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Вступне слово 
 
 

ановні читачі! 

У двадцять третьому номері бюлетеня з економічних питань ми 
надаємо інформацію про основні економічні тенденції в США, 
поточний стан торговельно-економічного та інвестиційного 
співробітництва між Україною та Сполученими Штатами Америки, 
про скасування антидемпінгових заходів щодо деяких видів 
української продукції, співпрацю України з МВФ, візити Глави 
Української держави та Прем’єр-міністра України до США, 
співробітництво України та США в рамках ОЕСР та інші цікаві події. 

Також, у цьому номері ми робимо стислий огляд фінансової і 
технічної допомоги США Україні, переліку санкцій, запроваджених 
США стосовно громадян і підприємств РФ, та повідомляємо про 
ініціативу Посольства щодо концентрації уваги американського 
бізнесу та потенційних інвесторів на найбільш перспективних та 
важливих з точки зору національних інтересів галузях вітчизняної 
економіки. Триває серія т.зв. «українських днів», присвячених 
експортним та інвестиційним можливостям пріоритетних сфер 
української економіки: наступний захід, який планується провести до 
кінця цього року у Вашингтоні – «Український аграрний день». 

Крім того, ми досліджуємо економічний потенціал американського 
штату Вашингтон, де найближчим часом планується відкрити 
Почесне консульство України. 
 
 
 
Колектив Відділу з економічних питань Посольства 

Ш 
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 Соціально-економічний розвиток США 
 
Основні економічні тенденції 
В ході виступу в День праці в 
м. Мілуокі, штат Вісконсін, 
Президент США Б.Обама заявив, 
що економіка країни в цілому і 
фінансове становище 
американських робітників 
зокрема, змінилися в кращу 
сторону з часу його вступу на 
посаду Президента в 2009 р. 
Виступ Б.Обами відбувся після 
того, як останні економічні дані 
продемонстрували 1% -е зниження 
рівня безробіття і зростання ВВП 
на 4,2% в II кварталі поточного 
року. Кількість робочих місць в 
економіці США збільшилося у 
вересні на 248 тис. Безробіття в 
США у вересні знизилася до 5,9% - 
мінімального рівня з липня 2008 р, 
в порівнянні з серпневим 
показником 6,1%.  
Підйом американської економіки в 
квітні-червні виявився 
максимальним з IV кварталу 2011 
р. Підвищення індексу PCE Core 
(Personal Consumption 
Expenditures, Excluding Food & 
Energy), який уважно відслідковує 
ФРС при оцінці ризиків інфляції, 
в II кварталі склало 2%. Оцінка 
показника залишилася незмінною, 
як і прогнозувалося (в I кварталі 
індикатор підвищився на 1,2%). 
Дефіцит зовнішньоторговельного 
балансу США в серпні ц.р. 
скоротився до мінімального рівня 
з початку поточного року, або до 
40,1 млрд. дол. США, про що 
йдеться в опублікованому звіті 
Міністерства торгівлі країни.  
У липні, згідно зі скоригованими 
даними, негативне сальдо 
зовнішньоторговельного балансу 
становило 40,3 млрд. дол. США, 
а не 40,5 млрд. дол. США, як 
анонсувалося раніше.  

Експерти в середньому 
прогнозували збільшення дефіциту 
до 40,8 млрд. дол. з раніше 
оголошеного рівня.  
Попит на американські товари і 
послуги з боку основних 
торговельних партнерів США 
залишається високим, 
незважаючи на охолодження 
відновлення світової економіки, 
що підтримує компанії 
промислового сектора країни. Тим 
часом зростання імпорту 
стримується тим фактором, що 
США зменшують купівлю нафти в 
умовах нарощування власного 
видобутку.  
Дефіцит зовнішньоторговельного 
балансу, не рахуючи коливань цін 
влітку, практично не змінився 
порівняно з липнем і склав 47,9 
млрд. дол. США.  
Негативне сальдо торгового 
балансу на нафторинку 
зменшилося в серпні до 13,1 млрд. 
дол. до мінімального показника з 
2004 р. Імпорт палива впав до 
мінімуму з листопада 2010 р., 
а саме до 27,2 млрд. дол. США,   
Імпорт товарів і послуг в США в 
серпні підвищився на 0,1% до 
238,6 млрд. дол. США. Обсяг 
експорту з липня зріс на 0,2% і 
склав 198,5 млрд. дол. 
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 Українсько-американське економічне співробітництво 
 
Співпраця України з МВФ та 
Світовим банком  
7 серпня 2014 р. Рада директорів 
Світового банку ухвалила рішення 
про надання Україні Першої 
позики на політику розвитку 
у фінансовому секторі у розмірі 
500 млн. дол. США. Планується, що 
кредитні ресурси в рамках даної 
позики будуть спрямовані на 
підтримку першочергових заходів 
з реформування банківського 
сектору нашої держави. Зокрема, 
пакет реформ, який підтримується 
цією позикою підвищить стійкість 
банківської системи України як до 
внутрішніх, так і до зовнішніх 
ризиків, а також зміцнить 
фінансову, операційну та 
регуляторну складову Фонду 
гарантування вкладів фізичних 
осіб. Згадана позика є частиною 
оголошеного у березні ц.р. пакету 
допомоги Світового банку для 
України, в рамках якого нашій 
державі до кінця поточного року 
буде надано доступ до кредитних 
ресурсів Банку у розмірі 3,5 млрд. 
дол. США. 
29 серпня ц.р. відбулось засідання 
Ради Директорів МВФ, під час 
якого було ухвалено рішення про 
виділення Україні другого траншу 
у розмірі 1,39 млрд. дол. США (або 
914.67 млн. спеціальних прав 
запозичень, SDR) за дворічною 
угодою “Stand-By”, в рамках якої 
нашій державі надано доступ до 
кредитних ресурсів Фонду в обсязі 
10.976 млрд. SDR. Ухвалення цього 
рішення Радою Директорів МВФ 
відбулось в рамках процедури 
закінчення першого перегляду 
виконання Україною власних 
зобов’язань відповідно до 
положень угоди “Stand-By”, 
зокрема в частині реалізації 

економічних реформ. Згідно з 
позицією МВФ, економічна 
політика Уряду України в цілому 
відповідає узгодженим з Фондом 
вимогам. Водночас, можливість 
досягнення Україною за 
підсумками поточного року всіх 
запланованих програмою 
співпраці з МВФ параметрів у 
значній мірі залежатиме від 
розвитку ситуації на сході країни. 
Рада Директорів МВФ також 
погодила доцільність об’єднання 
другого і третього перегляду 
виконання Україною своїх 
зобов’язань за програмою у цьому 
році. 
 
17-18 вересня 2014 року 
відбувся офіційний візит 
Президента України 
П.О.Порошенка до США  
Програма візиту включала зустрічі 
Глави Української держави з 
Президентом США Б.Обамою, 
Віце-президентом США 
Дж.Байденом, Спікером Палати 
Представників Конгресу США 
Дж.Бейнером, Державним 
секретарем США Дж.Керрі, 
Міністром енергетики США 
Е.Монізом, а також виступ перед 
обома палатами Конгресу США.  
Центральним елементом візиту 
став урочистий виступ Президента 
України перед обома палатами 
Конгресу США, сам факт 
проведення якого засвідчив 
значну повагу до нашої Держави 
та широку підтримку 
американськими законодавцями 
європейських прагнень народу 
України. 
Під час перебування у Вашингтоні 
Президент України отримав в 
Атлантичній Раді США нагороду 
«Global Citizen Award», взяв участь 
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 у покладанні вінка на 
Арлінгтонському кладовищі, дав 
інтерв’ю CNN, а також 
поспілкувався з представниками 
української діаспори, які зібралися 
біля Білого дому для того, щоб 
продемонструвати підтримку 
України та політичного курсу 
П.О.Порошенка. 
Серед іншого, в ході візиту було 
досягнуто домовленостей щодо 
надання Україні додаткового 
пакету допомоги США на суму 53 
млн. дол.  
Планується, що близько 7 млн. дол. 
з загальної суми будуть спрямовані 
до міжнародних організацій для 
надання гуманітарної допомоги 
вимушеним переселенцям та 
постраждалим в результаті 
конфлікту в Східній Україні. 46 
млн. дол. США будуть спрямовані 
на підтримку збройних сил та 
прикордонної служби України. Як 
зазначають американські 
високопосадовці, зазначена 
допомога включатиме в себе 
радіолокаційне обладнання, 
інженерне обладнання, патрульні 
автомобілі, транспорт для 
перевезення особового складу, 
водний транспорт, обладнання для 
спостереження та спорядження 
для виявлення хімічних і 
вибухонебезпечних предметів, а 
також бронежилети, продовольчі 
пайки, обладнання для 
розмінування та засоби першої 
допомоги. 
 
24-25 вересня 2014 року 
відбувся робочий візит до США 
Прем’єр-міністра України 
А.Яценюка для участі в 
загальних дебатах 69-ї сесії 
Генеральної Асамблеї ООН 
25 вересня ц.р. Прем’єр-міністр 
України Арсеній Яценюк зустрівся 
з представниками фінансово-

банківських, ділових та 
інвестиційних кіл США. Участь у 
зустрічі, яка відбулася в історичній 
будівлі Українського інституту 
Америки, взяли близько 30 
керівників провідних 
американських компаній 
(банківського, енергетичного, 
промислового, 
сільськогосподарського та ІТ  
секторів), які вже працюють на 
українському ринку чи зацікавлені 
у започаткуванні бізнесу в Україні. 
Сприяння у підготовці зустрічі з 
керівниками американських 
компаній надала Американсько-
Українська ділова рада (USUBC). У 
зустрічах також взяли участь 
Посол України в США Олександр 
Моцик та Генеральний консул 
України в Нью-Йорку Ігор Сибіга. 
У ході зустрічі з керівниками 
провідних американських 
компаній Арсеній Яценюк 
представив урядовий План дій 
«Відновлення України», окреслив 
сучасний стан впровадження 
ключових соціально-економічних 
реформ в Україні, 
зовнішньоекономічні пріоритети 
держави та можливості збільшення 
обсягів та диверсифікації 
вітчизняного експорту на 
американський ринок, а також 
переваги залучення 
американських інвестицій в 
економіку України, зокрема в 
енергетику, сільське господарство, 
машинобудування та ІТ-сферу. 
Були обговорені подальші кроки 
Уряду щодо покращення ділового 
середовища в Україні.  
Керівники окремих американських 
компаній, зокрема, Вестінхауз, 
Каргіл, ГлобалЛоджік, Філіп 
Морріс, Мері Кей, Холтек, 
Монсанто, Орбіта Сайенсіс, 
Бабкок і Вілкокс, Шеврон та 
Дюпон Пайонір  подякували 
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 українській владі за системну 
роботу у напрямку створення 
сприятливих умов ведення бізнесу 
в Україні, висловили пропозиції 
щодо необхідності окремих змін у 
податковій та митній сферах, та 
засвідчили свою зацікавленість у 
подальшій співпраці з Україною. 
Американські підприємці 
висловили повну підтримку 
євроінтеграційним прагненням 
нашої держави в контексті 
ратифікації Угоди про асоціацію з 
ЄС та подальшому поглибленню 
торговельно-економічного та 
інвестиційного співробітництва з 
повідними країнами Європи. 
 
Щорічні збори Керуючих МВФ 
та Світового банку  
8-14 жовтня 2014 року офіційна 
делегація України на чолі з 
Головою Національного банку 
України В.О.Гонтаревою взяла 
участь у Щорічних зборах 
Керуючих МВФ та Світового банку. 
До складу делегації також входили 
Міністр фінансів України 
О.В.Шлапак, Посол України в США 
О.Ф.Моцик, Перший заступник 
Голови Національного банку 
України О.В.Писарук та  
Дипломатичний радник 
Міністерства фінансів України 
В.А.Тарасюк. 
Головними подіями Зборів стали 
Пленарні засідання та засідання 
Міжнародного валютно-
фінансового комітету та Комітету 
розвитку, в яких взяли участь 
представники української 
делегації. 
Слід зазначити, що в рамках 
даного візиту українська делегація 
взяла участь загалом у 47 заходах, 
у тому числі у 40 двосторонніх 
зустрічах, зокрема з керівництвом 
МВФ, Світового банку та його 
установ, Європейського банку 

реконструкції та розвитку, 
Європейської комісії, 
Європейського інвестиційного 
банку, міністрами фінансів (Грузія, 
Нідерланди, Німеччина), міністром 
закордонних справ Норвегії та 
керівниками центральних банків 
(Австрія, Грузія, Молдова, Литва, 
Нідерланди, Польща, РФ, Франція), 
керівництвом Агентства 
міжнародної співпраці Японії, а 
також керівництвом низки 
державних установ США 
(Державного департаменту, Ради 
національної безпеки та 
Міністерства фінансів). 
Важливим елементом програми 
візиту делегації, зокрема з точки 
зору доведення об’єктивної 
інформації про поточну 
фінансово-економічну ситуацію в 
Україні стали публічні виступи 
Голови Національного банку 
України та Міністра фінансів 
України на спеціалізованих 
форумах перед представниками 
міжнародних фінансово-
банківських кіл, а також зустрічі з 
представниками провідних 
міжнародних інвестиційних 
компаній та з українською 
громадою МВФ та Світового банку. 
Керівництво Національного банку 
України також взяло участь у 
семінарі високого рівня за участю 
провідних фахівців МВФ, в ході 
якого були розглянуті актуальні 
питання розвитку фінансово-
банківського сектору. 
В рамках візиту Голова 
Національного банку України та 
Міністр фінансів України надали 
окремі інтерв’ю представникам 
іноземних та українських 
інформаційних агентств та 
телеканалів: «Bloomberg», «Reuters», 
«Wall Street Journal», «Nikkey», 
«Інтер», «1+1», «ICTV», «Укрінформ» 
та «Голос Америки». 
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 Посол України О.Моцик провів 
зустріч з представниками 
американського бізнесу 
4 вересня ц.р. Посол України в 
США Олександр Моцик зустрівся з 
представниками провідних 
американських компаній, членами 
Вашингтонської міжнародної 
ділової ради (WIBC). 
В ході зустрічі Посол 
поінформував присутніх про 
поточну ситуацію в Україні, 
пов’язану з зовнішньою агресією 
проти нашої країни, а також про 
подальші перспективи розвитку 
торговельно-економічного та 
інвестиційного співробітництва 
між Україною та Сполученими 
Штатами. Учасників зустрічі було 
також детально поінформовано 
про кроки, які вживаються 
Президентом та Урядом України з 
метою здійснення кардинальних 
позитивних змін в інвестиційній 
сфері і заохоченні іноземних 
компаній, зокрема американських, 
до збільшення обсягів інвестицій в 
економіку України. Окрему увагу 
було зосереджено на підтримці 
України американським бізнесом у 
цей складний час, зокрема в 
умовах необхідності посилення 
економічних санкцій проти Росії та 
обмеження будь-якого 
економічного співробітництва з 
Кримом до відновлення над ним 
суверенітету України. О.Моцик 
подякував США та, зокрема, 
представникам американського 
бізнесу, за активну підтримку 
України у цей складний для нашої 
країни період. 
У зустрічі взяли участь 
представники американських та 
низки європейських компаній, які 
входять до переліку 500 
найбільших корпорацій світу та 
зацікавлені в розширенні 
діяльності на території нашої 

держави і розвитку 
співробітництва з вітчизняними 
підприємствами, зокрема в галузі 
енергетики, сільського 
господарства, інформаційних 
технологій, в сфері медицини, 
авіакосмічних технологій. 
машинобудування та оборони, у 
т.ч.: Cargill Inc., Exxon Mobil 
Corporation, Caterpillar Inc., BAE 
Systems, Daimler AG, Halliburton 
Company, IMB Corporation, 
Medtronic Inc., Mondelez 
International, Northrop Grumman 
Interantional Inc., Procter & Gamble 
Company, Westinghouse та інші.   
За результатами зустрічі Голова та 
Виконавчий директор 
Вашингтонської міжнародної 
ділової ради Солвай Шпільман 
вручила О.Моцику урочисту 
відзнаку за особистий внесок у 
розвиток відносин з 
представниками міжнародного 
бізнесу.  
 
Посол України в США Олександр 
Моцик провів зустріч з членами 
Американсько-Української 
ділової ради (USUBC) 
Зустріч, яка відбулася 22 
жовтня ц.р. у вашингтонському 
представництві Cargill – 
найбільшої аграрної корпорації 
в світі, була присвячена 
обговоренню поточної ситуації в 
Україні напередодні проведення 
парламентських виборів та  
актуальним питанням розвитку 
двосторонніх торговельно-
економічних та інвестиційних 
відносин зі Сполученими Шатами. 
На початку зустрічі О.Моцик 
поінформував присутніх про 
ситуацію на сході України та стан 
підготовки до парламентських 
виборів, зміст презентованої 
Президентом України 
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 П.Порошенком «Стратегії реформ – 
2020» та пріоритети економічної 
політики Уряду. Посол подякував 
американським партнерам за 
підтримку українського народу у 
цей складний час та відзначив 
провідну роль США у консолідації 
зусиль міжнародної спільноти, 
зокрема щодо надання Україні 
фінансової і технічної допомоги, а 
також стримування російської 
агресії проти нашої держави. 
Президент USUBC Морган Вільямс, 
який виступив модератором 
зустрічі з бізнесом, поділився 
своїми враженнями та 
результатами проведеної роботи 
під час перебування в Україні 
впродовж останніх кількох тижнів, 
зокрема, успішним проведенням 
спільної зустрічі Президента 
України П.Порошенка та Прем’єр-
міністра А.Яценюка з керівниками 
провідних американських 
компаній, які працюють на ринку 
України. 
З окремими макроекономічними 
прогнозами та політичними 
оцінками виступили також 
перший Посол США в Україні 
Роман Попадюк та відомий 
експерт з української економічної 
проблематики, старший науковий 
співробітник Інституту 
міжнародної економіки Петерсона 
Андерс Аслунд. 
Участь у зустрічі взяли 
представники близько 30 
американських компаній, які 
відіграють провідну роль на ринку 
нашої держави, зокрема у 
створенні робочих місць та сплаті 
податків до держбюджету, 
зокрема Cargill, DuPont, SC 
Johnson, John Deere, Boeing, 
Monsanto, ExxonMobil, Chevron 
Philip Morris International та інші. 
Особливу увагу було зосереджено 
на зусиллях, які необхідно 

докладати з метою припинення 
російської агресії проти України, 
якнайшвидшого відновлення 
української економіки, 
диверсифікації вітчизняного 
експорту та збільшення обсягу 
американських інвестицій в 
економіку України. Представники 
провідних американських 
компаній висловили готовність 
продовжити реалізацію своїх 
інвестиційних проектів на 
території нашої держави та 
опрацьовувати нові  можливості 
розширення співробітництва з 
вітчизняними підприємствами. 
 
Антидемпінгові заходи США    
У вересні ц.р. Комісією США з 
міжнародної торгівлі був 
оприлюднений остаточний звіт в 
рамках завершення 
антидемпінгового розслідування 
щодо імпорту до США сталевих 
труб нафто- та газопровідного 
призначення походженням, у тому 
числі з України. 
В звіті визнається наявність 
продажу в США відповідної 
продукції, у тому числі з України, 
за заниженою ціною, що, 
відповідно, наносить 
промисловості США матеріальну 
шкоду. Водночас, 10 липня ц.р. 
Мінторгівлі США та основне 
українське підприємство-
експортер згаданої продукції на 
американський ринок - компанія 
«Інтерпайп» (Interpipe Europe S.A.) 
дійшли компромісного рішення та 
уклали Угоду про призупинення дії 
антидемпінгових заходів 
(Suspension Agreement), якою 
передбачається встановлення 
мінімальної ціни на відповідну 
експортну продукцію з України 
замість застосування 
антидемпінгового мита та 
збереження завдяки цьому доступу 



ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 
ВІДДІЛ З ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ 

 

 
8 

№23 
Серпень - 
Жовтень 

2014 
 

 української продукції на 
американський ринок. Слід 
зазначити, що умови Угоди не 
розголошуються. Після 
оприлюднення звіту Угода 
залишається чинною. 
Таким чином, завдяки 
наполегливій роботі вітчизняного 
експортера, у т.ч. залученню однієї 
з провідних юридичних компаній 
світу “HoganLovells”, та за 
активного сприяння з боку 
Посольства України в США було 
досягнуто значного успіху на 
шляху мінімізації негативних 
наслідків за результатами 
відповідного антидемпінгового  
розслідування. Укладання Угоди 
про призупинення дії 
антидемпінгових заходів, що є 
доволі рідкісною практикою у 
роботі КМТ США та відбувалося до 
цього лише 6 разів, фактично 
дозволить вітчизняному 
експортеру зберегти середній 
рівень обсягів експорту 
українських труб на 
американський ринок. 
 
Відновлення антидемпінгових 
обмежень на експорт російської 
сталі в США 
Міністерством торгівлі США, у 
відповідь на звернення низки 
американських виробників 
(зокрема, Nucor Corp, U.S. Steel 
Corp, ArcelorMittal USA LLC), 
прийнято рішення не 
продовжувати термін дії Угоди про 
призупинення антидемпінгових 
заходів (Suspension Agreement) 
щодо імпорту до США плоского та 
гарячекатаного сталепрокату 
походженням з Росії. Укладена у 
1999 році Угода передбачала 
встановлення мінімальної ціни на 
відповідну експортну продукцію з 
РФ замість застосування 
антидемпінгового мита, що 

забезпечувало збереження доступу 
російської продукції на 
американський ринок впродовж 
останніх 15 років.  
Угода втрачає свою силу через 60 
днів з моменту оприлюднення 
відповідного рішення Міністерства 
торгівлі США – 16 грудня ц.р. 
Скасування  преференцій 
призведе до встановлення 
високого рівня антидемпінгової 
маржі для провідних російських 
компаній «Северсталь» (73,59%), 
«Новолипецкий металлургический 
комбинат» (ОАО «НЛМК») та 
«Магнитогорский 
металлургический комбинат» (по 
184,56%), що, з урахуванням 
собівартості виробництва та 
логістичних витрат, робить 
поставки згаданої продукції до 
США нерентабельними та 
фактично зупиняє відповідний 
російський експорт. 
Відповідне рішення Міністерства 
торгівлі США фактично вивільняє 
нішу для аналогічного 
українського експорту (відповідно 
до американської статистики, за 8 
місяців 2014 року імпорт усього 
російського прокату в США склав 
555 тис. тон, що складає близько 
3,2% від загального обсягу 
споживання на ринку США) та є 
підтвердженням застосування 
додаткових опосередкованих 
санкцій проти Росії. 
 
Позбавлення Росії доступу до 
Генералізованої системи 
преференцій США (ГСП) 
Відповідно до оприлюдненого 7 
травня 2014 року звернення 
Б.Обами до Конгресу, Президент 
США 3 жовтня ц.р. оголосив про 
позбавлення Росії доступу до ГСП, 
як країни, яка вже не відповідає 
критеріям цієї програми. 
Відповідно, митні збори для 
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 російських експортних товарів, 
які раніше підпадали під дію 
преференцій, будуть встановлені 
на звичайному рівні.  
В період дії ГСП Росія входила в 
десятку країн – найбільших 
реципієнтів режиму торговельних 
преференцій Сполучених Штатів: 
російська економіка щорічно 
отримувала додатково близько 0,5 
млрд. дол. у формі несплачених 
митних платежів.  
Рішення США про позбавлення 
Росії доступу до ГСП на фоні 
погіршення розвитку російської 
економіки, можна розглядати як 
опосередкований тиск на РФ. 
 
Санкції, запроваджені США 
стосовно громадян і 
підприємств РФ 
Починаючи з 17 березня 2014 
року, коли Управління по 
контролю за іноземними активами 
(OFAC) Міністерства фінансів США 
запровадило  санкції стосовно 
4 українських та 7 російських 
політиків, причетних до 
проведення незаконного т.зв. 
референдуму у Криму, та до 16 
липня 2014 року, коли OFAC по 
суті, оголосило про застосування 
щодо РФ окремих секторальних 
санкцій (з подальшим розширення 
списку компаній, на які 
поширилися секторальні санкції 29 
липня та 12 вересня) - санкції 
США вже торкнулися найбільших 
російських компаній 
енергетичного та військово-
промислового комплексу, 
машинобудування та 
високотехнологічної сфери, а 
також банків і фінансових 
структур, у т.ч. тих, які 
обслуговують ВАТ «Газпром», 
російський нафтогазовий сектор 
та найбільші інфраструктурні 
проекти Кремля.  

Загалом, на сьогодні до списку 
санкцій США проти РФ включено 
37 російських високопосадовців та 
політичних діячів, 4 – 
представників великого бізнесу, 
наближеного до Кремля, а також 
36 російських компаній. 
Особам і підприємствам, 
включеним до списку санкцій, 
значно обмежується доступ до 
міжнародних фінансових ринків, 
сучасних технологій  і промислової 
кооперації, а також суттєво 
ускладнюється можливість 
залучення інвестицій. 
 
Фінансова та технічна допомога 
США Україні 
Надання фінансової допомоги 
США Україні протягом 2014 року 
здійснювалося за двома 
напрямами: 1) у рамках 
Державного бюджету США на 
2014 фінансовий рік (основні 
асигнування);  2) з джерел т.зв. 
«кризових фондів», створених 
Урядом США для допомоги 
країнам у надзвичайних ситуаціях 
(додаткові асигнування). 
За підрахунками Адміністрації 
Президента США, загальний обсяг 
допомоги наданої Україні у 2014 
році, становитиме близько 291 
млн. дол. США (без урахування 
1 млрд. дол. США кредитних 
гарантій). Зазначені кошти 
виділятимуться як з джерел, 
закладених у федеральний бюджет 
на 2014 фінансовий рік, так і з 
кризових фондів.  
У 2015 фінансовому році 
Адміністрація Президента США 
планує виділити близько  139,3 
млн. дол. у рамках проектів 
техдопомоги Україні, з яких, 
зокрема: 45 млн. дол. на  
підвищення обороноздатності та 
12,3 млн. дол. – проекти 
економічного розвитку. 
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Співробітництво України та США в рамках Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) 
ОЕСР була створена у 1961 році на базі Європейської організації 

економічного співробітництва, заснованої для управління допомогою з боку 
США та Канади у рамках Плану Маршала по реконструкції Європи після 
Другої Світової війни. 

Ядром цієї організації спочатку були країни Європи та Північної 
Америки. Сьогодні ОЕСР (www.oecd.org) об'єднує 34 країни: Австралія, 
Австрія, Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Ізраїль, Іспанія, 
Ісландія, Ірландія, Італія, Канада, Корея, Люксембург, Мексика, Німеччина, 
Норвегія, Нова Зеландія, Нідерланди, Польща, Португалія, Словаччина, 
Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, 
Швейцарія, Швеція, Японія, Чилі. 

Від самого початку існування цієї організації її діяльність 
спрямовується на зміцнення й підвищення ефективності економік держав-
членів, покращення соціально-економічних умов та ситуації з зайнятістю, 
забезпечення економічного зростання як індустріально розвинутих країн, 
так і тих, що розвиваються. 

ОЕСР - це «клуб багатих країн», які поділяють ідеї демократії та 
принципи ринкової економіки. Країни-члени організації виробляють 2/3 
світових матеріальних цінностей та послуг. 

У рамках організації керівництво та представники урядів проводять 
неформальні дискусії зі своїми колегами з інших держав-членів щодо 
спільних економічних проблем та шляхів їхнього вирішення. В ОЕСР не 
видаються зобов’язуючі резолюції, натомість розробляються рекомендації 
для урядів держав світу щодо удосконалення соціально-економічної 
політики. Ці рекомендації поєднують у собі позитивний досвід, 
допомагають знайти шляхи вирішення спільних проблем, скоординувати 
внутрішню та зовнішню політику. 

Дискусії у рамках ОЕСР спонукують уряди держав-членів до 
укладення угод щодо застосування єдиних «правил гри» у питаннях 
міжнародного співробітництва, наприклад, щодо боротьби з корупцією, 
експортних кредитів, руху капіталів, прямих іноземних інвестицій. На 
підставі проведених ОЕСР досліджень і аналізів розробляються норми та 
моделі міжнародної фіскальної політики чи рекомендації і директиви щодо 
захисту навколишнього середовища. 

ОЕСР також активно співпрацює з державами світу, які не є членами 
організації, у рамках спеціалізованих програм, міжнародних заходів тощо. 

Вищим органом ОЕСР є Рада, до складу якої входять по одному 
представнику від кожної країни-члена ОЕСР та представник Європейської 
Комісії. Щороку Рада збирає міністрів країн-членів ОЕСР для обговорення 
поточних проблем, чутливих з точки зору громадськості, та визначають 
пріоритети діяльності організації на наступний рік. 

Секретаріат ОЕСР розміщується у Парижі. Керує Секретаріатом 
Генеральний секретар, якому допомагають 4 його заступники. Генеральний 
секретар головує в Раді ОЕСР, забезпечуючи таким чином зв'язок між 
національними делегаціями та секретаріатом. 

http://www.oecd.org/
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 Функціональними структурними підрозділами ОЕСР є комітети, до 
складу яких у якості експертів входять представники галузевих міністерств 
та відомств держав-членів, а також не членів ОЕСР. У рамках комітетів 
створюються робочі групи зі спеціалізованих питань, наприклад, Робоча 
група з суднобудування, Робоча група з питань розвитку малого і 
середнього бізнесу та підприємництва. 

Організаційно до ОЕСР входять також напівавтономні структури, 
зокрема, Міжнародне енергетичне агентство, Агентство ОЕСР з ядерної 
енергетики, Європейська конференція міністрів транспорту, Центр 
розвитку, Центр з питань досліджень та інновацій в галузі освіти, Клуб 
Саеля. 

Фінансування ОЕСР забезпечується країнами-членами організації. 
Розмір внеску кожної з країн до бюджету визначається за формулою, яка 
враховує «вагу економіки» цієї країни. Найбільшим контрибутором ОЕСР є 
США, які формують 25% бюджету цієї організації, на другому місці за 
розміром членського внеску – Японія (16%). 

За погодженням з Радою, країни можуть також фінансувати окремі 
програми та проекти. Необхідний обсяг річного бюджету організації та 
програма її роботи визначаються країнами-членами ОЕСР на засіданні 
Ради. 

Україна і ОЕСР 
Співробітництво між Україною та ОЕСР започатковано у 1997 році 

шляхом підписання КМУ та ОЕСР Угоди щодо привілеїв, імунітетів та пільг, 
які надаються ОЕСР на території України. Угоду було ратифіковано 
Верховною Радою України у липні 1999 року (Закон України від 07.07.99 
№ 850-XIV). 

З того часу представницькі делегації України на постійній основі 
беруть участь у заходах, що проводяться ОЕСР для країн, що не є членами 
цієї організації. 

Співробітництво між Україною та ОЕСР здійснюється відповідно до 
Плану дій, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
06.02.2013 р. № 132-р «Про затвердження плану дій щодо поглиблення 
співробітництва між Україною та ОЕСР на 2013-2016 роки» 

Відповідальним за співробітництво України з ОЕСР центральним 
органом виконавчої влади визначене Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України. 

Наразі, Україна подала заявку до цієї Організації щодо набуття 
статусу асоційованого члена Комітету ОЕСР з питань конкуренції. 
Відповідно до встановленої процедури, заявку України щодо набуття 
асоційованого членства буде розглянуто на черговому засіданні Комітету 
ОЕСР з питань конкуренції, яке відбудеться 17-18 грудня ц.р. Як 
очікується, у разі підтримки з боку країн-членів Комітету, наступним 
етапом стане проведення експертами ОЕСР комплексного моніторингу 
державної політики, виконання Україною вимог та дотримання стандартів 
Організації, зокрема в сфері антимонопольного законодавства та захисту 
вільної конкуренції. Лише після оприлюднення висновків даного 
дослідження, Комітетом буде розглянуте питання погодження заявки 
України та її передачі до Ради керуючих ОЕСР, яка на своєму черговому 
засіданні прийме остаточне рішення стосовно надання Україні статусу 
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 асоційованого члена Комітету ОЕСР з питань конкуренції (Україна могла б 
певним чином використати досвід набуття асоційованого членства 
Румунією, яка першою у 2012 році подала відповідну заявку, а вже влітку 
2014 року отримала такий статус. Водночас, для Румунії процес 
погодження асоційованого членства пройшов швидко завдяки, зокрема, її 
членству в ЄС та повній підтримці з боку країн-членів ЄС, які входять до 
ОЕСР). 

Важливим кроком у співробітництві України з ОЕСР стало 
підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і 
Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо поглиблення 
співробітництва. Меморандумом визначаються пріоритетні сфери та 
форми співробітництва з ОЕСР на дворічний термін, серед яких: розвиток 
малого і середнього підприємництва; боротьба з корупцією; державне 
управління; розвиток секторальної конкурентоспроможності, в тому числі в 
галузях сільського господарства і зеленої економіки; управління 
державними підприємствами; удосконалення системи податкового 
адміністрування; розвиток статистики. 

Поглиблення співробітництва з ОЕСР відкриває для України широкі 
можливості для зміцнення співпраці з країнами-членами Організації, участі 
у різних міжнародних заходах для обміну досвідом та вироблення 
рекомендацій для забезпечення економічного зростання. 

Співробітництво України та США в рамках ОЕСР 
З метою обговорення з американською стороною можливості 

надання підтримки у набутті Україною статусу асоційованого члена 
Комітету ОЕСР з конкуренції 21 жовтня ц.р. співробітниками 
економічного відділу Посольства проведено зустріч з Керівником Офісу 
ОЕСР в м. Вашингтон Керол Гатрі, а 10 листопада ц.р. – з керівництвом 
Управління з міжнародних відносин Федеральної торгової комісії США 
(U.S. Federal Trade Commission) (далі – Комісія) – Елізабет Крауз, 
заступником Директора з питань міжнародної конкуренції, Расселом 
Дамтофтом, помічником Директора та Крістьяном Катоною, радником з 
питань міжнародної конкуренції, а також з юридичним радником з питань 
конкуренції Міністерства юстиції США – Колдвелом Харропом. 

Під час зустрічі американську сторону було поінформовано про 
намір нашої країни у найближчій перспективі отримати статус 
асоційованого члена Комітету ОЕСР з конкуренції та, в середньостроковій 
перспективі – постійного члена ОЕСР. Крім того, коротко окреслено хід 
реалізації соціально-економічних реформ в Україні, заходи щодо боротьби 
з корупцією та покращення умов ведення бізнесу, а також окремо 
обговорено зовнішньополітичні та економічні пріоритети нашої держави, 
зокрема в контексті розвитку стратегічного партнерства зі Сполученими 
Штатами та імплементації Угоди про асоціацію з ЄС. 

Американська сторона висловила підтримку Уряду України в 
імплементації реформ та позитивно оцінює шанси щодо прийняття 
позитивного рішення стосовно набуття Україною статусу асоційованого 
члена Комітету ОЕСР з конкуренції у грудні ц.р. та готова сприяти 
подальшому поглибленню співробітництва між Україною та ОЕСР. 
Асоційований статус у Комітеті ОЕСР є безстроковим та, безумовно, 
наближатиме Україну до повноцінного членства в Організації. 
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 Статистика 
Показник Поточні дані 

ВВП США 17,311 трлн. дол. (станом на вересень 2014 
р.) 

Зростання реального ВВП США 6,4% (в 2 кв. 2014 р.) 
ВВП США на душу населення 52,800 тис. дол. (станом на 2013 рік) 
Середньомісячна заробітна 
плата 

40,352 тис. дол. (станом на 2013 рік) 

Рівень безробіття США 6,1% (станом на серпень 2014 року) 
Національний борг США 17,749 трлн. дол. (станом на вересень2014 

року) 
Поточний індекс споживчих цін 0,1% (за серпень 2014 року) 
Темпи промислового 
виробництва США 

3,3% (за 2 кв. 2014 року) 

Поточна облікова ставка ФРС 0-0,25% (станом на червень 2014 року) 
Експорт США 1,358,466 млрд. дол. (січень-липень 2014 

року) 
Імпорт США 1,653,799 млрд. дол. (січень-липень 2014 

року) 
Торговельне сальдо США -295,332 млрд. дол. 
Експорт товарів з України в 
США 

527,3 млн. дол. (січень-червень 2014 року) 

Імпорт товарів з США в Україну 688,0 млн. дол. (січень-червень 2014 року) 
Сальдо двосторонньої торгівлі -160,7млн. дол. 
Держбюджет США: 

Доходи 
Видатки 
Дефіцит 

2014 фінансовий рік (жовтень-
серпень 2014 р.): 
2,663 трлн. дол. 
3,252 трлн. дол. 
-589 млрд. дол. 

 (За даними державних органів США) 
 

За даними Комісії США з міжнародної торгівлі за 9 місяців 2014 
року загальний товарообіг між США та Україною впав на 24,7% (або на 
576,1 млн. дол.) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав 
1753,7 млн. дол. Дефіцит балансу двосторонньої торгівлі наразі становить 
272,7 млн. дол.  
При цьому відбулось падіння експорту українських товарів до США на 
15,1% (або на 131,5 млн. дол.), що на кінець вересня 2014 року становить 
740,5 млн. дол. У той же час, імпорт американської продукції в Україну 
впав на 30,5% (або на 444,6 млн. дол.) та склав загалом на кінець звітного 
періоду 1013,2 млн. дол.  

 
За даними Державної служби статистики України, за січень-
вересень 2014 року експорт товарів з України до США склав 
509,602 млн. дол. (порівняно з аналогічним періодом 2013 року - 
падіння на 21,4%), імпорт товарів з США склав 1479,031 млн. дол. 
(падіння склало 28,3%). Негативне сальдо склало 969,430 млн. дол. 
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ЕКСПОРТ: За січень-вересень 2014 року український експорт до 

США скоротився на 15,1% або на 131,5 млн. дол. у порівнянні з 
аналогічним періодом 2013 року та склав 740,5 млн. дол. 

Не дивлячись на зменшення загального обсягу українського експорту, 
за відповідний період з 15-ти основних позицій по 10-ти відбулося 
зростання українського експорту до США. Зокрема, по основній товарній 
групі українського експорту, а саме – № 72 (чавун та сталь) на 83 млн. дол. 
(43% у загальній структурі експорту). Крім того, значне зростання експорту 
відбулося по таким товарним групам: № 27 (енергетичні матеріали; нафта 
та продукти її перегонки) – зростання поставок на 18 млн. дол. (12% у 
загальній структурі експорту); № 85 (електричні машини і устаткування та 
їх частини) – зростання поставок на 1 млн. дол. (3,6% у загальній структурі 
експорту); № 86 (залізничні або трамвайні локомотиви, засоби пересування 
по залізниці або аналогічних коліях та їх частини; шляхове обладнання та 
пристрої для залізничної та трамвайної мережі та їх частини; обладнання 
сигналізації для шляхів сполучення) – зростання поставок на 7 млн. дол. 
(2% у загальній структурі експорту) та № 15 (жири та олії тваринного або 
рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; 
віск тваринного або рослинного походження) – зростання поставок на 5 
млн. дол. (1,3% у загальній структурі експорту). 

У той же час, серед позицій, по яким відбулося істотне зниження 
поставок протягом звітного періоду відзначаємо наступні: на 177 млн. дол. 
менше поставок по товарній групі № 28 (продукти неорганічної хімії, 
12,3% у загальній структурі експорту); на 46 млн. дол. менше по товарній 
групі № 73 (вироби з чавуну та сталі, 12,5% у загальній структурі експорту) 
та на 9 млн. дол. менше поставок по товарній групі № 32 (екстракти 
дубильні або фарбувальні; таніни та їх похідні, пігменти та інші барвники, 
фарби і лаки, 1,6% у загальній структурі експорту). Також відбулися значні 
зниження експортних обсягів по товарним групам № 98 та 81, однак 
разом вони займають лише 3% у загальній структурі експорту. 

ІМПОРТ: Імпорт американської продукції до України за січень-
вересень 2014 року впав на 30,5% (або на 444,6 млн. дол.) та склав загалом 
на кінець звітного періоду 1013,2 млн. дол. 

Зменшення американського імпорту до України пов’язане зі 
скороченням обсягів поставок по основним товарним групам-лідерам, які 
разом складають 70,2% від усього імпорту американської продукції, 
зокрема: товарна група № 84 (ядерні реактори; бойлерні машини; 
машинне устаткування та механічне обладнання) – на 10 млн. дол. (27% у 
загальній структурі імпорту); товарна група № 27 (енергетичні матеріали; 
нафта та продукти її перегонки) – на 84 млн. дол. (29% у загальній 
структурі імпорту); товарна група № 87 (засоби наземного транспорту, крім 
залізничного рухомого складу і трамваїв) – зменшення поставок на 73 млн. 
дол. (14,2% у загальній структурі імпорту). 

У той же час, позитивну динаміку показують наступні три товарні 
групи: № 94 (меблі; медико-хірургічні меблі; постільні речі та аналогічні 
товари, освітлювальні прилади, в іншому місці непойменовані; лампи-
реклами, світлові покажчики, табло та аналогічні вироби; збірні будівельні 
конструкції) – ріст на 11 млн. дол. (2,1% у загальній структурі імпорту), № 
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 98 (товари спеціальної класифікації) – на 3 млн. дол. (1,7% у загальній 
структурі імпорту); № 39 (полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них) - 
на 3 млн. дол. (5,1% у загальній структурі імпорту). 

 
 

ПОСЛУГИ  
(Сполучені Штати не ведуть окремі розрахунки статистичних 

даних торгівлею послугами між нашими країнами) 
За даними Державної служби статистики України, експорт 

вітчизняних послуг до США за 9 місяців 2014 року склав 472,8 млн. дол. 
(порівняно з 9 місяцями 2013 року відбулося зниження на 10,7%), імпорт 
склав 194,3 млн. дол. (зниження - на 26,8 %). Позитивне сальдо торгівлі 
послугами за 6 місяців 2014 року склало 278,5 млн. дол. 

 
 
ІНВЕСТИЦІЇ 
За даними Державної служби статистики України, за обсягом 

прямих інвестицій, залучених в економіку України, США посідають 
одинадцяте місце. Станом на 1 липня 2014 року в економіку України 
залучено 890,2 млн. дол. американських інвестицій, що складає 1,8% усіх 
прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку України.  
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 Посольством розпочато серію т.зв. «українських днів», присвячених 
пріоритетним сферам української економіки 

У 2014 році Посольство започаткувало серію т.зв. «українських днів», 
присвячених експортним та інвестиційним можливостям пріоритетних 
сфер української економіки.  

Основною метою таких заходів є стимулювання експорту товарів та 
послуг українських компаній на ринок США, а також привернення уваги 
американського бізнесу та потенційних інвесторів до найбільш 
перспективних галузей вітчизняної економіки.  

 
18 вересня 2014 року в м. Сан-Франциско, за сприяння 

Генерального консульства України в Сан-Франциско, була проведена 
широкомасштабна ІТ Конференція «UKRAINE TECH 
GEM» (http://utgem.co) 

Участь у заході взяли близько 500 відвідувачів, з них: керівники всіх 
секторів ІТ галузі України: аутсорсингових компаній, інформаційно-
технологічних підприємств та бізнес-інкубаторів, інвестиційних фондів, 
науково-освітніх установ, а також профільних неурядових організацій 
(зокрема, AVentures Capital, SoftServe, Ciklum, Bionic Hill, Brain Basket 
Foundation), а також представники провідних світових та американських 
технологічних та інвестиційних корпорацій (Google, Apple, Cisco, HP, 
Andeerssen Howorowits, 500Startups тощо). 

Конференція розпочалася зі вступних промов Генерального консула 
України в Сан-Франциско С.В.Альошина, керівників бізнес-інкубатору 
«Happy Farm», «European Business Association» та «EPAM», які увійшли до 
складу Організаційного комітету цього заходу. 

Під час Конференції було проведено 10 тематичних дискусій, 
присвячених різним секторам інформаційно-технологічній галузі України. 
Зокрема, серед найбільш актуальних питань обговорювалися: можливості 
венчурного інвестування в перспективні українські стартап компанії, 
значний потенціал висококваліфікованих вітчизняних ІТ фахівців з 
дистанційного створення широкого спектру програмного забезпечення, 
посилення співпраці між науково-освітніми установами України та 
Каліфорнії. 

У ході розгляду питання перспектив зростання значення України, як ІТ 
центру в Європі, керівники провідних аутсорсингових компаній, 
висвітливши переваги роботи в нашій державі, підкреслили значні 
перспективи України в цій галузі та відсутність впливу подій на східному 
кордоні з Росією на їхній бізнес. 

В панельній дискусії «Медіа війни» взяла участь всесвітньовідома 
українська співачка та громадський активіст Руслана Лижичко, яка 
наголосила на важливості критично сприймати повідомлення різних 
засобів масової інформації про ситуацію на Сході України та не 
піддаватися інформаційній пропаганді Росії. 

У рамках Конференції Генеральний консул України провів зустріч з 
Президентом Технологічної ради Каліфорнії, під час якої були обговорені 
питання посилення співпраці в інформаційно-технологічній галузі, зокрема 
щодо можливостей відкриття науково-дослідних установ (R&D centers) 
світових ІТ корпорацій (Intel, Microsoft, Google тощо) в Україні, а також 

http://utgem.co/
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 стосовно створення ІТ Центру України в Кремнієвій долині. Перша в історії 
українсько-американських відносин широкомасштабна ІТ Конференції 
стала принципово важливим заходом, спрямованим на просування послуг 
та продукції українських ІТ компанії на ринки Західного регіону США, яка 
підтвердила доцільність проведення аналогічних заходів на регулярній 
основі. 

Перша в історії українсько-американських відносин 
широкомасштабна ІТ Конференції стала принципово важливим заходом, 
спрямованим на просування послуг та продукції українських ІТ компанії 
на ринки Західного регіону США, яка підтвердила доцільність проведення 
аналогічних заходів на регулярній основі. 

 
30 вересня ц.р. Посольство України в США спільно з 

Американсько-Українською діловою радою (USUBC) провело зустріч з 
представниками провідних американських компаній, які працюють на 
українському ринку, реалізують інвестиційні проекти на території нашої 
держави та зацікавлені в розширенні співробітництва з вітчизняними 
підприємствами, зокрема в галузі енергетики, сільського господарства, 
інформаційних та авіакосмічних технологій, машинобудуванні та сфері 
оборони. Окрім представників американського бізнесу та членів 
української громади США, які відіграють активну роль у розвитку 
торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва зі 
Сполученими Штатами, участь у заході взяли також представники 
федеральних органів влади, зокрема, Державного департаменту США, 
міністерств фінансів, торгівлі, енергетики, сільського господарства, 
транспорту, Офісу Торговельного представника, Агентства США з 
міжнародного розвитку, Експортно-імпортного банку США та Корпорації з 
закордонних приватних інвестицій (OPIC). Особливу увагу було 
зосереджено на спільних зусиллях, які необхідно докладати з метою 
припинення російської агресії проти України, відновлення української 
економіки, диверсифікації вітчизняного експорту та збільшення обсягу 
американських інвестицій в економіку України. 

Враховуючи успішний досвід проведення вищезазначених заходів, до 
кінця 2014 року Посольство планує також організувати окремі тематичні 
заходи, присвячені інвестиційним та експортним можливостям 
вітчизняного аграрного бізнесу, енергетики, машинобудування, туризму та 
готельної сфери тощо.  

 
Під час свого нещодавнього  візиту в Україну (26-27 вересня 

ц.р.) Міністр торгівлі США П.Пріцкер підтвердила, що безпрецедентним 
за рівнем та форматом організації стане запланований на березень-квітень 
2015 року у Вашингтоні перший Українсько-Американський бізнес 
саміт. Основною метою Саміту стане привернення уваги американського 
бізнесу до експортних та інвестиційних можливостей української 
економіки, перспектив подальшого розвитку торговельно-економічного, 
інвестиційного та науково-технічного співробітництва між Україною та 
Сполученими Штатами. Саміт дозволить залучити не лише представників 
американського бізнесу, але й забезпечити високий рівень представництва 
з боку усіх ключових відомств економічного блоку Уряду США.  
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 Економічний потенціал штату Вашингтон 
 

Іменем першого Президента 
США Дж.Вашингтона, якого так 
шанують американці, у Сполучених 
Штатах називають практично все: 
університети, вулиці, парки, міста… 
Багатьом іноземцям легко сплутати 
столицю США та однойменний штат 
– Вашингтон, які окрім назви 
мають не багато спільного. Столицю 
та штат, які знаходяться на різних 
узбережжях континенту – 
Атлантичному та Тихоокеанському, 
розділяє понад 4 тисячі кілометрів та кілька часових поясів. Площа цього 
самого північно-західного штату (не рахуючи Аляску), з населенням майже 
7 млн. чол., складає 184,8 км2 (майже 1/3 території України). 

З одного боку, штат Вашингтон (42-ий 
штат США з 1889 року) вважається однією з 
перлин американської дикої природи – з 
неймовірним поєднанням гір, хвойних та 
вічнозелених лісів, лугів та мальовничого 
океанічного узбережжя (неофіційна назва штату 
– Evergreen State, букв. «вічнозелений штат»), з 
іншого – Вашингтон відомий 
високотехнологічними виробничими 
потужностями, значними логістичними, 

експортними та інвестиційними можливостями. 
ВВП штату складає 408 млрд. дол. або понад 54 тис. дол. на душу 

населення (за цими показниками Вашингтон входить до 10 
«найзаможніших» штатів: середній рівень ВВП на душу населення в США – 
49 тис. дол.). Крім того, Вашингтон впродовж останніх 5 років здобував 
найвищі позиції в американських рейтингах з розвитку високих технологій 
й легкості започаткування бізнесу, інноваційності та охорони природи. У 
штаті відсутній місцевий податок на прибуток фізичних осіб та 
корпорацій, діє низка програм стимулювання окремих видів 
підприємництва та добре розвинена інфраструктура з підтримки малого 
бізнесу. 

Столицею штату є невеличке 
місто Олімпія, а найбільшим містом – 
всесвітньовідомий Сієтл, в околицях 
якого проживає понад 60% усього 
населення штату та який вже багато 
років намагається складати 
конкуренцію канадському 
Ванкуверу. Сієтл іноді називають 
«кавовою столицею світу» завдяки 
тому, що у 1971 році тут відкрилася 

перша кав’ярня Starbucks, яка поступово переросла у популярну 
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 міжнародну мережу «кавових макдональдсів» (інші відомі неофіційні назви 
міста – «Смарагдове місто», «Місто дощів» та «Ворота Аляски»). Також це 
місто відоме своїм океанічним портом, який входить до десяти найбільших 
портів Північної Америки, та найбільшою в США і третьою по величні в 
світі розгалуженою системою паромів в затоці Пьюджет-Саунд. Місто 
впродовж багатьох років входить до переліку найпривабливіших місць для 
життя і започаткування бізнесу в Сполучених Штатах.   

Тут розташовані штаб-квартири низки 
найбільших корпорацій світу, зокрема 
високотехнологічних та ІТ-компаній – Microsoft, 
Amazon, Expedia, один з найбільших американських 
операторів мобільного зв’язку - T-Mobile, штаб-
квартири великих роздрібних мереж Costco та 
Nordstrom, а також такі промислові гіганти як Boeing 
(а саме - виробничий підрозділ цієї аерокосмічної 
компанії) та Paccar (третій в світі виробник 
вантажних автомобілів). У штаті розміщені великі 
філії Google, Facebook та Nintendo. 

Високотехнологічне виробництво штату охоплює авіаційну та 
оборонну галузі, біотехнології та електроніку, добре розвинуте 
суднобудування та транспортне машинобудування, а також металургійна 
та хімічна галузі. У високотехнологічних та ІТ-компаніях Вашингтону 
працюють тисячі  українських комп'ютерних геніїв та американців 
українського походження. 

У Вашингтоні добре розвинене сільське 
господарство, зокрема вирощування фруктів і 
овочів, тваринництво та риболовство (штат 
займає перше місце в США з вирощування 
яблук, малини та хмелю; за останнє 
десятиріччя значно розвинулося виноробство – 
штат посів третє місце за обсягами 
виробництва вина після Каліфорнії та Нью-
Йорку). Зокрема, значні обсяги морепродуктів 
з Вашингтону експортуються в Україну.   

Власники потужних вашингтонських агрокомпаній готові ділитися своїм 
досвідом, сучасними технологіями, а також розглядати можливості 
інвестування в Україну.  

Історично штат був важливим джерелом якісної деревини – 
лісогосподарський сектор і сьогодні відіграє важливу роль в економіці 
Вашингтону.  

Значний перепад висот створив 
можливості для успішного розвитку 
гідроенергетики: в штаті більше тисячі гребль, 
зокрема, близько 20 на каскаді річки 
Колумбія, найбільша з яких - Гранд-Кулі. 
Греблі підтримують роботу 
гідроелектростанцій та забезпечують 
ефективну систему зрошення для 
сільськогосподарських угідь. 



ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 
ВІДДІЛ З ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ 
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 Вашингтон є популярним туристичним напрямком: тут розташовані 
відомі національні парки США, зокрема, парк «Олімпік» (відомий одночасно 
своїм вологим тропічним лісом, льодовиками та океанічним узбережжям); 
найвища у штаті гора-вулкан Маунт-Рейнір (4,4 тис.) та мальовничі 
Північні каскадні гори. 

«Український Вашингтон» 
Вашингтон став домівкою для десятків тисяч українців: за різними 

оцінками тут проживає від 27 до понад 50 тис. українців та американців, 
українського походження, при цьому, близько 20 тис. з них – спілкуються 
українською (до 0,3% від усього багатомовного населення штату). 

Мультикультурний та мультинаціональний штат став унікальним 
діловим, освітнім та політичним центром північно-західної частини США. 
На сьогодні у Вашингтоні розташовані 42 консульські установи і почесні 
консульства різних держав світу, у т.ч. опрацьовується можливість вже 
найближчим часом відкрити почесне консульство України – з метою 
надання допомоги українцям, які працюють чи навчаються у штаті 
(найбільшим університетом штату є Університет Вашингтона, де 
навчається понад 46 тис. студентів), та вітчизняним компаніям, які 
просувають український експорт на ринок США чи зацікавлені в 
американських інвестиціях. 

Корисні посилання: 
Офіційний портал Вашингтону (http://access.wa.gov) 
Діловий портал Вашингтону (http://business.wa.gov) 
Інвестиційний портал Вашингтону (www.investwashington.org) 
Інвестиційна рада штату Вашингтон (www.sib.wa.gov) 
Торгова палата Сієтлу (www.seattlechamber.com) 
Туристичний портал Вашингтону (www.experiencewa.com) 
Міністерство торгівлі штату Вашингтон (www.commerce.wa.gov) 

 

У Вашингтоні діє Українська бізнес асоціація (www.nwuba.org), метою 
якої є об'єднання всіх кому не байдужа Україна для реалізації спільних 
проектів та налагодження взаємовигідних ділових зв'язків.  

Підрозділом Асоціації є неприбуткова організація «Друзі України» (Friends 
of Ukraine), яка займається збором та відправкою допомоги в Україну. «Друзі 
України» вже надіслали на підтримку АТО автомобіль швидкої допомоги, 
каски, захисні військові окуляри, термо білизну, прибори нічного бачення, 
взуття, сухпайки і багато іншого для допомоги героям, які сьогодні 
відстоюють незалежність нашої держави.  

Також Асоціація займається налагодженням міжрегіональних і 
міжміських відносин: на даний момент ведеться активна робота з розвитку 
побратимських зв’язків між вашингтонським містом Кент (понад 120 тис. 
мешканців) і українським Херсоном. Мери обох міст вже висловили свою 
зацікавленість у активізації співпраці. Наступним етапом є 
започаткування партнерських відносин між торгово-промисловими 
палатами Херсона і Кента. 

Асоціація і її Президент Валерій Голобородько, завжди раді допомогти 
українським підприємствам у налагодженні взаємовигідних ділових зв'язків 
з місцевими компаніями (тел. +1-425-440-3340, val.g@nwuba.org). 

http://access.wa.gov/
http://business.wa.gov/
http://www.investwashington.org/
http://www.sib.wa.gov/
http://www.seattlechamber.com/
http://www.experiencewa.com/
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