
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 
ЦЕНТРУ РАЗУМКОВА

із депутатів виводитимуть із залу за погану 
поведінку. Тобто битися — це пристойно, а виво 
дити забіяк — непристойно.

Звичайно, Регламент Верховної Ради треба 
доопрацьовувати, у ньому є речі, які потрібно 
покращувати. Водночас, наприклад, процедура 
проходження законопроектом комітетів, розгляд 
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Регулярні прогули важливих засідань парламентських комітетів, засідань 
Верховної Ради і колотнечі між депутатами, м’яко кажучи, не сприяють 
зростанню довіри простих українців до головного законодавчого органу країни. 
Проблема дисципліни народних обранців може бути вирішена шляхом появи 
у сесійному залі парламентських приставів.

Цю тему ми порушували ще у 1994 році. Тоді мікрофони стояли у проходах 
сесійного залу, і депутати з різних політичних сил били один одного по ногах, 
поки чекали своєї черги, тому пропонувалося запровадити інститут приставів, 
аби вони могли наводити лад у парламенті.

Втім, ідея не прижилася. Тоді колеги з депутатського корпусу лише 
посміялися, мовляв, це ж парламент, буде просто непристойно, якщо когось 

документа в першому і другому читаннях, питання 
внесення поправок — все це в Регламенті 
детально розписано. Тому тут головне — почати 
виконувати ті норми, які вже є.

У зв’язку з цим, щоб підсилити ефект виконання 
чинних законодавчих актів, потрібно лише пропи   
сати реальну відповідальність депутата за пору 
шення законів і Конституції. Наприклад, про
писати, що три пропуски засідань без поважної 
причини або факти неперсонального голосування 
є підставою для застосування до парламентаря 
певних засобів впливу. Аж до того, щоб записати 
у Конституції, аби це могло бути підставою для 
позбавлення депутатського мандата.

Повна версія тексту

Заступник генерального директора - 
директор політико-правових 

програм Центру Разумкова  
Юрій ЯКИМЕНКО

ЗАГРОЗА РЕАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ ЗМУСИТЬ  
ДЕПУТАТІВ ДОТРИМУВАТИСЯ ДИСЦИПЛІНИ У ВР

Розмова про необхідність створення нового 
органу, який би займався саме функціями досу
дового слідства, ведеться в Україні вже десятки 
років. І це було пов’язано також з тим, що частину 
цих функцій треба було забрати від прокуратури, в 
якої не повинно бути таких повноважень. Нарешті 
відповідний закон прийнято, і такий органі має 
бути створений.

Виходячи із передбачених законом функцій і 
повноважень Державного бюро розслідувань, воно 
буде зосереджувати свою роботу на розслідуванні 
найбільш тяжких злочинів, на організованій злочин
ності, а також на злочинах, вчинених вищими поса
довими особами і працівниками силових структур.

Виокремлення цих структур дає можливість зро
бити цей орган дійсно корисним і функціональним. 
З іншого боку, звичайно, існує і буде існувати спо
куса використовувати бюро в якихось політичних чи 
корпоративних цілях. Але водночас в законі перед
бачені доволі ефективні механізми, щоб такого не 

ДЕРЖБЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ МАТИМЕ ЗАПОБІЖНИКИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО В ПОЛІТИЧНИХ ЦІЛЯХ
трапилося. Це і створення Громадської наглядо
вої ради, і особливо порядок формування керівних 
органів, призначення керівника цього органу. Тобто 
є певні запобіжники, які дають підстави очікувати, 
що цей орган всетаки буде функціонувати за пря
мим своїм призначенням, а не використовуватись 
для якихось незаконних цілей.

Виходячи з закону, більше впливу на форму
вання керівних органів Державного бюро розслі
дувань матиме уряд, а не Президент. Крім того, 
там передбачений конкурсний відбір, що, в прин
ципі, має забезпечувати більші можливості для 
автономії цієї структури. 

Повна версія тексту

Науковий консультант з правових 
питань Центру Разумкова  

Віктор МУСІЯКА
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Після арешту Корбана, вкрай складно прогнозу
вати, хто буде наступним. Потрібно визнати, що вже 
давно нічого не чути з приводу кримінальних справ, 
що стосуються розстрілу Майдану і всього, що з  
цим пов’язане.

Крім того, робити прогноз у ситуації, коли подібні 
прецеденти з’являються при повній зовнішній від
сутності підстав для цього, вкрай складно.

Стосовно безпосередньо справи Корбана, то тут є 
складова, яка пов’язана з його бізнесом, а також полі
тична складова, бо він є лідером політичної партії.

Говорити про те, де закінчується одне і почина
ється інше, поки рано. Особливо, поки немає вираз
ної інформації, в чому ж конкретно звинувачують 
Корбана і які є докази. 

Думаю, що ця справа пов’язана із загальнополі
тичними процесами і насамперед з тим, що ниніш
ньою владою анонсувалося як деолігархізація, тобто 
боротьба з олігархами. Цей момент тут відіграє 
далеко не останню роль.

СПРАВА КОРБАНА НЕ ПОВИННА ПЕРЕТВОРИТИСЯ НА СУДИЛИЩЕ ЧАСІВ РЕЖИМУ ЯНУКОВИЧА
Процес над Корбаном навряд чи перетвориться 

у щось на кшталт тих судилищ, які відбувалися при 
режимі Януковича, оскільки ситуація в країні сер
йозно змінилася, хоча окремі прояви старих часів ми 
все ще можемо спостерігати.

Думаю, що в захисту буде більше можливос
тей впливати на цю справу, до того ж присутня  
значна публічна складова, а також чинник політичної 
сили, яку очолює Корбан. Тому є всі підстави при
пускати, що цей процес матиме дійсно більш право
вий ракурс, ніж політичний. А ось яким буде рішення 
суду, це вже справа майбутнього.

Повна версія тексту

Заступник генерального директора – 
директор політико-правових програм Центру Разумкова  

Юрій ЯКИМЕНКО

Неважливо, хто саме візьме на себе відповідаль
ність за скоєні в Парижі теракти. Зрозуміло, що мова 
йде про ісламських екстремістів. Участь смертників в 
акції про це говорить.

Завжди, коли відбувається такий масштабний теракт, 
є дуже багато охочих взяти на себе відповідальність 
за його проведення, аби показати свою значимість.

Про те, що теракт у Парижі пов’язаний із поді
ями в Сирії дійсно була інформація. Теракт ніколи не 
буває заради теракту. Це матиме серйозні наслідки. 
Протягом кількох днів світом мають бути вироблені 
якісь більш довготривалі заходи із протистояння 
загрозі. Загроза тероризму для Франції та України.

 Важливо зайвий раз подумати про те, які наслідки 
матимуть теракти в Парижі для України. Той характер 

тероризму, що ми маємо на сході нашої країни, не 
надто відповідає суті тероризму як такій.

Але є одна важлива проблема саме для нас:  
у Франції існує питання про те, як терористи отри
мали зброю. Маємо справу із явищем корупції.  
У цьому лежить один із головних ключів української 
безпеки – у протистоянні корупції. 

Навряд чи лідерам країн вдасться про щось домо
витись у віденському форматі про світову безпеку, 
який вже пропонують їм до обговорення. Там при
сутня Росія, там присутні США, намагаються залу
чити також Іран. Рівень протиріч є дуже високим.

Утім світ все одно переглядає своє ставлення до 
тероризму і безпеки.

Наприклад, канадський прем’єр, який раніше гово
рив про відмову від участі в повітряній операції в Сирії, 
вже заявляє про ймовірне долучення до операції. 

Причин того, що деякі люди стають до лав теро
ристів, дуже багато. Тут можна проводити паралелі 
із Донбасом. Важко відслідкувати, коли саме люди 
фанатично починають вірити в якусь ідею. Але можна 
говорити, що до цього призводять проблеми самих 
людей: від безробіття до власних амбіцій.

Повна версія тексту

СВІТ ПЕРЕГЛЯНЕ СВОЄ СТАВЛЕННЯ ДО ТЕРОРИЗМУ

ЗАГОСТРЕННЯ НА ДОНБАСІ МОЖЕ БУТИ ВИКЛИКАНЕ ЗАВЕРШЕННЯМ ДІЇ МІНСЬКИХ УГОД
Навряд чи можна знайти якусь одну при

чину ескалації на Донбасі. Радше можна назвати 
кілька версій того, що відбувається. Поперше, це 
може бути пов’язане з тим, що спливає термін дії 
Мінських угод [до кінця 2015 року]. І попри те, що з 
різних сторін вже звучать певні ініціативи про подо
вження цього терміну на наступний рік, не можна 
виключати й того, що може бути прийняте рішення 
про припинення угод чи про їхній перегляд.

Подруге, у риториці, яка лунає по той бік 
фронту, прослідковується досить чітке розчару
вання серед сепаратистів діями Росії. І вони всіляко 
намагаються привернути до себе увагу, тому що 
на фоні всіх останніх подій — як війни у Сирії, так і 
катастрофи літака з туристами — тема «ДНРЛНР» 
відходить на третійчетвертий план. Тобто з понов
ленням бойових дій намагаються знову повернути 
тему Донбасу в інформаційний простір і, відповідно, 
привернути увагу російського керівництва до неї.

Потретє, з військової точки зору, це може бути 
спосіб виявлення слабких місць в українській обо
роні для можливої масштабнішої ескалації, якщо 
такі плани існують.

А що стосується повідомлень про підкріплення, 
то вони постійно надходять з різних джерел, і важко 

сказати наскільки вони є достовірними. Але ще раз 
наголошую, це загострення очевидно пов’язане 
з Мінськими угодами і з тими переговорами, які 
зараз ведуться у нормандському форматі. Тобто це 
класичний спосіб підняття ставок на переговорах.

Виходячи з того, що як Мінськ1, так і Мінськ2 
є абсолютно безперспективним шляхом, то, відпо
відно, і перспективи цих переговорів є дуже сум
нівними. Тут варто також зауважити, що те умовне 
припинення вогню, яке наступило у перших числах 
вересня, жодним чином не пов’язано з виконанням 
Мінських угод. Це просто була команда Путіна при
пинити вогонь, яка виконувалася майже у повному 
обсязі, принаймні кілька тижнів.

Крім того, виконання Мінських угод у тій послі
довності, в якій вони виписані, несе більшу шкоду 
для України, ніж потенційний зрив цих угод. Ідеться 
про проведення виборів і дефакто легалізацію 
антиукраїнського режиму на цих територіях без від
новлення контролю над кордоном, без виведення 
російських військ і без роззброєння найманців і 
незаконних формувань. Тож зараз, оскільки помилка 
була допущена раніше самим фактом підписанням 
цих угод, основні зусилля нашої дипломатії мають 
бути направлені на те, щоб уникнути звинувачень 
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з боку наших західних партнерів у тому, що Мінські 
угоди не були виконані з вини України. Це максимум, 
чого можна досягти позитивного у цій ситуації.

Спостерігаючи за перебігом цих переговорів, 
виникає таке враження, що кожен наступний раунд 
переговорів, його результат — це примушення Укра  
їни зробити чергові поступки. І цей тиск на Україну з 

боку західних партнерів чинитиметься й надалі. А чи 
зуміє Україна цьому протистояти, чи зможе достат
ньо аргументовано відстоювати власні національні 
інтереси — це залежить від наших перших осіб.

Повна версія тексту
Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної  

безпеки Центру Разумкова Олексій МЕЛЬНИК

Директор військових програм  
Центру Разумкова  

Микола СУНГУРОВСЬКИЙ

Поки що не видно масштабної ескалації. Але є 
висока ймовірність того, що вона відбудеться. Путін від 
своєї мети не відмовлявся і не збирається відмовля
тися. Більше того, чутки про те, що проект «Новоросія» 
закритий, мені здається, не справджуються. Проект не 
закритий.

Не хотілося би, щоб такий варіант розгортався, але 
за допомогою українських же непорозумінь у партій
ному середовищі, яке використовуватимуть для дес
табілізації ситуації, можливе таке, що Україні викрутять 
руки і змусять провести вибори в окремих регіонах 
Луганської і Донецької областей. Після чого Путін вва
жатиме, що ці утворення легалізовані і дозріли для 
того, щоб попросити у нього допомоги. До них можуть 
приєднатися і регіони, де колишні регіонали отримали 
більшість. Цього дуже не хотілося б. Але зараз ми, на 
жаль, граємо на руку агресорові.

Зараз відбувається ситуативне реагування. Сто 
совно масштабної ескалації, то Путін чекатиме, чи 
буде прийнято рішення про проведення виборів чи ні.

Наша поведінка з військової точки зору правильна. 
Ми йдемо на виконання всіх вимог Мінських угод. Але 

Варто відзначити зниження ролі ООН у міжнарод
них відносинах, що говорить про падіння ефектив
ності світової системи безпеки. 

З 76 конфліктів, які відбулися у світі за 20032012 рр., 
лише з приводу 25ти була прийнята резолюція ООН. 
Тобто 51 конфлікт у світі взагалі не був розглянутий. 
З 18 воєн ООН розглянула лише 7.

У VI і VII розділах Статуту ООН передбачені різні 
види реакції на конфлікти. Від «звернути увагу» 
чи «рекомендувати країнам дії із запобігання кон
флікту», до «примушення до миру». «Останньою мож
ливістю Рада Безпеки скористалася лише тричі. 
Всі інші спроби були заветовані здебільшого з боку 

було б добре, щоб ці угоди стосувалися не лише від
ведення озброєння, але і відведення військ. Тоді буде 
хоч якась надія, що припиняться провокаційні дії. 
Якщо війська не будуть виведені, то поточна ситуація 
залишиться незмінною.

Стосовно нашої поведінки не з військової точки 
зору, то раз вже ми називаємо війну війною, то необ
хідно оголошувати воєнний стан, який вимага
тиме консолідації всіх сил. Проведення виборів — це 
роз’єднання сил держави за партійними ознаками. Ми 
добиваємося зворотного ефекту. Потрібно прийняти 
рішення: «так» чи «ні». Потрібно керуватися політич
ною волею й інтересами країни, а не окремої політич
ної групи.

Повна версія тексту

США (стосовно палестиноізраїльского конфлікту), 
Китаєм і Росією.

Україні торік потрібно було спробувати через 
Раду Безпеки ООН всупереч прогнозованому вето 
Росії винести на голосування питання про визна
ння РФ агресором або стороною конфлікту в Україні. 
Якби таке визнання було прийняте на Генеральній 
Асамблеї, то Росія втратило би право вето стосовно 
цього конфлікту (згідно зі ст. 27 Статуту ООН). Таким 
чином можна було ізолювати Росію в ООН.

Повна версія тексту
Директор військових програм Центру Разумкова  

Микола СУНГУРОВСЬКИЙ

ПУТІН НЕ ВІДМОВИВСЯ ВІД СВОЄЇ МЕТИ НА ДОНБАСІ

ВЛІТКУ 2014 РОКУ УКРАЇНА ВТРАТИЛА НАГОДУ ЗМЕНШИТИ ВПЛИВ РОСІЇ В ООН

ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА — ЦЕ РЕАКЦІЯ ІСЛАМІЗМУ НА ДІЇ РОСІЇ В СИРІЇ
Остаточних результатів розслідування причин 

падіння російського літака, що слідував рейсом А321  
з Єгипту до СанктПетербурга, досі немає. Це ство
рює сприятливий грунт для поширення чуток і  
різних версій стосовно причин авіакатастрофи.

Така ситуація — сприятливий час, аби робити на 
поширюваних версіях різні кампанії: можна тиснути на 
конкурентів, можна тиснути на країни, які є конкурен
тами в туристичному бізнесі. Загалом це дуже вели
кий простір для фантазії, і ним часто користуються.

Проте якщо заборону на польоти до Єгипту вво
дить держава (причому не лише Росія, але й низка 
інших європейських держав), то це пов’язано з її від
чуттями стосовно безпеки польотів в ту чи іншу країну 

і побоюваннями, що рейс А321 дійсно впав через під
кладену вибухівку.

Якщо версія про бомбу підтвердиться, то, 
поперше, стане очевидно, що Єгипет не контролює 
доступ до свого повітряного простору і не здатний 
гарантувати належну безпеку польотів.

Подруге, це чітко свідчитиме про те, що падіння 
російського літака — це реакція ісламізму на дії Росії в 
Сирії. Як ми бачимо, терористи намагаються зробити 
свою акцію публічною, спробують привернути до неї 
увагу — звична тактика у таких випадках.

Повна версія тексту
Директор військових програм Центру Разумкова  

Микола СУНГУРОВСЬКИЙ

РІВНОВАГА СИЛ НА ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ ДОЗВОЛИТЬ ЗБЕРЕГТИ ПЕРЕМИР’Я НА ДОНБАСІ
Відновлення паритету військового балансу сил на 

лінії зіткнення є запорукою збереження перемир’я 
на Донбасі, цей чинник повинен лежати в основі 
поточних переговорів про мирне врегулювання вій
ськового конфлікту. 

Аналізуючи перебіг міжнародних переговорів з 
урегулювання військового конфлікту на сході України 
і виконання сторонами мирних домовленостей, варто 
зауважити, що якщо ми переходимо до якихось мир
них переговорів, то існують певні умови цього про
цесу. Якщо вони порушуються, то до сторін, які їх 

порушують, повинні застосовуватися, зокрема, і 
силові методи впливу. Мирні переговори не запере
чують використання сили: це один із заходів врегулю
вання, який використовується як елемент загальної 
технології. Посередник не обов’язково нейтральний. 
Коли відбуваються мирні переговори, не йдеться про 
те, щоб забути, хто злочинець, а хто країнажертва. 
Йдеться про відновлення справедливості і про непо
вторення насильства.

Коли ми говоримо про спроби передати Україні 
якесь оборонне озброєння, то йдеться про те, що 

http://tsn.ua/politika/zagostrennya-na-donbasi-eksperti-rozpovili-pro-prichini-ta-naslidki-eskalaciyi-boyovih-diy-531207.html 
http://mignews.com.ua/ukraine/7746101.html
http://delo.ua/ukraine/oon-terjaet-svoju-effektivnost-organizacija-ne-rassmotrela-dve-t-306901/?supdated_new=1447230881
http://nv.ua/opinion/sungurovskij/chto-vskroet-versija-o-bombe-na-bortu-a321-79062.html
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необхідно відновити паритет у військовому балансі 
сил на лінії зіткнення. Тому що цей паритет не дає 
жодній стороні дестабілізувати ситуацію і є гарантом 
перемир’я. Баланс сил — це завжди дуже складно, 
тут немає простих відповідей і немає простих рішень.

Повна версія тексту
Директор військових програм 

 Центру Разумкова  
Микола СУНГУРОВСЬКИЙ

Науковий консультант з економічних 
питань Центру Разумкова  

Володимир СІДЕНКО

НЕЕФЕКТИВНА СУДОВА СИСТЕМА ДОСІ УСКЛАДНЮЄ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

РОСІЙСЬКА ОКУПАЦІЯ КРИМУ ЗАВДАЛА ЗНАЧНИХ ЗБИТКІВ ДОБУВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

У рейтингу ведення бізнесу Світового банку (Doing 
Business  2015) Україна покращила свої позиції на 13 
пунктів: ми перемістилися з 96го місця торік на 83є у 
2015 році. Експерти Світового банку відзначили, що клю
човою реформою, яка сприяла підвищенню України в 
рейтингу, стало спрощення реєстрації бізнесу.

Сьогодні для того, щоб зареєструвати бізнес в 
Україні, потрібно всього лише 7 днів і 4 процедури. Лише 
29 держав світу можуть похвалитися тим, що відкрити 
бізнес у них легше, ніж у нас. 

Переміщення вгору в рейтингу не дозволяє гово
рити про те, що країна посідає вигідні позиції. У нас як і 
раніше дуже неефективна судова система, зокрема і в 
плані захисту прав бізнесменів у судах. Робити це дуже 
складно і вкрай дорого. Важливість судової реформи 
доводить той факт, що в Сінгапурі, який очолює рей
тинг, зразкова судова система, яка ефективно вирішує 

НАК «Нафтогаз України» має намір подати у міжна
родний арбітраж позов з приводу втрат компанії внаслі
док російської окупації Криму. За даними компанії, сума 
втрачених активів разом зі сумнозвісними «вежами Бойка» 
наприкінці 2013 року становила майже 20 млрд. гривень.

Загальні втрати НАК «Нафтогазу» внаслідок окупації 
Криму оцінити досить складно. У такому випадку необхідно 
враховувати і ті мільярди доларів, які були витрачені на 
розробку родовищ. Крім того, шельф Чорного моря має 
величезні запаси вуглеводневої сировини.

бізнесконфлікти. За термінами сплати податків ми 
удвічі відстаємо від середнього показника у Європі. 
Процедура оформлення контрактів і митного контролю 
втричі довша, ніж у ЄС. Не всі ті реформи, які прийняті на 
рівні закону, втілені в життя. Результати їх імплементації, 
ймовірно, будуть помітні трохи згодом. Крім того, в рей
тингу зовсім не враховується наявність корупції і тіньо
вого обігу засобів, зокрема і при сплаті податків. Отже, 
Україну чекає ще багато роботи для поліпшення умов 
ведення бізнесу.

Повна версія тексту

Повна версія тексту

Однією з умов відновлення економічного зрос
тання України у 2016р. є недопущення розширення 
російської агресії на Донбасі. Якщо ж конфлікт 
знову загостриться, питання розвитку і зростання 
економіки знову перетворяться на невизначену 
перспективу.

Якщо економіка залишиться стабільною, валют
ний курс зможе коливатися у невеликому діапазоні 
і з незначними тенденціями до девальвації. Таким 
чином, озвучений Міністерством фінансів курс  
24 гривні за долар, який вони планують закласти до 
бюджету 2016 р. достатньо реальний. Якщо цього 
року ми маємо, скажімо, 22 гривні за долар, то  
24 гривні за долар у наступному році свідчать про 
невелику девальвацію.

Таким чином, за умов відносної стабільності 
проект бюджету з курсом 24 гривні за долар не 
виглядає утопічним. Проте він лишається досить 
оптимістичним.

Поперше, Україна лише починає процес врівно
важення зовнішньоторгівельного балансу. Оскільки 

економіка все ще слабоконкурентна, а експорт  
вузькоорієнтований, надходження до резервів і мож
ливості для збалансування зовнішньої торгівлі не 
видаються безумовними. 

Подруге, незважаючи на те, що ми домовилися 
про реструктуризацію зовнішнього боргу, процентні 
виплати залишаються. Валютні резерви країни все 
ще на низькому рівні, і вони недостатні для макрое
кономічної стабільності.

Загалом дві головні умови для макроекономіч
ної і валютної стабільності — це недопущення роз
ростання військової агресії і внутрішньополітичне 
врегулювання.

Повна версія тексту

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ НА ДОНБАСІ

Директор економічних програм  
Центру Разумкова  

Василь ЮРЧИШИН

Якщо реформа, спрямована на децентраліза
цію, почне працювати, тоді ми можемо сподіватися, 
що трикутник «зобов’язання — повноваження — 
ресурси» не буде розірваний. У регіонів з’являється 
потреба, необхідність і можливість вийти на новий 
рівень планування і програмування.

Регіони мають бути долучені до державних інф
раструктурних проектів, не локального, а систем
ного характеру. Як приклад варто навести Одеську 
область, яка стане ключовою у проекті Великого шов
кового шляху. Перед західними регіонами України, 

 зараз відкриваються перспективи для транскор
донної співпраці з Євросоюзом. Зона вільної тор
гівлі відкриває нові можливості для інвестування в ці 
регіони, а потім і для експорту наших товарів у країни 
Європи.

Децентралізація даватиме свої плоди. На рівні 
регіонів значно легше забезпечити прозорість 
бюджетів, громади можуть бути більш дієздатними.

Повна версія тексту
Директор економічних програм  

Центру Разумкова Василь ЮРЧИШИН

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ДОЗВОЛИТЬ ГРОМАДАМ ЕФЕКТИВНО КОНТРОЛЮВАТИ МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ

Економіка

Директор енергетичних програм  
Центру Разумкова  

Володимир ОМЕЛЬЧЕНКО

4

Енергетика

http://interfax.com.ua/news/press-conference/302565.html
http://www.aif.ua/money/economy/doing_business_vesti_biznes_v_ukraine_stalo_proshche
http://apostrophe.com.ua/article/business/energy/2015-11-04/za-kryim-otvetyat-ukraina-sobiraetsya-otsudit-u-rossii-ogromnyie-dengi/2531
http://nv.ua/opinion/yurchyshyn/mvf-pod-voprosom-chego-zhdat-ot-valjuty-v-2016-godu-78510.html
http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/pro-tyh-hto-zrobyt-ukrayinu-bagatoyu
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Дослідження проведені соціологічною служ
бою Центру Разумкова 21 26 листопада 2014р. та  
2227 травня 2015р. Під час обох досліджень було 
опитано понад 2000 респондентів віком від 18 років 
у всіх регіонах України, за винятком Криму та оку
пованих територій за вибіркою, що репрезентує 
доросле населення України за основними соціально 

демографічними показниками. Теоретична похибка 
вибірки (без врахування дизайнефекту) не перевищує 
2,3% з імовірністю 0,95. 

Більш докладно з результатами соціологічних 
досліджень, проведених Центром Разумкова, можна 
ознайомитися на нашому сайті http://www.razumkov.
org.ua. 

Соціологія

31 серпня 2015р. Верховна Рада вносила поправки 
до Конституції України. Чи знаєте Ви про це?

% опитаних

Чи брали Ви якимось чином участь 
у обговоренні цих поправок?

% опитаних

66,5%

33,1%

0,4%

Не відповіли

Ні

Так

14,5%
Ви в цілому підтримуєте чи не підтримуєте
запропоновані поправки до Конституції? 

% опитаних

17,0%

18,1%

14,0%

4,0%Повністю підтримую

Скоріше підтримую

Скоріше не підтримую

Зовсім не підтримую

46,9%Важко відповісти

14,5%
Наскільки добре Ви знайомі 

зі змістом цих поправок? 
% опитаних

43,9%

27,9%

23,6%

4,4%Добре знайомий

Дещо чув

Майже нічого
 не знаю

Зовсім нічого
не знаю

0,3%Не відповіли

14,5%Важко відповістиЯким чином повинні прийматися поправки до Конституції?
% опитаних

37,2%

3,6%

0,6%

41,5%Президентом і Парламентом, але після
широкого громадського обговорення

На всенародному референдумі

Президентом і Парламентом,
без залучення громадськості

Іншим чином

17,2%Важко відповісти

35,6% 62,3%

Не брав
і не хотів брати участі

Не брав, хоча хотів би
взяти участь

Так, брав

0,2%

1,9%

Не відповіли

Чи підтримуєте Ви внесення такого положення до Конституції: “Особливості здійснення місцевого 
самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом”?

% опитаних

24,2%

44,4%

Не підтримую

Підтримую

31,4%

Важко відповісти, не відповіли



 
 

Події Центру Разумкова
ЗУСТРІЧ З КООРДИНАТОРОМ ІНСТИТУТУ 
CХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

9 листопада 2015р. у Центрі Разумкова відбу
лася зустріч між представниками Центру та коорди
натором Інституту cхідноєвропейських досліджень 
(Польща) з питань України, колишнім послом Польщі 
в Україні Яцеком Ключковським. З боку Центру 
Разумкова в зустрічі брали участь генеральний 
директор А.Рачок, заступник генерального дирек 
тора з аналітичної роботи, директор політико 
правових програм Ю.Якименко, провідний експерт 
політикоправових програм В.Замятін.

Євразій ським Економічним Союзом», що прохо
дила у період з 2 по 5 листопада 2015р. у містах 
Тбілісі, Кутаїсі, Ахалцихе, Горі та Марнeулі (Грузія). 
Організатор конференції – Фонд Фрідріха Науманна за 
Свободу (Friedrich Naumann Foundation For Freedom).

Головним предметом дискусії став аналіз потен
ційних вигод та втрат інтеграції Грузії у Європейський 
Союз/Євразійський Економічний Союз при здійсненні 
зовнішньої торгівлі, руху капіталів та вільному пересу
ванні осіб. Попри сьогоднішню високу увагу вищого 
керівництва Грузії приєднатися до Європейського 
Союзу, дані соціологічних досліджень свідчать, 
що останнім часом збільшилася частка населення 
(31% респондентів), що бажає бачити свою країну у 
Євразійському Економічному Союзі. Натомість, пред
ставник Болгарії, чия країна є членом ЄС у диску
сіях стосовно перспектив подальшої інтеграції Грузії 
у європейський простір наголошував на європей
ських цінностях, які може отримати країна: дотри
мання прав людини, добробут, формування ринкової 
економіки та становлення сильного підприємниць
кого класу, мир та безпека, парламентська демокра
тія і верховенство права, відповідальність і соціальна 
справедливість, розвинуте громадянське суспільство.

Визнаючи тісний зв’язок між низкою країн (зокрема, 
Вірменії та Білорусі) та Росією в економічній, енерге
тичній та військовій сферах, більшість учасників диску
сії наголошували на тому, що остання вносить дестабі
лізуючий ефект у відносинах з Європейським Союзом 
та не дозволяє на повну використовувати ті вигоди, які 
може отримати кожна з країн у співпраці з західними 
партнерами.
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Інформуємо Вас, що вийшов друком черго
вий номер журналу «Національна безпека і оборона» 
№ 67, 2015, підготовлений за результатами про
екту «Партійна система України до і після Майдану: 
зміни, тенденції розвитку, суспільні запити», здійсне
ного Центром Разумкова спільно з Представництвом 
Фонду Конрада Аденауера в Україні. 

В журналі містяться аналітична доповідь Центру 
Разумкова, позиції лідерів політичних сил, оцінки 
фахівців, результати експертного та загально
національного опитувань, виступи учасників 
Міжнародного круглого столу «Партійна система 
України на сучасному етапі: виклики, проблеми, 
суспільні очікування» (м.Київ, 16 вересня 2015р.), а 
також статті зарубіжних експертів.  

Сподіваємось, що дане дослідження буде корис
ним для всіх, хто цікавиться проблемами станов
лення партійної системи України.

Електронну версію журналу в форматі PDF можна 
знайти за посиланням: http://www.razumkov.org.ua/
ukr/journal.php?y=2015&cat=217
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Під час розмови обговорювалися, зокрема, можли
вості співпраці між Центром Разумкова та Інститутом 
східноєвропейських досліджень у підготовці й про
веденні чергового Форуму ЄвропаУкраїна, який пла
нується в січні 2016р. у м. Лодзь (Польща).
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЩОРІЧНИКА СІПРІ 2014: 
ОЗБРОЄННЯ, РОЗЗБРОЄННЯ 
ТА МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА

9 листопада 2015р. відбулася презентація 15го 
україномовного видання Щорічника СІПРІ 2014: 
Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека.

Хронологічний період, охоплений виданням, 
завершується початком 2014р. – моментом заро
дження російськоукраїнського конфлікту, який карди   
нально змінив безпекову ситуацію на Європейському 
континенті та у глобальному вимірі. Матеріали «дово
єнного» Щорічника СІПРІ 2014 читаються сьогодні з 
особливим інтересом. Висновки дослідників СІПРІ 
стосовно тенденцій розвитку безпекової ситуації, 
можливих наслідків нарощування воєнних витрат 
одними країнами та скорочення іншими виглядають 
на цей час ще більш актуальними. 

Щорічник готується Стокгольмським міжнарод
ним інститутом дослідження миру (СІПРІ) з 1969р. 
і сьогодні визнається одним із найбільш авто
ритетних джерел інформації у сфері міжнародної 
безпеки. 

Українське видання Щорічника СІПРІ здійсню
ється з 2000р. Центром Разумкова за фінансо
вої підтримки Уряду Швейцарії та надається без
коштовно центральним органам влади, провідним 
вузам, публічним бібліотекам

Переглянути Щорічник СІПРІ-2014
УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ «ЄВРОПА У ВАЛІЗІ: ГРУЗІЯ/
ПІВДЕННИЙ КАВКАЗ МІЖ ЄВРОПЕЙСЬКИМ 
СОЮЗОМ, КРАЇНАМИ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА 
ТА ЄВРАЗІЙСЬКИМ ЕКОНОМІЧНИМ СОЮЗОМ»

Експерт економічних програм Центру Разумкова 
Катерина Маркевич взяла участь у Програмі «Європа 
у валізі: Грузія/Південний Кавказ між Європейсь 
ким Союзом, країнами Східного партнерства та 
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