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Головні. позитиви. від. формування. нового. уряду.—. це. врегулювання. трива-
лої.політичної.кризи.і.шанс.на.відновлення.дієздатності.влади..В.умовах,.у.яких.
зараз.перебуває.Україна,.поглиблення.кризи.могло.би.мати.більш.ніж.серйозні.
наслідки..Формування.Кабміну.означає.і.те,.що.питання.з.достроковими.вибо-
рами.поки.що.відкладається.

Із.зовнішньополітичної.і.зовнішньоекономічної.точки.зору.—.теж.позитив..Це.
знак.для.наших.іноземних.партнерів,.що.Україна.впоралася.з.внутрішньою.тур-
булентністю. і. готова. далі. активно. працювати. над. порядком. денним. євроінте-
грації..Київ.показав,.що.може.виходити.з.кризових.ситуацій,.а.українська.еліта.
може.досягати.компромісів.

Що.стосується.складу.уряду:.якщо.поглянути.яким.чином.він.формувався,. і.
що.врешті-решт.вийшло,.стає.цілком.зрозуміло,.що.криза.мала.суто.політичні.
причини.. Йдеться. не. про. результати. діяльності. попереднього. Кабміну,. які-
небудь.його.прорахунки,.а.про.амбіції,.симпатії.й.антипатії.політиків.найвищого.
рівня.

НЕ ВАРТО ОЧІКУВАТИ ВІД УРЯДУ ГРОЙСМАНА 
ЧОГОСЬ ПРИНЦИПОВО НОВОГО

Заступник генерального директора – 
директор політико-правових 

програм Центру Разумкова 
Юрій ЯКИМЕНКО

Тому. наївно. було. чекати. якоїсь. нової. якості.
нового. складу. Кабінету. міністрів.. Це. чистий.
продукт. політичного. компромісу.. Тому. чекати.
прориву.від.уряду.в.цьому.складі.не.доводиться.в.
принципі..

Діяльність.цього.уряду.обумовлена.коаліційною.
угодою,. загальнополітичним. порядком. денним,.

домовленостями. з. міжнародними. партнерами. і.
донорами.

У. зв’язку. з. цим. у. нового. Кабміну. виник-
нуть. ті. ж. проблеми,. що. і. в. попереднього.. Так. чи.
інакше,. доведеться. продовжувати. політику. обме-
ження.витрат,.зробити.ще.один.крок.у.підвищенні.
тарифів..Водночас,.оскільки.уряд.новий,.то.насе-
лення. чекатиме. від. нього. інших,. популярніших.
рішень.. Від. нього. чекатимуть. і. дій,. спрямова-
них. на. стимулювання. економічного. розвитку.. Це.
серйозні. очікування,. і. це. досить. непроста.
ситуація.для.Кабміну.

Повна версія тексту

ЯК УКРАЇНСЬКІ ПОЛІТИКИ ВИКОРИСТАЮТЬ ГОЛЛАНДСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ У СВОЇХ ЦІЛЯХ

З. точки. зору. змістовного. порядку. денного,.
для. української. влади. наслідки. нідерландського.
референдуму.не.нестимуть.якихось.принципових.
змін,. тому. що. Угода. про. асоціацію. з. ЄС. продо-
вжує.діяти,.і.референдум.цю.ситуацію.не.змінить.

Але. результати. цього. референдуму. можуть. і.
повинні. стати. стимулом. для. Києва,. щоб. актив-
ніше.і.послідовніше.робити.кроки,.які.передбачені.
Угодою..

Поза.сумнівом,.що.вибір.голландців.відіб’ється.
на.внутрішньополітичних.моментах.в.Україні.і.буде.
використаний. як. елемент. внутрішньополітичного.
дискурсу.і.боротьби.

Насамперед. результати. референдуму. будуть.
використані. і. вже. використовуються. для. критики.

влади:. що. саме. її. непослідовність,. недостатність.
проведених. реформ,. корупція. й. інші. негативні.
аспекти.привели.до.таких.наслідків.

Результати. цього. референдуму. будуть. вико-
ристані. орієнтованими. на. Росію. політичними.
силами..Це.робитиметься.для.того,.щоб.ослабити.
прозахідні.настрої.в.суспільстві,.аби.в.перспективі.
підсилити.проросійські..Внести.сумніви.в.доціль-
ність. і. реалістичність. європейського. вибору.
України.—.така.мета.може.переслідуватися,.і.цей.
аспект. найбільш. небезпечний. для. подальшого.
розвитку.України.

Повна версія тексту

Заступник генерального директора – директор політико-правових 
програм Центру Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО

http://www.segodnya.ua/opinion/yakimenkocolumn/chas-ch-dlya-kabmina-groysmana-nastupit-v-noyabre-dekabre-708454.htm
http://www.segodnya.ua/opinion/yakimenkocolumn/kak-ukrainskie-politiki-vospolzuyutsya-gollandskim-referendumom-v-svoih-interesah-706175.html
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УРЯД ГРОЙСМАНА ЗДАТЕН ДОСЯГНУТИ ПЕВНИХ УСПІХІВ, 
АЛЕ НА ПРОРИВ ОЧІКУВАТИ НЕ ВАРТО

Після. обрання. прем’єр-міністром. Володимира.
Гройсмана.він.деякий.час.буде.лояльний.президен-
тові,. оскільки. він. представляє. його. політичну. силу..
Не.варто.також.забувати,.що.його.призначення.було.
побажанням. президента.. З. іншого. боку,. він. моло-
дий. і.амбітний,.тому.рано.чи.пізно.йому.стане.тісно.
знаходитися. у. цих. рамках.. До. того. ж. у. діяльності.
уряду. є. безліч. нюансів,. які. навряд. чи. збігатимуться.
з.баченням.президента.і.його.оточення.

Разом. з. цим. призначення. Гройсмана. дозволить.
на.кілька.місяців.уникнути.позачергових.парламент-
ських. виборів,. а. далі. все. залежатиме. від. діяльності.
уряду.. Зараз. фіксується. падіння. довіри. до. влади. в.
цілому,. включаючи. президента,. уряд,. парламент. і.
навіть.місцеві.органи.влади.

Від. нового. уряду. варто. чекати. інтенсивної.
роботи. відносно. виконання. Україною. асоціації. з.

Європейським. Союзом,. а. також. окупованих. тери-
торій.Криму.і.Донбасу..Тут.можуть.бути.певні.успіхи,.
але.прориву.чекати.не.варто..

Ми. повинні. враховувати,. що. в. цього. уряду. нема.
жодних. 100. днів. і. навіть. місяця. на. якесь. розгойду-
вання..Він.поставлений.у.дуже.важку.ситуацію.і.дуже.
багато. що. буде. зрозуміло. впродовж. найближчого.
часу.

Повна версія тексту

К ОСЕНИ 2016г. НЕ ИСКЛЮЧЕНА СЕРЬЕЗНАЯ ЭСКАЛАЦИЯ КОНФЛИКТА* 

Действия. Кремля. в. отношении. Украины. (Крым,.
Донбасс),. расширение. географии. и. повышение.
уровня. его. активности. на. международной. арене.
свидетельствуют. о. том,. что. Путин. не. отказался. от.
своих. далеко. идущих. целей.. Берусь. предположить,.
что. и. тема. «Новороссии»,. если. и. отодвинута,. то. не.
далеко. и,. весьма. вероятно,. может. всплыть. вновь,.
возможно,. под. новым,. не. испоганенным,. в. отличие.
от.старого,.брендом...

Многие. эксперты,. как. отечественные,. так. и.
зарубежные,. сходятся. на. том,. что. Минский. про-
цесс.-. это. путь. в. никуда.. Более. того,. его. цели-
результаты. в. том. виде,. в. каком. они. прописаны. в.
итоговом. Протоколе,. являются. губительными. для.
Украины..

Если.попробовать.наложить.события.в.Донбассе.
на. временную. сетку. политических. процессов,.
то. ближайшими. ключевыми. событиями. будут.
рассмотрение. ЕС. вопроса. о. продлении. санк-
ций. против. России. (напомним,. что. санкции. по.
вопросу. аннексии. Крыма. действуют. до. 23. июня,.
секторальные.ограничительные.меры.–.до.31.июля,.
а.индивидуальные.санкции.–.до.15.сентября.2016г.),.
а.также.сентябрьские.выборы.в.российскую.Госдуму..
Подготовка. к. этим. событиям. во. многом. и. опреде-
ляет.характер.действий.Кремля..

Говоря. о. предстоящих. в. России. выборах,.
уместно.заметить,.что.в.соответствии.с.российской.

традицией. победительницей. становится. партия,.
представившая. избирателям. ожидаемые. ими.
«подарки».. Судя. по. контенту. российских. СМИ,. и.
Кремль,.и.российского.избирателя.вполне.бы.устро-
ила.Украина..

Если. же. на. политическом. поприще. ожидаемых.
успехов. добиться. не. удастся,. не. исключено,. что.
Кремль.прибегнет.в.«жесткому».сценарию..Говоря.о.
готовности.Кремля.к.такому.шагу,.не.стоит.забывать.
о. запланированных. на. август. широкомасштабных.
учениях. «Кавказ-2016». в. непосредственной. бли-
зости.к.границам.Украины.

В. рамках. вышеупомянутого. сценария. наступле-
ния.следует.ожидать.сразу.по.нескольким.фронтам:.
не. только. прямое. столкновение. противоборствую-
щих. войск,. но. и. приведение. в. действие. подготов-
ленной. агентурной. сети. в. тылу,. существенная. дес-
табилизация.ситуации.внутри.Украины,.доведенная.
до.бунтов.в.отдельных.регионах..

Повна версія тексту

*стаття подається мовою оригіналу

НАРАЗІ УКРАЇНА ЗМУШЕНА ПОЄДНУВАТИ КОНТРАКТНУ СЛУЖБУ З ПРИЗОВОМ ДО ВІЙСЬКА

Сьогодні.в.Україні.формується.резерв.військових-
контрактників. при. збереженні. призову. на. строкову.
службу..

У. мирний. час. можна. було. би. розглядати. різні.
варіанти.розвитку.збройних.сил,.але.в.нинішніх.умо-
вах. одними. контрактниками. не. обійтися.. Резерв.
потрібно. формувати. не. лише. на. основі. контракту,.
але. і. з. числа. демобілізованих. військовослужбовців..
Аби. забезпечити. належний. рівень. обороно-.
здатності,.необхідно.задіювати.всі.ресурси.

Контрактна. служба. передбачає. забезпечення.
досить. привабливого. соціального. пакету. і. висо-
кого. рівня. бойової. підготовки,. а. також. оснащення.

сучасними. зразками. озброєння.. Це. професіоналі-
зація. армії.. Очевидно,. що. в. держави. немає. засобів.
на. забезпечення. всеосяжного. соціального. пакету.
для. військовослужбовців.. У. такій. ситуації. сус-.
пільство. і. країна. виїжджає. на. патріотизмі.. Діватися.
просто. нікуди.. Навпаки,. потрібно. вітати. ті. зусилля.
громадських. організацій,. які. пропонують. підста-
вити. владі. своє. плече,. готові. зайнятися. військово-
патріотичною. підготовкою. і. формуванням. сил.
самооборони.

Повна версія тексту
Директор військових програм 

Центру Разумкова Микола СУНГУРОВСЬКИЙ  

Національна безпека і оборона

Провідний експерт 
політико-правових програм 

Центру Разумкова Віктор ЗАМЯТІН

Директор військових програм 
Центру Разумкова 

Микола СУНГУРОВСЬКИЙ  

http://www.ostro.org/general/society/news/497208/
http://www.uceps.org/ukr/article.php?news_id=1304
http://nv.ua/opinion/sungurovskij/i-prizyv-i-kontrakt-kak-zashchitit-ukrainu-111740.html
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БЕЗ ВИЗНАННЯ СТАНУ ВІЙНИ З РОСІЄЮ УКРАЇНА 
НЕ ЗМОЖЕ ВРЕГУЛЮВАТИ КОНФЛІКТ НА ДОНБАСІ

Напередодні. виповнилося. рівно. два. роки. з. того.
дня,.як.в.о..Президента.України.Олександр.Турчинов.
оголосив. про. початок. антитерористичної. операції.
на. сході. країни.. На. той. момент. це. рішення. –.
і. про. початок. операції,. і. про. визначення. її. саме.
як. антитерористичної. –. очевидно,. було. найбільш.
оптимальним..

Водночас. вже. за. місяць. після. початку. операції.
стало.зрозуміло.–.цей.формат,.м’яко.кажучи,.не.від-
повідає.характеру.бойових.дій.на.Сході..

Після. інаугурації. президента. Порошенка. настав.
час,. коли. потрібно. було. негайно. переходити. від.
формату.антитерористичної.операції.до.оголошення.
воєнного.стану.на.цих.територіях..Однак.новообра-
ний.президент.цього.не.зробив..Наступні.два.місяці.
були.справді.обнадійливими,.але.у.серпні.2014.року.
відбулося. відкрите. військове. вторгнення,. поча-
лися. масовані. артилерійські. обстріли. з. території.
РФ.. Ознаки. відкритої. агресії. Росії. стали. абсолютно.
очевидними.

Попри.це.президент.не.спромігся.перевести.АТО.
у. формат,. який. би. відповідав. дійсності.—. у. формат.

оборони.України.від.зовнішньої.агресії,.тобто.у.фор-
мат. війни.. Звичайно. це. не. вирішить. усіх. проблем,.
але. принаймні. покладе. край. тій. абсурдній. ситуації,.
коли.йде.війна,.а.Україна.прагне.торгувати.з.Росією,.
ніби.нічого.й.не.сталося.

Підбиваючи. підсумки. двох. років. проведення.
АТО,. головне,. на. що. хочеться. звернути. увагу.—.
це. на. те,. що. ще. не. пізно. назвати. речі. своїми. іме-
нами,. привести. формальну. сторону. у. відповідність.
з. реаліями.. Тобто. завершити. процес. визнання. РФ.
як. агресора,. стану. війни,. окупованих. територій..
Антитерористична.операція.не.може.тривати.роками.
за.визначенням.

Повна версія тексту

ДЛЯ РЕФОРМИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ НЕОБХІДНА ТІСНА СПІВПРАЦЯ КАБМІНУ, 
НАЦБАНКУ І ВЕРХОВНОЇ РАДИ 

Для. реформування. фінансового. ринку. насам-
перед. необхідна. стабілізація. макроекономічного.
середовища..

Поступово. депозити. населення. починають.
повертатися. в. банки.. Тобто. основа. для. подальших.
дій. є.. Якщо. банківська. система. відчує,. що. правила.
гри. прозорі. і. дають. можливість. отримати. позитивні.
фінансові. результати,. то. відбудеться. відновлення.
кредитування.реального.сектору..

Для. реалізації. реформи. банківського. сек-
тору. необхідна. тісна. співпраця. Кабміну,. Нацбанку. і.
Верховної. Ради.. Але. в. цьому. владному. трикутнику.

триває. конфронтація.. Наприклад,. НБУ. різко. роз-
критикував. розроблену. профільним. комітетом.
ВР. стратегію. розвитку. банківської. системи. до.
2020. року.. Тобто. знову. конфлікт. інтересів. замість.
взаєморозуміння.

Повна версія тексту

ХОЧА ГРИВНЯ ЗРОСТАЄ, УКРАЇНА ЗАРАЗ НЕ МОЖЕ ВІДМОВИТИСЯ ВІД СПІВПРАЦІ З МВФ

Останні. місяці. українська. валюта. демонструє.
зростання.. Однак,. фундаментальних. факторів,. які.
дозволили. б. говорити. про. системне. зміцнення.
гривні,.на.мій.погляд,.немає.

Останнім. часом. в. Україні. склалася. досить. пара-
доксальна. ситуація:. ми. вже. майже. півроку. живемо.
без.коштів.МВФ.(відповідно,.кошти.інших.міжнарод-
них.фінансових.інституцій.також.обмежені),.а.націо-
нальна.валюта.демонструє.тенденцію.до.зміцнення..

Однак.не.здивуюся,.якщо.через.один-два.тижні.зміц-
нення,.яке.ми.бачимо.сьогодні,.зміниться.незначним.
послабленням.. Думаю,. у. найближчі. місяці. ми. і. далі.
спостерігатимемо. такі. не. дуже. зрозумілі. коливання.
на. рівні. 30-50. копійок.. Це. радше. ситуативні. реакції.
на.ті.чи.інші.події.в.політиці.та.економіці.

Нам. потрібні. кошти. МВФ.. Чимало. країн. та. між-
народних. інституцій. дивляться. на. те,. як. країна. вза-
ємодіє. з. Фондом,. зокрема. як. виконується. про-
грама. співпраці.. Просто. так. відмовитися. від. коштів.
МВФ.ми.не.можемо,.оскільки.це.буде.означати,.що.
Україна.—.слабка.країна..

Припиняти. співпрацю. можна. тільки. в. тому.
випадку,. якщо. економіка. дійсно. почне. відновлюва-
тися..Тоді.уряд.разом.з.Фондом.має.зробити.відпо-
відну. заяву.. У. подібному. випадку. приплив. капіталу.
в.Україну.може.навіть.прискоритися,.оскільки.стане.
очевидно,.що.у.країни.є.ресурси.для.розвитку..

Повна версія тексту

Директор економічних програм Центру Разумкова 
Василь ЮРЧИШИН

Економіка

Співдиректор програм зовнішньої 
політики та міжнародної безпеки 

Центру Разумкова 
Олексій МЕЛЬНИК

Директор економічних програм 
Центру Разумкова 

Василь ЮРЧИШИН

http://tsn.ua/blogi/themes/o_voine/schobi-ne-bulo-ato-631094.html
http://economics.unian.net/other/1326222-groysman-otkryil-master-klass.html
http://nv.ua/ukr/opinion/yurchyshyn/transhu-nemaje-a-grivnja-zrostaje-108860.html


www.razumkov.org.ua 4

УКРАЇНСЬКА ВЛАДА МАЄ БУТИ ВІДКРИТОЮ І ЧЕСНОЮ 
НАВІТЬ ЯКЩО ЦЬОГО НЕ ВИМАГАЄ ЗАКОН

Перша. мета. реєстрації. бізнесу. в. офшорах.—. це.
мінімізація.податків,.але.не.обов’язково.кримінальна.
мінімізація.. Якраз. використання. різних. податкових.
режимів. у. різних. країнах. на. користь. бізнесу.—. це.
нормальна. діяльність,. може. йтися. про. вимогу. від-
критості.таких.операцій.

Водночас. морально-етичний. аспект,. особливо.
якщо. це. стосується. держави,. керівництво. якої.

оголосило. про. прозорість. і. добросовісність. викли-
кає. занепокоєння.. Керівництво. держави. має. бути.
позитивним.взірцем,.а.не.бути.причетними.до.таких.
дій,.навіть.якщо.вони.не.кримінальні.

Повна версія тексту
Директор економічних програм 

Центру Разумкова 
Василь ЮРЧИШИН

ЯК УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС ОСВОЮЄ ЗОНУ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄС

Поглиблена. та. всеосяжна. зона. вільної. тор-
гівлі. нівелювала. 97%. тарифів. на. українські. товари,.
а. середній. тариф. на. вітчизняний. експорт. знизився.
з. 7,5. до. 0,5%.. Натомість. ЄС. запровадив. тарифні.
квоти. на. 36. видів. товарів,. зокрема. м’ясо. птиці,.
молочні. продукти,. мед,. крупи,. борошно. тощо..
Це. означає,. що. після. використання. квот. україн-
ські. експортери. мають. сплачувати. ввізне. мито..
Оскільки. минуло. доволі. мало. часу. з. початку. запро-
вадження. ПВЗВТ,. робити. висновки. про. позитивні.
результати. чи. негативні. наслідки. зарано.. Хоча.
сьогодні. вже. є. певні. нарікання. з. боку. підприєм-
ців,. які. скаржаться. на. те,. що. український. бізнес.
отримав. частковий. доступ. до. європейського. ринку,.
а. не. вільну. торгівлю.. Найбільшу. проблему. ста-
новлять. квоти.. За. інформацією. Кабінету. Міністрів.
України,. за. перші. місяці. поточного. року. виробники.
цукру,.м’яса.птиці,.меду,.кукурудзи,.борошна.майже.
повністю.використали.квоту.

Як. засвідчує. Держстат. України,. у. січні. 2016. року.
експорт. товарів. до. країн. ЄС. становив. 950,9. млн..
доларів. (46,5%. від. загального. обсягу. експорту)..
Через. зниження. загального. рівня. експорту. частка.
ЄС. у. ньому. у. січні. зменшилася. на. 11,7%. порівняно.
із.січнем.2015.року,.хоча.ринок.ЄС.продовжує.посі-
дати. першу. позицію. серед. експортерів.. Доволі.
перспективним. поряд. з. м’ясомолочною. продук-
цією.є.ринок.органічної.продукції. (на.експорт.якої.в.
ЄС. встановлено. «нульові». ставки. і. не. поширюється.
квотування)..

Головною. перешкодою. у. позиціонуванні. укра-
їнських. товарів. на. європейському. ринку. є. спів-
відношення. «ціна.—. якість».—. забезпечення. рівня.
якості. вітчизняних. товарів. європейським. стандар-
там. і. відповідність. ціновим. очікуванням. європейців..
Серед. інших.—. незнання. системи. ціноутворення,.
дороговизна.міжнародної.логістики,.мовний.бар’єр,.
психологічний. чинник,. який. спрацьовує. при. виході.
за. межі. свого. регіону,. та. складність. у. пошуку. євро-
пейського. партнера.. Обмежувальними. чинниками.
комерційного. характеру. є. брак. засобів. для. дослі-
дження. експортних. ринків. і. просування. власних.
товарів.і.послуг.

Повна версія тексту

ЗЛИТТЯ ВЛАДИ І БІЗНЕСУ ДОСІ Є ОДНІЄЮ 
З НАЙБІЛЬШИХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНСЬКОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Однією. з. найбільших. проблем. української. енер-
гетики,. є. злиття. влади. та. бізнесу.. Йдеться. про. від-
стоювання. чи. представництво. високопосадов-
цями. інтересів. тих. чи. інших. бізнесових. груп.. Якщо.
не. вдасться. позбутися. цього. симбіозу,. боротьба. з.
корупцією.у.галузі.зведеться.до.імітації.

Між. тим. новий. уряд.—. продукт. фактично. тих.
самих.ключових.сил.попередньої.коаліції..Тож.є.сум-
ніви. у. здатності. нового. міністра. змінити. ситуацію..
Принаймні,.у.найближчому.майбутньому..

Водночас. нинішнє. керівництво. «Нафтогазу». є.
найбільш.проєвропейським.і.націленим.на.реформи,.
порівняно.з.попередніми..Також.відбуваються.пози-
тивні. зрушення. у. компанії,. зокрема,. зміни. в. нагля-
довій.раді..До.останньої,.яка.складатиметься.з.п’яти.
членів,.троє.з.яких.є.незалежними,.а.двоє.представ-
лятимуть.інтереси.держави,.увійшли.три.іноземці,.які.
мають.багатий.досвід.роботи.у.нафтогазовій.галузі.

Тінь. на. українську. енергетичну. галузь. кидає.
і. непрозорість,. зокрема. у. тарифних. формулах..

Експерт економічних програм 
Центру Разумкова 

Катерина МАРКЕВИЧ

Енергетика

http://www.radiosvoboda.org/content/article/27658637.html
http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/9650
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Соціальна політика

Нинішня. тарифікація. за. принципом. «витрати. плюс».
має. залишитися. у. минулому,. бо. серед. іншого.
не. сприяє. інвестиціям. та. впровадженню. новітніх.
технологій.

Ще. одна. проблема. українського. енергетич-
ного. комплексу.—. непрозорість. ринку. палива.. Це,.
своєю. чергою,. породжує. такі. явища,. як. контра-
банда,. поширення. контрафактної. продукції. та. без-.
контрольність. і,. на. додачу,. вкрай. низьку. якість.
палива..

Повна версія тексту

РЕФЕРЕНДУМ У НІДЕРЛАНДАХ НЕ ЗАГРОЖУЄ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Найближчим.часом.у.ЄС.буде.знайдений.компро-
міс.стосовно.України.з.урахуванням.інтересів.як.гол-
ландської.сторони,.так.і.позиції.України.і.ЄС..

Рішення. Голландії. продовжувати. переговори. за.
угодою. Україна-ЄС. жодним. чином. не. відіб’ється. ні.
на. європейських. перспективах. нашої. країни,. ні. на.
курсі. української. сторони:. угода. про. асоціацію. під-
писувалася. з. ЄС,. всі. країни. ратифікували. її.. Тому.
там.мова.йтиме.про.локальні.компроміси,.пов’язані.
саме. з. голландським. референдумом.. Таким. чином,.
можна.передбачати,.що.найближчим.часом,.до.ухва-
лення.рішення,.діятиме.режим.тимчасового.застосу-
вання.угоди.про.асоціацію.

У. цій. ситуації. можна. відзначити. два. моменти..
По-перше,. сам. референдум. у. Нідерландах.—. це. не.
зупинка.і.не.блокування.української.інтеграції,.це.не.
червоне. світло. для. угоди. про. асоціацію.. По-друге,.

мають. відбутися. переговори,. оскільки. прем’єр-
міністр. узяв. тайм-аут. для. обговорення. цього.
питання.з.ЄС.і.з.Україною.

Таким. чином,. очевидно,. що. це. питання. вирішу-
ватиметься. у. трикутнику.Амстердам.—. Брюссель.—.
Київ..Варіанти.можуть.бути.різні,.проте.я.думаю,.що.
рішення. найближчим. часом. буде. знайдено. з. ураху-
ванням.інтересів.як.голландської.сторони,.так.і.пози-
ції.України.і.ЄС.

Повна версія тексту

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА ПОВИННА СУПРОВОДЖУВАТИСЯ 
БОРОТЬБОЮ З ТІНЬОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Торік. Пенсійний. фонд. витратив. на. виплату. пен-
сій. приблизно. 265. млрд.. гривень,. з. яких. лише. 170.
млрд..—. власні. кошти.. Майже. 95. млрд.. довелося.
дофінансовувати. з. бюджету,. тобто. знову. ж. таки. з.
коштів.платників.податків..

Традиційно. Пенсійний. фонд. у. нас. дефіцит-
ний,. і. щороку. його. дефіцит. покривають. за. рахунок.
бюджету..Інша.річ,.що.маємо.проблеми.і.з.наповне-
нням. бюджету.. Одна. з. основних. наших. проблем.—.
стрімке. старіння. населення.. Це. проблема. не. лише.
України,.а.й.багатьох.країн.Європи..Але.у.нас,.окрім.
демографічної.проблеми,.є.ще.й.економічна..Те,.що.

кількість. людей,. які. сплачують. єдиний. соціальний.
внесок,. скорочується,. свідчить,. що. тіньова. еконо-
міка. зростає.. Одним. із. елементів. боротьби. з. тіньо-
вою.економікою.мало.стати.скорочення.ставки.ЄСВ..
Але. який. воно. дасть. ефект?. Поки. що. тенденції. не.
видно..Тому.вирішувати.проблему.пенсійного.забез-
печення. не. можна. лише. пенсійною. реформою.. Це.
мають. бути. комплексні. економічні. реформи,. які. б.
стимулювали. створення. нових. робочих. місць,. вихід.
підприємців.з.тіні,.зростання.заробітних.плат.

Чергове. підвищення. пенсійного. віку. також. не.
вирішить. проблеми. дефіциту. Пенсійного. фонду..
Ефект. від. підвищення. пенсійного. віку. короткочас-
ний,. крім. того,. чим. довше. люди. працюватимуть,.
тим. більшим. буде. навантаження. на. ринок. праці.. А.
за.даними.Міжнародної.організації.праці,.у.нас. і.так.
майже.кожен.десятий.дорослий.—.безробітний.

Повна версія тексту

Співдиректор програм зовнішньої 
політики і міжнародної безпеки 

Центру Разумкова 
Михайло ПАШКОВ

Зовнішня політика

Директор енергетичних програм 
Центру Разумкова 

Володимир ОМЕЛЬЧЕНКО 

Провідний експерт соціальних і 
гендерних програм 

Центру Разумкова Ольга ПИЩУЛІНА

http://www.dw.com/uk/%D1%87%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83%D1%94-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/a-19198940
http://www.from-ua.com/news/376103-tekst-soglasheniya-ukraina-es-mozhet-bit-neskolko-izmenen.html
http://www.from-ua.com/news/376103-tekst-soglasheniya-ukraina-es-mozhet-bit-neskolko-izmenen.html
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Останнє.за.часом.дослідження,.присвячене.оцінці.громадянами.ситуації.на.Донбасі,.проведене.соціоло-
гічною.службою.Центру.Разумкова.з.19.по.24.лютого.2016.року..Було.опитано.2021.респондента.віком.від.
18.років.у.всіх.регіонах.України,.за.винятком.Криму.та.окупованих.територій.Донецької.та.Луганської.облас-
тей. за. вибіркою,. що. репрезентує. доросле. населення. України. за. основними. соціально-демографічними.
показниками..Теоретична.похибка.вибірки.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

Співіснування України і непідконтрольної частини Донбасу 

З якими думками і оцінками стосовно ситуації на сході України
Ви більшою мірою згодні? 

% опитаних 

Якщо території т.зв. “ЛНР” і “ДНР” будуть повернуті до складу України,
то переважно за рахунок яких коштів

потрібно буде відновлювати зруйновану інфраструктуру цих регіонів?

Чи підтримуєте Ви внесення такого положення до Конституції:
“Особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської

областей визначаються окремим законом”?

Листопад 2015р.
Лютий 2016р.

Надання Донбасу особливого статусу
з можливістю його впливу на політику

(у т.ч. і міжнародну) України

27,6%
23,1%

Припинення будь-яких відносин
(у т.ч. економічних) між Україною та

непідконтрольними територіями Донбасу

45,1%
45,0%

Важко відповісти
27,3%

31,9%

Листопад 2015р.
Лютий 2016р.

За рахунок України
23,5%

17,9%

За рахунок Росії
29,6%

33,5%

За рахунок лише тих коштів,
які збиратимуться на цих територіях

29,4%
27,4%

Інше
4,2%

3,7%

Важко відповісти
13,4%

17,5%

Вересень 2015р.
Лютий 2016р.

Підтримую
24,2%

21,0%

Не підтримую
44,4%
49,1%

Важко відповісти/не відповіли
31,4%

29,8%



 
 

У. роботі. Круглого. столу. брали. участь:. заступник.
Генерального.секретаря.НАТО.Александер.Вершбоу,.
Директор. Центру. інформації. і. документації. НАТО.
в. Україні. Наталія. Немелівська,. заступник. Міністра.
оборони. України. Ігор. Долгов,. українські. та. іноземні.
експерти.

Пан. Мельник. у. своїй. доповіді. висловив. власні.
оцінки. стосовно. очікувань. результатів. наступного.
Варшавського. саміту. НАТО. для. України,. можли-
вих. напрямів. і. перспектив. розвитку. партнерства.
Україна-НАТО.

ЕКСПЕРТНА ЗУСТРІЧ З ПИТАНЬ ПОДАТКОВОЇ 
ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

19.квітня.2016.року.у.Центрі.Разумкова.відбулася.
експертна. зустріч. з. питань. податкової. політики. в.
Україні.

На. зустрічі. були. присутні. старший. викладач.
Інституту. Росії. при. Королівському. коледжі. Лондона.
д-р. Марк. Беренсон,. експерт. з. податкової. полі-.
тики. Педь. Ірина,. директор. соціологічної. служби.
Центру. Разумкова. Андрій. Биченко. та. провідний.
експерт. соціальних. і. гендерних. програм. Центру.
Разумкова.Ольга.Пищуліна.

Учасники.зустрічі.обговорили.проблеми.та.особ-.
ливості. податкової. політики. України. та. можливості.
її.подальшого.реформування.

УЧАСТЬ У КРУГЛОМУ СТОЛІ “РЕЄСТРАТОРИ 
РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ 
ВАЛЮТООБМІННИХ ОПЕРАЦІЯХ: 
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄДИНИХ ПРАВИЛ 
УЧАСНИКАМ РИНКУ”

Науковий. консультант. з. економічних. питань.
Центру. Разумкова. Володимир. Сіденко. 11. квітня.
2016р.. взяв. участь. у. засіданні. круглого. столу.
“Реєстратори. розрахункових. операцій. при. валюто-.
обмінних. операціях:. запровадження. єдиних. пра-
вил. учасникам. ринку”,. організованому. Асоціацією.
“Український.кредитно-банківський.союз”.в.м..Києві..

У. засіданні. взяли. участь. народні. депутати.
України,. представники. Державної. фіскальної.
служби,. бізнес-асоціацій. та. учасників. фінансового.
ринку. України,. незалежні. експерти. зі. вказаних. про-
блем..Темою.обговорення.стала.проблема.усунення.
нерівності. державних. вимог. до. учасників. ринку.
готівкового. обміну. валюти,. яка. розглядалася. у. кон-
тексті. дотримання. вимог. розділу. Х. “Конкуренція”.
Угоди. про. асоціацію. між. Україною. та. ЄС,. а. також.
підготовленого. проекту. закону. України. “Про. вне-
сення. змін. до. деяких. законодавчих. актів. України.
щодо.забезпечення.рівних.умов.надання.фінансових.
послуг”..

УЧАСТЬ У КРУГЛОМУ СТОЛІ “УДОСКОНАЛЕННЯ 
РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ”

20.квітня.2016р..науковий.консультант.з.правових.
питань.Центру.Разумкова.Віктор.Мусіяка.взяв.участь.
у. круглому. столі. “Удосконалення. роботи. Верховної.
Ради. України:. європейські. стандарти. та. шляхи.
забезпечення. довіри. суспільства. до. українського.
парламенту”.

Учасниками. заходу. стали. керівництво. Апарату.
Верховної. Ради,. народні. депутати. України. вось-
мого.та.попередніх.скликань,.вітчизняні.та.зарубіжні.
експерти...

Події Центру Разумкова
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ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЦЕНТРУ РАЗУМКОВА

12. квітня. 2016р.. відбулося. засідання. Загальних.
Зборів.Центру..

На.них.були.затверджені:

..звіт.про.діяльність.Центру.Разумкова.за.2015р.,.
з. яким. можна. ознайомитися. за. посиланням:.
http://www.uceps.org/upload/2015_Zvit_5_4.pdf 

..звіт.Ревізійної.комісії.Центру..

..план.роботи.Центру.та.бюджет.на.2016р..

Прийнято. рішення. про. необхідність. розробки.
нового.Стратегічного.плану.Центру.на.2017-2020рр.,.
у. зв’язку. з. наближенням. завершення. дії. попе-.
реднього.плану.на.2014-2016рр.

УЧАСТЬ У ТРЕТІЙ МІЖНАРОДНІЙ ЕНЕРГЕТИЧНІЙ 
КОНФЕРЕНЦІЇ “ІНТЕГРАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ 
СИСТЕМ УКРАЇНИ ТА ЄС”

14.квітня.2016р..директор.Енергетичних.програм.
Центру. Разумкова. Володимир. Омельченко. висту-
пив.з.доповіддю.на.Третій.міжнародній.енергетичній.
конференції. “Інтеграція. енергетичних. систем.
України.та.ЄС”..

У. своїй. доповіді. він,. зокрема,. підкреслив,. що..
посилення. реальних. інтеграційних. процесів. енер-
гетичної. інфраструктури. України. з. мережами. ЄС.
може. відбутися. тільки. через. проведення. радикаль-
них.та.послідовних.реформ.в.енергетичному.секторі.
країни.. Також,. В.Омельчено. зазначив,. що. інтегра-
цію. енергетичної. інфраструктури. України. в. євро-
пейський. енергетичний. простір. доцільно. здійсню-
вати. через. регіональну. енергетичну. платформу.
Центрально-Східної.Європи..

 УЧАСТЬ У СЛУХАННЯХ В КОМІТЕТІ ВРУ

15.квітня.2016р..директор.Енергетичних.програм.
Центру. Разумкова. Володимир. Омельченко. прийняв.
участь. у. Слуханнях. в. Комітеті. ВР. України. з. питань.
паливно-енергетичного.комплексу,.ядерної.політики.
та. ядерної. безпеки. “Стратегічний. розвиток. ядер-
ної. галузі.. Проблемні. питання”.. На. слуханнях. були.
розглянути. такі. головні. питання:. прийняття. нової.
Енергетичної.стратегії.України;.виконання.державно.
цільової. економічної. програми. розвитку. атомно-
промислового.комплексу.України.на.2016р;.функціо-
нування.нової.моделі.оптового.ринку.електроенергії.
та.інші..

УЧАСТЬ У КРУГЛОМУ СТОЛІ “ФОРМУВАННЯ 
ПРОЦЕСУ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В НАТО”

14. квітня. співдиректор. програм. зовнішньої. полі-
тики. та. міжнародної. безпеки. Центру. Разумкова.
Олексій. Мельник. взяв. участь. у. засіданні. круглого.
столу. “Формування. процесу. інтеграції. України.
в. НАТО”,. що. відбувся. у. рамках. 9-го. Київського.
безпекового.форуму.

http://www.uceps.org/upload/2015_Zvit_5_4.pdf

