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1. Цілі допомоги розвитку для України 

Будучи другою за розміром території та сьомою за кількістю населення у Європі, 
Україна є однією із найбільших країн регіону. Будучирозташованою між ЄС та Росією, з 
геополітичної точки зору Україна відіграє важливу роль у забезпеченні регіональної 
стабільності.  

Однак після народної революції («Революції Гідності»), яка призвела до падіння 
режиму Януковича у лютому 2014 року, через незаконну «анексію» Криму Російською 
Федерацією та зіткнення збройних формувань і української армії на сході, ситуація в Україні 
погіршилася. 

Оскільки через тривалий конфлікт та стагнацію економічної активності у східних 
областях економічні показники в Україні значно погіршилися, відновлення економіки є одним 
із актуальних завдань для адміністрації Президента П. Порошенка. Крім того, щоб стати 
сильною та стабільною державою, Україні потрібно провести сміливі та всебічні внутрішні 
реформи, вирвавшись із старої структури та системи. У даний час влада Президента П. 
Порошенка сприяє реалізації внутрішніх реформ у багатьох галузях, таких як боротьба з 
корупцією, судова та адміністративна реформи, однак процес є нелегким. 

Таким чином, Україна прагне досягти економічної та соціальної стабільності, а також 
відродитися як демократична держава, незважаючи на тривалий конфлікт на своїй території, 
для чого і потрібна подальша підтримка та сприяння реформам України з боку міжнародної 
спільноти. Для Японії, як відповідального члена міжнародного співтовариства, необхідним є 
вжиття фундаментальних заходів для підтримки незалежності України.  

Співпрацюючи з міжнародною спільнотою, у тому числі країнами «Великої сімки», 
Японія надає підтримку, що відповідає українським викликам. Враховуючи погіршення 
ситуації в Україні та прагнення активно підтримувати зусилля, що сприяють регіональному 
миру та стабільності шляхом забезпечення стабільності України, а також сприяння її 
демократизації та переходу до ринкової економіки, Японія надає допомогу в різних сферах, у 
тому числі в сферах економіки та інфраструктури, покращення гуманітарної ситуації, 
визначивши три основні напрямки¹ політики підтримки, а саме: ① покращення економічної 
ситуації, ② відновлення демократії та ③ сприяння національному діалогу та єдності. 
Діяльність Японії високо оцінюється не тільки Україною, а й міжнародним співтовариством. 

 

2. Основний курс надання допомоги (основні цілі): підтримка автономного та стійкого 
зростання 

Незважаючи на всі труднощі на своєму шляху, Україна прагне забезпечити сталий 
розвиток економіки та суспільства шляхом сприяння внутрішнім реформам. Тому Японія 
надаватиме допомогу, що сприятиме автономному та стабільному економічному зростанню 



України у тих сферах, де використовуються переваги Японії, зокрема унікальні технології та 
знання. 

 

3. Пріоритетні сфери (проміжні цілі) 

(1) Підтримка економічної стабілізації 

Україні необхідно забезпечити розвиток інфраструктури та фіскальну консолідацію, 
що є основою економічної діяльності. Крім того, оскільки важка промисловість, будучи 
основною галуззю східного регіону, постраждала внаслідок погіршення ситуації, потрібно 
сприяти розвитку інших галузей, у тому числі сільського господарства. У зв’язку з цим, окрім 
допомоги, спрямованої на розвиток промисловості та залучення іноземних інвестицій, а також 
забезпечення стабільного енергопостачання шляхом диверсифікації джерел енергії, Японія 
передаватиме свої технології та сприятиме розвитку людських ресурсів для реалізації 
українським урядом стабільної економічної та фінансової політики. 

(2) Покращення життя людей та навколишнього середовища 

В Україні як центральні, так і місцеві органи влади переживають постійні фінансові 
труднощі і тому нездатні боротися із погіршенням стану інфраструктури, у тому числі 
водопостачання та каналізації, закладів охорони здоров'я та освіти, що призвело до падіння 
рівня державних послуг та погіршення умов життя. У зв’язку з цим Японія надає підтримку 
закладам соціальної інфраструктури та державним службам, що сприяють покращенню рівня 
життя людей. Крім того, оскільки Японія і Україна мають спільний досвід ядерних аварій, а 
також схожі проблеми відновлення після них, Японія посилить співпрацю в галузі подолання 
наслідків цих аварій, включаючи обмін досвідом. 

(3) Заохочення автономного урядування та внутрішнього примирення 

Встановлення та посилення управління є актуальною проблемою для України, оскільки 
для стабільного державного управління потрібне відновлення демократії. Японія підтримує 
зусилля в напрямку реформування України, яка сьогодні намагається подолати такі 
структурні проблемами, як корупція. Крім того, сприяючи національному діалогу та інтеграції, 
Японія надає допомогу соціально незахищеним людям, у тому числі внутрішньо переміщеним 
особам зі східної України. 

4. Питання, на які потрібно звернути увагу 

При розробці та реалізації проектів ОДР в Україні, необхідно враховувати українське 
законодавство та проводити консультації з українським урядом та відповідальними органами 
з початкового етапу проекту. 

 

(кінець) 

Додаток: План розвитку проектів 


