
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 
ЦЕНТРУ РАЗУМКОВА

ЗМІСТ

№47 (21 липня 2017)

www.razumkov.org.ua 1

ВНУТРІШНЯ  
ПОЛІТИКА.............................1

НАЦІОНАЛЬНА  
БЕЗПЕКА І ОБОРОНА........1

ЕКОНОМІКА.........................2

ЕНЕРГЕТИКА.......................3

ЗОВНІШНЯ  
ПОЛІТИКА.............................4

СОЦІОЛОГІЯ.........................5

ПОДІЇ  
ЦЕНТРУ РАЗУМКОВА.........6

Причиною конфлікту між ГПУ і парламентарі-
ями є недосконале законодавство. Прокуратура 
навіть за бажання не може зібрати переконливі 
докази, адже стосовно депутата не можна прово-
дити ніяких слідчих дій без згоди Ради. Щоб депу-
тат, який обгрунтовано підозрюється у злочині, був 
у законний спосіб притягнутий до відповідальності, 
слід, докорінно змінити законодавчу базу. Нині ж 
спочатку нардепа мають позбавити недоторкан-
ності, а потім проводити слідчі дії. А потрібно, щоб 

Уже не дивують постійні спроби політиків зва-
лити всі наші проблеми на Росію. Безумовно, 
фактор Росії присутній. Але російський фактор 
однаково небезпечно як недооцінювати, так і пере-
оцінювати. Є речі, які не можна відірвати від між-
народного контексту і Росія один з таких факторів. 

Від комуністичної епохи, тоталітарного режиму 
перехід до демократичного режиму обов’язково 
передбачає якійсь період авторитаризму. Треба, 
щоб була сильна рука, але така, яка діє в інтер-
есах народу, яка б допомогла швидше побуду-
вати демократичні інститути. А у нас вийшло так: 
сильні руки намагається мати кожен, хто прихо-
дить до влади, але в своїх інтересах. І ніхто ніколи 
не дотримувався Конституції.

Маса законів, які приймаються, абсолютно не 
відповідають Конституції. Але їх приймають, а 
потім посилаються на ці закони. Ми живемо, мов-
ляв, в такому конституційному просторі. Але це 
антиконституційний простір. Це все вилилося в 

ПРО НАРОДЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ, СТАНОВЛЕННЯ ОЛІГАРХАТУ  
ТА ОСОБЛИВИЙ СТАТУС ДОНБАСУ

отримати змогу на позбавлення недоторканності 
можна було лише тоді, коли вже висунуто обвину-
вачення і справа передається до суду. Тобто лише 
тоді, коли Генпрокуратура здобуде необхідну кіль-
кість доказів, вона може прийти до Ради і попро-
сити згоду на притягнення до відповідальності.

Повна версія тексту
Науковий консультант  

Центру Разумкова з правових питань  
Віктор МУСІЯКА

А є речі, які залежать якщо не повністю, то майже 
повністю від України.

Сьогодні є розуміння, що вступ України в НАТО 
або будь-які кроки на зразок запрошення України 
в НАТО, офіційне оголошення про надання ПДЧ 
Україні, негайно викличе негативну реакцію з боку 
Росії, що необхідно враховувати. Але також це 
призведе до певного розколу в середині Альянсу. 
Причина не тільки в любові до Росії з боку окремих 
членів НАТО. Справа в тому, що крім загальних 
критеріїв є один, який домінує – вступ нового члена 
повинен сприяти зміцненню безпеки Альянсу.

Повна версія тексту

те, що у вересні 2010-го була встановлена авто-
ритарна система влади, за допомогою сумно-
відомого рішення Конституційного суду. Тобто 
Конституційний суд, який мав захищати Консти- 
туцію, фактично допоміг створити і здійснити анти-
конституційний переворот, який зрештою завер-
шився 2014 роком.

Повна версія тексту

В Україні кожен президент, який приходить до влади прагне змінити Консти- 
туцію України, проте навіть такої Конституції за 20 років мало хто дотримувався.

Громадянське суспільство у нас ще слабко розвинуте. У нас, ще тільки  
бувають періодичні всплески  – один Майдан, другий, де проявляє себе гро- 
мадянське суспільство. А так, щоб наше громадянське суспільство могло  
контролювати владу, до цього ще не дійшли. 

Я, наприклад, не дуже задоволений тим, що ми створили Конституцію 
президентсько-парламентську, з дуже сильною президентською владою. Але,  
якби дотримувались Конституції, то і при ній ми могли б стати високо розвину- 
тою державою.

Науковий консультант  
Центру Разумкова з правових питань  

Віктор МУСІЯКА

ГПУ ВАЖКО ЗІБРАТИ ДОКАЗИ, ДЛЯ ПОЗБАВЛЕННЯ НЕДОТОРКАНОСТІ ДЕПУТАТІВ

ЧОМУ НЕ ВАРТО СКРІЗЬ ВБАЧАТИ РУКУ КРЕМЛЯ

Співдиректор програм  
зовнішньої політики та міжнародної  
безпеки Центру Разумкова  
Олексій МЕЛЬНИК

Національна безпека і оборона
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Якщо стежити за дебатами у вашингтонському полі-
тикумі і медіа, ключове питання відносин РФ і США – 
розслідування про можливе втручання і вплив Росії на 
вибори в США, а також зв’язків сьогоднішніх співробіт- 
ників Адміністрації Трампа – членів виборчого штабу 
з російськими офіційними представниками або навіть 
спецслужбами. Це те, навколо чого точаться дебати. 
Звичайно, це впливає на рішення або поведінку 
Трампа, оскільки йому зараз жодним чином не вигі- 
дно показувати або робити будь-які кроки на збли-
ження з Росією, тому що це буде сприйматися як 

Якщо відкинути побічні ефекти (йдеться насам- 
перед про поїздки мирних подорожуючих до України) 
обмеження в’їзду для росіян було б позитивом. Між 
варіантами з візами і реєстрацією поїздки – схиляюся 
до другого. Ідеться про повідомлення часу в’їзду і 
пункту перетину кордону. Це дало би змогу прикор-
донникам на момент прибуття небажаного відвідувача 
вже мати рішення щодо нього. В будь-якому випадку 

підтвердження звинувачень. Україна могла б це вико-
ристати на свою користь, проте вона, на жаль, в цій 
внутрішній американській великій глобальній грі досить 
часто є об’єктом, а не суб’єктом. Очевидно, якщо пре-
зиденту Порошенку вдасться хоча б трохи підтвердити 
нашу суб’єктність, показати в чому є інтерес США в під- 
тримці України, це можна буде вважати великим успіхом.

Повна версія тексту

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної  
безпеки Центру Разумкова Олексій МЕЛЬНИК

однозначно треба посилити контроль для зменшення 
потоку небажаних осіб на територію України. 
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Співдиректор програм  
зовнішньої політики та міжнародної  

безпеки Центру Разумкова Олексій МЕЛЬНИК

УКРАЇНІ ПОТРІБНО ПОКАЗАТИ, ЧОМУ США ПОВИННІ ЇЇ ПІДТРИМУВАТИ

ОБМЕЖЕННЯ В’ЇЗДУ РОСІЯН ПОТРІБНЕ, АЛЕ ТРЕБА ВРАХУВАТИ РИЗИКИ
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На сьогодні ніяких симптомів зміни ситуації на 
Сході України я не бачу. Путін від своїх цілей поки що 
не відмовляється – про це говорить все: на Донбасі 
триває ескалація, бойові дії.

Здати назад Путін може, коли буде подолано  
больовий бар’єр: коли він і його оточення відчують, 
що підходить кінець – не Росії, а саме режиму, тому 
що ставити знак рівності між Росією і режимом я б не  
став. При цьому у режиму є свої наступники. Якщо 
навіть Путін не буде переобраний на новий термін, 
його наступник навряд чи виявиться краще.

Варто врахувати, що надання Україні летальної 
зброї США може стабілізувати ситуацію, але це не 

вирішить конфлікту. Це може стабілізувати ситуацію 
на лінії зіткнення, тому що надання зброї сприяє при-
гніченню вогневих точок противника, які наносять по 
нас удари, що призводить до наших втрат. Летальна 
зброя нам необхідна для цього, а не для того, щоб 
українські збройні сили переходили в наступ.

Повна версія тексту

ПОКИ ПУТІН ВІД СВОЇХ ЦІЛЕЙ В УКРАЇНІ НЕ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ

УКРАЇНА ЙДЕ В НАТО
Нещодавно Верховна Рада прийняла Закон 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України», який передбачає поглиблення співпраці з 
НАТО з метою набуття членства в цій організації.

Законодавче закріплення курсу України на  
НАТО – це дія на перспективу. Зараз воно нічого не 
змінить. Коли на попередніх самітах НАТО стави-
лося питання про те, чи приймати Україну в Альянс, 
в НАТО завжди говорили, що не знають, чи хоче 
цього сама Україна, тому що це не було закріплено 

законодавчо, не було і відповідного референдуму. 
Час від часу такий курс визначався, але після того 
його кілька разів туди-сюди міняли. НАТО не буде 
запрошувати до свого складу нового члена з такою 
позицією, оскільки він спочатку сам повинен визна-
читися, куди він йде. Тепер уже курс в НАТО закрі-
плений законодавчо.

Повна версія тексту
Директор військових програм  

Центру Разумкова Микола СУНГУРОВСЬКИЙ

Директор військових програм  
Центру Разумкова  

Микола СУНГУРОВСЬКИЙ

7 липня 2017р. – в німецькому Гамбурзі стартував 
дводенний 12-й саміт Великої двадцятки. Готували 
порядок денний саміту клубу «двадцяти» тисячі, 
якщо не сказати, десятки тисяч експертів з різних 
країн світу. За останні півроку в Берліні пройшло 
сім експертних форумів за темами, які і увійшли до 
порядку денного саміту G20. На одному з таких фору-
мів 29-30 травня в Берліні, де були присутні більше 
900 експертів і аналітиків більш ніж з 100 країн світу, 

обговорювалися питання міграції, клімату, кібербез-
пеки, торгівлі та інвестицій. За словами наукового 
консультанта з економічних питань Центру Разумкова 
Володимира Сіденка, який представляв на цьому 
форумі Україну, в центрі уваги світових експертів 
були питання клімату і в цьому контексті – наслідки 
виходу США з Паризької кліматичної угоди, світо- 
вої економіки і глобальної торгівлі, а також нових 
технологій і високотехнологічних бізнесів. А ось про 

ЦЕНТР РАЗУМКОВА ВЗЯВ УЧАСТЬ В РОЗРОБЦІ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДЛЯ САМІТУ ВЕЛИКОЇ ДВАДЦЯТКИ

Економіка
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Україну і російську агресію згадували мало.
В інтерв’ю Володимир Сіденко розповів, чому 

російську агресію проти України більше обговорює 
«Велика сімка», чому нам потрібно вживати заходів, 
що зменшують викиди CO2, і що робити, щоб не опи-
нитися на периферії світової економіки.

Повна версія тексту
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Держстат повідомляє, що за перший квартал до 
України надійшло лише 730 млн. доларів прямих іно-
земних інвестицій, що є дуже низьким показником. 

Інвестори не поспішають вкладати гроші в нашу 
економіку насамперед через те, що суттєвих змін, про 
які ми багато говоримо і які б хотіли бачити, не від-
бувається. Захист інвесторів досить слабкий, еконо-
мічна динаміка — також, приватизація гальмується. 
Поки інвестори не побачать, що відбуваються реальні 
зміни, не повірять у стійкість макроекономічної ситуа-
ції, навряд чи можна очікувати серйозних інвестицій. 

У першому кварталі інвестиції надходили з 65 країн 
світу, але більш як половина вкладень припадає на Кіпр. 
Інвестували в українську економіку більше, аніж інші, 

Одним з головних глобальних геополітичних і геое-
кономічних процесів упродовж найближчих двох років 
стане «розлучення» Великої Британії з Європейським 
cоюзом – Brexit. 

Основні процеси, пов’язані з Brexit, найвірогідніше 
завершаться у 2019 році. І саме на цей період може 
припасти період прискорення глобальних структур-
них змін, тобто формування нового економічного та 

З початку місяця долар США в Україні дещо поде-
шевшав, опустившись нижче позначки 26 грн, за офі-
ційним курсом НБУ. Ще кілька тижнів тому за нього 
давали 26,3 грн, а два місяці тому – 26,8. При цьому 
середньорічний курс, закладений у бюджеті на цей рік, 
становить 27,2 грн за долар. Зміцнення гривні триває на 
фоні світової тенденції здешевлення долара, але мож-
ливе рішення Федеральної резервної системи США під- 
вищити облікову ставку до кінця року до 1–1,25 % має 
змінити ситуацію на користь американської валюти.

Літо – традиційно сприятливий період для гривні, 
на відміну від кінця року, коли на неї починає тиснути 

Нідерланди, Німеччина, Росія. Великі надходження з 
Кіпру зумовлені частковим поверненням раніше виведе-
них коштів. Частина інвесторів ховається за кордоном, 
бо не довіряє законодавству і нашій національній полі-
тиці. Це природна реакція, бо рівень довіри до україн-
ської влади вкрай низький.

Повна версія тексту

інституційного середовища, що потребуватиме також 
зміни економічної політики у тих країнах, які воліли б 
продовжити активні партнерські відносини з Великою 
Британією. Це повною мірою стосується й України.

Повна версія тексту

Директор економічних програм  
Центру Разумкова Василь ЮРЧИШИН

необхідність закупки енергоносіїв. Також маємо заспо-
кійливу економічну динаміку, що зменшує ризики 
з надходженням-втечею капіталу. Не виключав би 
також ситуацію, пов’язану з адміністративними  
заходами – зараз Нацбанк очолює вже не колишня 
керівниця, і, мені здається, це позитивно вплинуло  
на банківську систему.

Повна версія тексту

Директор економічних програм  
Центру Разумкова  

Василь ЮРЧИШИН

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ: ДЕРЖСТАТ ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ДУЖЕ НИЗЬКИЙ ПОКАЗНИК

ЩО ЧЕКАЄ НА БРИТАНСЬКУ ЕКОНОМІКУ ПІСЛЯ BREXIT 

ЧОМУ МІЦНІЄ ГРИВНЯ І ЧОГО ЧЕКАТИ ВОСЕНИ

«Нафтогаз» потребує серйозного реформування, 
а його існування в нинішньому вигляді не має 
сенсу. Перш за все потрібно провести анбандлінг. 
«Нафтогаз» не має займати якесь домінуюче або 
особливе становище на ринку. Для нього достатньо 
функцій трейдера газу в рівних умовах порівняно з 
усіма іншими, без будь-яких переваг або привілеїв. 
Менеджмент «Нафтогазу» з моєї точки зору, пови-
нен доводити свою ефективність не в особливих при-
вілейованих умовах, а в конкурентному, рівному для 
всіх середовищі. Функції транспортування та збе-
рігання слід з нього зняти. Він повинен бути лише 
одним із імпортерів газу, виконувати цю функцію, 

поки не з’являться нові гравці. Підприємства можуть 
створювати свої трейдери, ринок взагалі повинен 
бути дуже конкурентним. Я не бачу особливого сенсу 
в «Нафтогазі» в тому становищі, в якому він існує 
сьогодні.

Повна версія тексту

“НАФТОГАЗ” ПОТРІБНО СЕРЙОЗНО РЕФОРМУВАТИ

Директор економічних програм  
Центру Разумкова  

Василь ЮРЧИШИН

Науковий консультант з економічних 
питань Центру Разумкова  

Володимир СІДЕНКО

Енергетика

Директор енергетичних програм 
Центру Разумкова  

Володимир ОМЕЛЬЧЕНКО

http://razumkov.org.ua/statti-ta-interviu/interviu-z-ekonomistom-tsentru-razumkova-pro-g20-pytannia-sanktsii-v-formati-dvadtsiatky-ide-v-tin
http://razumkov.org.ua/statti-ta-interviu/priami-inozemni-investytsii-derzhstat-povidomliaie-pro-duzhe-nyzkyi-pokaznyk
http://razumkov.org.ua/statti-ta-interviu/shcho-chekaie-na-brytansku-ekonomiku-pislia-brexit
http://razumkov.org.ua/statti-ta-interviu/shcho-chekaie-na-brytansku-ekonomiku-pislia-brexit
http://razumkov.org.ua/komentari/naftohaz-potribno-seriozno-reformuvaty
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Публікацією 1 березня 2017р. Білої книги про май-
бутнє ЄС Єврокомісія започаткувала дискусію щодо 
довгострокового розвитку ЄС у різних сферах, вклю-
чаючи соціальний вимір, вплив глобалізації, еконо-
мічний і валютний союз, спільну політику безпеки та 
оборони ЄС, а також майбутнє європейської фінан-
сової системи. Кожній із вищеперелічених сфер 
Єврокомісія присвячує окремі аналітичні доповіді, в 
яких пропонує на обговорення лідерам ЄС альтерна-
тивні варіанти дій.

7 червня 2017р. вийшов документ під назвою 
«Майбутнє європейської оборони», в якому окреслю-
ються основні тенденції та виклики у галузі спільної 
безпеки та оборони ЄС, а також розглядаються три 
сценарії можливої спільної діяльності у даній сфері. 
Низка стратегічних, політичних та економіко-техно-
логічних факторів зумовлюють необхідність поси-
лення співпраці між державами-членами ЄС у галузі 
спільної політики безпеки та оборони. Серед стра-
тегічних факторів наводяться зростаюча загроза 
з боку Російської Федерації, тероризм і міграційна 
криза, нестійкі політичні режими в країнах Африки 

та Близького Сходу на додачу до кліматичних змін, 
виснаження ресурсів та демографічної кризи, що 
сприяють поширенню конфліктності та нестабіль- 
ності по всьому світу.

Вразливість і незахищеність Євросоюзу перед 
лицем сучасних викликів і загроз пояснюється низь-
ким рівнем інтеграції у сфері безпеки та оборони та 
слабкою координацією між державами-членами ЄС. 
Запропоновані сценарії майбутньої реформи спіль- 
ної політики безпеки та оборони ЄС мають на меті 
зміцнити Союз і пристосувати його до реалій сьо-
годення. А нехтування такою важливою сферою як  
безпека може мати критичні наслідки.

Повна версія тексту

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОБОРОННИЙ СОЮЗ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

Оголошення прем’єр-міністром Великої Британії 
дочасних виборів 19 квітня 2017-го – за три роки 
до завершення легіслатури чинного парламенту – 
стали справжньою несподіванкою для багатьох. 
Консерватори під орудою Терези Мей пішли на цей 
крок, маючи достатньо оптимістичну картину зрос-
тання прихильності виборців до їхньої політичної 
партії. 

Про підсумки виборів у Великій Британії та  
коаліційну політику в Об’єднаному Королівстві 
читайте тут.

Повна версія тексту

ТЕРЕЗА МЕЙ І ЇЇ ВИБІР

Радянський Союз щедро і безоплатно спонсо-
рував братські компартії, визвольні рухи, що роз-
вивалися, міжнародні прогресивні організації і т.д. 
Нинішня Росія, правонаступниця СРСР, теж вельми 
щедро фінансує різні зовнішні акції, покликані пока-
зати власним громадянам велич і силу «всталої з 
колін» країни. І ця велич обходиться дуже недешево, 
в тому числі і для самих росіян.

Витрати РФ на війну в Сирії і Україні, утримання 
Криму і невизнаних республік (Абхазії, Південної Осетії 
і Придністров’я) становлять приблизно 3-4% видаткової 
частини бюджету РФ на 2017р. Але це лише видима 
частина айсберга «експансіоністських» зовнішньопо-
літичних витрат. А витрати на зовнішню пропаганду?  
А утримання секретних кібервійськ? А таємні спец- 
операції? А підтримка агентів впливу в Європі і світі? 

За підрахунками російського інституту страте-
гічного аналізу ФБК за період дії санкцій сукупні 
втрати російського ВВП становлять приблизно 
2-2,5 трлн. руб. – це близько $ 30 млрд. Експерти 
російської Академії народного господарства підраху-
вали, що російські продовольчі контр-санкції (знищено 
майже 11 тис. тонн санкційних продуктів) щорічно 
обходяться росіянам в 600 млрд руб. – тобто близько  
$ 9 млрд.

Західні санкції, з обмеженням інвестицій, креди-
тів, технологій, укупі з низькими цінами на нафту, 

знаходять кумулятивний ефект і дуже відчутні для  
стагнації російської економіки. У тому числі через  
таких от несприятливих зовнішніх факторів Резервний 
фонд РФ в 2016р. зменшився майже в чотири рази – 
до $ 16 млрд. 

І на цьому тлі розкручується мілітаризація країни і 
суспільної свідомості. Військовий бюджет Росії – тре-
тій в світі, а ось по ВВП країна не входить навіть в 
першу десятку. Як на дріжджах росте «середній клас 
в погонах». За експертними оцінками число силови-
ків в країні вже понад 4 млн (армія – 1,9 млн, поліція –  
1 млн, росгвардія – 400 тис., МНС і Мін’юст – понад 
600 тис.). Додамо сюди і спецслужби – ФСБ, СВР, 
ГРУ, ФСО.

Іншими словами, чисельність мілітаризованих 
структур в нинішній Росії порівнянна з числом людей 
в погонах в колишньому СРСР. Ось тільки населення 
в РФ в два рази менше. І для Радянського Союзу, 
який розвалився витрати на оборону були непо- 
сильним тягарем.

Повна версія тексту

ЦІНА РОСІЙСЬКОЇ “ВЕЛИЧІ”

Зовнішня політика

Провідний експерт  
політико-правових програм  

Центру Разумкова Віталій ЯРЕМА

Співдиректор програм зовнішньої 
політики та міжнародної безпеки 

Центру Разумкова  
Михайло ПАШКОВ

Експерт програм зовнішньої політики 
та міжнародної безпеки  

Центру Разумкова  
В’ячеслав ГОЛУБ

http://razumkov.org.ua/statti-ta-interviu/yevropeiskyi-oboronnyi-soiuz-mif-chy-realnist
http://razumkov.org.ua/statti-ta-interviu/tereza-mei-i-ii-vybir
http://razumkov.org.ua/statti-ta-interviu/tsina-rosiiskoi-velychi
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Дослідження провели Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічна служба  
Центру Разумкова з 9 по 13 червня 2017 року. Було опитано  2018 респондентів віком від 18 років у всіх  
регіонах України, за винятком АР Крим і окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоре- 
тична похибка вибірки не перевищує 2,3%. 

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

Соціологія

УКРАЇНА

Зараз постійно ведуться переговори щодо шляхів подолання збройного конфлікту на Донбасі.
Чи треба задля миру йти на компроміси з Росією та керівниками 

самопроголошених Донецької та Луганської республік?
% опитаних

Якщо можлива нормалізація відносин з Росією, то за яких обставин це могло би відбутися?
% опитаних

17,7%

Мир на Донбасі може встановитися лише
з позиції сили – коли одна зі сторін переможе

12,0%

Важко відповісти

17,9%

Мир – за всяку ціну, треба погоджуватися на будь-які
компроміси – з ким  завгодно і про що завгодно

52,4%

Задля миру варто погоджуватися 
на компроміси, але – не на всі

Чи підтримуєте Ви пропозицію законодавчо визнати непідконтрольні території 
Донецької та Луганської областей окупованими?

% опитаних

26,8%

27,8%

Переважно не підтримую

Цілком підтримую

Переважно підтримую

12,9%

23,1%

9,4%Зовсім не підтримую

Важко відповісти

Червень 2017р.

Червень 2017р.

Травень 2017р.

Інше

Втрата соціальних контактів, зниження життєвої активності після виходу на пенсію

Неможливість вижити на пенсію, не отримуючи допомоги від дітей чи родичів

Велика різниця у розмірах пенсій “звичайних” пенсіонерів (колишніх учителів, лікарів,
інженерів тощо) та “привілейованих” пенсіонерів (колишніх народних депутатів, 

суддів, прокурорів, високопосадовців тощо)
Неможливість отримувати достойну пенсію, якщо твоя професія 

не належить до “привілейованих” (народних депутатів, суддів, 
прокурорів, високопосадовців тощо) або важких і небезпечних професій

Після виходу на пенсію доходи людини різко скорочуються
порівняно з періодом трудової діяльності

Постійні реформи пенсійної системи, які не дають позитивного ефекту

Можливість підвищення пенсійного віку чи страхового стажу

40,5%

52,4%

33,9%

28,0%

25,6%

19,5%

2,2%

0,7%

Мене не хвилюють проблеми пенсійного забезпечення 5,3%

Важко відповісти 2,0%

Які рішення слід ухвалити, щоб на Донбасі встановився мир?  
% опитаних

Змусити Росію припинити втручання в конфлікт на Донбасі  
(посилення міжнародних  санкцій, тиск міжнародних структур на Росію)   

38,1

Успішна відбудова нормального життя на територіях Донбасу, контрольованих  Україною 28,0

Військовою силою відновити  контроль України над територіями «ДНР» і «ЛНР» 13,5

Надання «ДНР» та «ЛНР»  особливого статусу в межах України 11,8

Проведення  законних виборів на територіях, контрольованих «ДНР» і «ЛНР»  11,7

Припинення фінансування територій, зайнятих «ДНР» і «ЛНР» (виплату пенсій, зарплат тощо) 11,0

Відокремлення територій, зайнятих «ДНР» і «ЛНР», від України 8,8

Відмова від перспективи членства в НАТО, закріплення в Конституції  
нейтрального статусу України

6,3

Надання російській мові  статусу другої державної 4,9

Введення в Україні  федеративного устрою 4,6

Амністія всім тим, хто брав участь у бойових діях на Донбасі 3,8

Інше 3,3

Важко сказати 14,1

* Респондентам пропонувалося відзначити не більше трьох прийнятних варіантів відповіді.



 
 Події Центру Разумкова

ВИЙШОВ ДРУКОМ ЖУРНАЛ «НАЦІОНАЛЬНА  
БЕЗПЕКА І ОБОРОНА» №№ 1-2, 2017,  
«ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ 
СПІЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ»

Інформуємо Вас, що вийшов друком черговий 
номер журналу «Національна безпека і оборона» 
№№ 1-2, 2017, «Основні засади та шляхи форму-
вання спільної ідентичності громадян України»,  під-
готовлений у рамках проекту «Формування спіль-
ної ідентичності громадян України в нових умовах: 
особливості, перспективи і виклики», який Центр 
Разумкова здійснює спільно з Програмою євро-
пейського партнерства МАТРА і Представництвом 
Фонду Конрада Аденауера в Україні. 

В журналі містяться аналітичні матеріали за 
результатами соціологічного та експертного опи-
тувань, які характеризують соціально-психологічну 
атмосферу в українському суспільстві як чинник 
формування системи цінностей, етнічну та мовну 
ідентичність,  ідентичність як ототожнення з певною 
спільнотою, етнічні стереотипи, ціннісні орієнтації 
громадян України та соціально-політичні цінності.

В журналі також опубліковані інтер’ю фахівців та 
виступи учасників Круглого столу “Основні засади та 
шляхи формування спільної ідентичності громадян 
України (м.Київ, 12 квітня 2017р.). 

Для обговорення в журналі представлено Проект 
Концепції формування загальнонаціональної іден-
тичності громадян України.

Сподіваємось, що дане дослідження буде корис-
ним для всіх, хто цікавиться процесами формування 
загальнонаціональної ідентичності українського сус-
пільства, української політичної нації. 

Електронну версію журналу в форматі PDF можна знайти 
за посиланням

ЦЕНТР РАЗУМКОВА СТАВ ЧЛЕНОМ  
ТРАНС ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ  
ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (TEPSA)  

15 червня 2017р. Генеральна асамблея Транс 
європейської асоціації політичних досліджень одно-
голосно прийняла рішення про прийняття Центру 
Разумкова у члени Асоціації.

Прийняттю рішення передували ретельне 
вивчення Асоціацією можливостей Центру, особисті 
зустрічі і переговори, які відбувалися в Києві та під 
час конференції TEPSA на Мальті у листопаді 2016р. 
Остаточне рішення було прийняте Генеральною 
асамблеєю після особистого представлення 
Центру та його діяльності на засіданні Асамблеї 
Заступником генерального директора Ю.Якименком.

Таким чином, Україна приєдналася до найстарі-
шої європейської мережі дослідників європейської 
політики, до складу якої входять близько 40 членів 
із країн-членів ЄС та кандидатів на вступ. Членами 
TEPSA є провідні європейські державні і недержавні 
аналітичні інституції, університети, які здійснюють 
дослідження з європейської проблематики. Кожну 
країну представляє одна інституція.
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Метою Асоціації є здійснення глибоких і високоя-
кісних досліджень з питань європейської інтеграції, 
які поєднують аналіз, оцінку і вироблення рекоменда-
цій для європейських інституцій. Асоціація поєднує у 
своїй діяльності дослідження, експертизу, навчальну 
діяльність та створення дослідницьких мереж, має 
офіс у Брюсселі.

Засідання Генеральної асамблеї TEPSA відбува-
лося в рамках чергової «Пре-президентської» кон-
ференції, які відбуваються в країнах-членах ЄС 
напередодні їх президентства в Раді ЄС. Цього разу 
конференція відбувалася 15-16 червня у м. Таллінні 
і була присвячена майбутньому президентству 
Естонії. Одночасно з Центром Разумкова членами 
Асоціації став Факультет права Iustinianus Primus з 
Македонії.

Детальніше про Транс європейську асоціацію політичних 
досліджень (TEPSA) див. http://www.tepsa.eu

ВІДБУЛАСЬ VIII МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ПРАВА ЛЮДИНИ ТА УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ 
БЕЗПЕКИ: ВИКЛИКИ РЕФОРМ В УКРАЇНІ»

Відбулася остання подія циклу конференцій у рам-
ках спільного проекту Центру Разумкова та DCAF 
(Женевський центр демократичного контролю над 
збройними силами).

Темами для обговорення стали:

•   Захист прав людини в контексті реформування 
правоохоронних органів

•   Роль інституту Омбудсмена у забезпеченні прав 
людини при реформуванні сектору безпеки та 
проведенні АТО

•   Міжнародні підходи до впровадження правозахис-
них і гендерних аспектів у політику безпеки

•   Міжнародна допомога Україні: тенденції, меха-
нізми, проблемні аспекти та рекомендації

•   Чи можуть жінки професійно реалізуватись в 
армії? Аналіз законодавчих обмежень

http://razumkov.org.ua/uploads/journal/ukr/NSD169-170_2017_ukr.pdf
http://www.tepsa.eu


 
 •   Дослідження Центру Разумкова: експертні оцінки 

та громадська думка стосовно стану реформу-
вання, викликів і загроз у сфері безпеки

•   Підведення загальних підсумків, оцінка проміж-
них результатів процесу реформ сектору без-
пеки, визначення головних викликів реформам у 
майбутньому.

ЦЕНТР РАЗУМКОВА ПРИЙНЯВ УЧАСТЬ  
У ВЕЛИКОМУ МІЖНАРОДНОМУ ЗАХОДІ  
З РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

14 червня в м. Києві відбулася Міжнародна конфе-
ренція «Тенденція і перспективи видобутку, викорис-
тання вугілля в Україні та світі».

В роботі конференції взяли участь близько 50 орга-
нізацій. У числі учасників представники Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості України, ком-
панії ДТЕК, Європейська асоціація кам’яного і бурого 
вугілля EURACOAL, Представництво ЄС в Україні, 
посольства Великобританії, Польщі, Німеччини, США.

Центр Разумкова на конференції представляв 
Директор енергетичних програм В.Омельченко. 
Зокрема, він виступив із доповіддю «Вугільна галузь 
у контексті нової енергетичної стратегії України. У сво-
єму виступі В.Омельченко відмітив, що проект Нової 
енергетичної стратегії до 2035р. (НЕС) розроблявся 
відповідно до найкращих міжнародних практик, вихо-
дячи, насамперед, з інтересів споживачів, енергетич-
ної безпеки та з врахуванням положень Паризької клі-
матичної Угоди 2015р. до якої Україна приєдналася 
однією з найперших.

Детальніше див.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МОНОГРАФІЇ  
ВІКТОРА МУСІЯКИ У ХАРКОВІ

8 червня 2017 року науковий консультант з пра-
вових питань Центру Разумкова професор Мусіяка 
В.Л. відвідав Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого (м.Харків). Під час зустрі-
чей і спілкування з ректором університету академіком 
АПНУ Тацієм В.Я., академіками АПНУ Битяком Ю.П.,   
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Кучерявенком М.П., членами-кореспондентами АПНУ 
Комаровим В.В., Задихайлом Д.В. обговорювалися 
актуальні конституційно-правові проблеми сучасного 
періоду розвитку держави. Професор Мусіяка В.Л. 
презентував в ході спілкування монографію «Антологія 
конституційного процесу в сучасній Україні», підготов-
лену в Центрі Разумкова.

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 
«ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНИ: 
ОЦІНКИ ТА РІШЕННЯ»

Співдиректор програм з питань зовнішньої полі-
тики та міжнародної безпеки Олексій Мельник взяв 
участь у Міжнародній конференції «Трансформація 
України: оцінки та рішення», що відбулася у 
Лондоні 5 липня 2017р. Організатор конференції – 
Королівський інститут міжнародних відносин (Chatham 
House).

У Конференції взяли участь більше 100 учасників: 
політиків, бізнесменів, представників громадянського 
суспільства, науковці, журналісти для вивчення та 
обговорення політичної та економічної ситуації в 
Україні загалом, а також прогресу держави у вті- 
ленні реформ.

Олексій Мельник виступив на панельній диску-
сії «Геополітичні та безпекові ризики: зміцнення без-
пекових можливостей України». Основні питання, 
що обговорювалися учасниками дискусії стосува-
лися стратегії відновлення миру та зміцнення регіо-
нальної безпеки, важелів впливу Росії на внутрішню 
і зовнішню політику України та регіональну і гло-
бальну безпеку, необхідних дій Заходу із зміцнення 
безпекових можливостей України.

Коротке відео

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОНОМІЧНИХ І ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА РАЗУМКОВА

Адреса: 01015, Україна, Київ, вул. Лаврська, 16 
Телефон: (044) 201-11-98, факс.: (044) 201-11-99

Зворотній зв’язок: newsletter@razumkov.org.ua

http://razumkov.org.ua/novyny-tsentru/tsentr-razumkova-pryiniav-uchast-u-velykomu-mizhnarodnomu-zakhodi-z-rozvytku-vuhilnoi-haluzi 
https://www.chathamhouse.org/event/ukraine-s-transformation-assessments-and-solutions

