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Першочергове завдання Президента 
Полягає у відновленні миру і безПеки в україні

Першочерговими кроками нового Президента 
Петра Порошенка повинні стати ті, які він назвав у своїй 
інавгураційній промові у Верховній Раді. При цьому 
чітко були розставлені акценти: першими в цій ієрар
хії завдань стоять мир і безпека. Тому питання норма
лізації ситуації на сході України буде для Порошенка 
“питанням номер один”. Тим паче він вже запропо
нував свою “дорожню карту” для стабілізації ситуації. 
Тому, думаю, саме на цьому завданні будуть зосере
джені основні зусилля.

Президентові необхідно інтегруватись як повно
цінному інституту влади в систему вищого політич
ного керівництва країни і закінчувати процес ство 
рення легітимної влади. 

Соціальноекономічний блок зараз, по суті, в руках 
Уряду. І в цій сфері, вочевидь, між собою узгоджу 
ватимуть діяльність Президент і Кабмін, адже тут поки 
підходи збігаються.

Міжнародна діяльність Порошенка буде спрямована 
насамперед на забезпечення вирішення першого 
завдання – припинення бойових дій на сході України.

Крім того, перед Порошенком стоятимуть і власне 
політичні завдання. Перш за все, це стосується наміру 
домогтися позачергових виборів Верховної Ради і 

реалізувати ініціативу про внесення змін до Конституції 
в питаннях децентралізації. Поки що ситуація є неви
значеною, тому що, з одного боку, внесення змін до 
Конституції вимагає безпосередньої участі нинішнього 
складу ВР, але з іншого – питання проведення поза
чергових виборів і визначення їх термінів ставить під 
сумнів дієздатність нинішнього Парламенту. Отже, тут 
найменше визначеності, і ситуація для Президента є 
дещо проблематичною.

Порошенко чітко усвідомлює ті конституційні реа
лії, в яких йому належить працювати і в яких реалізо
вуватимуться його повноваження. Він, власне, і заявив 
про це, кажучи, що не прагнутиме більших повнова
жень, ніж ті, що надані йому Конституцією, і готовий 
працювати в системі влади в умовах розподілу повно
важень між іншими інститутами. Багато що залежатиме  
від політичної складової – парламентської більшості  
й Уряду, а також від особистих стосунків Порошенка  
з Прем’єром, лідером найбільшої парламентської 
фракції і т.д.

Поки що Порошенко показує налаштованість на 
те, аби найближчий період був відповідальним і без
конфліктним. Тому що є сумний досвід 2005р., коли 
саме через це був зруйнований фундамент успіху 
Помаранчевої революції.
Заступник генерального директора – директор політико-правових 

програм Центру Разумкова Юрій Якименко
Повна версія тексту

ЗМІСТ
ВСтУПне СлоВо

Коментарі експертів Центру Разумкова, які увійшли до другого випуску нашого інфор 
маційного бюлетеня, допоможуть вам знайти відповіді не лише на питання, що відбува 
ється в нашій країні, але й що з цим потрібно робити, і яких результатів можна очікувати. 

Динамізм і драматизм ситуації, що її переживає наша країна, глибина проблем, які 
перед нею стоять, зумовлюють необхідність швидкої й адекватної реакції. Ми пропо 
нуємо матеріали, які, на наш погляд, якнайкраще ілюструють ці потреби і водночас  
містять конкретні пропозиції. 

Серед них – і наша оцінка першочергових завдань нового Президента, і висновки, що 
стосуються військової і безпекової сфери, погляд на проблеми енергетичних відносин. 
У цьому номері бюлетеня представлені соцальнодемографічні характеристики 
електорату першої п’ятірки кандидатів на пост Президента України за результатами 
Національного екзитполу. У рубриці “Суспільство” представлені коментар стосовно 
підвищення тарифів на послуги ЖКГ та стаття про роль церков і релігійних організацій  
у формуванні української нації.

Наразі суспільство знов перебуває в очікуванні підписання Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС. Її виконання може створити, нарешті, сприятливі умови для перетво 
рення України на модерну, високорозвинену європейську державу. При цьому всі 
необхідні завдання потрібно вирішувати не просто швидко й ефективно, а в умовах 
неоголошеної війни, що підсилює відповідальність усієї експертної спільноти України, і 
наше прагнення сприяти процесу трансформації й модернізації країни. 

Будемо щиро вдячні за ваші відгуки й поради, які допоможуть нам зробити бюлетень кращим.
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росія використовує газ як енергетичну 
зброю в економічній війні з україною

Зараз просто необхідно переходити до цивілізо
ваних відносин у “газовій суперечці”, незважаючи на  
агресію Росії.

Росія відмовилася від української пропозиції, тому 
що газ не є для неї товаром, газ для Росії – це елемент 
війни, енергетична зброя. Тому домовленість і не була 
досягнута.

Українські борги за газ накопичилися з моменту 
перебування при владі Уряду М.Азарова та Президента 
В.Януковича.

Новий Уряд розрахувався за борги, але за ринко
вою ціною – $268 за 1 000 м3 газу. І готовий був опла
чувати всі останні поточні постачання і заборгованості 

росія Програє газову війну, якщо україна 
Послідовно відстоюватиме свої інтереси

Росія серйозно постраждає в газовій війні, а Україні 
необхідно економити і потроху розвивати власний 
видобуток, а також працювати над альтернативними 
джерелами газу.

ринкова ціна російського газу  
для україни становить $270 

Ринкова ціна російського газу для України становить 
$270, і якщо Росія не поступиться в ціні, то втратить 
український ринок. 

“Газпром” за достроковими контрактам для Німеч
чини поставляє газ за $350, якщо відняти транспортні 
видатки, то це буде $270. Вважається, що така ціна 
є нормальною для України. І Україна має достатньо  
аргументів, щоб виторгувати таку ціну.

Україні не потрібні знижки, вона просто хоче торгу
вати газом на ринку без жодних політичних підтекстів.

Стосовно важелів, якщо “Газпром” наполягатиме 
на $480 за 1 000 м3, то газ буде замінятися вугіллям та 
іншими видами палива. Україна не купуватиме росій
ський газ більше 5 млрд. м3 на рік за ціною $480. Якщо 
ціна буде більш ринковою, то Україна може купувати 
до 20 млрд. м3 щорічно. Це вигідно всім. Якщо ж ні, то 
Росія майже повністю втратить український ринок уже 
найближчими роками. 

Директор енергетичних програм  
Центру Разумкова Володимир омельченко

Повна версія тексту
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попереднього Уряду. Але Росія не зацікавлена в тому, 
щоб Україна розрахувалася. Вона висунула штучно 
завищену ціну для того, щоб змусити країну платити 
більше, знекровити її економіку.

Таке ведення переговорів можна охарактеризувати 
як війну, але в економічній площині.

У офіційного Києва є непогані шанси відстояти своє 
право у спорі з Росією в Міжнародному арбітражному 
суді. Проте, українська влада повинна найняти хорошу 
міжнародну і кваліфіковану юридичну компанію.

Юристи мають бути підготовлені: тоді у нас буде 
шанс відстояти національні інтереси.

Директор енергетичних програм  
Центру Разумкова Володимир омельченко

Повна версія тексту

Українська газотранспортна система пов’язана з 
російською. Об’єднані тут і транзит, і внутрішнє тран
спортування, їх не можна роз’єднати технологічно. 
Тому можна передбачити, якщо буде припинено поста
чання газу в Україну, тоді буде припинений транзит 
у країни Європи. Україна не має жодних зобов’язань 
перед Європою стосовно транзиту, а отже – у цій війні 
Росія втратить значно більше.

На Росію чекають серйозні фінансові та технологічні 
збитки, оскільки буде важко  призупинити видобуток на 
свердловинах.

Україна повинна почати серйозно економити газ, 
переводити підприємства у надзвичайний режим. До 
жовтня 2014р. ситуація з енергопостачанням зали
шатиметься стабільною завдяки власному видобутку,  
а також чималим ресурсам у підземних сховищах газу. 
Це дасть країні  час для перегрупування своєї економіки. 

Альтернативними джерелами газу для України поки 
що може бути лише реверс, а також розробка власного 
видобутку.

Директор енергетичних програм  
Центру Разумкова Володимир омельченко

Повна версія тексту
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східний кордон україни Потребує 
військових груП оПеративного реагування

З огляду на спосіб, у який на територію України з 
Росії проникають озброєні формування, колючий дріт 
уздовж кордону їх навряд чи зупинить. Прикордон 
ників потрібно насамперед забезпечити сучасними ста 
ціонарними та мобільними засобами спостереження.

У нинішній ситуації кордон перетворився на своє
рідну лінію фронту, тож і захищати його потрібно відпо
відними засобами. Повинні бути авіаційні та сухопутні  
групи оперативного реагування у безпосередній близь
кості до кордону. Вони могли б локалізувати, блокувати,  
або ж – якщо йдеться про озброєних порушників –  
знищувати їх. Такі засоби є ефективнішими, ніж вит 
ратне будівництво муру уздовж усього кордону.

Україна та Росія ще не здійснили демаркацію кор
дону. Попри те, що відповідну угоду Україна ратифі
кувала у 2010р., перший прикордонний знак на Чер
ні гівщині встановили лише у 2012р. Росія завжди 
сприймала ініціативи зі здійснення демаркації вороже. 
Тож чіткої лінії кордону між Україною та Росією немає.

Сьогодні українськоросійський кордон має розгля
датись як кордон між Росією, котра визнана більшістю 
країн світу як країнаагресор, яка не дотримується  
міжнародних угод, – і рештою цивілізованого західного 
світу. Східний кордон України став по суті кордоном 
Європи. Це, означає як спільну відповідальність, так і  
потребу спільних інвестицій у європейську безпеку.  
У нинішній ситуації, Україна може звернутися за між
народною допомогою для посилення кордону – як до 
ЄС, так і до США.

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної 
безпеки Центру Разумкова олексій мельник

Повна версія тексту

відсутність злагодженого військового  
та Політичного уПравління гальмує ато

Повільний перебіг антитерористичної операції мож
на пояснити невдалою системою управління. 

Враження від антитерористичної операції є поки 
таким: крок уперед, два назад. Здається, біда кри
ється у системі управління АТО, точніше в її керівній 
ланці. Немає узгодження всіх структур, немає чіткого 
цілеспрямування.

Операцію також можуть ускладнювати політичні 
інтриги, а також втручання Москви.

Важко чимось підтвердити ці припущення, але,  
судячи з усього, знову почалися закулісні політичні  
ігри, які заважають проведенню ефективної АТО. 
Поперше, не виключено, що Москва тисне на офіцій
ний Київ через приховані канали, намагається домови
тися з різними українськими політиками, що не дозво 
ляє силовим структурам виступити консолідованою 
силою проти найманців на Донбасі. Подруге, йдуть 
торги всередині українських політичних сил, які хочуть 
потрапити до нового Уряду та нової Верховної Ради.

Важливою є легалізація добровольчих батальйонів, 
які беруть участь у бойових діях проти терористів і діють 
за власною ініціативою. Хлопці самі змушені шукати 
будьякі способи “вбудуватися” в законні силові струк 
тури, спираючись на положення про територіальну  
оборону і на Постанову Кабміну про створення спеціа  
лізованих цивільних формувань. Зверніть увагу: не дер 
жава цим займається (хоча насамперед це потрібно  
саме державі), а самі громадяни. Чому легалізація  
приватних батальйонів є важливою? Аби громадян, які 
взяли зброю і пішли захищати Батьківщину, після цього 
не притягнули до кримінальної відповідальності як 
бандитів.

Всередині СБУ і Нацгвардії теж готові до рішучих 
дій. Але знову ж таки немає імпульсу зверху і взаємо 
дії керівників як політичних сил, так і силових структур.

Директор військових програм Центру Разумкова  
микола СунгуРоВСький

Повна версія тексту

на донбасі росія веде Проти україни  
війну чужими руками

Воєнний конфлікт на сході України неправильно 
називати громадянською війною. 

Будьяка війна є гібридною. Це дуже розмите фор
мулювання, ми маємо справу зі спеціальними дивер
сійними групами, які прибули з іноземної держави, це 
війна чужими руками, інакше кажучи, proxy-war.

Росія не стала вводити регулярні війська на тери
торію України, вдовольнившись спрямуванням добро
вольців та інструкторів. Проїхати танками через весь 
південний схід України до Придністров’я Росія змо
гла б, якщо б відразу пішла на блискавичний удар, але  
захопити територію ще не означає її утримати, в РФ  
не вистачить сил контролювати такі території силою 
багнетів, вона б тут загрузла.

Більше того, на Кавказі і в Середній Азії назріва
ють небезпечні події, відбувається зміна еліт, поколінь,  
активізуються сепаратисти та релігійні фундамен 
талісти, Китай націлювався на посилення власного 
впливу в азіатському регіоні – в таких умовах Росія не 
може собі дозволити затриматися надовго у війні на 
території України.

Директор військових програм Центру Разумкова  
микола СунгуРоВСький

Повна версія тексту

треба Перекрити окремі ділянки кордону, 
щоб Позбавити сеПаратистів Підтримки

Повністю перекрити кордон від проникнення окре
мих осіб неможливо, для цього дійсно потрібно буду
вати стіну. Але для того, щоб припинити переміщення 
через кордон чисельних озброєних формувань, досить 
перекрити особливо небезпечні ділянки кордону, де 
існують траси, аби їх не перетинала техніка. І це зро
бити цілком можливо.

Також необхідно працювати зі всією прикордонною 
смугою, аби запобігти проникненню до країни окре
мих терористичних груп, які після перетину кордону 
об’єднуються у формування.

При цьому, головною проблемою для реалізації всіх 
цих заходів є недостатня координація між силовими  
та військовими структурами.

Необхідно створити єдиний центр для координації 
дій. Причому, місце де повинен знаходитися цей центр, 
залежатиме від того, який режим діє на вказаній тери
торії. Наразі вибраний режим проведення АТО озна
чає, що цей координаційний центр потрібно зосере 
дити в Антитерористичному центрі. І йому вже потрібно 
передавати всі необхідні сили та засоби, в т.ч. і Збройні 
Сили, і Нацгвардію, і прикордонників.

Запровадження надзвичайного стану якісно не 
покращить ситуацію. 

Якщо розглядати РФ як джерело потенційної 
загрози, тоді необхідно здійснити детальний аналіз: 
що є об’єктом цієї загрози, які сили та засоби засто
совуються з того боку і відповідно які сили та засоби з  
нашого боку можна протиставити. Всі аспекти мають 
бути зведені разом і має бути прийняте якесь зба 
лансоване рішення. Розгляд окремо кожного з цих 
аспектів або відсутність одного з аспектів призводить 
до появи дір на кордоні, що ми їх маємо зараз.

Директор військових програм Центру Разумкова  
микола СунгуРоВСький

Повна версія тексту
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Національна безпека і оборона
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нова очільниця нацбанку має бути готова 
до Посиленого контролю з боку мвФ і єс

Вважаю, що зміна глави НБУ є своєчасною пропо
зицією. На жаль, вотум довіри, який обов’язково пови
нен мати глава центробанку, зараз вичерпаний. Адже 
Степан Кубів прийняв на себе девальваційний удар, 
який був неминучим через політику попередньої влади  
в останні два роки, що підштовхувала гривню до шоко
вого краху. Відзначу, що національна валюта повинна 
була обвалитися незалежно від лютневої революції, 
оскільки її штучно стримували різними адміністратив 
ними та інтервенційними заходами, тоді як макро 
економічні показники вказували на істотне висна 
ження економіки та експортного потенціалу. Цей дар 
хтось повинен був на себе прийняти. А Степан Кубів 
якраз і став тим камікадзе, про необхідність яких  
говорили в період призначення нового уряду.

угода Про асоціацію з єс сПриятиме 
структурним змінам української економіки

Економічна частина Угоди про асоціацію України з 
ЄС буде підписана 27 червня 2014р. Вона є вигідною 
для України за багатьма параметрами, але далі виник
нуть ряд труднощів. Наприклад, зону вільної торгівлі 
розглядатимуть у парламентах окремих країн ЄС, а це 
складний процес, адже сьогодні Європа не єдина. 

Економічну асоціацію з ЄС треба розглядати в 
короткостроковій і довгостроковій перспективах. Спо
чатку значна частина українських підприємств буде 
змушена здійснювати структурні зміни, що є болісним 
процесом.

Надалі потрібно вийти на серйозні зміни у структурі 
виробництва, підходах до менеджменту, на конкурен
тоздатність українських товарів без привілеїв.

Якщо цього досягнути, то матимемо значно кращі 
перспективи, аніж продовжувати сидіти в СНД на газо
вій голці. Зрештою, непрозорість східних ринків СНД – 
точно не вибір для України. Треба враховувати, що укра 
їнська металургія є надзвичайно енергозалежною і 
навіть без асоціації з ЄС Україна змушена буде вирішу
вати це питання. У сільському господарстві також є низ 
ка напрямків, які за конкурентоздатності та підвищення 
якості зможуть успішно реалізуватися на ринках ЄС.

уряд зробив Перші мінімальні кроки,  
без яких неможливі Подальші реФорми
Оцінка перших ста днів діяльності нового Уряду на 

чолі з Прем’єрміністром А.Яценюком є переважно 
позитивною, бо на початку березня ситуація видава
лася справді катастрофічною, і були серйозні побою
вання, що в крані просто відбудеться повний розвал. 
На щастя, Уряду вдалося значною мірою стабілізувати 
ситуацію. Водночас, не варто перебільшувати досяг
нення Уряду. Можна казати, що зараз зроблені перші 
мінімальні, але вкрай необхідні кроки, без яких будьякі 
подальші реформи є просто неможливими.

Вдалося врятувати систему державних фінансів від 
розвалу, зберегти інфраструктуру,  втримати фінансово 
банківську систему, хоча тут валютна політика викли 
кає більше питань, ніж дає відповідей. Вдалося також 
стабілізувати макроекономічну ситуацію. 

Певні кроки у фіскальному секторі відбуваються у 
правильному напрямку, ухвалені законодавчі акти сто
совно тендерних процедур, які багато років “прови
сали”, і є однією зі складових боротьби з корупцією.  
А боротьба з корупцією, на жаль, є питанням, яке  
вирішується впродовж десятиліть.

Економіка і фінанси
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Сьогодні потрібна нова людина, з якою будуть 
пов’язані інші напрями в банківській і фінансо
вій політиці. Сфера захисту заощаджень населення 
і бізнесу вимагає дуже високої довіри до глави цен
трального банку. Тому зараз, коли трохи локалізо 
вані шокові прояви на валютному, грошовому та  
банківському ринку, такий крок є своєчасним. Знову 
ж таки у зв’язку з посиленням контролю і моніторингу  
з боку міжнародних інституцій (МВФ, ЄС та ін.) також 
буде потрібний новий глава Нацбанку, з яким можна 
пов’язувати позитивні зміни. Крім цього, новий глава 
центробанку має бути абсолютно відкритим, публічним 
і вміти чітко і послідовно пояснювати свої дії. 

Директор економічних програм  
Центру Разумкова Василь ЮРчишин

Повна версія тексту

Абсолютно нові горизонти можуть відкритися для 
українських товарів, коли вони будуть допущені на 
європейські ринки й, одночасно, стануть привабливі
шими на багатьох інших ринках світу.

Пріоритетним є питання інвестицій, адже насичення  
ними української економіки може стати ключовим  
чинником для її розвитку.

Однак є бачення того, що з імплементацією угоди 
не буде так просто. Питання навіть не в тому, що деякі 
керівники ЄС не пов’язують цю асоціацію із подальшим 
повноцінним членством України в Союзі. Проблема в 
сукупності факторів: і невизначеність стосовно України 
ряду країн ЄС, і власні економічні інтереси, і активна 
політична лобістська роль Росії стосовно дискредитації 
Угоди.

Формально Угода буде скріплена 27 червня, але далі 
нас чекає боротьба за реалізацію зони вільної торгівлі 
та деяких інших положень економічної частини угоди 
і складний діалог з окремими європейськими краї
нами. Це вже будуть питання для української дипломатії. 
Принципово, що тепер Україна матиме легітимно пози
тивні відносини з ЄС, а це важливо для вирішення всіх 
подальших питань.

Директор економічних програм  
Центру Разумкова Василь ЮРчишин
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Дерегуляція бізнесу, можливо, зможе проявитися 
впродовж наступних найближчих місяців. Теза така: 
Уряд просто не дійшов до цього, або не до кінця виз 
начився у кадровій політиці, яка забезпечуватиме  
цей напрямок, або у напрямках підтримки, яку потре 
бує українське бізнессередовище.

Уряд не уникає порушення складних питань, і не 
тікає від них. Готовність влади проводити зміни і, вод
ночас, відповідати на реакцію публіки на ці зміни, – 
вже є дуже позитивним моментом, що дозволить  
нарешті провести послідовні реформи.

Не варто забувати, що крім суто стабілізаційних 
завдань, що стоять перед будьяким урядом під час 
виходу країни з кризи, уряду доводиться запобігати 
агресії, пов’язаної із Кримом чи неспокоєм на Донбасі, 
і одночасно вирішувати складні конкурентні завдання, 
бо закриття російських ринків для наших виробників, 
зовсім поіншому ставить питання виходу на зовнішні 
ринки для вітчизняних виробників, де є висока конку
ренція і зовсім інші умови бізнесдіяльності.

Директор економічних програм  
Центру Разумкова Василь ЮРчишин

Повна версія тексту
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Міжнародні фінансові інститути уважно 
слідкують за використанняМ своїх коштів

Ресурси МВФ, як правило, йдуть центральному  
банку, мають стабілізаційний характер і спрямовані  
на врівноваження платіжного балансу (платоспромож
ність за зобов’язаннями, оплата критичного імпорту,  
підтримка національної валюти). Це визначається  
автоматично, хоча МВФ інколи робить виняток. Тут дій 
сно треба дуже чітко розділяти ресурси, спрямовані  
на стабілізацію макроекономічного середовища та на 
інші завдання. Спрямованість ресурсів Світового банку, 
ЄС так само, як правило, визначена. Підхід “Ось вам два 
мільярди, робіть з ними, що хочете” не практикується.

Якщо Росія у грудні 2013р. виділила Україні три 
мільярди, не турбуючись, куди вони підуть, то ресурси 
міжнародних фінансових інститутів, як правило, 
прив’язані до проектів: Світового банку – на фінан
сову стабілізацію, реформування державного сектору; 
Європейського банку – на розвиток різних форм біз 
несу, підтримку компаній, насамперед тих, які спів 
працюють з міжнародними компаніями.

Зараз відкрилося вікно можливостей насамперед з 
американськими гарантіями (ті кредити, які може отри
мати Україна). Вони йдуть, зазвичай, або на покриття 
дефіциту державного бюджету, або на розвиток інфра
структури. Річ у тому, що зараз, з одного боку, є велика 

проблема в соціальній сфері (що вимагає підтримки  
населення і малозабезпечених верств населення),  
а з іншого – ресурси, які вдається залучити із зовніш
ніх і внутрішніх ринків всетаки мають бути результа
тивними. Тому наголос робитиметься на двох напря
мах. Перший – це реформування соціальної допомоги: 
зробити її адресною, орієнтованою на тих, хто дійсно 
має потребу. Другий напрямок – це інфраструктурні 
проекти, але не глобальні та безглузді, як, наприклад, 
зимова олімпіада 2050р. або щось подібне, а безпо
середньо ті інфраструктурні інвестиції, які можуть бути 
продуктивними. Можливо, це питання доріг, але за 
кращого управління, ніж було до цього. Або швидкісна  
магістраль з Києва до Борисполя. Тобто це мають бути 
дуже чіткі, конкретні, досить швидкі інвестиційні про
екти, що реалізовуються і швидко дають прибуток, які 
зможуть сприяти розвитку економіки і приватного сек
тору. Тут не потрібно виходити з того, що буде багато 
грошей і їх треба кудись “прилаштувати” . Навпаки, 
гроші мають бути дуже чітко спрямовані і дуже жорстко 
контрольовані.

Загалом, зараз ситуація не є настільки критичною, 
як у 2009р. 

Директор економічних програм  
Центру Разумкова Василь ЮРчишин
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Подорожчання Послуг жкг стане тягарем 
для громадян через знецінення їх Праці

Ситуація в Україні кризова, “якщо не сказати гірше”. 
Адже в казні немає грошей, зрештою як і у гаманцях 
більшості громадян.

Тому подорожчання житловокомунальних послуг – 
це вимушений крок, ціни на них треба було підняти  
вже дуже давно, щоб узгодити їх з цінами, за якими 
продаються енергоносії промисловим підприємствам. 
Тарифи треба коригувати, щоб в Україні не було ні  
подвійних, ні потрійних цін, бо така ситуація –  
“годівниця” для корупції.

Підвищити тарифи – це вимога Міжнародного 
валютного фонду, який надає кредити на досить вигід
них умовах. Але є й ті умови, що нам не подобаю 
ться. Звісно, ні МВФ, ні громадяни України ні в чому  
не винні. Бо винна лише наша влада. Свого часу в нас 
була знецінена праця, тепер маємо мізерні зарплати, 
пенсії. Найперше, чого в нас сьогодні бракує – це рин
кової ціни праці. В такому випадку всі труднощі того 
періоду, який зараз переживаємо, перекладаються, 
як правило, на суспільство і воно змушене цей тягар 
нести.

Вина також частково лежить і на нинішній владі,  
адже за понад три місяці вона могла зробити для кра
їни значно більше, хоча б для того, щоб люди, пережи
ваючи ці труднощі, зокрема підвищення цін, всетаки 
бачили, що завтра буде краще у чомусь іншому, мож
ливо, навіть із зарплатами.

Поки ні таких дій влади, ні їх перспектив, на жаль, не 
видно. Борги у громадян звісно будуть нагромаджува
тись, але й зростатимуть бюджетні видатки. Бо щойно 
підвищуються тарифи на вартість житловокомуналь
них послуг, збільшується кількість сімей, які будуть 
отримувати компенсацію. Тобто людям, яким і без  
того було погано, буде як і було, отримуватимуть суб 
сидії. А люди, які не потрапляють до цієї категорії,  
платитимуть значно більше за ті самі неякісні послуги 
житловокомунального господарства.

Директор соціальних програм  
Центру Разумкова людмила шангіна

Повна версія тексту

релігійні культури і десекуляризація в україні
На початку 2010р. новообраний Президент 

В.Янукович здійснив спробу кардинально переглянути 
систему державноцерковних відносин, яка склалася  
в Україні за майже 20 років Незалежності. Її “репер 
ними точками” було визнання релігійного плюралізму,  
рівності релігійних організацій перед законом, немож
ливості й небезпечності спроб підірвати баланс сил, 
який склався на релігійній карті країни. Однак Прези 
дент буквально з першого дня у владі проголошує но 
вий курс у релігійній політиці. Його сутність – особливі 
відносини з Московським патріархатом і патріархом 
Кирилом, дискримінація Київського патріархату, нехіть 
до грекокатоликів, прагнення контролювати церковне 
життя та жорстко впливати на політичну поведінку 
ієрархії і релігійних лідерів. Зміни церковної політики 
супроводжувалися (і посилювалися) змінами в освіт 
ній, культурній і мовній сферах, політиці пам’яті і тво
рення ідентичності. 

Після зими 20132014р. стає дедалі більш зрозу
мілим, що ключовим фактором, який визначить роль  
Церков і релігійних організацій на сучасному етапі  
формування української нації, стане не їх діяльність з 
консолідації нації на грунті спільних вірувань, звичаїв 
і символів, а здатність вийти в авангард глибоких гро
мадських і моральних перетворень. У цьому випадку 
роль релігії для майбутнього України майже напевне 
виявиться надважливою. 

Позаштатний експерт з релігійних питань  
Центру Разумкова Віктор ЄленСький

Повна версія тексту

Суспільство

http://replika.com.ua/ru/4_ekonomika/ryad_deystviy_nbu_vyzyvayut_nedoumenie
http://www.lvivpost.net/lvivnews/n/25474
http://www.razumkov.org.ua/upload/1403784760_file.pdf


25 травня 2014р., у день виборів Президента  
України, Консорціум, до якого належать Фонд  
“Демо кратичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, Київ
ський міжнародний інститут соціології (КМІС) та 
Український центр економічних і політичних досліджень 
імені Олександра Разумкова, провів Національний 
екзитпол’2014.

Число опитаних – 17 516 респондентів на 351 вибор 
чій дільниці. Застосовувалася методика “таємного 

голосування”, коли респондент сам позначав свій вибір 
в анкеті й кидав її у скриньку. Рівень досяжності – 77%.

Національний екзитпол здійснено за фінансової 
підтримки міжнародних донорів: Міжнародний Фонд 
“Відродження”,  програма Matra Посольства Королів
ства Нідерландів в Україні, Національний Фонд під
тримки демократії (США), PACT, проект UNITER, ЄС.

Докладно див.: http://www.dif.org.ua/ua/publications/press-
relizy/mvlfmvlmklm.htm.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТОРАТУ КАНДИДАТІВ У ПРЕЗИДЕНТИ 
% опитаних

Чоловіки

Петро ПОРОШЕНКО Юлія ТИМОШЕНКО Олег ЛЯШКО
 

Анатолій ГРИЦЕНКО Сергій ТІГІПКО 

Жінки

СТАТЬ

ВІК (років)

РЕГІОН ПРОЖИВАННЯ

ОСВІТА

ТИП ПОСЕЛЕНОГО ПУНКТУ
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і старші

60 років
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18-29

30-39

40-49 50-59
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22,7%
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17,0%
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22,8%

23,3%
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34,0%

8,2%

57,8% 44,0%

7,9%

48,1% 42,8%
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9,8%

63,2% 25,2%

11,6%

63,2%

Неповна 
середня (5,4%)
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сере-
дня 
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Середня 
спеціальна

Незакінчена
вища

(5,0%)

Вища Неповна середня Неповна середня
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Середня 
спеціальна
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Події Центру Разумкова
Участь у Вроцлавському глобальному форумі

На запрошення віцепрезидента Атлантичної 
Ради (США) Ф.Бюрвеля директор енергетичних про 
грам Центру Разумкова В.Омельченко взяв участь  
у Вроцлавському глобальному форумі, що проходив 
57 червня ц.р. у рамках святкування 25ї річниці 
звільнення країн Східної Європи від комуністич
ної влади. У цьому визначному Форумі взяли участь 
понад 300 провідних світових політиків, експер
тів, представників громадянського суспільства та 
ЗМІ. Серед них були такі визнані діячі, як колишній 
радник Президента США З.Бжезинський, сенатори 
США Д.Маккейн, К.Мерфі та Т.Мерфі, Президент 
Естонії Т.Ілвес, віцепрем’єр Польщі Е.Беньковська, 
міністр закордонних справ Польщі Р.Сікорський та 
інші. Організаторами Форуму виступила Атлантична 
Рада та польський Інститут міжнародних відносин.

Головними темами Форуму були проблеми гло
бальної безпеки, економічного розвитку та між
народної енергетики. Російськоукраїнська криза 
перебувала у центрі уваги учасників, але більшість 
з них досить песимістично висловлювалися сто
совно її розв’язання. Російська анексія Криму та 
диверсійні дії проросійських груп у Донбасі спри
яють втраті ілюзій з боку європейських країн сто
совно демократичних цінностей теперішнього 
російського керівництва. Зокрема З.Бжезинський 
відзначив, що Росія намагається сформувати 
навколо себе блок тоталітарних держав з метою 
протистояння цивілізаційним принципам. Для 
Заходу це означає один із найбільших викли
ків сучасної доби, на який він повинен реагувати 
об’єднаними зусиллями.

Участь у Конгресі “Польща. Великий проект”
Провідний експерт політикоправових програм 

Центру Разумкова Віктор Замятін взяв участь у 
Конгресі “Польща. Великий проект”, який 67 червня 
2014р. у м. Варшаві проводив Інститут Собєського, 
партнерська організація Центру Разумкова в Польщі. 
В.Замятін виступив з доповіддю стосовно аналізу 
поточної ситуації в Україні, а також перспектив її роз
витку в контексті Центральної та Східної Європи.
Конгрес “Польща. Великий проект” об’єднав пред
ставників інтелектуальних еліт, громадських органі
зацій, професорів та студентів університетів Польщі, 
політиків.

Фахова дискусія “Проблема критеріїв  
ідентифікації середнього класу”

19 червня 2014р. в Центрі Разумкова відбулася 
фахова дискусія під назвою “Проблема критеріїв 
ідентифікації середнього класу”. У рамках дис
кусії були обговорені такі питання:

1. Середній клас – реальна чи “вигадана” спільнота?
2. Уявлення про соціальні функції і характерис

тики середнього класу як соціальної спільноти і 
їхній вплив на формування критеріїв ідентифікації.

3. Об’єктивні і суб’єктивні критерії ідентифікації.
4. Досвід застосування критеріїв ідентифікації 

середнього класу.
У дискусії взяли участь провідні українські нау

ковці та експерти.

Аналітична доповідь для Естонського центру 
Східного партнерства

Для Естонського центру Східного партнер
ства позаштатний науковий консультант Центру 
Разумкова Олексій Секарєв підготував аналітичну 
доповідь під назвою “Третя Республіка: Україна 
виборює свій шлях до Європи”.
Повна версія тексту (англійською)
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