Національній раді з питань телебачення і радіомовлення поставити під сумнів особу 
кінцевого бенефіціара та провести додаткові розслідування, щоб виявити реального бенефіціара.94 
Відтак, незважаючи на повідомлення у ЗМІ, зв’язки телеканалів ZIK, NewsOne і «112» з Медведчуком 
не доведені.95 Новий законопроєкт «Про медіа» вводить нові обмеження щодо того, кому може 
належати частка в телеканалах: бенефіціарами можуть бути лише громадяни України, а компаніям, 

                                                                            
86 Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). 
https://zakon.rada.gov.ua/go/n0004525-17 (дата звернення 18.02.2020). 
87 Згідно з даними українських реєстрів, які доступні в аналітичній системі YouControl, Тарас Козак є кінцевим бенефіціаром 
каналів 112 Україна, NewsOne та ТРК Нові Коммунікації (Телеканал ЗІК). Тарас Козак є народним депутатом від партії ОПЗЖ, 
тієї ж партії, що і Віктор Медведчук. 
88 Власник «112» і NewsOne Козак купив Zik – кілька журналістів заявили про звільнення. https://www.radiosvoboda.org/a/news-
kozak-kupyv-zik/29999891.html (дата звернення 30.01.2020). 
89 Наративи пропаганди найактивніше поширювали Інтер, NewsOne, 112 і Страна.Ua – Результати медіамоніторингу StopFake.   
https://www.stopfake.org/uk/naratyvy-rosijskoyi-propagandy-najaktyvnishe-poshyryuvaly-telekanaly-inter-newsone-112-i-strana-ua-
promizhni-rezultaty-nezalezhnogo-mediamonitoryngu-parlamentskyh-vyboriv/  (дата звернення 30.01.2020). 
90 “Перегляд Виправленої Декларації #bed4326c-8509-4ba6-85a3-3af2fb61678b | ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ,” 
accessed August 31, 2020, https://public.nazk.gov.ua/declaration/bed4326c-8509-4ba6-85a3-3af2fb61678b. 
91 «Ти не один». Нововиявлений союз Коломойського та Медведчука (розслідування). 
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30664541.html (дата звернення 15.06.2020). 
92 Комментарий относительно владения Оксаной Марченко долями в телеканалах «1+1» и ТЕТ. 
https://zagittya.com.ua/news/novosti/kommentarij__otnositelno_vladenija_oksanoj_marchenko__doljami_v_telekanalah__11__i__tet_.ht
ml (дата звернення 15.06.2020). 
93 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації та 
реалізації принципів державної політики у сфері телебачення і радіомовлення. https://zakon.rada.gov.ua/go/674-19 (дата 
звернення 19.05.2020). 
94 Фінансова прозорість ЗМІ: як має змінитися український медійний простір. https://www.prostir.ua/?news=finansova-prozorist-
zmi-yak-maje-zminytysya-ukrajinskyj-medijnyj-prostir  (дата звернення 19.05.2020). 
95 Нацрада не має доказів зв’язку телеканалів «112. Україна», NewsOne і ZIK з Медведчуком. https://hromadske.ua/posts/nacrada-
ne-maye-dokaziv-zvyazku-telekanaliv-112-ukrayina-newsone-i-zik-z-medvedchukom  (дата звернення 20.05.2020). 
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https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30664541.html
https://zagittya.com.ua/news/novosti/kommentarij__otnositelno_vladenija_oksanoj_marchenko__doljami_v_telekanalah__11__i__tet_.html
https://zagittya.com.ua/news/novosti/kommentarij__otnositelno_vladenija_oksanoj_marchenko__doljami_v_telekanalah__11__i__tet_.html
https://zakon.rada.gov.ua/go/674-19
https://www.prostir.ua/?news=finansova-prozorist-zmi-yak-maje-zminytysya-ukrajinskyj-medijnyj-prostir
https://www.prostir.ua/?news=finansova-prozorist-zmi-yak-maje-zminytysya-ukrajinskyj-medijnyj-prostir
https://hromadske.ua/posts/nacrada-ne-maye-dokaziv-zvyazku-telekanaliv-112-ukrayina-newsone-i-zik-z-medvedchukom
https://hromadske.ua/posts/nacrada-ne-maye-dokaziv-zvyazku-telekanaliv-112-ukrayina-newsone-i-zik-z-medvedchukom
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зареєстрованим в офшорах, забороняється перебувати у структурі власності.96 97 Однак, на нашу думку, 
цей законопроєкт потребує доопрацювання. По-перше, Кіпр офіційно не входить до переліку офшорів, 
хоча є однією з найпопулярніших країн, через яку спрямовують інвестиції як українські, так і російські 
компанії.98 Тому багато компаній зможуть використовувати цю лазівку, щоб приховати справжнього 
власника. По-друге, ми вважаємо, що дозвіл лише українським громадянам бути власниками 
телеканалів є надто обмежувальним та перешкоджає конструктивним інвестиціям99, наприклад, із 
західних країн. 

Соціальні мережі. Кілька опитаних експертів припустили, що санкції змусили російський уряд 
замінити інструменти впливу й перейти від прямої пропаганди через свої телеканали до непрямого 
впливу через анонімні канали у месенджерах та інших соціальних мережах. З  цією метою 
використовуються як популярні західні соціальні медіа, як-от Facebook і Twitter, так і інші додатки, 
наприклад Telegram. 

Telegram – додаток для обміну повідомленнями, який заснував російський підприємець Павло Дуров 
у 2013 році.100 В Україні немає обмежень щодо Telegram, немає й жодних доказів того, що він 
задуманий як інструмент поширення російської дезінформації. Проте дослідження LIGA.net свідчить, 
що російські ЗМІ, проросійські українські політики та інші особи, пов’язані з Росією, створюють 
канали у Telegram для впливу на громадську думку. Загальний обсяг анонімних каналів Telegram у 2019 
році становив 166 мільйонів переглядів101, і багато з цих каналів пов'язані між собою через репост 
контенту один одного.  

Крім того, Росія продовжує використовувати західні соціальні мережі, як-от Twitter та Facebook, для 
поширення своєї пропаганди, вдаючись до так званих «ботів» (фейкові акаунти в соціальних мережах, 
які застосовуються для впливу на громадську думку).102 Наприклад, у 2018 році Служба безпеки 
України виявила близько 400 облікових записів у Twitter, Facebook, YouTube, які мали 
використовуватись під час виборчої кампанії.103 Перед парламентськими виборами 2019 року 
активність цих ботів значно зросла.104 У дослідженні VoxUkraine проаналізовано понад 750 000 твітів 
російських ботів.105 Воно показує, що до 2013 року спроб використання ботів майже не було, аде відтоді 

                                                                            
96 Про віднесення держав до переліку офшорних зон. https://zakon.rada.gov.ua/go/143-2011-%D1%80  (дата звернення 
07.06.2020). 
97 “Офіційний Портал Верховної Ради України,” accessed September 8, 2020, 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67812. 
98 Див. розділ 5.3. Інвестиції. 
99 Тут ми визначаємо конструктивний капітал як такий що підтримує ринки та верховенство права, прозорість та покращує 
якість управління. Щоб дізнатись більше про конструктивний та корозійний капітал, див. 
https://www.cipe.org/newsroom/building-a-market-for-everyone-how-emerging-markets-can-attract-constructive-capital-and-
foster-inclusive-growth/ 
100 Хакім Денні. Уславлений  у минулому в Росії програміст Павло Дуров обирає вигнання. 
https://www.nytimes.com/2014/12/03/technology/once-celebrated-in-russia-programmer-pavel-durov-chooses-exile.html 
101 Telegram. Як працює анонімна імперія Павла Дурова. https://project.liga.net/projects/durov_telegram_eng/ (дата звернення 
08.05.2020). 
102 Фабрики троллей – новый стандарт в политическом пиаре? // DW.ru. https://bit.ly/3eNglD2 (дата звернення 18.05.2020). 
103 Малинка Володимир. ЦВК закидали фішинговими листами, а медіа – дезінформацією. Як Росія втручалась у вибори 
президента України. https://ms.detector.media/manipulyatsii/post/22901/2019-05-18-tsvk-zakidali-fishingovimi-listami-a-media-
dezinformatsieyu-yak-rosiya-vtruchalas-u-vibori-prezidenta-ukraini/. 
104 “Росія посилила роботу ботів-дезінформаторів з виборів в Україні. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/rosiya-posilila-robotu-
botiv-dezinformatoriv-z-viboriv-v-ukrajini-50032814.html  (дата звернення 18.05.2020). 
105 755 000 твітів, або Як російська «Фабрика тролів» намагалась впливати на порядок денний в Україні. Дослідження. 
https://voxukraine.org/longreads/twitter-database/index.html (дата звернення 18.05.2020). 
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https://www.cipe.org/newsroom/building-a-market-for-everyone-how-emerging-markets-can-attract-constructive-capital-and-foster-inclusive-growth/
https://www.nytimes.com/2014/12/03/technology/once-celebrated-in-russia-programmer-pavel-durov-chooses-exile.html
https://project.liga.net/projects/durov_telegram_eng/
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https://ms.detector.media/manipulyatsii/post/22901/2019-05-18-tsvk-zakidali-fishingovimi-listami-a-media-dezinformatsieyu-yak-rosiya-vtruchalas-u-vibori-prezidenta-ukraini/
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/rosiya-posilila-robotu-botiv-dezinformatoriv-z-viboriv-v-ukrajini-50032814.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/rosiya-posilila-robotu-botiv-dezinformatoriv-z-viboriv-v-ukrajini-50032814.html
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їх активність постійно на підйомі, ніколи не опускаючись нижче 115 твітів на день. Управління цими 
акаунтами, як повідомляють, є централізованим і пов'язане з Агенцією інтернет-досліджень – 
відомою в Росії «фабрикою ботів», яка також, як повідомляється, використовувалася для впливу на 
вибори в США.106  

Інші медіа. За даними аналізу Інституту масової інформації, кілька українських веб-сайтів(а саме 
«Страна.Ua»,  «Вести») поширюють проросійську інформацію у своїх репортажах.107 108  «Вести» також 
мали друковану щоденну газету, яку широко розповсюджували безкоштовно. Це свідчить про те, що 
поширення російського впливу охоплює не лише телебачення та соціальні мережі, а й інші види медіа 
ресурсів, як-от Інтернет та друковані ЗМІ. 

4.4 ІНШІ ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ 

Є й інші політичні важелі впливу, завдяки яким російський капітал може впливати на Україну. 

Війна на Донбасі. До війни Донбас був важливою частиною економіки України, в цьому регіоні 
сконцентровані підприємства вугільної, металургійної та інших галузей важкої промисловості. Крім 
того, компанії, розташовані в регіоні, дуже залежать від торгівлі з Росією, а деякі були інтегровані в 
російський ланцюжок поставок. За словами екс-віце-прем'єр-міністра України та міністра економіки 
Степана Кубіва, після окупації Донбасу та анексії Криму Україна втратила 10% свого ВВП.109 Кремль 
контролює так звані ДНР і ЛНР та забезпечує їх коштами, зброєю та іншими ресурсами, надає 
військову допомогу. Також деякі приватні російські компанії, за повідомленнями у ЗМІ, 
використовують свої ресурси та вплив в Україні для підтримки російської окупації цих регіонів. Це 
робиться заради своїх економічних інтересів (наприклад, виробництва, що є у їхній власності), а також 
задля збереження впливу Кремля. На думку експертів, ще до російської військової агресії на Донбасі 
російські компанії на Сході України працювали над покращенням сприйняття Росії як серед своїх 
працівників, так і серед широкої громадськості. 

Церква. Православне християнство є найбільш поширеною релігією в Україні.110 До початку 2019 року 
українські православні християни були поділені між Українською православною церквою 
Московського патріархату та Українською православною церквою Київського патріархату. Світова 
православна церква донедавна офіційно не визнавала Українську православну церкву Київського 
патріархату, і багато українських християн відвідували церкви Московського патріархату.111 Проте у 
січні 2019-го Православна Церква України стала офіційно визнаною,  отримавши Томос (указ на 
підтвердження автономії Української Церкви, виданий Священним Синодом). Відтоді вплив 

                                                                            
106 Альба Дейві. Як російська ферма тролів змінює тактику перед осінніми виборами. 
https://www.nytimes.com/2020/03/29/technology/russia-troll-farm-election.html. 
107 Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). 
https://zakon.rada.gov.ua/go/n0004525-17 (дата звернення 18.02.2020). 
108 Російська пропаганда в українських онлайн-новинах: результати дослідження. https://imi.org.ua/monitorings/viyna-vybory-i-
tserkva-osnovni-temy-rosiys-koi-propahandy-v-ukrains-kykh-internet-zmi-doslidzhennia-i28315 (дата звернення 30.01.2020). 
109 Окупація Донбасу і Криму коштувала Україні майже 20% ВВП – віце-прем’єр. 
https://www.unian.ua/economics/finance/10453779-okupaciya-donbasu-i-krimu-koshtuvala-ukrajini-mayzhe-20-vvp-vice-prem-
yer.html (дата звернення 15.06.2020). 
110 Конфесійна та церковна належність громадян України (січень 2020 р.). http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-
doslidzhennia/konfesiina-ta-tserkovna-nalezhnist-gromadian-ukrainy-sichen-2020r (дата звернення 20.05.2020). 
111 Грецька церква першою визнала ПЦУ: чому це важливо для України. https://www.bbc.com/ukrainian/features-49482653 (дата 
звернення 21.05.2020). 
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Московського патріархату зменшився, і близько 600 місцевих парафій (із близько 11500)112 станом на 
січень 2020 року, перейшли до Православної Церкви України.113 Однак цей вплив остаточно не зник. 
Служба безпеки України підозрює окремі церкви Московського патріархату у дискримінації,114 
ухиленні від податків, розповсюдженні антиукраїнського контенту115 та незаконному зберіганні 
зброї.116  Більшість опитаних експертів вважають пропаганду найпотужнішим каналом, завдяки якому 
Кремль використовує церкву для дестабілізації ситуації в Україні. Експерти також вважають, що 
Українська православна церква Московського патріархату принаймні частково може фінансуватися 
Росією безпосередньо або українськими бізнесменами, пов'язаними з Росією. В 2016 році в інтерв’ю 
для Еспресо ТВ, тодішній секретар Священного Синоду Української Православної Церкви Київського 
Патріархату заявив, що Вадим Новинський та Віктор Нусенкіс принаймні частково фінансують 
Українську Православну Церкву Московського Патріархату.117 118 

4.5 САНКЦІЇ 

З 2014 року Україна та західні країни запровадили санкції проти російських компаній, які порушували 
міжнародні закони та продовжували вести діяльність в Криму або підтримали російську агресію. Ще 
одна роль санкцій полягала в тому, щоб утримати корозійний капітал за межами України і зупинити 
його шкідливий вплив на українську політику, економіку та суспільство. 

На думку більшості опитаних експертів, санкції були хоча б частково ефективними в обмеженні 
впливу Росії. Однак можливості України, порівняно з російськими, були обмежені. Більшість експертів 
вважають, що санкції США є найефективнішими. Експерти не дійшли одностайності щодо того, чи є 
ефективними санкції ЄС у досягненні своїх цілей. Одні казали, що ці санкції ефективні (особливо 
зупинка «Північного потоку-2», припинення членства Росії в міжнародних організаціях та обмеження 
доступу до кредитів), на думку інших – санкції ЄС малорезультативні, оскільки російські компанії 
використовують офшори для уникнення значної кількості санкцій. 

У відповідь на міжнародні санкції Росія ввела ембарго на імпорт продукції з ЄС, США та інших країн, 
які підтримують санкції. Серед продуктів, імпорт яких обмежено Росією, – фрукти та овочі, риба, 
молочні продукти, м'ясо.119   

 

                                                                            
112 https://ukurier.gov.ua/media/files/2019-
1/%D0%B2%D1%81%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8_.pdf 
113 До ПЦУ приєдналися 600 парафій Московського патріархату. https://www.dw.com/uk/до-пцу-приєдналися-600-парафій-
московського-патріархату-епіфаній/a-51890316 (дата звернення 08.04.2020). 
114 СБУ підтвердила слідчі дії в єпархіях УПЦ (МП). https://www.radiosvoboda.org/a/news-sbu-upc-mp-obshuk/29635504.html (дата 
звернення 30.01.2020). 
115 СБУ запідозрила охоронні фірми священика УПЦ МП в несплаті податків. 
https://zaxid.net/sbu_zapidozrila_ohoronni_firmi_svyashhenika_upts_mp_v_nesplati_podatkiv_n1476506 (дата звернення 30.01.2020). 
116 СБУ показала, що виявив обшук в охоронних фірмах священика УПЦ МП.  https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2649276-
sbu-pokazala-so-viaviv-obsuk-v-ohoronnih-firmah-svasennika-upc-mp.html (дата звернення 30.01.2020). 
117  Зоря Євстратій. В системі МП є структура, яка займається менеджментом конфліктів. 
https://espreso.tv/article/2016/08/08/yevstratiy_zorya_v_systemi_mp_ye_struktura_yaka_zaymayetsya_menedzhmentom_konfliktiv 
(дата звернення 15.05.2020). 
118 Війна за томос. Чому Вадим Новинський із митрополитами УПЦ (МП) їздив до Стамбула? 
https://www.radiosvoboda.org/a/29318972.html (дата звернення 15.05.2020). 
119 Росія продовжила санкції на продукцію з ЄС.  https://www.epravda.com.ua/news/2019/06/24/649022/ (дата звернення 
30.01.2020). 

https://ukurier.gov.ua/media/files/2019-1/%D0%B2%D1%81%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8_.pdf
https://ukurier.gov.ua/media/files/2019-1/%D0%B2%D1%81%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8_.pdf
https://www.dw.com/uk/%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%86%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8F-600-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B9/a-51890316
https://www.dw.com/uk/%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%86%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8F-600-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B9/a-51890316
https://www.radiosvoboda.org/a/news-sbu-upc-mp-obshuk/29635504.html
https://zaxid.net/sbu_zapidozrila_ohoronni_firmi_svyashhenika_upts_mp_v_nesplati_podatkiv_n1476506
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2649276-sbu-pokazala-so-viaviv-obsuk-v-ohoronnih-firmah-svasennika-upc-mp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2649276-sbu-pokazala-so-viaviv-obsuk-v-ohoronnih-firmah-svasennika-upc-mp.html
https://espreso.tv/article/2016/08/08/yevstratiy_zorya_v_systemi_mp_ye_struktura_yaka_zaymayetsya_menedzhmentom_konfliktiv
https://www.radiosvoboda.org/a/29318972.html
https://www.epravda.com.ua/news/2019/06/24/649022/
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4.5.1. УКРАЇНСЬКІ САНКЦІЇ  

Нині санкції через російську агресію в Україні введені щодо 294 юридичних осіб та 848 фізичних 
осіб.120 Наприклад, Україна заборонила всім російським авіаперевізникам літати до України, оскільки 
вони здійснюють рейси до Криму. У відповідь Росія заборонила всім українським авіаперевізникам 
використовувати її повітряний простір.121 122 Обмежувальні заходи також введено щодо банків з 
російським капіталом, депутатів Державної думи Росії та певних посадових осіб Ради Федерації 
Російської Федерації.123 Російським та офшорним компаніям також заборонено брати участь у 
приватизації.124 Інші обмеження включають заборону купівлі українських облігацій російськими 
компаніями, заборону експорту військової техніки, як-от двигунів, та заборону на використання 
конкретного російського програмного забезпечення (наприклад, програмного забезпечення 
бухгалтерського обліку 1С).125 Між українськими та американськими санкційними списками є 
невідповідність. У 2018 році 40 російських компаній та 25 осіб із санкційного списку США, включаючи 
деяких найвпливовіших російських олігархів, як-от Олег Дерипаска, Аркадій Ротенберг, Віктор 
Вексельберг, не входили до українського списку126. Незважаючи на те, що США визнали, що ці особи 
порушують міжнародне право, український уряд не наклав на них санкції. Деякі опитані експерти 
припустили, що коли Україна сама не вводить санкції, може бути складно переконати західні країни 
їх впроваджувати. 

Експерти запропонували такі додаткові обмеження: встановлення ліміту на частку ринку, яким 
російські компанії можуть колективно володіти у критичній інфраструктурі; встановлення додаткових 
тарифів на російські товари та більшу прискіпливість при оцінці кінцевого власника-бенефіціара в 
критичній інфраструктурі та ЗМІ. Деякі експерти також вважають, що введення ембарго на імпорт 
енергоресурсів з Росії було б особливо ефективним, хоча більшість сумніваються у ймовірності будь-
яких нових санкцій. 

4.5.2 ЄВРОПЕЙСЬКІ САНКЦІЇ  

Санкції ЄС обмежили доступ деяких російських банків і компаній на первинний та вторинний ринки 
капіталу в ЄС, заборонили торгівлю з Росією військовою технікою та товарами подвійного 
призначення, енергетичним обладнанням і технологіями127. Санкції будуть зняті після повного 

                                                                            
120 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року «Про застосування, скасування та 
внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». 
https://zakon.rada.gov.ua/go/82/2019 (дата звернення 30.01.2020).  
121 Україна та Росія офіційно припинили авіасполучення. https://www.dw.com/uk/україна-та-росія-офіційно-припинили-
авіасполучення/a-18804209 (дата звернення 30.01.2020).     
122Якщо російські компанії-авіаперевізники відмовляться літати в Крим та сплатять штраф, Рада розглядатиме можливість 
виключення їх із списку. Джерело: https://bit.ly/3mm5pAQ  
123 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року «Про застосування, скасування та 
внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». 
https://zakon.rada.gov.ua/go/82/2019 (дата звернення 30.01.2020).  
124 Про приватизацію державного і комунального майна. https://zakon.rada.gov.ua/go/2269-19 (дата звернення 14.02.2020). 
125 В Україні заборонили бухгалтерську програму 1С. https://www.epravda.com.ua/news/2017/05/16/624864/ (дата звернення 
22.04.2020). 
126 Недосанкции – Центр журналистских расследований. https://investigator.org.ua/publication/210698/ (дата звернення 
30.01.2020).  
127 Євросоюз ще на півроку продовжив секторальні санкції проти Росії. https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/21/7218737/ 
(дата звернення 30.01.2020).  

https://zakon.rada.gov.ua/go/82/2019
https://www.dw.com/uk/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/a-18804209
https://www.dw.com/uk/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/a-18804209
https://bit.ly/3mm5pAQ
https://zakon.rada.gov.ua/go/82/2019
https://zakon.rada.gov.ua/go/2269-19
https://www.epravda.com.ua/news/2017/05/16/624864/
https://investigator.org.ua/publication/210698/
https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/21/7218737/
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виконання Мінських угод.128 Наразі від 1 липня 2016 року санкції послідовно продовжувались на 
півроку. Нещодавно ЄС продовжив режим санкцій до 31 січня 2021 року.129 130 131 

ЄС також заморозив активи та заборонив візи для 175 осіб та 44 організацій.132 Ці санкції востаннє були 
продовжені у вересні 2019 року до 15 вересня 2020 року133. Експерти стверджують, що ці санкції є 
недостатньо масштабними, оскільки вони не включають багатьох осіб, які брали активну участь у 
формування політики Росії щодо України.134 

Існує також заборона на імпорт до ЄС товарів з Криму та Севастополя, інвестиції та туристичні 
послуги. Кримським компаніям заборонено експорт певної продукції та технологій у транспортному, 
телекомунікаційному та енергетичному секторах135.   

4.5.3 САНКЦІЇ США 

США ввели індивідуальні та галузеві санкції проти тих, хто нібито підривав національну безпеку, 
стабільність, суверенітет та територіальну цілісність України або привласнив державні активи 
України. Санкції також забороняють американським компаніям вести бізнес, торгувати або робити 
інвестиції в окупований Крим. Станом на 23 березня 2020 року Сполучені Штати ввели санкції щодо 
близько 690 осіб136. Галузеві санкції США поширюються на конкретних суб'єктів фінансової, 
енергетичної та оборонної галузей Росії. Вони забороняють торгівлю, пов'язану з розвитком 
російських надводних, арктичних морських та шельфових сланцевих проєктів, і таких проєктів у 
всьому світі, в яких зазначені суб'єкти мають частку власності не менше 33% або більшість голосів. У 
червні 2020 року Конгрес США розпочав розгляд нових санкцій проти «Північного потоку-2» та 
компаній, які нібито брали участь у його будівництві.137 

4.5.4 УХИЛЕННЯ ВІД САНКЦІЙ 

Однак багато російських компаній продовжують працювати як в Україні, так і в Європі, знаходячи 
прогалини в санкційних режимах. На основі інтерв'ю експертів ми визначили способи, за допомогою 
яких російські компанії та приватні особи можуть ухилятися від санкцій. 

Використання офшорів. Завдяки непрозорій структурі власності компанія може приховати зв'язок із 
російськими юридичними особами та фізичними особами, які перебувають під санкціями. Кіпр, 

                                                                            
128 Мінські угоди – це комплекс заходів, погоджених представниками України, Росії та ОБСЄ, підписаних у вересні 2014 року, 
спрямованих на припинення війни на Донбасі. 
129 “Russia: EU Prolongs Economic Sanctions by Six Months.” Accessed January 30, 2020. 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/19/russia-eu-prolongs-economic-sanctions-by-six-months/ . 
130 EU Sanctions Map, accessed July 31, 2020. 
https://www.sanctionsmap.eu/#/main/details/26/?search=%7B%22value%22:%22%22,%22searchType%22:%7B%7D%7D. 
131 Інший захід включає призупинення виконання двосторонніх та регіональних програм співробітництва між ЄС та Росією, за 
винятком проєктів, що стосуються виключно транскордонного співробітництва та громадянського суспільства. 
132 “EU Restrictive Measures in Response to the Crisis in Ukraine,” accessed August 28, 2020, 
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/. 
133 Обмежувальні заходи ЄС у відповідь на кризу в Україні. http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/ 
(дата звернення 30.01.2020). 
134 Експерти висловили пропозиції щодо розширення санкцій проти Російської Федерації. http://icps.com.ua/en/studies-
icps/foreign-policy/experts-made-proposals-for-expanding-sanctions-against-russian-federation/ (дата звернення 30.01.2020). 
135 Євросоюз продовжив на рік «кримські» санкції проти Росії. https://www.radiosvoboda.org/a/news-es-krym-sanktsiyi-proty-
rosiyi/30010635.html (дата звернення 30.01.2020). 
136 Санкції США щодо Росії: огляд // Служба досліджень Конгресу. https://fas.org/sgp/crs/row/IF10779.pdf (дата звернення 
11.04.2020). 
137 Санкції вищого рівня: чи зупинить новий блок США добудову Nord Stream-2. 
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/06/11/7110987/ (дата звернення 06.06.2020). 
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відома офшорна зона, є найбільшим каналом прямих іноземних інвестицій в Україну, популярні також 
інші офшорні юрисдикції. 

Подвійне громадянство чи зміна громадянства. Одним із способів уникнути санкцій є 
використання іншого громадянства для подорожей чи інвестицій. Багато невеликих країн пропонують 
своє громадянство великим інвесторам, і це може бути використано для уникнення санкцій. 

Ребрендинг компаній. Деякі власники продають свої компанії лише на папері, змінюють бренд, але 
зберігаючи над ними контроль. Таким чином, вони не лише оминають санкції, а й уникають зниження 
попиту через бойкот російських товарів. 

Реєстрація компаній на друзів або родичів, щоб уникнути персональних санкцій. Коли 
індивідуальні санкції накладаються на особу, але не на її сім'ю, найпростішим способом уникнути 
санкцій для цієї особи є перереєстрація активів на члена своєї сім'ї або інших близьких партнерів, які 
не підпадають під санкції 

Лобіювання виключення зі списку. Оскільки списки санкцій не є постійними і можуть бути змінені, 
деякі російські компанії можуть наймати лобістів, щоб домогтися виключення із санкційного списку.  

Неповідомлення про кінцевого бенефіціара або надання недостовірної інформації про 
бенефіціара. Хоча звітність про кінцевого бенефіціара є обов'язковою в Україні, багато компаній не 
роблять цього чи повідомляють невірну, неповну або недостовірну інформацію. Опитані експерти 
припускають, що штраф за неподання інформації щодо бенефіціара недостатньо високий і не є 
ефективним для запобігання цій практиці. Тим часом у квітні 2020 року вступив у силу новий закон 
щодо протидії відмиванню грошей, спрямований, крім усього іншого, на те, щоб покращити звітність 
про кінцевих бенефіціарів.138 Однак цей закон прийнятий лише нещодавно, тож рано судити, чи буде 
він ефективним на практиці. 

Хоча використання прогалин для уникнення санкцій дуже поширене, опитані експерти визначили 
кілька способів цьому протидіяти. Найефективнішим способом стала б ідентифікація бенефіціара 
через обслуговуючий банк шляхом процедури фінансового моніторингу. Чинне законодавство 
передбачає, що якщо велика транзакція проходить через банківську систему, банки повинні 
перевіряти кінцевих бенефіціарів та джерела грошей. Однак закони, які це регулюють, були прийняті 
лише нещодавно, тому наразі невідомо, чи будуть знайдені лазівки, щоб обійти ці закони. Опитані 
експерти припускають, що цей інструмент загалом працює добре. Існують також додаткові банківські 
правила для осіб, визначених як ПЗО (політично значущі особи). Служба безпеки України може також 
відслідковувати найбільші транзакції та транзакції у найважливіших секторах. 

5. РОСІЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ СЛІД  

Від 2014 року російський економічний слід в Україні постійно зменшується. До цього спричинилися 
декілька факторів, зокрема впровадження санкційних режимів проти російських компаній, частковий 
бойкот російських товарів, російська окупація частини території Донецької та Луганської областей, де 
розташовувалося багато російських компаній, а також імплементація Угоди про асоціацію з ЄС, яка 
переорієнтувала українську торгівлю та трудову міграцію з Росії на ЄС. 

                                                                            
138 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. https://zakon.rada.gov.ua/go/361-20 (дата звернення 13.05.2020). 

https://zakon.rada.gov.ua/go/361-20
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Однак ступінь послаблення такої залежності достеменно невідомий, оскільки реальна інформація про 
власність компаній часто не є достовірною, про що йшлося в попередньому розділі. Хоча українське 
законодавство визначає, що інформація про кінцевого бенефіціара компанії має бути оприлюднена, у 
2019 році 27% компаній її не надали. Лише 11% повідомили, що їх кінцевим бенефіціаром був 
іноземний громадянин (більшість цих іноземців – громадяни Кіпру).139 Дані щодо прямих іноземних 
інвестицій з 2010 і 2018 років свідчать, що Кіпр – іноземний інвестор номер один в Україні, за ним 
ідуть Нідерланди. Більшість таких  інвестицій, ймовірно, не походять з цих країн, але отримати 
інформацію про те, звідки вони насправді, практично неможливо. Дослідження140 141  показують, що 
дуже часто офшорні інвестиції пов'язані з корозійним капіталом. 

5.1. КОРПОРАТИВНА ПРИСУТНІСТЬ 

Оборот російських компаній як частка загального обороту в економіці України за останні п'ять років 
зменшується (свого піку 4,6%  він сягнув у 2013 році). Водночас зменшився розмір російських активів 
як частки від загальної кількості. Кількість найманих працівників у російських компаніях з 2010 по 
2013 рік зросла на 60% (з 1,7% до 2,7% від загальної кількості) і відтоді постійно зменшується (див. 
Рисунок 1)142.  

Російська економічна присутність в Україні дещо нижча, ніж російська економічна присутність у 
деяких балканських країнах. Звіт Центру вивчення демократії (CSD), підготовлений у партнерстві з 
кількома НУО-партнерами, використовує таку саму методологію й показує, що в Чорногорії оборот 
російських компаній був набагато більшим, досягаючи в певний момент 25% ВВП країни; в Сербії цей 
показник коливається в межах 10%, у Боснії та Герцеговині – трохи нижчий за 5%, а в Північній 
Македонії – близько 0.143 Важливою відмінністю є те, що коли на Західних Балканах російська 
економічна присутність залишалася відносно стабільною або й зростала протягом усього періоду 
(2008-2016), то в Україні вона зменшувалася. 

                                                                            
139 Що ЄДР розповів про бенефіціарів компаній. https://project.liga.net/projects/beneficiar/ (дата звернення 30.01.2020). 
140 Російський економічний слід на Західних Балканах. Ризики корупції та захоплення держави. 
https://csd.bg/publications/publication/russian-economic-footprint-in-the-western-balkans-corruption-and-state-capture-risks/ 
(дата звернення 16.03.2020). 
141 Спрямування потоку: захист демократій серед напливу корозійного капіталу. https://www.cipe.org/resources/channeling-the-
tide-protecting-democracies-amid-a-flood-of-corrosive-capital/ (дата звернення 11.05.2020). 
142 Рисунок 1 включає активи як державних, так і приватних російських компаній. 
143 Russian Economic Footprint in the Western Balkans. Corruption and State Capture Risks. 
https://csd.bg/publications/publication/russian-economic-footprint-in-the-western-balkans-corruption-and-state-capture-risks/ 
(дата звернення 31.05.2020). 

https://project.liga.net/projects/beneficiar/
https://csd.bg/publications/publication/russian-economic-footprint-in-the-western-balkans-corruption-and-state-capture-risks/
https://www.cipe.org/resources/channeling-the-tide-protecting-democracies-amid-a-flood-of-corrosive-capital/
https://www.cipe.org/resources/channeling-the-tide-protecting-democracies-amid-a-flood-of-corrosive-capital/
https://csd.bg/publications/publication/russian-economic-footprint-in-the-western-balkans-corruption-and-state-capture-risks/
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Рисунок 1. Присутність російських корпорацій, % від загального обсягу 

      

  

Джерело: Центр вивчення демократії на базі корпоративної бази даних Orbis. Активи, виручка та зайнятість даються як % від 
загального показника економіки України. 

Більшість з опитаних експертів вважають, що вплив російської економічної присутності в Україні, 
принаймні частково, є негативним, особливо в засобах масової інформації та в таких ключових 
галузях, як інфраструктура та оборона, якщо або частка російського капіталу є значною, або Росія 
здатна впливати на менеджерів цих компаній чи через їх проросійську позицію, чи через поголовну 
корупцію. Присутність у ЗМІ може бути використана для просування проросійського порядку денного. 
Значна частка ринку в обороні та інфраструктурі означає, що підтримувані Кремлем суб'єкти можуть 
підірвати ці сектори, роблячи Україну вразливою до воєнної агресії або слабшою економічно. 

Втім, експерти мають різну думку щодо того, чи весь російський капітал справляє негативний вплив. 
Деякі експерти зазначають, що приватні російські компанії відіграють позитивну роль в економіці 
України, створюючи робочі місця. Інші вважають, що всі російські компанії, хоч приватні, хоч 
державні, відіграли негативну роль в Україні як такі, що просувають інтереси російського уряду. Третя 
точка зору: російська економічна присутність не вплинула на Україну. Навіть якби Росія хотіла 
здійснити вплив, це не вдалося б завдяки санкціям, громадському бойкоту, успіхам України в 
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міжнародних судах144, а також корумпованим чиновникам, які надають перевагу зароблянню грошей 
над просуванням російських інтересів.  

5.2. ТОРГІВЛЯ 

Так історично склалося, що Україні було важко диверсифікувати торгівлю та зменшити обсяг торгівлі 
з Росією. Станом на кінець 2018 року, Росія була найбільшим торговим партнером України, 
незважаючи на шість років торгових обмежень, а згодом санкцій, введених обома сторонами. Лише 
наприкінці 2019 року Китай обігнав Росію, ставши найбільшим торгівельним партнером України. 
Російський імпорт в Україну становив 6,2% від ВВП на початок 2019 року, опустившись з 
максимального рівня понад 17% у 2013 році. Український експорт до Росії повторив цей тренд, 
досягнувши максимуму у 10% ВВП України на початку 2013 року та знизившись до 2,8% ВВП на початку 
2019 року (див. Рисунок 2).  

Рисунок 2. Торгівля з Росією, % від ВВП України145    Рисунок 3. Торговий дефіцит, % від ВВП України 

     

Джерела: Державна служба статистики України, Comtrade ООН, розрахунки ЦЕС. Примітка: дані кожного року вказують дані 
станом на 1 січня відповідного року. 

Україна мала дефіцит торгівлі з Росією протягом останніх 10 років, хоча він значно зменшився з 
пікового значення 10% українського ВВП на початку 2001 року до 3,4% на початку 2019 року (див. 
Рисунок 3). Станом на 2018 рік, більшу частину імпорту з Росії складає мінеральне паливо, нафта, 
дистиляти тощо (у 2019 році ця категорія становила 58% від загального імпорту з Росії, або 4 млрд 
доларів США). Друга за величиною категорія імпорту (ядерні реактори, бойлери, техніка тощо) 
становила лише 6,9% імпорту з Росії (або 479 млн доларів США). Український експорт до Росії – це 
переважно: залізо та сталь (21,5%, загального українського експорту в Росію, або 698 млн доларів); 
неорганічні хімічні речовини, метали, ізотопи (19,1% українського експорту до Росії, або 618 млн 
доларів);  ядерні реактори, бойлери, техніка тощо (14% від загального українського експорту в Росію, 
або 453 млн доларів США). Рисунок 4 ілюструє структуру торгівлі між Україною та Росією детальніше. 

                                                                            
144 Промовистим прикладом є стокгольмський арбітражний процес між Нафтогазом і Газпромом: через чотири роки 
Стокгольмський арбітраж виніс рішення на користь Нафтогазу, зобов'язавши Газпром сплатити 3,1 млрд доларів. 
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweben.nsf/0/E62D5C9B21795281C225834B00537D4E?OpenDocument&Expand=2& (дата 
звернення 08.05.2020). 
145 Примітка: тут і на подальших рисунках наведено інформацію станом на 1 січня відповідного року і, отже, на рисунках 
відображено показники попереднього року 
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Рисунок 4. Структура торгівлі між Україною і Росією (2018) 

 

Джерело: Державна служба статистики України 

Оскільки Україна входила до складу Радянського Союзу, багато її виробничих потужностей були 
інтегровані до радянських ланцюгів поставок. Отже, Україна й надалі частково залишається залежною 
від Росії, адже українські підприємства важкої промисловості залежать від попиту і пропозиції із 
Росії.146 Опитані експерти припускають, що така залежність є особливо сильною у машинобудуванні 
(включаючи оборонне машинобудування) та виробництві алюмінію.147  

Українсько-російські торгові відносини завжди були тісно пов'язані з політикою. Неодноразово Росія 
розпочинала «торгові війни» через зовнішньополітичні рішення України. Наприклад, після того, як 
Україна 2011 року відмовилася приєднатися до Євразійського митного союзу, Росія ввела захисні 
заходи, спочатку заборонивши імпорт трьох провідних виробників сиру148, а згодом наклавши на 
експорт автомобілів плату за утилізацію транспортних засобів149. 

У 2014 році Росія запровадила мито на українську продукцію, розірвала Угоду про вільну торгівлю та 
заборонила імпорт української сільськогосподарської та продовольчої продукції, а також сировини150. 
У відповідь Україна заборонила імпорт тієї ж продукції з Росії.151 З того часу Україна також припинила 

                                                                            
146   Країна сталі і зерна. http://texty.org.ua/d/2020/trade-map/ (дата звернення 30.01.2020). 
147 Більш детальна інформація – у розділі 6.3. Металургія та коксівне вугілля. 
148 Гострий сирний конфлікт переходить у кволу позиційну війну. 
https://www.bbc.com/ukrainian/business/2012/02/120217_cheese_wars_ukraine_russia_az (дата звернення 30.01.2020).  
149 Торговельні війни з Росією. Москву цікавить лише відновлення СРСР? https://www.radiosvoboda.org/a/24707498.html (дата 
звернення 30.01.2020). 
150 Російське ембарго не таке страшне, як про нього думають. https://businessviews.com.ua/ru/economy/id/rosijske-embargo-ne-
take-strashne-jak-pro-nogo-dumajut-973/ (дата звернення 30.01.2020).  
151 Україна продовжила заборону на ввезення російських товарів до 2021 року. https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukraina-
prodovzhyla-embargo-na-import-tovariv-z-rosii/30057088.html (дата звернення 12.05.2020). 

http://texty.org.ua/d/2020/trade-map/
https://www.bbc.com/ukrainian/business/2012/02/120217_cheese_wars_ukraine_russia_az
https://www.radiosvoboda.org/a/24707498.html
https://businessviews.com.ua/ru/economy/id/rosijske-embargo-ne-take-strashne-jak-pro-nogo-dumajut-973/
https://businessviews.com.ua/ru/economy/id/rosijske-embargo-ne-take-strashne-jak-pro-nogo-dumajut-973/
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukraina-prodovzhyla-embargo-na-import-tovariv-z-rosii/30057088.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukraina-prodovzhyla-embargo-na-import-tovariv-z-rosii/30057088.html
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торгувати з Росією товарами військового призначення, що вплинуло на 79 українських та 859 
російських середніх та великих підприємств152. У 2016 році Росія продовжила свою «торгову війну», 
заборонивши транзит товарів з України через російську територію. У 2018 список заборонених товарів 
був розширений до понад 50 груп товарів, до яких належать техніка, сільськогосподарська продукція, 
харчові продукти. Україна відповіла запровадженням мита і заборони на ті самі групи товарів і 
спеціального мита на імпорт газу, нафти та скрапленого газу (LPG) з Росії153, наклала ембарго на 
російський цемент, фанеру154 і труби.  

У 2019 році Росія заборонила вивезення вугілля, нафти та нафтопродуктів в Україну. Ця заборона 
значно вплинула на українсько-російську торгівлю, оскільки російське дизельне паливо, бітум та 
скраплений газ становлять 32% українського ринку нафтопродуктів155. У відповідь Україна заборонила 
російський формалін, електричні провідники, бляшанки для консервування, електричні апарати для 
перемикання або захисту електричних ланцюгів.156  В 2020 році Україна також ввела спеціальне мито 
у розмірі 65% на електроенергію та вугілля з Росії.157 

І Україна, і Росія є членами Світової Організації Торгівлі (СОТ).  Україна подала позови до СОТ проти 
Росії щодо всіх вищезазначених заходів. Однак жоден з них не був задоволений158. Росія стверджує, що 
торговельні обмеження – це заходи безпеки, а не торгова війна. Ще один російсько-український 
торговельний спір у СОТ стосувався заходів, введених Росією щодо імпорту залізничного обладнання 
та його частин. Спочатку у 2018 році СОТ винесла рішення на користь Росії. Однак Україна подала 
апеляцію, і в лютому 2020 року СОТ задовольнила скаргу України.159 

Хоча російські торговельні обмеження в короткостроковій перспективі завдали шкоди економіці 
України, деякі експерти стверджували, що вони стимулювали Україну до диверсифікації своєї торгівлі 
і, отже, матимуть позитивний ефект у довгостроковій перспективі. 

Дані показують, що географічний розподіл зовнішньої торгівлі України змінився (Рисунок 5). У 2018 
на  Європу160 припадало 38,6% експорту, Азію – 31,6%, Співдружність Незалежних Держав (СНД) – лише 
16,1%161. Однак у міру того, як торгівля з Росією скорочувалася, торгівля з іншими регіонами зростала 

                                                                            
152 Від розриву кооперації постраждає 79 українських і 859 російських підприємств ОПК. 
https://www.unian.ua/economics/industry/924382-vid-rozrivu-kooperatsiji-postrajdae-79-ukrajinskih-i-859-rosiyskih-pidpriemstv-
opk-ekspert.html (дата звернення 30.01.2020).  
153 Питання запровадження спеціального мита на окремі товари походженням з Російської Федерації, що ввозяться на митну 
територію України. https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-zaprovadzhennya-specialnogo-mita-na-okremi-tovari-pohodzhennyam-
z-t170719 (дата звернення 30.01.2020).  
154 Україна ввела ембарго на російський цемент та фанеру. https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-vvela-embargo-na-rosijskij-
cement-ta-faneru (дата звернення 30.01.2020).  
155 Росія заборонила експорт нафти та бензину до України. https://www.epravda.com.ua/news/2019/04/18/647140/ (дата 
звернення 30.01.2020).  
156 Уряд розширив перелік російських товарів, що заборонені до ввезення в Україну. https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-
rozshiriv-perelik-rosijskih-tovariv-shcho-zaboroneni-do-vvezennya-v-ukrayinu (дата звернення 30.01.2020).  
157 “Україна вводить спецмито на імпорт електроенергії та вугілля з Росії,” РБК-Украина, accessed September 9, 2020, 
https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-vvodit-spetsposhlinu-import-elektroenergii-1584528376.html. 
158 Урегулювання спорів – спори – DS512. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds512_e.htm (дата звернення 
30.01.2020).  
159  Вирішення спорів – DS499: Росія – Заходи, що впливають на ввезення залізничного обладнання та його частин. 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds499_e.htm (дата звернення 11.02.2020).  
160 Європа включає всі країни, які географічно розташовані в Європі, крім країн СНД (тобто всі члени ЄС і країни, які не 
належать ані до ЄС, ані до СНД, як-от Північна Македонія). 
161 Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні–травні 2019 року. 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/ztt/ztt_u/ztt0519_u.htm (дата звернення 30.01.2020).   

https://www.unian.ua/economics/industry/924382-vid-rozrivu-kooperatsiji-postrajdae-79-ukrajinskih-i-859-rosiyskih-pidpriemstv-opk-ekspert.html
https://www.unian.ua/economics/industry/924382-vid-rozrivu-kooperatsiji-postrajdae-79-ukrajinskih-i-859-rosiyskih-pidpriemstv-opk-ekspert.html
https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-zaprovadzhennya-specialnogo-mita-na-okremi-tovari-pohodzhennyam-z-t170719
https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-zaprovadzhennya-specialnogo-mita-na-okremi-tovari-pohodzhennyam-z-t170719
https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-vvela-embargo-na-rosijskij-cement-ta-faneru
https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-vvela-embargo-na-rosijskij-cement-ta-faneru
https://www.epravda.com.ua/news/2019/04/18/647140/
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-rozshiriv-perelik-rosijskih-tovariv-shcho-zaboroneni-do-vvezennya-v-ukrayinu
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-rozshiriv-perelik-rosijskih-tovariv-shcho-zaboroneni-do-vvezennya-v-ukrayinu
https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-vvodit-spetsposhlinu-import-elektroenergii-1584528376.html
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds512_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds499_e.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/ztt/ztt_u/ztt0519_u.htm
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недостатньо, щоб компенсувати такий спад, а це означає, що Україна втратила значну частину своєї 
торгівлі і небагато отримала взамін. 

Рисунок 5. Географічний розподіл торгівлі України  

 

Джерела: Державна служба статистики України, розрахунки ЦЕС 

Російська економічна присутність на непідконтрольних українському уряду територіях Донецької та 
Луганської областей не аналізувалася у цьому звіті через відсутність достовірних даних. Однак все ж 
слід відзначити ситуацію з нелегальним експортом з цих територій, який часто включає продукцію 
російських компаній, частина з яких продовжує діяти і в контрольованих урядом регіонах. Деякі 
російські компанії, за повідомленнями, продовжують працювати на непідконтрольних Україні 
територіях і постачати товари на контрольовані території України і в Росію. Наприклад, аналіз 
LIGA.net показує, що нелегальний експорт з цих регіонів до Росії становив близько 200 млн доларів 
США, причому найбільшими категоріями є сільськогосподарські товари, вугілля та паливо.162 Крім 
того, Україна продовжує торгувати з цими регіонами. Торгівля вугіллям заслуговує на особливу увагу. 
Оскільки родовищ твердого вугілля в контрольованих Україною регіонах недостатньо, після 
російської окупації частини території Донецької та Луганської областей українські компанії 
продовжували імпорт антрациту з цих регіонів. Як повідомляється, шахти, які виробляли таке вугілля, 
часто контролювалися керівниками так званих  ДНР та ЛНР (Донецька Народна Республіка і Луганська 
Народна Республіка), а компанії, що транспортували вугілля, були пов'язані з соратниками 
колишнього президента Віктора Януковича.163 Наприклад, LIGA.net повідомляє, на основі даних 
Укрзалізниці, що у 2016 році з окупованих регіонів було імпортовано 11,8 млн тонн антрациту, більша 

                                                                            
162 “Денежный град. Экономика оккупированного Донбасса. http://www.liga.net/projects/ekonomika_donbass/ (дата звернення 
01.06.2020). 
163 “Денежный град. Экономика оккупированного Донбасса. http://www.liga.net/projects/ekonomika_donbass/ (дата звернення 
01.06.2020). 

http://www.liga.net/projects/ekonomika_donbass/
http://www.liga.net/projects/ekonomika_donbass/
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частину якого потрапила на заводи Ріната Ахметова.164 Однак, згідно з повідомленнями у ЗМІ, вугілля 
з окупованих районів Донецької та Луганської областей транспортується не тільки в Україну, а й в інші 
країни. За інформацією Liga.net, у 2016 році 800 тис. тонн антрациту з цих регіонів експортовано до 
Росії, і згодом 73% цього експорту реекспортовано в інші країни, як-от Туреччина, Італія, Естонія, 
Греція та Грузія.165  Це серйозна проблема, тому що такий експорт є нелегальним, іде через неофіційні 
канали, ігноруючи санкції та торгівельні обмеження. 

5.2.1 ТОРГІВЛЯ МІНЕРАЛЬНИМ ПАЛИВОМ 

Частка Росії в імпорті мінерального палива та нафтопродуктів перейшла до ЄС. Україна перестала 
купувати газ безпосередньо у Росії, оскільки європейська ціна російського газу була і нині лишається 
нижчою, ніж вартість російського газу напряму для України166. Якщо в 2011 році Україна імпортувала 
з Росії мінеральне паливо та нафту на суму 20 млрд доларів США, то в 2018 році імпорт мінерального 
палива та нафти з Росії опустився до 3,4 млрд доларів167, і переважно це нафта. Загальний імпорт 
російського мінерального палива впав з 14% ВВП України станом на початок 1997 року до близько 4% 
на початку 2019 року (Рисунок 6). Частка російського імпорту в загальному обсязі імпорту нафти також 
значно зменшилася з 2009 по 2019 рік – з 50% до 32% у грошовому вираженні, або з 56% до 33% у 
натуральних одиницях. Таке скорочення можна принаймні частково пояснити забороною експорту 
нафти з Росії в Україну без спеціальних дозволів, виданих російським урядом (що детальніше  описано 
вище). 

                                                                            
164 “Денежный град. Экономика оккупированного Донбасса. http://www.liga.net/projects/ekonomika_donbass/ (дата звернення 
01.06.2020). 
165 “Денежный град. Экономика оккупированного Донбасса. http://www.liga.net/projects/ekonomika_donbass/ (дата звернення 
01.06.2020). 
166 Ніхто не заважає Газпрому постачати газ в Україну – Нафтогаз про пропозицію купувати газ у Росії напряму. 
https://hromadske.ua/posts/nihto-ne-zavazhaye-gazpromu-postachati-gaz-v-ukrayinu-naftogaz-pro-propoziciyu-kupuvati-gaz-u-
rosiyi-napryamu (дата звернення 30.01.2020).  
167 Загальний обсяг імпорту мінерального палива в Україну становив 13,4 млрд дол. США. 

http://www.liga.net/projects/ekonomika_donbass/
http://www.liga.net/projects/ekonomika_donbass/
https://hromadske.ua/posts/nihto-ne-zavazhaye-gazpromu-postachati-gaz-v-ukrayinu-naftogaz-pro-propoziciyu-kupuvati-gaz-u-rosiyi-napryamu
https://hromadske.ua/posts/nihto-ne-zavazhaye-gazpromu-postachati-gaz-v-ukrayinu-naftogaz-pro-propoziciyu-kupuvati-gaz-u-rosiyi-napryamu
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Рисунок 6. Товарооборот мінерального палива 

 

Джерела: Державна служба статистики України, розрахунки ЦЕС. Примітка: дані кожного року вказують дані станом на 1 січня 
відповідного року. 

Імпорт російської нафти був значним, особливо до 2014 року. Пік експорту мінерального палива може  
пояснюватися частково зростанням цін на нафту, частково – збільшенням з 2017 року фізичного 
обсягу імпорту нафти з Росії.168 

5.2.2 ТОРГІВЛЯ МЕТАЛАМИ 

Метали – єдина велика категорія, в якій сальдо торгівлі з Росією є позитивним. Рисунок 7 показує 
товарооборот між Україною і Росією у категорії неорганічних хімічних речовин та металів, включаючи 
залізо і  сталь, які складають найбільшу частку в цій товарній категорії. 

                                                                            
168 Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу. 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/zd/e_iovt/arh_iovt2017.htm (дата звернення 16.05.2020). 
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Рисунок 7. Товарооборот металів та неорганічних хімікатів 

 

Джерела: Державна служба статистики України, розрахунки ЦЕС. Примітка: дані кожного року вказують дані станом на 1 січня 
відповідного року. 

Порівняно з торгівлею мінеральним паливом, торгівля металами з Росією становить доволі невеликий 
відсоток ВВП України. Експорт досяг максимуму на початку 1997 року (3,5% ВВП), а імпорт – на 
початку 2009 року (1,5%  ВВП). Тимчасом як протягом періоду  з 1997 по 2019 рік експорт зменшився 
від 3,3% ВВП до 0,73% ВВП, імпорт залишався відносно стабільним, коливаючись від 0,5 до 1,5% ВВП. 

5.3. ІНВЕСТИЦІЇ 

У перше десятиліття після розпаду Радянського Союзу російські підприємці відкривали нові компанії 
і купували під час приватизації українські компанії в українській важкій промисловості, 
енергетичному та медіа-секторі, а також у фінансовій сфері169. Російські інвестори зосередилися на 
найбільших підприємствах України, накопичивши в певний момент значну частку в українських 
телекомунікаціях, енергетиці та металургії.170  

Однак, за офіційною статистикою, Російська Федерація ніколи не була найбільшим інвестором в 
Україні, як видно з Рисунку 8. Росія є лише шостим з-посеред найбільших інвесторів після таких 
відомих податкових гаваней, як Кіпр, Нідерланди та Британські Віргінські острови (БВО). Невідомо, 

                                                                            
169 Російський капітал поглинає Україну? https://www.epravda.com.ua/publications/2009/08/20/204362/ (дата звернення 
30.01.2020).  
170 Російський капітал в Україні: Кремль захищатиме бізнес, а бізнес – Кремль. https://www.unian.ua/society/255646-rosiyskiy-
kapital-v-ukrajini-kreml-zahischatime-biznes-a-biznes-kreml.html (дата звернення 20.05.2020). 
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які з  голландських, кіпрських та інвестицій з БВО насправді мають російське, українське чи західне 
походження. Тому ми вважаємо, що офіційна статистика може бути використана як нижня межа 
оцінки російських інвестицій в Україну. 

Рисунок 8. ПІІ в Україні як % від ВВП, вибрані країни 

     

 

Джерела: Державна служба статистики України, Світовий Банк, розрахунки ЦЕС.  
Вісь зліва показує ПІІ (запаси) в Україні як % від ВВП, вісь справа – номінальні інвестиції у млн дол. США. 

Для оцінки справжнього рівня ПІІ (прямих іноземних інвестицій), що надходять з Росії як 
безпосередньо, так і через офшорні компанії, ми використовували кілька джерел даних.171 Ми 
з'ясували, що значна частина російських ПІІ не відображається ні в російській, ні в українській 
офіційній статистиці, їх можна виявити лише при перегляді даних про інвестиційні проєкти, які 
враховують інвестиції російських громадян через офшори (Рисунок 9).  

                                                                            
171 Більш детально – у Додатку 1. Методологія. 
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Рисунок 9.  ПІІ із Росії (запаси) як % від українського ВВП 

     

 

Джерела: Центральний банк Російської Федерації, база даних Моніторингу взаємних інвестицій (МВІ) Євразійського банку 
розвитку, Державна служба статистики України, розрахунки ЦЕС. Примітка: дані кожного року вказують дані станом на 1 січня 
відповідного року. 

Одним із джерел інформації є база даних Моніторингу взаємних інвестицій (МВІ). Ця база даних 
включає низку масштабних інвестиційних проєктів у країнах пострадянського простору, включаючи 
Україну, бенефіціарами яких є громадяни Росії. Інвестиційні проєкти відображаються, навіть якщо 
гроші були вкладені через офшори. Згідно з цими даними, російські інвестиції в Україну коливаються 
в межах 6-9%  ВВП України. Тимчасом як за даними Державної служби статистики України та 
Російського центрального банку, які не відносять інвестиції до країни походження кінцевого 
бенефіціара, російські інвестиції в Україну істотно нижчі – на рівні менше 3% ВВП. Хоча дані з бази 
даних MВI та Центрального банку Росії доступні лише з 2009 року, ми екстраполюємо наявні дані, 
припускаючи, що вони відповідають тій самій тенденції, що й дані Державної служби статистики 
України за ті ж роки. Усі 3 джерела даних показують, що в 2014 році відбулося перше скорочення 
частки інвестицій як відсотка ВВП. Тимчасом як дані Державної служби статистики України 
показують, що інвестиції залишаються низькими, інші 2 джерела даних показують, що інвестиції дещо 
відновились з того часу. Оскільки Державна служба статистики України не відносить інвестиції через 
офшори до російських, то, можливо, інвестиції з Росії скоротилися в перший рік після кризи, але з того 
часу російські компанії знайшли спосіб переспрямувати свої гроші через офшори.  
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6. ПРИСУТНІСТЬ РОСІЇ У КЛЮЧОВИХ СЕКТОРАХ 

6.1 ЕНЕРГЕТИКА 

6.1.1 НАФТА  

Найбільшими російськими компаніями у сфері мінерального палива в Україні були «Лукойл» 
(приватна компанія), Роснєфть (державна компанія), ТНК-ВР (приватна до 2013 року) та «Альянс Ойл 
Україна» (приватна компанія).  ТНК-ВР володіла 5% українських АЗС у 2009 році, але ця кількість 
скоротилася до 2,12% у 2016 році.172 173 174 175 176 

У 2014 році «Лукойл» продав 240 своїх українських автозаправних станцій та шість нафтоскладів 
маловідомому австрійському інвестору AMIC, який, згідно з повідомленнями Deutsche Welle, може 
бути пов’язаним із попереднім російським  власником.177 Станом на 2009 рік, «Лукойл» володів 
приблизно 4,5% українських АЗС.178 У 2019 році AMIC володів близько 3,08% українських АЗС. Таким 
чином, його ринкова частка зменшилася лише незначно.179 

Станом на 2013 рік, Роснєфть володіла часткою ринку 5%  (за обсягом продажів).180 У 2016 році її частка 
на ринку зменшилася до 2,8-3 %.181 182 У 2016 році Роснєфть продала свої автозаправні станції в Україні 
швейцарській компанії Glusco Energy SA. Втім,  деякі опитані експерти вважають, що ця компанія може 
належати Віктору Медведчуку, а також LIGA.net повідомляє, посилаючись на власні джерела, що Віктор 
Медведчук може бути справжнім власником.183 184 TNK-BP Commerce досі є частиною українського 
підрозділу російської TNK-BP (яка належить державній нафтовій компанії Роснєфть з 2013 року). У 

                                                                            
172 Трансформация бизнеса АЗС. http://commercialproperty.ua/cp-articles/transformatsiya-biznesa-azs/ (дата звернення 
21.05.2020). 
173 ТНК-ВР Коммерс. https://lb.ua/file/company/3559_tnkvr_kommers.html (дата звернення 21.05.2020). 
174 Коваленко О. Одеський НПЗ готує позов до «Укртранснафти» у зв’язку зі зміною маршруту постачань нафти на НПЗ. 
https://www.rbc.ua/ukr/news/odesskiy_npz_gotovit_isk_k_ukrtransnafte_v_svyazi_izmeneniem_marshruta_postavok_nefti_na_npz_a_ko
valenko__1255086029 (дата звернення 21.05.2020). 
175 ТНК-ВР купує в Україні 118 АЗС. https://www.unian.ua/common/316705-tnk-vr-kupue-v-ukrajini-118-azs.html (дата звернення 
21.05.2020). 
176 Тут і далі: розрахунок долі ринку за кількістю АЗС чи обсягом продаж – ЦЕС на основі наступних джерел: 
https://www.rbc.ua/ukr/news/odesskiy_npz_gotovit_isk_k_ukrtransnafte_v_svyazi_izmeneniem_marshruta_postavok_nefti_na_npz_a_ko
valenko__1255086029 , https://mind.ua/news/20188531-amku-vimagae-vid-pravonastupnika-rosijskogo-lukojla-splatiti-37-mln-grn , 
https://www.petrolplaza.com/news/20462 , https://zn.ua/energy_market/rynok-nefteproduktov-polet-nenormalnyy-_.html, 
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2160454-shell-vistaviv-na-prodaz-17-zapravok-v-ukraini.html , 
https://biz.censor.net.ua/resonance/3000312/zapravschiki_ukrainy , https://www.epravda.com.ua/rus/news/2016/04/11/589068/ , 
https://uaenergy.com.ua/post/24561, https://bit.ly/3hxpwIL  
177 Заправки Лукойл в Україні: австрійська вивіска не допомагає // DW.ru. https://bit.ly/2zSK1jv. (дата звернення 07.05.2020). 
178 Рынок нефтепродуктов. Полет ненормальный. https://zn.ua/energy_market/rynok-nefteproduktov-polet-nenormalnyy-_.html 
(дата звернення 21.05.2020). 
179 В Україні посилюється конкуренція між основними операторами АЗС. https://www.petrolplaza.com/news/20462 (дата 
звернення 21.05.2020). 
180  Рынок нефтепродуктов. Полет ненормальный. https://zn.ua/energy_market/rynok-nefteproduktov-polet-nenormalnyy-_.html 
(дата звернення 21.05.2020). 
181 Топливный рынок: уйти по-российски. https://uaenergy.com.ua/post/24561/toplivnyj-rynok-ujti (дата звернення 21.05.2020). 
182 Рынок нефтепродуктов. Полет ненормальный. https://zn.ua/energy_market/rynok-nefteproduktov-polet-nenormalnyy-_.html 
(дата звернення 21.05.2020). 
183 Російський нафтогазовий бізнес в Україні перейшов людині Медведчука – Схеми. 
https://www.epravda.com.ua/news/2017/06/2/625615/ (дата звернення 20.03.2020). 
184“Сечин уходит, Медведчук остается. Кто покупает АЗС Роснефти,” LIGA, April 11, 2016, 
https://biz.liga.net/all/tek/article/sechin-ukhodit-medvedchuk-ostaetsya-kto-pokupaet-azs-rosnefti. 

http://commercialproperty.ua/cp-articles/transformatsiya-biznesa-azs/
https://lb.ua/file/company/3559_tnkvr_kommers.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/odesskiy_npz_gotovit_isk_k_ukrtransnafte_v_svyazi_izmeneniem_marshruta_postavok_nefti_na_npz_a_kovalenko__1255086029
https://www.rbc.ua/ukr/news/odesskiy_npz_gotovit_isk_k_ukrtransnafte_v_svyazi_izmeneniem_marshruta_postavok_nefti_na_npz_a_kovalenko__1255086029
https://www.unian.ua/common/316705-tnk-vr-kupue-v-ukrajini-118-azs.html
https://zn.ua/energy_market/rynok-nefteproduktov-polet-nenormalnyy-_.html
https://uaenergy.com.ua/post/24561
https://bit.ly/3hxpwIL
https://bit.ly/2zSK1jv
https://zn.ua/energy_market/rynok-nefteproduktov-polet-nenormalnyy-_.html
https://www.petrolplaza.com/news/20462
https://zn.ua/energy_market/rynok-nefteproduktov-polet-nenormalnyy-_.html
https://uaenergy.com.ua/post/24561/toplivnyj-rynok-ujti
https://zn.ua/energy_market/rynok-nefteproduktov-polet-nenormalnyy-_.html
https://www.epravda.com.ua/news/2017/06/2/625615/
https://biz.liga.net/all/tek/article/sechin-ukhodit-medvedchuk-ostaetsya-kto-pokupaet-azs-rosnefti


Російський економічний слід в Україні 33 
 

2014 році компанія «Альянс Ойл Україна», яка раніше володіла мережею АЗС в Україні у партнерстві з  
Shell була придбана «Незалежною нафтової компанії».185 Деякі ЗМІ, як наприклад, РБК, повідомляють, 
що «Незалежна нафтова компанія» може також перебувати під впливом компанії «Роснєфть», так як 
голова «Незалежної нафтової компанії» Едуард Худайнатов раніше був головою «Роснєфті». 186 187 Разом 
з тим, важливо зауважити, що в 2016 році російський суд постановив що ці компанії не можуть 
вважатись афілійованими.188 

Станом на 2009 рік, компаніям, пов'язаним з Росією, належало 14,5% українських АЗС. Однак, за 
останніми наявними даними, ця цифра зменшилася до 8,1%.189 

Виглядає на те, що Росія активніше інвестує в торгівлю з Україною бензином і нафтою, ніж у видобуток 
нафти в Україні.  Російські інвестиції у видобуток нафти постійно зменшувалися протягом останніх 
десяти років; однак навіть на своєму піку вони були незначними – на рівні 0,3% ВВП. Помітним 
винятком є Павло Фукс, російський бізнесмен, який також має громадянство України. Як повідомляє 
Економічна Правда, йому може належати 22% в «Укрнафтобурінні», що у 2016 році увійшла в ТОП-3 
приватних нафтовидобувних компаній в Україні.190 191 Журнал «Новое Время» повідомляє, що йому 
також може належати частка в East Europe Petroleum, яка, як повідомляється, отримала низку дозволів 
на видобуток нафти за останні рока, не беручи участі в офіційних аукціонах. Однак Фукс заперечує 
зв’язки з цією компанією.192 Останні журналістські розслідування програми «Схеми» також 
повідомляють, що членам сім'ї Віктора Медведчука може належати невелика частка в Одеському 
портовому перевалювальному комплексі, який отримує нафту, імпортовану в Україну, та зберігає її 
перед подальшою переробкою. Однак сукупна частка родини Медведчуків  у 4-х компаніях Одеського 
перевалювального комплексу порівняно невелика – лише близько 10%, за підрахунками телевізійної 
програми «Схеми».193  

Експерти мають різну думку з приводу впливу російського капіталу на нафтовидобувну галузь: одні 
вважають, що Росія має значно більший вплив в інших галузях, оскільки ринок нафти є конкурентним, 
і Україна може купувати нафту з інших джерел. Інші припускають, що Росія має найбільший вплив 
саме у нафтовій галузі, оскільки якщо вона припинить експорт нафти, це зашкодить Україні. Україна 
залежна від російської нафти. Багато нафтопереробних заводів в Україні були куплені у 1990-х (як 

                                                                            
185 “Худайнатов Выкупил Долю Бажаева в Alliance Oil,” Forbes.ru, September 29, 2014, https://www.forbes.ru/news/269195-
khudainatov-vykupil-dolyu-bazhaeva-v-alliance-oil. 
186 Антимонопольный комитет требует от заправок Игоря Сечина 80 млн гривен штрафа. 
http://www.ukrrudprom.com/news/Antimonopolniy_komitet_trebuet_ot_zapravok_Musi_Bagaeva_80_mln_g.html (дата звернення 
13.05.2020). 
187 “«Роснефть» Купила у Своих,” Газета РБК, accessed September 4, 2020, 
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/12/58ecd32b9a7947a7bb7aeeff. 
188 “«Роснефть» и ННК Избежали Взаимной Связи,” Коммерсантъ, accessed September 4, 2020, 
https://www.kommersant.ru/doc/3032119. 
189 Зважаючи на відсутність централізованих даних, використовувались дані за останній доступний рік (2019 – для AMIC, 2016 
– для TNK-BP та Glusco). 
190 Moscow never sleeps. Команда Януковича продала газовий бізнес російському мільярдеру,” Економічна правда, accessed 
September 2, 2020, https://www.epravda.com.ua/publications/2017/02/22/621182/. 
191 “О Компании УНБ - Укрнефтебурение,” accessed August 28, 2020, https://unb.ua/about. 
192 Бізнесмен Фукс активно скуповує проблемніаАктиви в Україні. Але більша частина його бізнесу непублічна. 
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/biznesmen-fuks-aktivno-skupovuje-problemni-aktivi-v-ukrajini-ale-bilsha-chastina-joho-biznesu-
nepublichna-2506013.html (дата звернення 05.06.2020). 
193 «Ти не один». Нововиявлений союз Коломойського та Медведчука (розслідування). 
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30664541.html (дата звернення 15.06.2020). 

https://www.forbes.ru/news/269195-khudainatov-vykupil-dolyu-bazhaeva-v-alliance-oil
https://www.forbes.ru/news/269195-khudainatov-vykupil-dolyu-bazhaeva-v-alliance-oil
http://www.ukrrudprom.com/news/Antimonopolniy_komitet_trebuet_ot_zapravok_Musi_Bagaeva_80_mln_g.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/12/58ecd32b9a7947a7bb7aeeff
https://www.kommersant.ru/doc/3032119
https://www.epravda.com.ua/publications/2017/02/22/621182/
https://unb.ua/about
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/biznesmen-fuks-aktivno-skupovuje-problemni-aktivi-v-ukrajini-ale-bilsha-chastina-joho-biznesu-nepublichna-2506013.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/biznesmen-fuks-aktivno-skupovuje-problemni-aktivi-v-ukrajini-ale-bilsha-chastina-joho-biznesu-nepublichna-2506013.html
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30664541.html
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російськими компаніями, як-от «Лукойл», TNK-BP, «Альянс груп», так і українськими олігархами, як-
от Ігор Коломойський). Проте вони або були закриті, або значно скоротили виробництво.194  

Деякі експерти стверджують, що Україна досі залежить від імпорту скрапленого газу та дизельного 
палива із Росії. Україна імпортує дизельне паливо від російських та білоруських постачальників, які 
також, за повідомленнями, пов'язані з Росією.195 Твердження що дизельне паливо, яке Україна 
імпортує з Білорусі насправді не білоруське також підтверджується даними білоруської служби 
статистики, які вказують що імпорт дизельного палива в Білорусь було в 10 разів більше власного 
виробництва.196 Дані Державної служби статистики підтверджують цю думку: частка Росії в імпорті 
скрапленого газу зросла з 26% у 2010 р. до 44% у 2019 р. (або з 8,5 млн доларів до 271,7 млн доларів 
США).197 198 Деякі експерти також підкреслили важливість для України енергетичної диверсифікації у 
напрямі від традиційних джерел енергії, як-от нафта та газ, до альтернативних джерел енергії 
(наприклад, сонячної енергії), оскільки на альтернативні джерела енергії немає російської монополії, 
і така диверсифікація допомогла б зменшити українську залежність від Росії.  

6.1.2 ГАЗ 

Україна залежить від імпортованого з Росії газу з 1992 року, коли Україна і Росія підписали першу 
угоду про транзит та постачання газу. Ця залежність кілька разів використовувалася як політичний 
важіль.199 У 2005-2006 рр. після відмови України платити європейську ціну за газ Газпром припинив 
постачання природного газу. Цей конфлікт був вирішений після підписання угоди, яка розділяла 
платежі за транзит та поставки. Ціна була тимчасово встановлена в розмірі 95 доларів за тисячу 
кубометрів за суміш, яка містила російський газ за 230 доларів і туркменський газ за 44 долари.200 Тоді 
компанія «РосУкрЕнерго», яка належала російському Газпрому та українському олігарху Дмитру 
Фірташу201, стала посередником у торгівлі газом. «РосУкрЕнерго» відповідала за транспортування та 
перепродаж туркменського газу в Україні і, як повідомляється журналістами «Радіо Свобода», могла  
отримувати прибуток від цінового арбітражу.202 

Наступна велика газова криза сталася наприкінці 2008 року, коли 31 грудня президент Медведєв 
оголосив, що ціна на газ у 2009 році буде подвоєна – до 450 доларів за 1000 куб. м; «РосУкрЕнерго» 
мала негайно погасити борг, інакше постачання газу буде припинено. 1 січня 2009 року Росія 
припинила поставки газу в Україну; 7 січня транзит російського газу через Україну повністю 

                                                                            
194 Нафтопереробна промисловість України: стан, проблеми і шляхи розвитку 
http://razumkov.org.ua/uploads/journal/ukr/NSD75_2006_ukr.pdf 
195 На російській нафтовій голці під час воєнного стану. http://www.golos.com.ua/article/311628 (дата звернення 19.05.2020). 
196 https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-excel/Oficial_statistika/2020/energy1-2006.xlsx 
197 Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу за січень-грудень 2010 року. 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/zd/e_iovt/arh_iovt2010.htm (дата звернення 01.06.2020). 
198 Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу. 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/e_iovt/arh_iovt2019.htm (дата звернення 16.05.2020). 
199 Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про поставки природного газу і транзит газу через територію 
України. https://zakon.rada.gov.ua/go/643_022 (дата звернення 06.02.2020).  
200 Текст соглашения между «Нафтогазом» і  «Газпромом». https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2006/01/5/4395629/ (дата 
звернення 06.02.2020).  
201 Dr Karolina MacLachlan, “Corruption As Statecraft.,” n.d., 29. Available at: https://ti-defence.org/wp-
content/uploads/2019/11/DSP_CorruptionasStatecraft_251119.pdf Assessed: August 31, 2020 
202 Дмитро Фірташ: хто цей мультимільйонер, видачі якого за корупційними звинуваченнями прагнуть США? 
https://www.radiosvoboda.org/a/dmytro-firtash/30021547.html (дата звернення 19.05.2020). 
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припинився.203 Пізніше в січні Газпром і Нафтогаз підписали нову угоду, і поставки газу та транзит 
були відновлені. У 2010 році президент України Віктор Янукович та президент Росії Дмитро Медведєв 
підписали так звані «Харківські угоди» про зниження ціни на газ на 30% в обмін на продовження 
договору оренди бази Чорноморського флоту Росії в Севастополі на 25 років – до 2042 року.204   

Після анексії Криму в 2014 році Росія денонсувала «Харківські угоди» та скасувала знижку на газ.205,206 
У 2013 році Україна імпортувала з Росії 12,9 млрд куб. м природного газу – це 92% її загального імпорту 
природного газу.207 Україна відмовилася купувати російський газ з 2016 року і перейшла на реверсні 
поставки з Європи в Україну.208 Росія неодноразово намагалася завадити цим поставкам. Наприклад, 
у 2014 році після масштабного реверсу зі Словаччини в Україну Газпром обмежив постачання газу до 
Європи. Хоча спроби зупинити реверс були безуспішними, згідно з повідомленнями, Газпром 
витратив на них понад 5 мільярдів доларів.209 

 У 2017 та 2018 роках Арбітражний суд Стокгольму виніс рішення на користь України. За рішенням 
суду, Газпром мав заплатити Нафтогазу 4,63 млрд доларів за недопостачання газу в Україну; також суд 
відхилив вимоги Газпрому до Нафтогазу.210 Така перемога свідчить про те, що Газпром уже не 
спроможний аж так успішно використовувати газ як важіль впливу на Україну. Чи зможе Кремль 
використовувати цей важіль у майбутньому, залежить від того, чи вдасться йому закінчити проєкт 
«Північний потік-2». Його завершення дозволить Росії погрожувати Україні зупинкою транзиту через 
Україну. Більшість опитаних експертів вважають, що навряд чи Україна почне імпортувати газ з Росії 
в тому ж обсязі, що й раніше, оскільки споживання газу значно скоротилося. Однак, на думку деяких 
експертів, постачання газу напряму з Росії може бути в інтересах України, але лише за умови, що Росія 
запропонує кращі умови, ніж Європа. 

Іншою важливою віхою в нафтогазовій галузі України є суттєві реформи в Нафтогазі, які відбулися 
після 2014 року. У 2015 році з метою подолання політичної залежності Нафтогаз здійснив реформу 
корпоративного управління, створив незалежну наглядову раду та залучив нових людей на критично 
важливі посади.211 Реформу Нафтогазу загалом вважають успішною як українські, так і міжнародні 
експерти.212 

                                                                            
203 Газпром перекрывает вентиль. https://www.interfax.ru/business/55179 (дата звернення 06.02.2020).  
204 Угода між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на 
території України. https://zakon.rada.gov.ua/go/643_359 (дата звернення 06.02.2020).  
205 Однак знижка 30% діяла лише протягом першого кварталу, після цього угода передбачала, що ціна може змінюватися. 
206 Держдума РФ денонсувала угоду про базування ЧФ РФ в Україні. https://www.unian.ua/politics/902450-derjduma-rf-
denonsuvala-ugodu-pro-bazuvannya-chf-rf-v-ukrajini.html (дата звернення 06.02.2020).  
207 Украина в 2013 году сократила импорт газа на 15%. https://delo.ua/business/ukraina-v-2013-godu-sokratila-import-gaza-na-15-
225779/ (дата звернення 01.06.2020). 
208 Украина отказалась покупать российский газ по 212 долларов. 
https://lb.ua/economics/2016/01/10/325233_ukraina_otkazalas_pokupat.html (дата звернення 06.02.2020).  
209 Неудачная попытка остановить реверс на Украину стоила Газпрому $5 млрд. https://www.interfax.ru/business/430933 (дата 
звернення 06.06.2020). 
210 Історична перемога України: Стокгольмський арбітраж. 
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/A6094D6DF82CF76BC225834B00523754?OpenDocument&Expand=2& 
211 Реформа корпоративного урядування. 
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/E0EE47A6EE91B6C2C2257DB4002B4FBA?OpenDocument&Expand=1& (дата 
звернення 20.05.2020). 
212 Зануда Анастасія. Газові реформи: треба бігти удвічі швидше, щоби лишитися на місці? 
https://www.bbc.com/ukrainian/features-41612172. 
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З одного боку, у торгівлі газом спостерігається значний прогрес у зменшенні залежності від Росії та 
пов'язаних з Росією осіб. З іншого боку, Дмитро Фірташ, який, як згадано вище, відігравав важливу 
роль в українсько-російській торгівлі газом, продовжує зберігати значний контроль над багатьма 
регіональними газорозподільними компаніями. Якщо в 2013 році, за повідомленнями ЗМІ Фірташ мав 
частку в 24 з 39 регіональних газових компаній, то станом на 2019 рік він, за повідомленнями, все ще 
мав частку в 20 з 39 регіональних газових компаній.213 214 У 2019 році Антимонопольний комітет 
України оштрафував компанію Фірташа за завищення цін для споживача та зловживання 
монопольним становищем.215 216 

Деякі експерти підкреслювали важливість застосування механізмів вільного ринку в боротьбі з 
впливом російського газу зокрема, і в енергетиці загалом. На вільному ринку Росія не має переваги, 
зважаючи на меншу продуктивність і вищу вартість капіталу, тому за ринкових умов вона 
програватиме іншим країнам. Україна вже успішно застосовує ринкові механізми, щоб зменшити 
свою залежність від Росії (наприклад, купуючи газ не у Росії безпосередньо, а через реверс), і може 
продовжувати робити це в майбутньому. 

6.1.3 ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ 

В електроенергії російська присутність зберігається у сферах розподілу енергії, постачання ядерного 
палива та обслуговування ядерних станцій. 

VS Energy – одна з найбільших приватних електроенергетичних компаній в Україні, яка раніше 
контролювала 9 з 24 українських обленерго.217 Хоча офіційно кінцевими власниками-бенефіціарами 
VS Energy є громадяни Німеччини та Латвії, журналістські розслідування пов'язують її з російським 
бізнесменом Олександром Бабаковим, що перебуває під санкціями ЄС та США.218 До 2019 року, як 
повідомляється, VS Energy володіла 68,3% акцій Одеського та 94% Київського обленерго, однак пізніше 
продала їх компанії ДТЕК, що належить українському олігарху Рінату Ахметову. 219Зараз, дані 
офіційних реєстрів, що доступні в аналітичній системі YouControl, вказують, що кінцевим 
бенефіціаром Одеського та Київського обленерго є Рінат Ахметов.220,221 Станом на 2020, згідно з 
офіційною базою даних SMIDA, VS Energy володіла акціями у 4 з 24 українських обленерго222.  

                                                                            
213 Кому належать українські облгази. http://www.theinsider.ua/rus/business/529c6f04438b1/ (дата звернення 07.06.2020). 
214 Облгази Фірташа заявили, що Нафтогаз завдав їм 40 млрд грн збитків. https://hromadske.ua/posts/oblgazi-firtasha-zayavili-
sho-naftogaz-zavdav-yim-40-mlrd-grn-zbitkiv (дата звернення 07.06.2020). 
215 Облгази Фірташа штрафують. Структури олігарха «пручаються». https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2836643-oblgazi-
firtasa-strafuut-strukturi-oligarha-prucautsa.html (дата звернення 07.06.2020). 
216 Kitsoft, “Антимонопольний комітет України - АМКУ оштрафував 16 облгазів на 278 млн грн та зобов’язав порушників 
здійснити перерахунок побутовим споживачам,” accessed September 9, 2020, https://amcu.gov.ua/news/amku-oshtrafuvav-16-
oblgaziv-na-278-mln-grn-ta-zobovyazav-porushnikiv-zdijsniti-pererahunok-pobutovim-spozhivacham. 
217 ТОП-200 компаній 2018: 200 найбільших компаній України 2018 року. 
https://biz.censor.net.ua/resonance/3147570/200_nayiblshih_kompanyi_ukrani_2018_roku (дата звернення 30.01.2020).  
218 “Близька до росіян Бабакова і Гінера компанія поставляє енергію для військ і Росії, і України — розслідування,” accessed 
August 28, 2020, https://nv.ua/ukr/biz/markets/biznes-vs-energy-kompaniya-babakova-i-ginera-pracyuye-v-krimu-i-materikoviy-
ukrajini-novini-ukrajini-50059654.html. 
219 “ДТЕК Ахметова Купив Два Обленерго у Російської VS Energy | Економічна Правда,” accessed September 4, 2020, 
https://www.epravda.com.ua/news/2019/05/16/647858/. 
220 https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6514259  
221 https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6514173 
222 Власники крупних пакетів акцій – Smida. https://smida.gov.ua/db/owners (дата звернення 30.01.2020).   
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Ще один російський підприємець Костянтин Григоришин, який також має громадянство України, є 
власником компанії «Енергетичний стандарт». За повідомленнями ЗМІ, ця компанія має акції у 
Вінницькому, Полтавському, Чернігівському, Сумському обленерго та Луганському енергетичному 
об’єднанні.223 Аналітична система YouControl також відносить ці компанії до «групи Енергетичний 
стандард», хоча за даними з офіційних реєстрів, кінцевими бенефіціарами деяких із цих компаній 
зазначені компанії, що зареєстровані на Кіпрі.224 225 226 227 228 

Віктор Медведчук також має зв'язок із щонайменше трьома обленерго. За даними журналістських 
розслідувань телевізійної програми «Схеми», на основі останньої декларації Медведчука229, його 
дружина Оксана Марченко має частки у Львівському, Прикарпатському та Запорізькому обленерго.230 

Станом на 2019 рік, у 19 із 24 обленерго була принаймні якась частка, що належить російській компанії 
або особам, які пов’язані з Росією.231 У 2019 році ці компанії контролювали 75% загальних активів 
обленерго, які генерували 75% загального доходу.  

Експерти мають різну думку щодо ефективності впливу російського капіталу на сектор електроенергії. 
Одні кажуть, що володіння обленерго не надає росіянам політичного впливу (або дає їм набагато 
менше важелів впливу, ніж мають українські олігархи, які володіють більшою кількістю обленерго). 
Інші вважають, що все-таки надає їм певний вплив.  

Україна отримує більше половини електроенергії із атомних електростанцій, що належать ДП 
«Енергоатом».232 Цей сектор залежить від Росії за трьома напрямками: постачання палива, поводження 
з відходами та  постачання деяких запчастин.  

Три з чотирьох АЕС України транспортують свої ядерні відходи в Росію. Лише Запорізька АЕС 
консервує свої ядерні відходи в бетонних капсулах, що зберігатимуться в Україні.233 Для цього Україна 
останні 15 років будує Центральне сховище відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні.234  

                                                                            
223 Григоришин Константин. https://file.liga.net/persons/grigorishin-konstantin-3122309 (дата звернення 20.05.2020). 
224 https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=8512168 
225 https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=8295906 
226  https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=8350211 
227 https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=8325932 
228 https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12597399 

229 Medvedchuk personal financial disclosure declarations for 2019, https://public.nazk.gov.ua/declaration/bed4326c-8509-4ba6-85a3-
3af2fb61678b 
230 «Ти не один». Нововиявлений союз Коломойського та Медведчука (розслідування). 
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30664541.html (дата звернення 15.06.2020). 
231 Тут ми враховуємо як ті обленерго, в яких частка належить напряму російським компаніям, громадянам, або особам 
пов’язані із Росією, так і ті обленерго, в яких згідно з даними офіційних реєстрів в переліку офіційних бенефіціарів відсутні 
російські компанії, громадяни чи особи пов’язані з Росією, однак в них може бути непрямий зв’язок, за повідомленнями ЗМІ, 
аналітичного модуля системи YouControl або бази даних ORBIS 
232 Завдяки скороченню термінів ремонтів у 2019 році Енергоатом додатково виробив 2,2 млрд кВт-год електроенергії. 
http://www.energoatom.com.ua/ua/press_centr-19/novini_kompanii-
20/p/zavdaki_skorocennu_terminiv_remontiv_u_2019_roci_energoatom_dodatkovo_virobiv_2_2_mlrd_kvt_god_elektroenergii-45735 
(дата звернення 20.05.2020).  
233 Україна віддає Росії $ 160 мільйонів щороку за утилізацію ядерних відходів. https://dt.ua/ECONOMICS/ukrayina-viddaye-
rosiyi-160-milyoniv-schoroku-za-utilizaciyu-yadernih-vidhodiv-183145_.html (дата звернення 20.05.2020). 
234 Сховище майбутнього: Україна почне самостійно зберігати відпрацьоване ядерне паливо. https://www.ukrinform.ua/rubric-
economy/2252305-shovise-majbutnogo-ukraina-pocne-samostijno-zberigati-vidpracovane-aderne-palivo.html (дата звернення 
20.05.2020). 
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Всі 15 діючих ядерних реакторів в Україні були виготовлені в Росії.235 Вони були спроєктовані 
спеціально під паливо російської державної компанії ТВЕЛ.236 Втім, з 2014 року Україна почала 
диверсифікувати постачання ядерного палива, замінюючи паливо ТВЕЛ на західне реакторне паливо, 
що постачається компанією Westinghouse. На даний момент західне паливо використовується в 
реакторах шести енергоблоків двох станцій.237 Станом на 2019 рік, частка ТВЕЛ та частка Westinghouse 
була майже рівною.238 Наприкінці 2019 року «Енергоатом» отримав пропозицію від Westinghouse 
стосовно попереднього техніко-економічного обґрунтування дизайну та технології для виробництва  
паливних збірок в Україні,239 яка на даний момент перебуває в процесі розгляду.240 Якщо її буде 
затверджено, Westinghouse зможе виробляти ядерне паливо в Україні, що спростить і здешевить 
умови його купівлі для України, і таким чином допоможе диверсифікуватись щодо палива, 
виробленого в Росії. 

Опитані експерти, в основному, визнають, що Україна багато зробила для того, щоб позбутися 
залежності від російської ядерної енергетики. Багато з них також зауважили, що Росія втратила свої 
важелі впливу, оскільки українцям стало простіше перейти на паливо американських постачальників. 
Водночас багато хто відзначав, що диверсифікація – це тривалий технічний процес. Деякі експерти 
також наголосили на потенціалі малих модульних реакторів для зменшення залежності від Росії в 
ядерній енергетиці, що можуть бути альтернативою традиційних атомних електростанцій, оскільки 
капітальні витрати нижчі, а продуктивність подібна.241  

Деякі опитані експерти наголошували на заходах, які Україна ще має вжити для зменшення 
енергетичної залежності від Росії, як-от продовження тиску на Росію для зняття обмежень на транзит 
газу через Росію до України (наприклад, з країн Центральної Азії),  зняття обмежень на експорт нафти 
з Росії в Україну, переміщення точки закупівлі газу до україно-російського кордону, а не кордону 
Україна-ЄС. 

6.2. БАНКІВСЬКА СПРАВА  

Російські інвестиції в банківський сектор були найбільшими, ніж у будь-яку з інших галузей, які ми 
аналізували, особливо на піку в 2011-2014 роках. Рисунок 10 показує, що на своєму піку, на початку 
2011, частка російських інвестицій у фінансову та страхову сфери становила 1,7% від українського ВВП. 
Також важливо зазначити, що в абсолютних показниках присутність російських банків зменшується з 
2011 року, але у відносних показниках, як відсоток від сукупних банківських активів, вона досягла 
свого піку на початку 2014 року. Однак відтоді вона значно зменшилася, особливо після 2014 року, 
опустившись до негативних значень у 2016 році, коли багато банків зазнали збитків.  Окремі 

                                                                            
235 Атомна енергетика в Україні. https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/ukraine.aspx (дата 
звернення 20.05.2020). 
236 Диверсифікація постачань ядерного палива в контексті енергетичної незалежності держави. Аналітична записка. 
https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/diversifikaciya-postachan-yadernogo-paliva-v-konteksti (дата звернення 
20.05.2020). 
237 Стан впровадження ядерного палива нових модифікацій. http://www.energoatom.com.ua/ua/actvts-16/implementation-160 
(дата звернення 17.02.2020)..  
238 http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/e_iovt/ei_12_2019.zip  
239 Westinghouse видит возможность организации производства ядерного топлива в Украине – CEO компании. 
https://interfax.com.ua/news/interview/611661.html (дата звернення 12.05.2020). 
240  Рискует ли Украина, покупая ядерное топливо в США? https://www.dw.com//ru/рискует-ли-украина-покупая-ядерное-
топливо-в-сша/a-50664093 (дата звернення 17.02.2020). 
241 Більш детально див.: Малі атомні енергетичні реактори – Всесвітня ядерна асоціація. https://www.world-
nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/small-nuclear-power-reactors.aspx (дата звернення 
07.06.2020). 
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спостереження, а також той факт, що лише 5 з 13 банків пережили кризу, підтверджують цю 
інформацію. 

Рисунок 10. Частка російських інвестицій у фінансовій  та страховій сферах  

      

 

Джерело: Державна служба статистики України, Національний банк України, розрахунки ЦЕС. Примітка: дані кожного року 
вказують дані станом на 1 січня відповідного року. % від ВВП відображається на лівій вісі; млн дол. США – на правій вісі. 
Методика розрахунку частки інвестицій у фінансову галузь була змінена  у 2015 році Українською службою статистики та 
Національним банком України. Тому не зовсім коректно порівнювати цифри, які були розраховані за різними методологіями. 

Російська присутність збільшилася в українському фінансовому секторі з 2005 року, до 2009 року 
існувало 13 українських банків з часткою російського капіталу (зокрема, один з них належав Вадиму 
Новинському, який згодом отримав громадянство України). Російський Альфа-Банк (у приватній 
власності), ВТБ Банк (російський державний банк), і Промінвєстбанк (російський державний банк) 
були серед десяти найбільших фінансових установ України.242 За даними опитування експертів, до 
2014 року стратегія багатьох російських державних банків полягала у тому, щоб давати позики 
українським державним підприємствам (у тому числі в оборонному секторі) та великим приватним 
компаніям, аби зробити їх залежними від російських грошей та отримати прямий доступ до 
менеджерів цих компаній. Наприклад, у 2012 році заступник голови правління Промінвєстбанку 
В'ячеслав Юткін повідомив, що українські державні підприємства становлять понад 50% кредитного 
портфеля банку. Аналогічно, віце-президент російського банку ВТБ Максим Стахурський заявив, що 
вони надавали позики державним компаніям оборонного сектору.243 Крім того, станом на 1 січня 2013 
року, третина боргу українського державного залізничного підприємства «Укрзалізниця» належала 
російським банкам.244 За даними опитування експертів, російські банки були в кращому становищі для 

                                                                            
242 Російський бізнес в Україні: на правах господаря. https://www.epravda.com.ua/publications/2009/08/25/204814/ (дата 
звернення 14.02.2020). 
243 Кредитування Держпідприємств. https://dt.ua/ECONOMICS/kredituvannya_derzhpidpriemstv.htm (дата звернення 16.05.2020).. 
244 Кредитори Української залізниці – Кремль і Сім’я. http://www.theinsider.ua/business/528b38d077509/ (дата звернення 
16.05.2020). 
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надання кредитів українським державним компаніям, оскільки мали більше активів, ніж українські 
банки, завдяки тому, що їх підтримували російські материнські компанії. Тому вони могли видавати 
більше позик. Після кризи 2014 року деякі українські державні підприємства, зокрема Укрзалізниця, 
не змогли виплатити свої позики. У 2019 році Промінвєстбанк продав VR Capital Group борг 
Укрзалізниці; проте судовий процес стосовно цих позик триває.245  

З 2014 року кількість російських банків, що працюють в Україні, різко скоротилася. По-перше, багато 
українців забрали свої депозити з російських банків через політичні причини, і банки стали 
неплатоспроможними через дефіцит ліквідності.  

По-друге, російські банки, що працюють в Україні, як і багато інших українських банків у той час, 
постраждали від різкого збільшення частки непрацюючих кредитів, спричинених економічною та 
фінансовою кризою 2014-15 років. За словами експертів, російські банки вступили в кризу в більш 
вразливому стані, оскільки вони надавали більше кредитів в іноземній валюті, які їхні клієнти не 
змогли повернути після різкої девальвації української гривні. Крім того, деякі такі позики могли бути 
надані на основі політичних мотивів компаніям, які не мали змоги їх повернути. Станом на 2017 рік, 
усі російські державні банки опинилися в топ-10 банків з найвищою часткою непрацюючих кредитів 
(NPL) в Україні (95% у ВТБ, 72% у  Промінвєстбанку, і 53% у Сбєрбанку).246  

По-третє, у 2017 році Рада національної безпеки і оборони України заборонила державним 
підприємствам мати рахунки в 5 російських банках (Сбєрбанк, VS Bank, Промінвєстбанк, ВТБ Банк, БМ 
Банк), а також брати позики у цих банках. Ці регуляції спрямовані на запобігання ризикам, пов'язаним 
з великими кредитами російських державних банків українським державним компаніям, що їх 
описано вище. Ці регуляції також заборонили акціонерам цих банків виводити капітал або дивіденди 
та переводити ці кошти за межі України.247 Заборона не поширюється на платежі, зняття грошей та 
грошові перекази, здійснені клієнтами цих банків, тому це зашкодило тільки акціонерам, а не 
клієнтам.248 Основною метою цих санкцій, як за даними  експертів, так і за словами колишнього 
президента Петра Порошенка, було зменшення частки банків з російським капіталом і, отже, 
стимулювання російських бенефіціарів продавати банки.249 Опитані експерти загалом зійшлися на 
думці, що ці обмеження є ефективними для зменшення частки ринку російських банків. 

Усі ці фактори призвели до того, що російські банки або були ліквідовані, або пішли з ринку. 

Станом на 2019 рік, в Україні залишилися лише два банки з російським державним капіталом – 
Сбєрбанк та Промінвєстбанк. Їх чисті активи склали 44,1 млрд грн (1,65 млрд доларів США) у 2019 році, 
що становить 3,2% від загального обсягу чистих активів у банківському секторі України.250 Рівень 

                                                                            
245 Промінвестбанк продав партнеру ICU 5-мільярдний борг Укрзалізниці з дисконтом 30% . 
http://finbalance.com.ua/news/Prominvestbank-prodav-partneru-ICU-5-milyardniy-borh-Ukrzaliznitsi-z-diskontom-30 (дата 
звернення 17.05.2020). 
246 Мертвий вантаж. Чому в українських банках проблемних кредитів більше, ніж «живих». https://nabu.ua/ua/mertviy-vantazh-
chomu-v-ukrayinskih.html (дата звернення 16.05.2020). 
247 Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). 
https://zakon.rada.gov.ua/go/n0003525-17 (дата звернення 11.02.2020).  
248 Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654. 
https://zakon.rada.gov.ua/go/v0025500-17 (дата звернення 11.02.2020).   
249 «Варто продовжувати санкції проти банків з російським капіталом» – Порошенко. 
https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/1/634596/ (дата звернення 14.02.2020).. 
250 Зануда Анастасія. Російський бізнес в Україні: зменшився, «перефарбувався» і залишився. 
https://www.bbc.com/ukrainian/features-47629479 (дата звернення 27.03.2020).   
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https://zakon.rada.gov.ua/go/n0003525-17
https://zakon.rada.gov.ua/go/v0025500-17
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ділової активності обох цих банків був дуже низьким.251 Деякі опитані експерти припустили, що, 
можливо фактично вони більше не працюють і просто шукають шляхи виходу та мінімізації втрат. У 
березні 2020 року 99,7% акцій Промінвєстбанку було продано невідомому покупцеві за 268,7 млн грн 
(приблизно 11 млн доларів США).252 Акції були продані за українським судовим розпорядженням без 
згоди російського Внєшекономбанку (попереднього власника Промінвєстбанку), для відшкодування 
збитків компаніям Ігоря Коломойського. Російський Внєшекономбанк вважає цей продаж незаконним 
і погрожує арештом майна українських компаній за кордоном в якості компенсації.253 Новий власник 
банку не отримав попередньої згоди від НБУ, тому банк може бути визнаний неплатоспроможним.254  

Тим часом приватний Альфа-Банк залишається в топ-10 банків України за обсягом активів. Опитані 
експерти зазначили, що це єдиний російський банк, вплив якого посилився за останні роки, особливо 
після того, як він придбав Укрсоцбанк у 2019 році (який раніше належав італійській UniCreditGroup).255 
Експерти мають різну думку щодо того, який вплив  цього банку на Україну переважає – негативний 
чи позитивний.  

У таблиці 1 наведено огляд російських банків, які були присутні в Україні у 2009 році, та змін, які з 
ними сталися згодом. У 2009 році 10 з 13 російських банків (крім Промінвєстбанку, VS Банку, Банку 
Ренесанс Капітал, даних про яких немає) мали майже десяту частину (9%) всього банківського ринку 
України. Нині російські банки мають 7% ринку. 

Таблиця 1. Російські банки в Україні 

Назва Власність Частка активів у 
банківській системі у 

2009 р. (%) 

Поточний стан 

Альфа-Банк Приватний (Міхаіл 
Фрідман, Alfa Group) 

3,997 Активний, залишається в топ-10 
банків України (6-е місце) за обсягом 
активів. У 2020 році частка ринку за 
обсягом активів становить 5%. 

ВТБ Банк Державний (більшість 
акцій у Російської 
Федерації) 

3,326 Був оголошений неплатоспроможним 
у 2018 році 

Промінвєстбанк Державний (VEB.RF 
(колишній 
Внєшекономбанк) – 
Російська державна 
корпорація розвитку) 

немає даних 99,7% акцій було продано у 2020 році 

                                                                            
251 Катерина Рожкова: «Ощадбанк нужно плавно вводить в Фонд гарантирования вкладов» . 
https://finclub.net/analytics/katerina-rozhkova-oshchadbank-nuzhno-plavno-vvodit-v-fgvfl.html (дата звернення 14.02.2020).   
252 Єдиний державний реєстр судових рішень. http://reyestr.court.gov.ua/Review/86995734 (дата звернення 30.01.2020). 
253 Дочку російського банку в Україні продали за 270 мільйонів. У Москві кажуть, що незаконно. 
https://www.epravda.com.ua/news/2020/03/5/657745/ (дата звернення 12.06.2020). 
254 Національний банк не погоджував набуття істотної участі в Промінвестбанку. https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-
bank-ne-pogodjuvav-nabuttya-istotnoyi-uchasti-v-prominvestbanku (дата звернення 15.05.2020). 
255 Укрсоцбанк змінив власника. http://ukr.lb.ua/economics/2016/10/31/349460_ukrsotsbank_zminiv_vlasnika.html (дата звернення 
12.06.2020). 
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Сбєрбанк Державний (Центральний 
банк Росії, Міністерство 
фінансів Росії) 

0,647 Активний, частка ринку 1,8% 

VS Банк Державний (Сбєрбанк, 
який належить Російській 
Федерації) 

немає даних Куплений українським підприємцем 
Сергієм Тігіпко у 2017 році та 
об’єднаний з Tascombank у 2018 році 

BM Банк Державний (російська 
група ВТБ, уряд Російської 
Федерації) 

0,351 Припинив банківську діяльність у 2018 
році за власною ініціативою 

Банк Ренесанс 
Капітал  

Приватний (Ренесанс 
Холдинг Менеджмент 
Лімітед, RHML) 

немає даних Куплений банком ПУМБ Ріната 
Ахметова у 2015 році 

Енергобанк Приватний (Національна 
резервна корпорація, А. 
Лебедєв) 

0,162 Був оголошений неплатоспроможним 
у 2016 році 

Пєтрокомєрцбанк 
Украіна 

Приватний (В. Алекпєров, 
«Лукойл») 

0,113 Був оголошений неплатоспроможним 
у 2016 році 

Русскій Стандарт Приватний (Таріко 
Рустам, Російська 
Федерація) 

0,021 Активний, але був перейменований на 
Форвард Банк, частка ринку 0,14% 

Trust Банк  Приватний (громадяни 
Російської Федерації) 

0,05 Був оголошений неплатоспроможним 
у 2016 році і ліквідований 

PIN Банк Приватний (VS Енергія) 0,104 Активний, частка ринку залишається 
невеликою на рівні 0,09%. 

 UNEX Банк Приватний (Вадим 
Новинський) 

0,058 Активний, станом на 2017 рік частка 
ринку становить 0,049%. 

Джерела: Національний банк України, банківські веб-сайти,  https://forinsurer.com/ratings/banks/09/9/3, 
https://www.epravda.com.ua/publications/2009/05/12/192705/, Розрахунки ЦЕС 

6.3. МЕТАЛУРГІЯ ТА КОКСІВНЕ ВУГІЛЛЯ  

Російські інвестиції в металургію за останні десять років були незначними і коливалися між 0,01 та 
0,02% ВВП України.256 Хоча росіяни придбали кілька металургійних заводів, переважно вони не 
вкладалися в них і згодом або продавали їх українським компаніям, як-от Метінвест, або закривали. 
Розрахунки ЦЕС показують, що активи металургійних компаній з російськими власниками становили 
24% активів усіх великих металургійних компаній України в 2012 році. Станом на 2018 рік цей 
показник майже не змінився – 26%.257 

                                                                            
256 На основі даних Державної служби статистики України та обчислень ЦЕС.  
257 Джерела: дані з фінансової звітності компаній, YouControl. Список великих металургійних компаній в Україні –  від Союзу 
Укрметалургпрому. По можливості, компанії, які були розташовані на окупованих територіях Донецької та Луганської 
областей, були виключені з розрахунків. Розрахунки ЦЕС. Для цього розрахунку ми не вважали Метінвест російською 
компанією.  Проте, хоча головним акціонером Метінвесту є Рінат Ахметов, співвласником компанії є Вадим Новінський, який 
хоч і прийняв українське громадянство, за повідомленнями, досі може мати російське громадянство. Якщо Метінвест вважати 
російським, то частка російських активів у металургії у 2012 році становила 76%, у 2018 році – 77%.  

https://www.epravda.com.ua/publications/2009/05/12/192705/
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Багато металургійних і коксохімічних вугільних компаній, що належать Росії, розташовані у Донецькій 
та Луганській областях на непідконтрольних уряду України територіях. Наприклад, РБК повідомляє, 
що російський бізнесмен Ігорь Зузін пов’язаний із Донецьким електрометалургійним заводом, так як 
він, згідно з повідомленням, написав лист до російського віце-прем’єра із проханням посприяти йому 
повернути вкладені у завод інвестиції.258Однак, згідно з даними офіційних реєстрів на сайті 
YouControl, кінцевим бенефіціаром заводу є компанія з Кіпру.259 Російський бізнесмен Віктор 
Нусенкіс, який, за інформацією Forbes, має тісні зв’язки з Кремлем,260, 261 та згідно з інформацією 
Української Правди може володіти Донецьким металургійним заводом, якому в свою чергу належить 
99,7% Макіївкокса.262 Хоча офіційні дані українських реєстрів вказують, що кінцевим бенефіціаром є 
компанія зареєстрована на Кіпрі, аналітичний модуль сайта YouControl, що дозволяє дослідити 
зв’язки між компанією та її можливим справжнім бенефіціарним власником, повідомляють, що цей 
завод може бути частиною групи Віктора Нусенкіса.263 За даними українських спецслужб, обладнання 
понад 20 заводів (хоча і не всі з них металургійні) з цих регіонів або були перевезені до Росії, або сильно 
пошкоджені з метою руйнування українських потужностей.264 

Попри це деякі металургійні заводи та компанії, що розташовані за межами Донецької та Луганської 
областей, також контролюються російським капіталом. Компанія «Євраз»(бенефіціарами якої є 
російські бізнесмени Роман Абрамович, Олександр Абрамов та Олександр Фролов) контролює 
декілька металургійних заводських комплексів у Дніпропетровській області.265 Проте за останні роки 
російські власники продали велику кількість цих компаній.266 267 У грудні 2017 року Євраз продав 
94,96% акцій коксохімічного комплексу «Южкокс» компанії «Метінвест», яка належить Рінату 
Ахметову та іншому українському олігарху Вадиму Новінському, який, за повідомленнями, має також 
російське громадянство.268 269 Згідно зі звітністю компанії, вартість транзакції становила 63 мільйони 
доларів. Того ж року Євраз продав й інші непрофільні активи, зокрема українську шахту «Суха Балка», 
яку купив Олександр Ярославський.270 У 2018 році Євраз також продав Олександру Ярославському 
Дніпровський металургійний завод (Євраз-ДМЗ) приблизно за 106 мільйонів доларів.271  

                                                                            
258 «Мечел» решил вернуть вложенные в завод в Донбассе 18 млрд руб. 
https://www.rbc.ru/business/18/10/2019/5da924ed9a794764288cbdb6 (дата звернення 12.05.2020). 
259 https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10482800 
260 Неизвестный Виктор Нусенкис, Угольный магнат и православный меценат. https://www.forbes.ru/ekonomika/lyudi/73239-
neizvestnyi-viktor-nusenkis-ugolnyi-magnat-i-pravoslavnyi-metsenat (дата звернення 30.01.2020). 
261 Наразі невідомо, яке громадянство він має – українське чи російське. 
262 У Донецьку зупинився металургійний завод – ЗМІ. https://www.epravda.com.ua/news/2017/06/26/626433/ (дата звернення 
12.05.2020). 
263 https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=8266226 
264 В Россию вывезено оборудование более 20 промышленных гигантов Донбасса – разведка. 
https://www.unian.net/economics/industry/1283118-v-rossiyu-vyivezeno-oborudovanie-bolee-20-promyishlennyih-gigantov-
donbassa-razvedka.html  (дата звернення 31.05.2020). 
265 Структура акционерного капитала – ЕВРАЗ. https://www.evraz.com/ru/investors/shareholders/shareholder-structure/  (дата 
звернення 17.02.2020). 
266 Evraz уходит с Украины. https://www.kommersant.ru/doc/3560918 (дата звернення 17.02.2020).   
267 Ярославский купил Днепропетровский металлургический завод. https://www.rbc.ua/rus/news/roslavskiy-kupil-
dnepropetrovskiy-metallurgicheskiy-1519898230.html (дата звернення 17.02.2020). 
268 Ахметов, введя в заблуждение АМКУ, монополизировал целую отрасль. 
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/20/651825/ (дата звернення 30.01.2020). 
269 “Служба Зовнішньої Розвідки Перевіряє Російське Громадянство Новинського,” LB.ua, accessed August 28, 2020, 
https://lb.ua/news/2019/01/25/418024_sluzhba_vneshney_razvedki_proveryaet.html. 
270 Россияне продали Евраз-ДМЗ. https://delo.ua/business/rossijane-prodali-evraz-dmz-339656/ (дата звернення 30.01.2020). 
271 АМКУ оштрафував групу Ярославського та заблокував угоду групи Тігіпка. 
https://www.epravda.com.ua/news/2019/04/25/647392/ (дата звернення 20.05.2020). 
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Аналогічне занепокоєння викликає й інша компанія, яка має значний вплив у металургії, – «Русал» 
(належить російському бізнесмену Олегу Дерипасці).272  До  2017  року  Русал  володів Миколаївським 
глиноземним заводом – єдиним заводом в Україні, що виробляє глинозем (сировину для виробництва 
алюмінію).273 Крім того, у 2007 році Русал придбав Запорізький алюмінієвий комбінат – єдиний завод 
в Україні, який виробляв сирий алюміній.274 Згодом Запорізький алюмінієвий комбінат припинив свою 
роботу, отже Миколаївський глиноземний завод не міг поставляти свою продукцію на переробку в 
Україну і став залежним від торгівлі з Росією.275 276 Однак Україна заявила, що Русал не виконав своїх 
зобов'язань як інвестор, і ренаціоналізувала 68% Запорізького алюмінієвого комбінату.277 Служба 
безпеки України стверджує, що Русал навмисно припинив роботу Запорізького алюмінієвого 
комбінату, транспортувавши цінне обладнання до Росії, діючи в її інтересах278. Проте Русалу вдалося 
зберегти контроль над Баницьким родовищем кварциту на Сумщині, тож він постачає видобутий там  
кварцит у Росію.279 

Згідно з повідовленнями Liga.net, росіянам (а саме Олександру Катуніну, колишньому співвласнику 
Євраза) також належить 50% акцій групи «Індустріальний союз Донбасу» (ІСД) (решта 50% належать 
українцям Сергію Таруті та Олегу Мкртчану), який є власником кількох металургійних заводів на сході 
України.280 Хоча згідно з даними офіційних реєстрів, доступних на сайті YouControl, кінцевими 
беніфіціарами вказані лише Тарута та Мкртчан281, Тарута признав у інтерв’ю, що частина компанії була 
продана росіянам і припустив що реальним бенефіціаром є російський державний Внєшекономбанк.282 
У 2010 році росіяни також придбали 50% металургійного заводу «Запоріжсталь», згідно з 
повідомленням Liga.net (інші 47% належать компанії Метінвест, що пов’язана з Рінатом Ахметовим та 
Вадимом Новінським).283 Хоча, знову ж таки, невідомо, хто є кінцевим бенефіціаром (офіційні реєстри 
вказують, що великими акціонерами є компанія Метінвест, зареєстрована в Нідерландах, компанія з 
Великої Британії та дві українські компанії)284, опитані нами експерти стверджують, що, як і у випадку 

                                                                            
272 «Надра на експорт»: як друг Путіна возить українську сировину в Росію, де вона потрапляє в оборонку. 
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30221208.html (дата звернення 17.05.2020). 
273 Миколаївський глиноземний завод придбала швейцарська компанія. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2327716-
mikolaivskij-glinozemnij-zavod-pridbala-svejcarska-kompania.html (дата звернення 17.05.2020). 
274 Фонд держмайна видав наказ про приватизацію Запорізького алюмінієвого комбінату. 
https://www.epravda.com.ua/news/2018/06/25/638119/ (дата звернення 17.05.2020). 
275 Хоча пізніше Русал продав Миколаївський глиноземний завод швейцарській компанії Glencor, він все ще залишається 
залежним від торгівлі з Росією. 
276 «Надра на експорт»: як друг Путіна возить українську сировину в Росію, де вона потрапляє в оборонку. 
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30221208.html (дата звернення 17.05.2020). 
277 Фонд держмайна видав наказ про приватизацію Запорізького алюмінієвого комбінату. 
https://www.epravda.com.ua/news/2018/06/25/638119/ (дата звернення 17.05.2020). 
278 Від друга Путіна до вугільного короля: кому дістанеться Запорізький алюмінієвий. 
https://www.epravda.com.ua/publications/2017/10/12/630002/ (дата звернення 17.05.2020). 
279 «Надра на експорт»: як друг Путіна возить українську сировину в Росію, де вона потрапляє в оборонку. 
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30221208.html (дата звернення 17.05.2020). 
280 Делили три товарища: Тарута, Гайдук и Мкртчан судятся в Лондоне за осколки ИСД и российские миллиарды 
https://project.liga.net/projects/isd/ 
281  https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=17617162 
282 Миллионы из Украины за связи в Кремле. https://bit.ly/2ZDRPim  (дата звернення 08.06.2020). 
283 У меткомбінату Запоріжсталь змінилися акціонери і директор. https://ua-news.liga.net/economics/news/u-metkombinatu-
zaporijstal-zminilisya-aktsioneri-i-direktor. 
284 https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/00191230/ 
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https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/00191230/
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з ІСД, це може бути російський державний Внєшекономбанк. Українська Правда також повідомляла у 
2010 році, що російські покупці Запоріжсталі можуть мати зв’язки з Внєшекномбанком.285 

Іншою російською компанією, яка, згідно з повідомленнями журналу «Новое Время» та даними 
реєстрів в системі YouControl286 володіє декількома металургійними заводами в Україні 
(спеціалізується на титані), є VSMPO-Avisma287, що входить до російського державного оборонного 
концерну «Ростєх»288, який виробляє зброю для російської армії.289 Згідно з повідомленнями 
«Бізнес.Цензор», VSМPO-Avisma може використовувати свою присутність в Україні, аби продовжувати 
експортувати свою продукцію до США, незважаючи на санкції проти цієї компанії.290   

Недавні журналістські розслідування пов'язують кілька великих металургійних компаній також з 
Віктором Медведчуком. Розрахунки телевізійної програми «Схеми», що базуються на декларації 
Медведчука291, показують, що його дружина володіє принаймні 17% акцій заводу «Дніпроспецсталь» і 
майже 50% акцій Запорізького феросплавного заводу.292 

Найбільшим виробником коксівного вугілля в Україні є Покровська вугільна шахта. Раніше вона 
належала російському олігарху Віктору Нусенкісу, у 2018 році він продав її холдингу «Метінвест». 
Угода, оцінена в 714 млн доларів США, була найбільшою у 2018 році в Україні угодою злиття та 
поглинання.293  

Окрім фізичної присутності російських металургійних компаній в Україні, деякі експерти 
підкреслювали залежність українських металургійних компаній від торгівлі з Росією: через 
взаємозалежність ланцюгів поставок між Україною та Росією багато українських компаній не в змозі 
продати свою продукцію в інших країнах. Дані Державної служби статистики України показують, що 
експорт до Росії в галузі металургії зменшується з 2012 року.294 295 Однак таке скорочення не 
обов'язково означає, що українські металургійні компанії вкладають гроші в незалежність від 
ланцюгів поставок з Росією: експерти припускають, що це може бути пов’язано із збільшенням 
металургійного виробництва в Росії, тобто українським компаніям стає складніше конкурувати на 
російському ринку, і вони залишаються без продажів і доходів. 

                                                                            
285 “Росія перейшла дорогу Рінату Ахметову,” Українська правда, accessed September 2, 2020, 
http://www.pravda.com.ua/articles/2010/05/30/5091263/. 
286 “ТОВ ‘ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА’ - YouControl,” accessed August 28, 2020, https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10452963. 
287 “Поставщик Boeing и Airbus. В российской титановой компании с активами в Украине уволилось руководство,” accessed 
August 28, 2020, https://nv.ua/biz/markets/uvolnenie-menedzhmenta-vsmpo-avisma-mihail-voevodin-pokinul-rossyiskuyu-
kompaniyu-s-aktivami-v-ukraine-50086709.html. 
288 Ростех сэкономит на белых воротничках.  https://www.kommersant.ru/doc/2702552 (дата звернення 08.06.2020). 
289 Российская Ависма экспортирует титан через Украину в обход санкций – СМИ. 
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/rossijskaja-avisma-eksportiruet-titan-cherez-ukr-366640/ (дата звернення 
08.06.2020). 
290 Российская Ависма экспортирует титан через Украину в обход санкций. 
https://biz.censor.net.ua/news/3184255/rossiyiskaya_avisma_eksportiruet_titan_cherez_ukrainu_v_obhod_sanktsiyi (дата звернення 
08.06.2020). 
291 https://public.nazk.gov.ua/declaration/bed4326c-8509-4ba6-85a3-3af2fb61678b 
292 «Ти не один». Нововиявлений союз Коломойського та Медведчука (розслідування). 
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30664541.html (дата звернення 15.06.2020). 
293  Ukrainian-MA-Review-Report-2018-UA. https://home.kpmg/content/dam/kpmg/ua/pdf/2019/02/Ukrainian-MA-Review-report-
2018-UA.pdf (дата звернення 30.01.2020). 
294 Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу. 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/e_iovt/arh_iovt2019.htm (дата звернення 09.06.2020). 
295 Однак, незважаючи на скорочення з 2012 по 2018 рік, експорт у 2019 році дещо збільшився. 
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Опитані експерти не дійшли одностайності щодо того, чи залишається російський вплив у металургії 
значним. Одні вважають, що Росія має значний вплив, інші кажуть, що після окупації частини Донбасу 
та закриття деяких металургійних заводів цей вплив став набагато слабшим і значно меншим, ніж в 
інших галузях, як-от телекомунікації та банківська справа. 

6.4. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 

Принаймні два з трьох найбільших українських операторів мобільного зв'язку (Vodafone, Київстар та 
lifecell) мають зв'язки з Росією через своїх власників, фактично забезпечуючи монополію російського 
капіталу в телекомунікаціях. У випадку, якщо Vodafone все ще зберігає зв’язки зі своїми попередніми 
російськими власниками, то компанії, які мають зв'язки з Росією, контролюють 100% ринку 
телекомунікацій. Якщо виключити Vodafone, частка ринку компаній, що мають зв’язки з  Росією, 
сумарно складає 63%. Київстар, який має найбільшу частку російського капіталу, має також  й 
найбільшу частку ринку (близько половини всього ринку телекомунікацій).296 

Київстар. У листопаді 2019 року норвезький телекомунікаційний холдинг Telenor продав 8,9% акцій 
холдингу Veon (материнської компанії Київстар) компанії Alfa Group (Росія) за 362 мільйони доларів. 
Нині найбільшим акціонером Veon (а отже, і Київстар) є Alfa Group, яку контролює російський 
громадянин Міхаіл Фрідман.297 Станом на 2019 рік, Київстар мав 50% користувачів та 48% обороту.298 

Vodafone є єдиним оператором зв'язку, який наразі не має явних зв’язків з російським капіталом. 
Раніше ця компанія називалась МТС, або «Московські Телекомукаційні Системи», та була частиною 
групи МТС, яка також була присутня в Росії.299 У 2019 році його придбав азербайджанський NEQSOL у 
попереднього власника, російського мільярдера Володимира Євтишенкова.300 Проте опитані експерти 
не дійшли згоди щодо цього питання. Більшість вважають, що ця угода не була фіктивною, натомість 
інші припускають, що росіяни все ще можуть зберігати вплив на Vodafone. Станом на 2019 рік, 
Vodafone мав частку ринку 37% за кількістю користувачів та 38% ринку за оборотом.301 

lifecell. Раніше акції lifecell (попередня назва life:)) були розділені між українським олігархом Рінатом 
Ахметовим та турецькою компанією Turkcell, але врешті-решт Turkcell купив усі 100% акцій.302 Хоча 

                                                                            
296 Життя між двох гігантів. Чому lifecell втрачає частку ринку. https://ua-news.liga.net/society/articles/jittya-mij-dvoh-gigantiv-
chomu-lifecell-vtrachae-chastku-rinku 
297 Норвежский Telenor проиграл российской Альфе многолетнюю войну за Киевстар. Как это было. 
https://tech.liga.net/telecom/article/varyajskoe-proshloe-kak-norvejtsy-proigrali-rossiyanam-mnogoletnyuyu-voynu-za-kievstar 
(дата звернення 30.01.2020). 
298 Життя між двох гігантів. Чому lifecell втрачає частку ринку. https://ua-news.liga.net/society/articles/jittya-mij-dvoh-gigantiv-
chomu-lifecell-vtrachae-chastku-rinku 
299 “‘Vodafone Украина’ изменила свое юридическое название с ПрАО ‘МТС Украина’ на ПрАО ‘ВФ Украина,’” Интерфакс-
Украина, accessed September 9, 2020, https://interfax.com.ua/news/economic/423690.html. 
300 Компания NEQSOL Holding, контролирующая азербайджанского оператора Bakcell, окончательно купила Vodafone Украина. 
https://gordonua.com/news/money/kompanija-neqsol-holding-kontrolirujushchaja-azerbajdzhanskogo-operatora-bakcell-
okonchatelno-kupila-vodafone-ukraina-1474053.html (дата звернення 30.01.2020). 
301 Життя між двох гігантів. Чому lifecell втрачає частку ринку. https://ua-news.liga.net/society/articles/jittya-mij-dvoh-gigantiv-
chomu-lifecell-vtrachae-chastku-rinku. 
302 «Из России с любовью». Кому принадлежат украинские операторы. https://uip.me/2015/06/owners-of-ukrainian-operators/ 
(дата звернення 30.01.2020). 
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https://gordonua.com/news/money/kompanija-neqsol-holding-kontrolirujushchaja-azerbajdzhanskogo-operatora-bakcell-okonchatelno-kupila-vodafone-ukraina-1474053.html
https://ua-news.liga.net/society/articles/jittya-mij-dvoh-gigantiv-chomu-lifecell-vtrachae-chastku-rinku
https://ua-news.liga.net/society/articles/jittya-mij-dvoh-gigantiv-chomu-lifecell-vtrachae-chastku-rinku
https://uip.me/2015/06/owners-of-ukrainian-operators/
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компанія Turkcell частково належить російській Alfa Group, однак частка Alfa Group у Turkcell складає 
лише 13,3%.303 Станом на 2019 рік, lifecell мав 13% користувачів та 13% обороту.304 

Деякі експерти вважають, що російська присутність у телекомунікаціях має найбільший вплив через 
те, що робить Україну стратегічно вразливою в цьому секторі. Російські компанії мають високу частку 
ринку і можуть використовувати свою позицію для шкідливих цілей (наприклад, для збору особистої 
інформації та прослуховування приватних розмов). Однак інші експерти стверджують, що єдиною 
метою російських компаній у сфері телекомунікацій є отримання прибутку, а тому їх присутність не 
має жодного негативного впливу на Україну. 

6.5. ІНШІ СЕКТОРИ 

Хімікати. ЄвроХім – російський виробник мінеральних добрив. У 2017 році Міністерство економічного 
розвитку України ввело санкції проти групи «ЄвроХім». ЄвроХім, своєю чергою, у травні 2018 року 
оголосив про продаж своєї дочірньої компанії в Україні.305 Окрім ЄвроХіму, значну частку ринку 
мінеральних добрив (більше 35%) за повідомленням Антимонопольного комітету контролює Дмитро 
Фірташ, український олігарх, який, як зазначалося вище, міг отримувати прибуток від торгівлі газом 
між Росією та Україною. 306 307  Крім того, згідно з численними повідомленнями у ЗМІ, наприклад, у 
російському журналі «Коммерсант» з 2010 року Фірташ працює з російським бізнесменом Аркадієм 
Ротенбергом.308 У рамках цієї співпраці, згідно з повідомленнями видання «Бізнес.Цензор»  вони 
могли спільно купувати підприємства як в Україні, так і в Росії. Фірташ, згідно з повідомленнями міг 
закуповувати аміак у Ротенберга, принаймні до 2016 року, за цінами, нижчими від тих, за якими 
компанії Роттенберга продавав аміак українським держкомпаніям.309 У 2019 році Антимонопольний 
комітет України наказав Фірташу реорганізувати свої компанії та позбутись монопольного 
становища, але у серпні 2020 року суд скасував це рішення.310 311 

Російський капітал також активно працює в сільськогосподарській, текстильній, обробній та 
тютюновій галузях. Інші сектори з російською присутністю, згадані опитаними експертами, 
включають ІТ-сектор, роздрібну торгівлю, готельний сектор, нерухомість та нелегальний лотерейний 
бізнес. Проте частка російського капіталу в цих секторах нижча, Україна не залежить від російської 
економічної присутності в цих галузях, і вони не належать до  критичної інфраструктури.  

                                                                            
303 Там само. 
304 Життя між двох гігантів. Чому lifecell втрачає частку ринку. https://ua-news.liga.net/society/articles/jittya-mij-dvoh-gigantiv-
chomu-lifecell-vtrachae-chastku-rinku 
305 Еврохим ушел с рынка Украины из-за эмбарго на поставки удобрений. 
https://www.rbc.ru/business/16/05/2018/5afc45039a794717991e33f8 (дата звернення 30.01.2020). 
306 Dr Karolina MacLachlan, “Corruption As Statecraft.,” n.d., 29. Available at: https://ti-defence.org/wp-
content/uploads/2019/11/DSP_CorruptionasStatecraft_251119.pdf Assessed: August 31, 2020 
307 Хімічна атака: чи вдасться розділити імперію Фірташа та хто наступний,” Економічна правда, accessed June 1, 2020, 
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/09/12/651547/. 
308 “Аркадий Ротенберг и Дмитрий Фирташ Будут Дружить Компаниями,” Коммерсантъ, accessed September 2, 2020, 
https://www.kommersant.ru/doc/1750352. 
309 Лицемерие олигарха. Как Фирташ борется с российскими производителями удобрений. 
https://biz.censor.net.ua/resonance/3027717/litsemerie_oligarha_kak_firtash_boretsya_s_rossiyiskimi_proizvoditelyami_udobreniyi 
(дата звернення 07.06.2020). 
310 Хімічна атака: чи вдасться розділити імперію Фірташа та хто наступний. 
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/09/12/651547 (дата звернення 01.06.2020).. 
311 “Суд скасував рішення АМКУ про примусовий поділ азотного бізнесу Фірташа,” Економічна правда, accessed September 2, 
2020, https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/3/663661/. 

 

https://ua-news.liga.net/society/articles/jittya-mij-dvoh-gigantiv-chomu-lifecell-vtrachae-chastku-rinku
https://ua-news.liga.net/society/articles/jittya-mij-dvoh-gigantiv-chomu-lifecell-vtrachae-chastku-rinku
https://www.rbc.ru/business/16/05/2018/5afc45039a794717991e33f8
https://ti-defence.org/wp-content/uploads/2019/11/DSP_CorruptionasStatecraft_251119.pdf
https://ti-defence.org/wp-content/uploads/2019/11/DSP_CorruptionasStatecraft_251119.pdf
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/09/12/651547/
https://www.kommersant.ru/doc/1750352
https://biz.censor.net.ua/resonance/3027717/litsemerie_oligarha_kak_firtash_boretsya_s_rossiyiskimi_proizvoditelyami_udobreniyi
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/09/12/651547/
https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/3/663661/


Російський економічний слід в Україні 48 
 

У підсумку, російський економічний слід залишається присутнім у критичних галузях, хоча його 
частка на ринку зменшилась у більшості секторів. Хоча частка російських інвестицій скоротилась за 
останні десять років, російський капітал поки що має принаймні певний вплив, особливо в 
енергетичній, металургійній та нафтовій індустріях. Однак експерти не дійшли згоди щодо масштабів 
цього впливу. 

Виглядає на те, що загалом присутність російського капіталу в Україні зменшилась протягом останніх 
п’яти років. Однак у деяких випадках, детально розглянутих вище, транзакції можуть бути 
фіктивними. 

7.  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОЛІТИКИ 

Загалом, хоча російський капітал може мати негативний вплив на Україну в певних чутливих галузях, 
цей вплив посилюється корупцією та проблемами з верховенством права в Україні. Щоб ні російські, 
ні українські олігархи, ні будь-яка інша країна не використовували прогалини в управлінні, Україна 
має боротися з корупцією, продовжувати реформу судової системи та посилювати верховенство права. 

Цей аналіз демонструє, що російський капітал зменшив свою присутність в Україні за останні п’ять 
років, проте не пішов зовсім з України та залишається впливовим. Торгівля між Україною та Росією 
суттєво скоротилась, а присутність Росії в деяких критичних секторах відчутно послабилася. 
Наприклад, зменшилася кількість банків з російським капіталом, Україна припинила імпорт 
природного газу безпосередньо з Росії. Деякі металургійні заводи, що належать російським 
інвесторам, або були продані, або закриті. 

Однак, незважаючи на гучні випадки відтоку російського капіталу з України, статистика демонструє, 
що зменшення російського сліду не було аж таким значним. Це може мати кілька причин. Номінальні 
дані про російську присутність не враховують той факт, що Україна зазнала значного економічного 
спаду у 2014-15 роках, що завдало шкоди як українським, так і російським компаніям. 

Багато компаній, які, за повідомленнями, були продані російськими власниками з огляду на санкції, 
продавались лише де-юре, фактично залишаючись під контролем попередніх власників. Щобільше, 
Росія продовжувала активно використовувати політичні важелі впливу, як-от проросійські політичні 
партії, церкви і ЗМІ, хоча їхній вплив також зменшився. Крім того, від початку війни українські та 
російські олігархи почали активно співпрацювати, наприклад, українські олігархи купують активи у 
росіян або допомагають росіянам підтримувати контроль над критичними активами та уникати 
санкцій. 

Загалом дані показують, що російський вплив за останні роки зменшився. Однак, як зазначалося вище, 
дані часто є недостатніми і недостовірними, маскуючи справжній рівень російської присутності. Крім 
того, російські інвестиції значною мірою зосереджені у критичних секторах економіки (енергетика, 
банківська справа, металургія, телекомунікації), тож вірогідність оцінки російської присутності є 
надзвичайно важливою для національної безпеки України. Хоча, як говорилось вище, російська 
присутність у деяких із цих секторів за останні роки значно скоротилася, деякі російські компанії 
залишаються активними. Крім того, відсутність прозорості інвестицій з офшорних країн ускладнює 
оцінку усієї російської присутності. Для вирішення цього питання й покращення розуміння та оцінки 
ризику від російського економічного сліду, Україна має здійснити такі кроки: 
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1. Покращення прозорості фінансування партій. Хоча політичним партіям забороняється 
отримувати гроші від іноземців, фінансуванню політичних партій бракує прозорості. Партії іноді 
витрачають більше, ніж декларують, наприклад, отримуючи «безкоштовне» сприятливе висвітлення в 
засобах масової інформації. Або одержують значні кошти від невеликих компаній чи осіб. Такі 
джерела коштів можуть використовуватись для приховування їх справжнього походження. Однак, 
відповідно до законів України, сама політична партія не несе відповідальності за отримання коштів 
від цих груп, повну відповідальність несе тільки донор.312 Ми вважаємо, що необхідно покращити 
прозорість системи фінансування партій шляхом посилення дії чинних законів, змушуючи партії 
нести часткову відповідальність за пожертви, які вони отримують. Попри це, Національне агентство 
запобігання корупції має удосконалювати моніторинг партійних витрат. Наприклад, партія також (а 
не лише донори) має нести відповідальність за прийняття пожертв від груп, яким заборонено 
фінансувати політичні партії. Крім того, Національне агентство запобігання корупції має проводити 
більше розслідувань, співпрацюючи з громадянським суспільством та ЗМІ, що ведуть розслідування та 
аналізують витрати партії, тому що принаймні частина надходжень до бюджетів партій не проходила 
через офіційний партійний бюджет. 

2. Покращення звітності про кінцевих бенефіціарів. Повідомлення про кінцевого бенефіціара вже 
є обов'язковим, і компанії, які цього не роблять або повідомляють невірну інформацію, можуть бути 
оштрафовані на суму до 51 000 грн (приблизно 2000 доларів США).313 Однак у 2019 році це не зупинило 
майже третину компаній, й вони не повідомили про свого кінцевого бенефіціара, а багато інших 
компаній надавали невірні дані.314 Деякі заходи для підвищення прозорості кінцевого бенефіціара вже 
впроваджено. Наприклад, новий закон про боротьбу з відмиванням грошей (детальніше описувався в 
попередніх розділах), який набув чинності у квітні 2020 року, дає банкам більше повноважень для 
перевірки бенефіціара своїх клієнтів.315 Цей закон також суттєво збільшив максимальний штраф за 
невірну інформацію про кінцевого бенефіціара – до 135 млн грн (приблизно 5 млн доларів США).316 
Високі штрафи за неправильну звітність відповідають практиці європейських країн. Наприклад, у 
Словаччині компанії можуть оштрафувати на суму  до  2  мільйонів  євро, а ліцензію на ведення бізнесу 
відкликати; у Польщі  максимальні штрафи   сягають 1 мільйона євро, в Іспанії – 10 мільйонів євро, в 
Угорщині – 6,6 мільйона євро для фінансових установ.317 Тому ми підтримуємо ідею цього закону. 
Однак найважливішим фактором його успіху буде імплементація: чи допоможе закон боротися з 
відмиванням грошей та стримати російський капітал, чи просто збільшить регуляторне навантаження 
на український бізнес та суб'єктів фінансового моніторингу. Ми пропонуємо державним 
правоохоронним органам провести реформи та співпрацювати з іншими державними органами та 
неурядовими суб'єктами для надання інформації про бенефіціарів.318 Наприклад, YouControl пропонує 
автоматизувати цей процес шляхом збору інформації з різних джерел (включаючи Міністерство 

                                                                            
312 Про політичні партії в Україні. https://zakon.rada.gov.ua/go/2365-14 (дата звернення 14.05.2020). 
313 Усі компанії зобов’язали оновити інформацію про власників. https://bit.ly/2U7urXO (дата звернення 31.01.2020). 
314 Що ЄДР розповів про бенефіціарів компаній. https://project.liga.net/projects/beneficiar/ (дата звернення 31.01.2020).  
315 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. https://zakon.rada.gov.ua/go/361-20 (дата звернення 13.05.2020). 
316 Контроль переказів на 5 тисяч – це не все: на що ще впливає новий закон про відмивання грошей. 
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/05/12/660295/ (дата звернення 17.05.2020). 
317  Вимоги щодо розкриття інформації про UBO в ЄС. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/07/gls-transparency-
register-web.pdf (дата звернення 17.05.2020). 
318 Настав час відкритися: YouControl розробив алгоритм виявлення реальних бенефіціарів. 
https://youcontrol.com.ua/en/news/chas-vidkrytys-youcontrol-rozrobyv-alhorytm-dlia-vyiavlennia-realnykh-benefitsiariv/ (дата 
звернення 31.01.2020). 
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юстиції, Державну податкову службу, Державну міграційну службу, Державну судову адміністрацію 
України, Національний банк України) та проводити автоматичну перехресну перевірку інформації в 
цих джерелах. ЦЕС вважає, що уряд повинен посилити співпрацю з такими неурядовими ініціативами. 
Це дало б урядовим установам більше інструментів для ідентифікації бенефіціарів і, таким чином, 
збільшило б ймовірність ідентифікації справжніх бенефіціарів. 

3. Продовження впровадження плану дій проти розмивання оподатковуваної бази й виведення 
прибутку з-під оподаткування (BEPS) для досягнення більшої прозорості інвестицій. Багато 
країн у всьому світі розпочали реалізовувати план дій ОЕСР 15 Action anti-BEPS, і Україна не є 
винятком. План дій проти розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під 
оподаткування допоможе визначити кінцевого бенефіціара, а також забезпечить прозорість ПІІ. 
Україна вже прийняла закон, який дав можливість вільного руху капіталу,319 і закони для 
вдосконалення податкового адміністрування та усунення технічних та логічних невідповідностей у 
податковому законодавстві.320 Однак необхідно виконати ще деякі важливі кроки. За словами Хайке 
Бус, радника Центру податкової політики та адміністрування ОЕСР, третя та четверта дії Плану зараз 
є пріоритетними для України – це встановлення правил для контрольованих іноземних компаній та 
протидія розмиванню податкової бази через виплату відсотків.321  

4. Закриття санкційних лазівок. Російські компанії знайшли кілька способів уникати санкцій з боку 
України, Європейського Союзу та США: або шляхом перереєстрації своєї материнської компанії в 
іншій юрисдикції, або шляхом продажу та ребрендингу де-юре, зберігаючи фактичний контроль тих 
самих власників. ЦЕС пропонує Службі безпеки України уважно стежити за всіма злиттями та 
поглинаннями, які включають великі російські компанії, та продовжувати санкції проти компанії, 
якщо вона перереєстрована або якщо її продаж не був реальним. Крім того, ЦЕС пропонує змінити 
санкційний список. Він має включати всіх осіб, які відповідали за  російську політику анексії Криму та 
підтримували конфлікт на Сході України, а також компанії, зареєстровані в офшорах, але 
бенефіціарами яких є відомі російські олігархи. Закриття цих лазівок має надзвичайно важливе 
значення, оскільки дозволить краще застосовувати санкції та гарантувати, що люди, які порушили 
українське законодавство та використовують свій бізнес для просування цілей російського уряду, не 
зможуть провадити діяльність в Україні. 

5. Поліпшення доступності та якості статистичних даних. Хоча Державна служба статистики 
України збирає дані про торгівлю та інвестиції, проте лише невелика частина цих даних є у публічному 
доступі. Наприклад, інформація доступна або про інвестиції за сектором, або про інвестиції по країні 
походження, але не одночасно про одне й друге. Це ускладнює доступ до інформації, наприклад про 
російські інвестиції в енергетичний сектор. ЦЕС вважає, що відкриті дані мають бути доступними для 
всіх, не вимагаючи  офіційного запиту. Інше питання – це якість статистики. Наприклад, Державна 
служба статистики України та Національний банк України сильно занижують обсяг російських 
інвестицій, не враховуючи грошей, спрямованих через офшорні країни. ЦЕС пропонує розробити 

                                                                            
319 Міністерство фінансів та Національний банк оприлюднюють проєкт Закону із запровадження Плану дій BEPS в Україні.  
https://bank.gov.ua/ua/news/all/ministerstvo-finansiv-ta-natsionalniy-bank-oprilyudnyuyut-proekt-zakonu-iz-zaprovadjennya-
planu-diy-beps-v-ukrayini (дата звернення 17.06.2020). 
320 План действий BEPS 2.0: что предполагает дальнейшая реформа международного налогообложения. 
https://mind.ua/ru/openmind/20207189-plan-dejstvij-beps-2-0-chto-predpolagaet-dalnejshaya-reforma-mezhdunarodnogo-
nalogooblozheniya (дата звернення 17.06.2020). 
321 Як має змінитися податкове середовище України в рамках Плану дій BEPS – підсумки першого Форуму #BEPSinUA. 
https://bank.gov.ua/ua/news/all/yak-maye-zminitisya-podatkove-seredovische-ukrayini-v-ramkah-planu-diy-beps--pidsumki-
pershogo-forumu-bepsinua (дата звернення 17.06.2020). 

https://bank.gov.ua/ua/news/all/ministerstvo-finansiv-ta-natsionalniy-bank-oprilyudnyuyut-proekt-zakonu-iz-zaprovadjennya-planu-diy-beps-v-ukrayini
https://bank.gov.ua/ua/news/all/ministerstvo-finansiv-ta-natsionalniy-bank-oprilyudnyuyut-proekt-zakonu-iz-zaprovadjennya-planu-diy-beps-v-ukrayini
https://mind.ua/ru/openmind/20207189-plan-dejstvij-beps-2-0-chto-predpolagaet-dalnejshaya-reforma-mezhdunarodnogo-nalogooblozheniya
https://mind.ua/ru/openmind/20207189-plan-dejstvij-beps-2-0-chto-predpolagaet-dalnejshaya-reforma-mezhdunarodnogo-nalogooblozheniya
https://bank.gov.ua/ua/news/all/yak-maye-zminitisya-podatkove-seredovische-ukrayini-v-ramkah-planu-diy-beps--pidsumki-pershogo-forumu-bepsinua
https://bank.gov.ua/ua/news/all/yak-maye-zminitisya-podatkove-seredovische-ukrayini-v-ramkah-planu-diy-beps--pidsumki-pershogo-forumu-bepsinua
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підхід, який би базувався на кінцевій бенефіціарній власності та дозволив оцінити справжній рівень 
інвестицій.  

6. Жорсткі правила для російських інвестицій (у тому числі з офшорів) у чутливі сектори, як-
от засоби масової інформації, церква, політика. ЦЕС вважає, що Україна має посилити обмеження 
для російських інвестицій у вразливі сектори, як-от засоби масової інформації, оборона, а також та 
моніторити пожертви церкві. Законодавчі норми мають забезпечити прозорість фінансування таких 
медіакомпаній, тобто має бути зрозуміло, звідки прийшли гроші. Це можна зробити, наприклад, 
шляхом надання додаткових повноважень Національній раді з питань телебачення і радіомовлення 
для проведення додаткових розслідувань щодо UBO телерадіоканалів –  замість просто приймати 
надану інформацію як достовірну, як це є зараз. 

7. Прийняття закону про механізм скринінгу інвестицій. ЦЕС вважає, що для того, щоб Україна 
моніторила та перешкоджала шкідливим інвестиціям, вона повинна прийняти закон про механізм 
скринінгу інвестицій. Подібний закон, прийнятий в ЄС у 2019 році, передбачає, що члени ЄС мають 
перевіряти походження інвестицій (понад певний обсяг) у критичних секторах.322 Більшість країн 
здійснюють моніторинг інвестицій у галузях, пов'язаних з оборонною промисловістю, критичною 
інфраструктурою (як-от енергетика та водопостачання, транспорт, телекомунікації, засоби масової 
інформації), а також у галузях, що стимулюють технологічну конкурентоспроможність країни.323 У 
більшості країн міністерства економіки відповідають за моніторинг інвестицій. Водночас в 
українських умовах, з огляду на проблеми з верховенством права та корупцією, впровадження 
механізму скринінгу інвестицій вимагає знаходження балансу між захистом національних інтересів 
від корозійних інвестицій та відкритістю до конструктивних інвестицій. Проєкт закону про оцінку 
впливу іноземних інвестицій на національну безпеку України, запропонований Міністерством 
економіки, передбачає, контроль інвестицій в оборонній галузі та в телекомунікаціях.324 Проте він не 
окреслює критерії, за якими інвестиції можуть підлягати моніторингу, та причини, через які вони 
можуть бути заблоковані. Ми вважаємо, що необхідно розширити сферу моніторингу, включивши, 
крім оборони та телекомунікацій, інші критичні сектори, про які йдеться у цьому звіті. Водночас 
критерії моніторингу інвестицій та причини блокування мають бути прозорими та чіткими. 
Наприклад, сфера моніторингу може бути обмежена лише державою-агресором, офшорними 
країнами (як визначено законодавством України) та країнами, що перебувають під міжнародними 
санкціями (як-от Іран та Північна Корея). 
 

  

                                                                            
322 Reed Smith LLP. Механізми скринінгу інвестицій ЄС стають жорсткішими. 
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=80f4dc91-d5c0-420c-a430-46ad32fad2c9 (дата звернення 20.05.2020). 
323 Механізми скринінгу, пов’язані з національною безпекою для іноземних інвестицій. Аналіз останніх розробок політики. 
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcbinf2019d7_en.pdf (дата звернення 20.05.2020). 
324 Проєкт Закону України «Про оцінку впливу іноземних інвестицій на національну безпеку України». 
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a9fc9cea-b127-43d9-9919-
4379a271d7d2&title=ProektuZakonuUkrainiproOtsinkuVplivuInozemnikhInvestitsiiNaNatsionalniInteresiTaBezpeku (дата звернення 
17.02.2020). 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=80f4dc91-d5c0-420c-a430-46ad32fad2c9
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcbinf2019d7_en.pdf
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a9fc9cea-b127-43d9-9919-4379a271d7d2&title=ProektuZakonuUkrainiproOtsinkuVplivuInozemnikhInvestitsiiNaNatsionalniInteresiTaBezpeku
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a9fc9cea-b127-43d9-9919-4379a271d7d2&title=ProektuZakonuUkrainiproOtsinkuVplivuInozemnikhInvestitsiiNaNatsionalniInteresiTaBezpeku
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ДОДАТОК 1. МЕТОДОЛОГІЯ 

Цей звіт є спробою кількісно оцінити російський економічний слід в Україні та дослідити, чи 
використовує Росія свою економічну присутність для впливу на українську політику та суспільство. 
Аналіз спрямований на розгляд  як загальної російської корпоративної присутності, ПІІ, торгівлі з 
Росією, так і російської присутності у критично вразливих галузях (енергетика, банківська справа, 
металургія і коксування вугілля, телекомунікації).  Основна увага цього звіту приділена російській 
економічній присутності протягом останніх десяти років. Зауважимо, що окуповані території 
Донецької та Луганської областей та Криму виключені з аналізу через відсутність точних даних щодо 
цих регіонів після 2014 року. 

Присутність російського капіталу поділяється на такі категорії: 

 Корпоративний слід. Щоб оцінити загальний російський слід, було проведено оцінку фінансової 
статистики та статистики власності з приватних (як-от база даних Orbis) та державних 
корпоративних баз даних. Цей аналіз допоміг визначити, які українські компанії належать 
російським громадянам чи юридичним особам, що розташовані в Росії. Для цілей цього звіту 
аналіз обмежився компаніями, де росіянам належить понад 25% акцій. Щоб забезпечити 
надійність результатів, повторна оцінка кінцевої власності була проведена для 100 компаній з 
найбільшими активами протягом усього аналізованого періоду, використовуючи реєстри та 
журналістські розслідування. ЦЕС використовував українські державні реєстри (дані про кінцевих 
бенефіціарів українських компаній доступні публічно), дані YouControl (приватна українська 
аналітична система, яка дозволяє перевіряти зв’язки між різними компаніями та фізичними 
особами), а також  журналістські розслідування. У деяких випадках аналіз показав розбіжність між 
даними про кінцевих бенефіціарів у різних наборах даних. У таких ситуаціях були проведені 
додаткові дослідження з використанням засобів масової інформації та іншої публічної 
інформації. Оцінюючи корпоративний слід, ми зібрали дані про загальний оборот, активи та 
зайнятість у російських компаніях. Три види корпоративного сліду були представлені у відсотках 
від загальної виручки/ активів / зайнятості в Україні. 

 Інвестиції. Ми також розглядали частку прямих іноземних інвестицій Росії в Україну як 
номінально, так і у відсотках від ВВП України. Аналіз інвестицій виключно безпосередньо з Росії 
недооцінює рівень російських ПІІ в економіці України через високий рівень інвестицій через 
офшори. Були використані інвестиційні дані з трьох різних джерел: Державна служба статистики 
України, Російський центральний банк та база даних Моніторингу взаємних інвестицій (МВІ), що 
створена та підтримується Центром інтеграційних досліджень Євразійського банку розвитку. 
Перші дві бази даних включають лише інвестиції, що надходять безпосередньо з Росії. Натомість 
база даних МВІ включає масштабні інвестиційні проєкти в пострадянських країнах, в яких 
громадяни Росії беруть участь (не обов'язково безпосередньо), і тому враховує офшорні інвестиції. 
Наявні дані були екстрапольовані, щоб розглянути довгострокові тенденції в даних MВI, 
використовуючи середню різницю між даними МВІ та даними Державної служби статистики 
України за роки, коли доступні обидва набори даних. ЦЕС припускає, що різниця між даними 
Державної служби статистики України та даними МВІ (яка насамперед пояснюється офшорними 
інвестиціями) залишалася незмінною протягом усього періоду. Це припущення не обов'язково 
відповідає дійсності, якщо в останні роки у росіян було більше стимулів приховувати свої 
інвестиції. У цьому випадку таке припущення у ранні періоди є завищеним. Ми розглядаємо 
оцінку, засновану на даних МВІ, як верхню межу російських інвестицій в Україну, а дані Державної 



Російський економічний слід в Україні 53 
 

служби статистики – як нижню межу. За згадані періоди існуючі дані було екстрапольовано, 
вказано довірчий інтервал 95%.   

 Торгівля. В рамках цього звіту проаналізовано двосторонній товарооборот між Україною та 
Росією, використовуючи дані Державної служби статистики України та UNComtrade.  Ми 
проаналізували український  експорт та імпорт у Росію у відсотках від ВВП України. 
Проаналізовано як загальний обсяг торгівлі, так і торгівлю за галузями (для ключових секторів). 

 Злиття та поглинання. Метод кейс-стаді використовується для аналізу деяких основних угод 
злиття та поглинання, які включають російський капітал. Вивчалися як придбання, так і продажі 
компаній російських власників. Хоча в центрі уваги були злиття та поглинання в стратегічних 
секторах (як-от телекомунікації, банківська справа, металургія та вугілля, нафта), деякі критичні 
випадки в інших галузях (наприклад, хімікати) також було проаналізовано. 

Крім того, експертні інтерв'ю з політиками, журналістами, представниками бізнесу та громадськими 
організаціями були використані для збору додаткової інформації про російський слід у всіх чотирьох 
категоріях. Загалом проведено 30 інтерв'ю. Опитування було спрямовано як на збір додаткової 
інформації про присутність російського капіталу, яку неможливо отримати з офіційної статистики, 
так і на глибше розуміння того, як ці ключові стейкхолдери розглядають російський капітал.  
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ДОДАТОК 2. ОПИСОВА СТАТИСТИКА 

Таблиця 2. Регіональний розподіл активів, оборот та зайнятість у російських компаніях у 2018 
році у порівнянні з 2010 роком 

 Область Загальна 
сума 

активів у 
2018 
(тис. 
дол. 

США) 

Загальна 
сума 

активів у 
2010 році 
(тис. дол. 

США) 

Зміна 
активі

в, 
рази 

Загальн
ий 

оборот 
у 2018 
році 
(тис. 
дол. 

США) 

Загальн
ий 

оборот 
у 2010 
році 
(тис. 
дол. 

США) 

Зміна 
в 

оборо
ті, 

рази 

Всьог
о 

праці
вникі

в, 
2018  

Всьог
о 

праці
вникі

в, 
2010 

Зміна 
кілько

сті 
праців
ників, 
рази 

Кількіс
ть 

компа
ній 

(2018) 

Кількіс
ть 

компа
ній 

(2010) 

1 Черкаська 120 856 20 019 5,037 173 879 18 053 8,632 4 250 828 4,133 35 38 

2 Чернігівська 49 528 15 261 2,245 113 683 16 767 5,78 3 678 512 6,184 26 28 

3 Чернівецька 9 289 9 911 -0,063 9 812 13 541 -0,275 299 317 -0,057 12 14 

4 Дніпропетровс
ька 

74 003 400 552 -0,815 110 801 369 679 -0,7 1 844 4 236 -0,565 76 89 

5 Донецька 282 879 132 619 1,133 222 056 17 852 11,439 3 606 1 256 1,871 19 23 

6 Івано-
Франківська 

15 421 27 834 -0,446 18 052 19 379 -0,068 380 429 -0,114 25 28 

7 Харківська 319 255 131 222 1,433 164 577 236 010 -0,303 5 536 2 754 1,01 104 150 

8 Херсонська 245 959 120 980 1,033 147 876 139 539 0,06 2 766 3 444 -0,197 22 31 

9 Хмельницька 1 263 2 660 -0,525 1 633 2 830 -0,423 171 288 -0,406 9 14 

10 Кіровоградська 132 646 28 638 3,632 103 023 9 110 10,309 3 569 497 6,181 18 19 

11 Київ 2 500459 4 764905 -0,475 2 
570424 

6 
644057 

-0,613 1855
2 

2222
0 

-0,165 752 971 

12 Київська 109 276 118 639 -0,079 127 778 111 404 0,147 1 014 1 063 -0,046 75 82 

13 Луганська 121 849 501 038 -0,757 58 353 1 
727186 

-0,966 1 795 3 478 -0,484 8 11 

14 Львівська 19 505 23 628 -0,174 18 051 17 909 0,008 951 534 0,781 34 5 

15 Миколаївська 270 959 364 828 -0,257 433 828 677 192 -0,359 4 193 4 171 0,005 27 30 

16 Одеська 197 841 135 818 0,457 1 
895184 

452 214 3,191 4 062 3 327 0,221 94 114 

17 Полтавська 89 923 215 552 -0,583 99 596 132 979 -0,251 1 969 1 165 0,69 44 38 

18 Рівненська 104 167 102 884 0,012 103 653 139 461 -0,257 2 378 2 681 -0,113 5 10 

19 Сумська 222 990 29 179 6,642 87 057 72 451 0,202 6 834 2 625 1,603 34 34 

20 Тернопільська 189 1 012 -0,813 47 489 -0,904 8 16 -0,5 4 5 
21 Вінницька 30 852 39 202 -0,213 46 677 76 986 -0,394 569 1 048 -0,457 31 29 

22 Волинська 46 128 -0,641 301 96 2,135 15 29 -0,483 4 5 

23 Закарпатська 78 186 3 707 20,091 106 806 3 782 27,241 2 344 262 7,947 15 13 

24 Запорізька 291 959 1 059748 -0,725 340 396 827 596 -0,589 5 777 9 911 -0,417 58 68 
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25 Житомирська 316 386 168 012 0,883 146 079 127 210 0,148 4 322 4 559 -0,052 41 44 

26 Немає даних 2 984308 17 828 166,39
4 

1 
559463 

0 NA 1943
9 

0 NA 8 1 

Примітка: кількість компаній визначена як кількість компаній, щодо яких наявна інформація про обсяг активів. 

 
Рисунок 11. Зміна російських активів за регіонами  

 

У таблиці 2 наведено загальний обсяг активів, обороту та зайнятості у кожній області у 2010 та 2018 
роках. Київ перебуває в особливому становищі: тут за весь період (2010-2018) було понад 3000 
російських компаній. Для порівняння: у другій за кількістю російських компаній області (Харківська ) 
– лише 349 російських компаній. Велика кількість компаній у Києві може бути зумовлена тим, що 
компанії мають головний офіс в місті (а тому є юридично зареєстрованими у Києві), тимчасом як їх 
виробничі потужності можуть розташовуватися в інших регіонах. Тому дані про Київ не обов'язково 
відображають російську присутність там. 

Рисунок 11 демонструє пропорційну зміну російської присутності в регіонах України. Немає чіткої 
регіональної структури щодо зміни російської присутності. Регіони, в яких російська присутність 
зменшилася найбільше за активами, – це Дніпропетровська область (Східна Україна), Тернопільська 
область (Західна Україна), Луганська область (Східна Україна), Запорізька область (Східна Україна) та 
Волинська область (Західна Україна). Російська присутність найбільше зросла в Закарпатській області 
(Західна Україна), Сумській області (Центральна Україна), Черкаській області (Центральна Україна), 
Кіровоградській області (Центральна Україна) та Чернігівській області (Центральна Україна). 
Непропорційний приріст російської присутності в Закарпатській та Черкаській областях може бути 
зумовлений придбанням місцевих обленерго російськими компаніями. 
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Розподіл активів у всі роки перекошений наліво, переважна більшість компаній мають активи від 0 до 
100 тис. доларів США, при невеликій кількості «викидів» (outliers), що працюють із надзвичайно 
високим рівнем активів. Це типовий розподіл даних по активах компаній (Рисунок 12). 

Рисунок 12. 
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ДОДАТОК 3. СТАВЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ ДО РОСІЇ 

Рисунок 13. Ставлення українців до Росії  

 

Джерело: Київський міжнародний інститут соціології, розрахунки ЦЕС 

На рисунку 13 показано, як змінилося ставлення українців до Росії за останні десять років. Ставлення 
до Росії було надзвичайно позитивним до 2014 року, коли понад 80% українців сприймали Росію 
«позитивно» чи «дуже позитивно». Однак ставлення почало змінюватись у 2014 році, упавши до 
найнижчого рівня у 2015 році, коли лише 30% українців позитивно ставились до Росії. Відтоді 
сприйняття Росії дещо покращилось: близько 54% українців мали позитивне ставлення до Росії у 
грудні 2019 року; цей показник наразі ще є значно нижчим, ніж до 2014 року. 
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