
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 
ЦЕНТРУ РАЗУМКОВА

ЗМІСТ

№49 (14 листопада 2017р.)

www.razumkov.org.ua 1

ВНУТРІШНЯ  
ПОЛІТИКА.............................1
НАЦІОНАЛЬНА  
БЕЗПЕКА І ОБОРОНА........1
ЕКОНОМІКА.........................2
ЕНЕРГЕТИКА.......................3
ЗОВНІШНЯ  
ПОЛІТИКА.............................3
СОЦІАЛЬНА  
ПОЛІТИКА.............................5
СОЦІОЛОГІЯ.........................6
ПОДІЇ  
ЦЕНТРУ РАЗУМКОВА.........8

ЗАКОН ПРО ДЕОКУПАЦІЮ ДОНБАСУ: ЗАМІТКИ ДО ДРУГОГО ЧИТАННЯ

Національна безпека і оборона

Перед остаточним прийняттям законопроекту “Про особливості держав-
ної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над окупова- 
ними територіями в Донецькій і Луганській областях” його необхідно 
доопрацювати. 

На мою думку доцільно:

Перше. Позначити точні дати російської агресії в Криму і на Донбасі. Точна 
фіксація початку військової експансії необхідна і в політичному, і в правовому,  
і в історичному плані. 

Друге. У статті 6 законопроекту, Кабміну доручається моніторити ситуацію з 
правами людини на окупованих територіях, документувати факти, оприлюдню-
вати та передавати їх міжнародним спостерігачам і на підставі цього формувати 

Співдиректор програм зовнішньої 
політики та міжнародної безпеки 

Центру Разумкова  
Михайло ПАШКОВ

консолідовані вимоги до РФ. Проте тут не згадано 
СБУ, прокуратуру, військову розвідку. Силові струк-
тури вже назбирали величезний масив свідчень і 
доказів. Чому б до цієї роботи також не привернути 
іноземних фахівців, юридичні фірми.

Третє. У статті 10 йдеться про те, що пропускний 
режим по всій лінії зіткнення з окупованими терито-
ріями (переміщення людей, товарів) визначається 
начальником Об’єднаного оперативного штабу за 
погодженням з СБУ і Міністерством з питань тим- 
часово окупованих територій. Але це ті ж самі  
граблі, на які українська сторона вже наступала. 

Скільки вже говорилося про контрабанду, коруп-
цію, сірі схеми і т.п. в зоні ОРДЛО. В даній ситуації, 
тимчасово (до звільнення цих територій) повинен 
застосовуватися режим держкордону, а не цирку-
ляри начальника штабу.

Повна версія тексту

БОГИ ВІЙНИ: ЯК ЗМІНИЛАСЯ УКРАЇНСЬКА АРТИЛЕРІЯ ЗА ОСТАННІ РОКИ 

3 листопада Україна відзначила День ракетних 
військ і артилерії.  Українські артилеристи зробили 
величезний внесок в стабілізацію ситуації в зоні  
АТО ще 2014 року. Цей рід військ традиційно 

називають “богом війни”. Близько 90% всіх вогне-
вих завдань на Донбасі виконується саме артиле-
рією, адже вона зараз стала одним з найпотужніших  
засобів ураження противника.

Наразі докладається багато зусиль, щоб відно-
вити бойові можливості артилерії, однак обмежений 
бюджет не дозволяє розвернутися на повну потуж-
ність. До 2014 року ракетним військам і артилерії 
було завдано істотних збитків. У зв’язку з тим, що 
нічого нового не купувалося, а старе продавалося. 
З 2014 року природно, на тлі російської агресії було 
докладено багато зусиль, щоб відновити колишні 
бойові можливості цього роду військ. 

Повна версія тексту

Директор військових програм  
Центру Разумкова,  

Микола СУНГУРОВСЬКИЙ

http://razumkov.org.ua/statti-ta-interviu/zakon-pro-deokupatsiiu-donbasu-zamitky-do-druhoho-chytannia-movoiu-oryhinalu
http://razumkov.org.ua/komentari/bohy-viiny-iak-zminylasia-ukrainska-artyleriia-za-ostanni-roky
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Економіка

ЄДИНИЙ ШЛЯХ ДОМОГТИСЯ ВВЕДЕННЯ МИРОТВОРЦІВ ООН НА ДОНБАС –  
ВИЗНАТИ РФ СТОРОНОЮ КОНФЛІКТУ 

Лише визнання Росії країною-агресором допо-
може Україні досягти введення миротворців ООН 
на Донбас. Проте варто розуміти, що введення 
миротворців на Донбас – досить складне завдання. 
Багато хто бачить непереборну перешкоду в тому, 
що РФ має право вето в Радбезі ООН. І, звичайно, 
російська сторона буде проти миротворчої місії. 
Але це можна обійти. У ст.27 Статуту ООН йдеться, 
що сторона спору не може брати участь у голо-
суванні щодо того чи іншого питання. Тобто єди-
ний шлях домогтися введення миротворців ООН 
на Донбас – визнати РФ стороною конфлікту. 
Принаймні я бачу тільки такий варіант. 

Росію можна визнати агресором через 
Генасамблею ООН. Це важкий шлях, але реальний. 
Щоб рішення ухвалили, його має підтримати три 

чверті членів Генасамблеї. Для введення миротвор-
ців ООН на Донбас зусиль лише однієї України буде 
явно недостатньо. Нам потрібна допомога країн 
Заходу. Вони могли б на зовнішньополітичному 
рівні провести інформаційну роботу, щоб члени 
Генасамблеї нас підтримали. Але найбільші труд-
нощі виникнуть, коли почнеться розгляд мандата 
миротворчої місії. Адже це може бути і місія з при-
мусу до миру, і місія з підтримки миру. Є різні варі-
анти. І небагато країн готові піти на виділення кон-
тингенту військ на ці потреби.

Повна версія тексту

Директор військових програм  
Центру Разумкова  

Микола СУНГУРОВСЬКИЙ

СКІЛЬКИ ПОДАТКІВ ПЛАТЯТЬ НАЙБІЛЬШІ ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ

Поступова стабілізація економічної ситуації в 
країні та пожвавлення ділової активності позитивно 
позначилися на динаміці податкових надходжень 
підприємств ТОП-100 — відбулося збільшення у  
І півріччі 2017р. порівняно з аналогічним періодом 
2016 р. на 39 %.

Дані Державної фіскальної служби України (ДФС) 
свідчать про нестабільність динаміки, а з низки  
підприємств — про зниження податкових відра-
хувань до державного бюджету в період 2014-
2016рр., що зумовлено зменшенням ділової  
активності, падінням обсягів виробництва, ско-
роченням експорту. Це спричинено насамперед  

загостренням військового конфлікту на сході кра-
їни та згортанням торговельних зв’язків з Російсь- 
кою Федерацією. Разом з тим уже в першому  
півріччі 2017р. ми можемо спостерігати значне 
покращення у частині сплат податкових платежів з 
низки підприємств.

Повна версія тексту

Експерт економічних програм 
 Центру Разумкова  

Катерина МАРКЕВИЧ

КЛЮЧОВІ ГАЛУЗІ, ЩО ФОРМУЮТЬ ВВП УКРАЇНИ

Окрема галузь економіки, будь-то промисло-
вість, сільське господарство, транспорт, торгівля  
чи будівництво, є індивідуальною та важливою 
з точки зору розвитку національної економіки,  
а поступ у кожній з них визначає, який саме шлях 
обрала країна.

Згідно з оприлюдненими даними Державної 
служби статистики України у І кварталі 2017р. 

галузями, що сформували левову частку ВВП 
38,8%, стали переробна та добувна промисло-
вість, торгівля та транспорт. Це й не дивно, оскільки 
доведено, що значна кількість і вітчизняних, і закор-
донних інвестицій спрямовується саме на розви-
ток добувної промисловості (переважно видобуток 
природного газу) та переробної (харчову та хімічну 
промисловість, металургійне виробництво), а також  
у сферу оптової та роздрібної торгівлі. У частині 
наповнення державного бюджету, демонструючи  
тенденцію до збільшення податкових відрахувань,  
найбільші частки надходжень до Зведеного бюд- 
жету України припали на вищезазначені галузі.

За оприлюдненими ДФС даними, у І кварталі 
2017р. підприємства добувної промисловості спла-
тили 28,7 млрд. грн, що на 71,2 % більше порівняно 
з І кварталом 2016р., переробної промисловості — 
28,4 млрд. грн, (зростання становить 10,6 %), опто-
вої та роздрібної торгівлі — 18,3 млрд. грн, (зрос-
тання становить 13,7 %).

Повна версія тексту

Експерт економічних програм Катерина МАРКЕВИЧ

http://gordonua.com/ukr/news/war/-jedinij-shljah-domogtisja-vvedennja-mirotvortsiv-oon-na-donbas-viznati-rf-storonoju-konfliktu-vijskovij-ekspert-sungurovskij-213696.html
http://razumkov.org.ua/uploads/article/2017_10_1_markevych.pdf
http://razumkov.org.ua/uploads/article/2017_10_2_markevych.pdf


УКРАЇНСЬКИЙ ШЛЯХ ДО ЄС: ПРОГНОЗИ САМІТУ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА

24 листопада 2017р. в Брюсселі відбудеться 5-й 
саміт Східного партнерства. На ньому буде обго-
ворюватися стан виконання взятих країнами-парт-
нерами на себе зобов’язань у галузі європейської 
інтеграції, а також перспективи подальшого співро-
бітництва у рамках даного формату. 

Після завершення процесу ратифікації Угод про 
асоціацію в трьох країнах-партнерах (Україні, Грузії 
та Молдові) та надання у 2017р. Грузії та Україні 
безвізового режиму постало питання визначення 
нових амбітних цілей співпраці з ЄС. 
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Енергетика

Директор економічних програм  
Центру Разумкова  

Василь ЮРЧИШИН

ПЕРЕД ВИБОРАМИ МВФ МОЖЕ ПРИПИНИТИ ФІНАНСУВАННЯ УКРАЇНИ  

Міжнародний валютний фонд, найвірогідніше, 
припинить фінансування України за чотириріч-
ною програмою співпраці EFF весною 2018 року, 
оскільки, як правило, міжнародні фінансові інсти-
туції припиняють фінансування за 8-9 місяців до 
виборів у тій країні, якій вони надають підтримку. 

Україна зробила низку кроків, які вказують на 
те, що реформування можуть бути започатковані 
і продовжені. Це й реформування системи охо-
рони здоров’я, пенсійна реформа і, звичайно, 
бюджет. Добре, що бюджет був вчасно поданий 
до Верховної Ради, але разом з тим, поки що про-
цедура і характер дискусії ухвалення бюджету не 
зрозумілі. 

Нагадаємо, Рада директорів Міжнародного 
валютного фонду схвалила виділення 17,5 млрд 
дол. Україні за чотирирічною програмою “Механізм 
розширеного фінансування (EFF)” 11 березня  
2015 року. 

Повна версія тексту

УКРАЇНСЬКІЙ ЯДЕРНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ ПОТРІБНА  
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПОСТАВОК ЯДЕРНОГО ПАЛИВА 

Україна продовжує диверсифікувати поставки 
ядерного палива. На проведеному нещодавно 
міжнародному енергетичному форумі Open 
Energy Week 2017 перший віце-президент НАЕК 
“Енергоатом” Олександр Шавлаков заявив, що 
у поточному році компанія має намір закупити 
17 партій ядерного палива, в тому числі 11 пар-
тій палива ТВЕЛ і 6 – виробництва Westinghouse. 
Ситуація з поставками ядерного палива в Україну 
цілком прогнозована, і досить оптимістична.

Стратегічний курс України на диверсифікацію 
поставок ядерного палива повністю себе виправ-
дав, співпраця з Westinghouse в цьому напрямку 
буде тільки поглиблюватися. Диверсифікація 

поставок ядерного палива потрібна українській 
ядерній енергетиці. Україна - не єдина країна, яка 
проводить диверсифікацію поставок ядерного 
палива. Компанія Westinghouse з кожним роком 
нарощує свою частку на ринку України. 

Повна версія тексту

Директор енергетичних програм 
Центру Разумкова  

Володимир ОМЕЛЬЧЕНКО

МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ МАЄ ПІДГОТУВАТИ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ  
НА РОЗРОБКУ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ

Розробка дорожньої карти щодо реалізації 
Енергетичної стратегії України до 2035р. повинна 
початися з підготовки Міненерговугіллям відповід-
ного технічного завдання.

Потрібно зрозуміти, що міністерство хоче бачити 
в Дорожній карті. Далі можна очікувати ство-
рення Координаційної ради, до якої увійдуть пред-
ставники профільного міністерства, експертів і 
міністерств, відповідальних за реалізацію стра-
тегії. “Енергетична стратегії України до 2035”, роз- 
роблена за участі експертів Центру Разумкова була 

прийнята Кабміном в серпні 2017 року. Вона роз-
бита на три етапи і передбачає створення умов для 
енергетичної незалежності України, проведення 
реформи ринків газу та електроенергії, істотного 
збільшення видобутку власних енергоресурсів та 
збільшення частки зеленої енергетики до 25% до 
2035р.

Повна версія тексту

Директор енергетичних програм Центру Разумкова  
Володимир ОМЕЛЬЧЕНКО

Зовнішня політика

http://razumkov.org.ua/komentari/mvf-shvydshe-za-vse-prypynyt-finansuvannia-ukrainy-za-prohramoiu-eff-navesni
http://razumkov.org.ua/komentari/dyversyfikatsiia-postavok-iadernoho-palyva-potribna-ukrainskii-iadernii-enerhetytsi-movoiu-oryhinalu
http://oilreview.kiev.ua/2017/10/24/minenergouglya-dolzhno-podgotovit-texzadanie-na-razrabotku-dorozhnoj-karty-po-realizacii-energostrategii-ekspert/


www.razumkov.org.ua 4

У щорічному посланні до Верховної Ради 
України “Про внутрішнє і зовнішнє становище 
України” від 7 вересня 2017р. президент України 
П. Порошенко визначив цілі стратегічного довго-
строкового співробітництва України з ЄС, зокрема: 
приєднання до Шенгенської зони, Митного союзу 
ЄС, Енергетичного союзу ЄС, вступ у дію спільного 
авіаційного простору та єдиного цифрового ринку. 

На думку глави української держави, досяг-
нення зазначених цілей призведе до секторальної 

інтеграції з ЄС, а питання про членство стане лише 
формальним питанням часу. 

Повна версія тексту

Експерт програм зовнішньої політики 
та міжнародної безпеки  

Центру Разумкова  
В’ячеслав ГОЛУБ

ЩО ВІДОБРАЖАЮТЬ ОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ В РОСІЇ 

Усі в Росії і поза Росією вже звикли до того, що 
дії Путіна підтримують 86% росіян (ця цифра може 
коливатися хіба що в межах кількох відсотків).  
І у багатьох соціологів закономірно виникає  
запитання – що відзеркалюють ці цифри?

Ті українці, яким довелося жити за часів 
Радянського Союзу, добре пам’ятають схожу  
ситуацію, коли одна і та ж людина в колі друзів 
могла розповідати анекдоти про Брежнєва, а через 
п’ять хвилин вилізала на трибуну партійних зборів 
і нібито щиро говорила про “керівну і спрямовуючу 
роль Комуністичної партії”.

Готовність росіян поміняти власну (відкрито 
висловлювану) думку на протилежну наочно  
демонструє стрімка зміна ставлення до військо-
вого втручання Росії в Сирії восени 2015 року. 
Дослідження Левада-центру, проведене невдо-
взі після введення російських військ до цієї країни, 
показало, що погляди росіян на можливість участі 
збройних сил країни в конфлікті в Сирії змінилися 

після початку військової операції. Результати опи-
тування, опубліковані на початку жовтня 2015 року, 
показали, що 47% опитаних стали вважати, що 
“Росія повинна підтримати Башара Асада в його 
боротьбі з “Ісламським державою” та сирійською 
опозицією”, і лише 28% – що Москва не має втру-
чатися в конфлікт. Тоді як під час вересневого опи-
тування (тобто менш ніж за місяць до того, як вій-
ськове втручання відбулося) не більше 14% росіян 
підтримували “пряму військову підтримку” уряду 
Башара Асада.

На відміну від підготовки до “української кам-
панії” російські органи пропаганди не проводили 
попередню ідеологічну обробку свого населення на 
предмет того, що Росія повинна втрутитися у Сирії, 
тому більшість росіян до останнього вважали: “нам 
там робити нічого”. Але досить було, щоб теле- 
візор у помешканнях росіян хоча б кілька днів пого-
ворив про мудрість рішення керівників Росії сто-
совно введення військ, як росіяни стали масово 
висловлювати іншу думку. І невірно було б вважати, 
що телевізор так швидко дійсно переконав росіян. 
Просто їм дали зрозуміти, яка точка зору на даний 
час є правильною, і як саме потрібно відповідати  
на питання, якщо раптом до їхнього помешкання 
завітають соціологи.

Повна версія тексту

Заступник директора соціологічної 
служби Центру Разумкова  

Михайло МІЩЕНКО

СІМ КОЛЬОРІВ БУНДЕСТАГУ. ПІСЛЯМОВА ДО ВИБОРІВ У НІМЕЧЧИНІ 

У неділю, 25 вересня, громадяни Німеччини зро-
били свій вибір. Звістка про те, що третьою за вели-
чиною фракцією у Бундестазі 2017-2021 рр. будуть 
ультра-права популістська партія “Альтернатива 
для Німеччини” (надалі – АдН), заполонила новинні 
стрічки. Тим не менше, результати німецьких пар-
ламентських виборів є цікавими не лише з цієї 
точки зору.

Насамперед – уперше за 70 років до парла-
менту обрано аж сім політичних партій. По-друге, 

популізм представлений не тільки ультра-правою 
АдН, а й ультра-лівою Die Linke (“Ліві”). По-третє, у 
Бундестазі буде ще одна партія з більш тривалим  
досвідом популістської риторики – Союз 90/Зелені  
(А90/З). Ця політична сила, разом з партією “Ліві”, 
дуже прихильно ставиться, наприклад, до мак-
симального розширення соціальних програм 
і державного втручання в економіку. Нарешті, 
по-четверте, крім відомих Соціал-демократичної 
партії (СДП), Християнсько-демократичного союзу 

http://razumkov.org.ua/statti-ta-interviu/ukrainska-ievrointehratsiia-chomu-nimechchyna-ta-niderlandy-proty
http://razumkov.org.ua/statti-ta-interviu/shcho-vidobrazhaiut-opytuvannia-hromadskoi-dumky-v-rosii


(ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС), 
до Бундестагу потрапила Вільна демократична 
партія (ВДП) під керівництвом Крістіана Лінднера. Її 
представники намагаються виражати інтереси най-
заможніших прошарків німецького бізнесу – транс-
національного за характером – та є активними про-
моутерами глобалізації та ліберальних цінностей у 
Німеччині. У минулому скликанні Бундестагу (2013-
2017рр.) ВДП не мала жодного мандату, оскільки 
не здолала 5% бар’єр, а також тому, що жоден з 
німецьких лібералів не зміг отримати т. зв. безпо-
середнього мандата – тобто перемогти, хоча б у 
одному територіальному виборчому окрузі. Цього 

разу німецькі громадяни знову ж не підтримали 
жодного ліберала на місцях, але завдяки масив-
ній медіакампанії загальнонаціонального масштабу 
ВДП таки пройшла до парламенту.

Повна версія тексту

РЕФОРМУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ПОТРІБНО ПОЧИНАТИ  
З ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

Входження України у світовий освітній простір 
вимагає проведення модернізації змісту освіти 
в контексті її відповідності сучасним потребам. 
Передусім вагомого значення набуває середня 
освіта – центральна ланка в освітній системі будь-
якої країни та основа для успішного здобуття освіти 
наступних рівнів й самоосвіти протягом усього 
життя.

Сьогоднішній стан освіти в Україні веде до того, 
що в майбутньому ми матимемо погано освічених 

дорослих людей, які поповнять армію якщо не без-
робітних, то дешевої робочої сили. Увагу передусім 
варто звернути на відсутність інфраструктури для 
шкільної освіти, починаючи від достатньої кількості 
місць у дитсадках і завершуючи обладнанням серед-
ніх шкіл. А це не тільки лабораторії, комп’ютери, 
швидкісний інтернет, обладнані кабінети фізики, 
хімії, біології і всіх інших природничих наук, а й наяв-
ність якісних підручників, яких нині обмаль – не 
фізично, а за змістом, а також якісно підготовлених 
вчителів. Тому, реформу шкільної освіти потрібно 
починати з покращення якості освіти майбутніх учи-
телів, потім забезпечити їм гідну зарплату, а вже 
після того реформувати шкільне навчання.

Повна версія тексту
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Соціальна політика

Науковий консультант Центру Разумкова 
з соціальних та гуманітарних питань 

Людмила ШАНГІНА

КАБМІН ВВОДИТЬ КВОТУ ДЛЯ КАТЕГОРІЇ 45+ 

Прем’єр Гройсман заявив, що кількість спів-
робітників компаній і підприємств, яким понад 45 
років, має становити не менше ніж 4% від загаль-
ної чисельності працівників. Ця норма перед- 
бачена нещодавно схваленою пенсійною реформою 
і є обов’язковою для роботодавців. 

 В Україні людям старшої вікової категорії нелегко 
знайти роботу. Вони неконкурентні на ринку праці, 
соціально вразливі й справді потребують підтримки 
держави. Річ у тому, що протягом останніх деся-
тиліть в країні суттєво змінилася структура ринку 
праці. Чимало підприємств закриті. На багато спе-
ціальностей різко впав попит. До прикладу, колись 
професія інженера вважалася доволі престиж-
ною, а тепер з нею працевлаштуватися нелегко. 
Відповідно, у людини нібито є і вища освіта, і досвід 
роботи, але її знання незатребувані. 

Хоча, звісно, є й професії, які не втратили 
своєї актуальності. До прикладу, чимало медиків 

працюють навіть до 70-80 років, бо є попит на висо-
коосвічених, фахових лікарів.

Однак є побоювання, що урядова міра не буде 
ефективною. На великих підприємствах уже працю-
ють люди старшої вікової категорії, відповідно, там 
місця в рамках квоти вже укомплектовані. Що сто-
сується дрібних підприємств, то вони можуть спро-
бувати її обійти: найматимуть працівників винятково 
на контрактній основі, а не на умовах трудових дого-
ворів, проситимуть їх переоформитися як фізичні 
особи-підприємці, чи взагалі перейти з легальної 
сфери в нелегальну.

Повна версія тексту

Провідний експерт  
політико-правових програм  

Центру Разумкова Віталій ЯРЕМА

Провідний експерт соціальних 
і гендерних програм Центру 

Разумкова Ольга ПИЩУЛІНА

http://razumkov.org.ua/statti-ta-interviu/sim-koloriv-bundestahu-pisliamova-do-vyboriv-u-nimechchyni
http://razumkov.org.ua/komentari/reformu-potribno-pochynaty-z-pokrashchennia-iakosti-shkilnoi-osvity
http://razumkov.org.ua/statti-ta-interviu/kabmin-vvodyt-kvotu-dlia-katehorii-45
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Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 жовтня 2017 року. Було  
опитано 2018  респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих 
територій Донецької та Луганської областей. Теоретична 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

Якби наступної неділі відбувалися вибори Президента України, то за кого би Ви проголосували?
% опитаних 

Серед тих, хто має намір  взяти участь у виборахСеред усіх опитаних

Петро Порошенко

Юлія Тимошенко

Анатолій Гриценко

Юрій Бойко

Святослав Вакарчук

Олег Ляшко

Вадим Рабінович

Володимир Гройсман

Андрій Садовий

Олег Тягнибок

Віталій Кличко

Петро Симоненко

Арсеній Яценюк

Дмитро Ярош

Надія Савченко

Інший політик

Не брав би участь у виборах

Важко відповісти

9,3
14,0

6,4
8,4

4,7
7,2

4,7
6,8

5,4
6,6

4,6
6,3

4,4
5,9

3,7
4,1

3,0
4,0

1,9
3,0

1,6
2,0

1,1
1,4

1,1
1,4

0,8
1,1

0,7
0,8

8,5
10,5

18,5

19,7
16,6



www.razumkov.org.ua 7

Якби наступної неділі відбувалися вибори до Верховної Ради України, то за кого би Ви проголосували?
% опитаних 

Серед тих, хто має намір  взяти участь у виборахСеред усіх опитаних

Партія “Блок Петра Порошенка “Солідарність”

Партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”
(Ю.Тимошенко)

Партія “Громадянська позиція”
(А.Гриценко)

Партія “Опозиційний блок”
(Ю.Бойко)

Політична партія “За Життя”
(В.Рабінович, Є.Мураєв)

Радикальна Партія Олега Ляшка

Партія “Об’єднання “Самопоміч”
(А.Садовий)

Об’єднання правих партій
(“Свобода”, “Правий Сектор”, “Національний корпус”)

(О.Тягнибок, А.Тарасенко, А.Білецький)

Партія “Народний Фронт”
(А.Яценюк)

Партія Національної Дії
(Д.Ярош, Т.Стецьків, О. Доній, В.Шишкін, В.Чумак)

Партія “Рух нових сил Михеїла Саакашвілі”

Партія “Ліва Опозиція” (Комуністична партія України та
Прогресивна Соціалістична Партія України)

(П.Симоненко, Н.Вітренко)

Партія “Українське об’єднання патріотів – УКРОП”
(Д.Борисенко, Б.Фiлатов)

Партія “Громадська платформа Надії Савченко”

Аграрна партія України (В. Скоцик)

Партія “Громадський Рух “Народний Контроль”
(Д.Добродомов)

Партія “Відродження” (В.Бондар)

Партія “Наш Край” (Ю.Гранатуров)

Політична партія “Демократичний Альянс”
(В.Гацько, В.Пташнік)

Партія “Сильна Україна” (С.Тігіпко)

Народна партія (В.Литвин)

Інша партія

Не брав би участі у виборах 

Важко сказати /відмова відповідати

9,6
13,6

7,2
10,0

6,4
8,9

5,8
8,6

5,3
6,8

4,7
6,5

4,3
5,9

3,0
4,2

1,4
2,0

1,3
1,7

1,1
1,7

1,3
1,6

1,3
1,5

1,0
1,2

0,9
1,1

0,8
1,0

0,7
0,7

0,3
0,5

0,3
0,4

0,3
0,3

0,2
0,2

6,8
7,5

19,2

16,7
14,1



Юрій Якименко, виступив панелістом у диску-
сії “Вплив “підривних технологій” на політику та 
політичний процес”, в якій брали участь експерти з 
попереднім досвідом роботи у владних інститутах 
своїх країн – Дженніфер Псакі (Carnegie Endowment 
for International Peace, США), Уінфілд Бьоркель 
(RAND, США), Хосе Луіс Чікома (Мексика), Наталія 
Салазар (Колумбія). В ході дискусії головна увага 
була приділена оцінці практичного впливу фейкових 
новин та дезінформаційних кампаній на внутрішню 
та зовнішню політику конкретних країн та стабіль-
ність їх владних інститутів.

Під час перебування у Вашингтоні Юрій 
Якименко зустрівся з Надзвичайним і Повноважним 
Послом України у США Валерієм Чалим.

Детальніше про форум можна ознайомитися за 
посиланням 

ЦЕНТР РАЗУМКОВА ПРОВІВ ФАХОВУ 
ДИСКУСІЮ “СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У 
СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: ВИКЛИКИ  
ДЛЯ УКРАЇНИ”

25 жовтня 2017р. Центр Разумкова провів  
фахову дискусію “Структурні трансформації у світо-
вій економіці: виклики для України”

У дискусії взяли участь представники законо- 
давчої та виконавчої влади, науковці, державні та 
незалежні експерти України, а також представники 
зарубіжних посольств та міжнародних організацій.

Після презентації аналітичної доповіді від- 
булося обговорення наступних питань: 

  довгострокові зміни в структурі економіки 
України на фоні світової економіки: плюси і 
мінуси.

  провідні тенденції сучасної трансформації  
світової економіки: що вони означають для 
України?

  модернізація структури української економіки  
і забезпечення її гідного місця в глобальній 
економіці: пріоритети та інструменти страте-
гічно орієнтованої економічної політики.

Структурні трансформації у світовій економіці: виклики 
для України / Аналітична доповідь

Відео дискусії можна переглянути за посиланням: 
http://razumkov.org.ua/novyny-tsentru/vidbulas-fakhova-

dyskusiia-strukturni-transformatsii-u-svitovii-ekonomitsi-vyklyky-
dlia-ukrainy 

Події Центру Разумкова
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ВИЙШЛО ДРУКОМ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ЦЕНТРУ РАЗУМКОВА “ІНДЕКС ПОТОЧНОЇ  
ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ:  
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО- 
ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ”.

Аналітичне дослідження “Індекс поточної еконо-
мічної спроможності” є першим кроком для ство-
рення і використання комплексного індексу, за 
допомогою якого ми зможемо визначати поточну 
соціально-економічну динаміку, порівнювати її з 
попередніми періодами, знаходити вузькі місця, які 
дозволять через заходи економічної політики покра-
щити соціально-економічну ситуацію. 

В індексі об’єднано як традиційні показники –
заробітна плата, розбалансованості в житлово- 
комунальній сфері – так і деякі довгострокові  
чи середньострокові показники та індекси –  
насамперед ідеться про ресурси населення у бан-
ківській системі. 

В подальшому будуть враховуватись і характе-
ристики соціально-економічного стану, які важко 
охоплюються статистикою, зокрема опитування. 

Детальніше з дослідженням можна ознайомитися за 
посиланням

ЦЕНТР РАЗУМКОВА ВЗЯВ УЧАСТЬ У 
ГЛОБАЛЬНОМУ ФОРУМІ АНАЛІТИЧНИХ 
ЦЕНТРІВ ALTERNATIVE FACTS FORUM У 
ВАШИНГТОНІ 

2-3 листопада 2017р. заступник генерального 
директора-директор політико-правових програм 
Центру Разумкова Юрій Якименко взяв участь у  
глобальному форумі аналітичних центрів “Дослід- 
ження політики vs. альтернативних фактів: чи ста-
нуть Think Tanks жертвами “партизанської війни” 
ідей?”, який відбувся у Вашингтоні.

Форум був організований Програмою ана-
літичних центрів і громадянського суспільства 
Університету Пенсильванії і Фундацією Хетуліо 
Варгаса (Бразилія), за підтримки Інституту Брукінгса 
та Міжнародного дослідницького центру Вудро 
Вільсона (США). У заході взяли участь близько  
50 провідних аналітичних центрів з 25 країн світу.

Головною проблемою, яка обговорювалася на 
форумі, було посилення впливу на публічну полі-
тику та суспільний дискурс у галузях внутрішньої та 
зовнішньої політики таких явищ, як “альтернативні 
факти, фейкові новини, дезінформаційні кампанії, 
політика “пост-правди”. 

http://razumkov.org.ua/novyny-tsentru/tsentr-razumkova-vziav-uchast-u-hlobalnomu-forumi-analitychnykh-tsentriv-alternative-facts-forum-u-vashynhtoni
http://razumkov.org.ua/novyny-tsentru/tsentr-razumkova-vziav-uchast-u-hlobalnomu-forumi-analitychnykh-tsentriv-alternative-facts-forum-u-vashynhtoni
http://razumkov.org.ua/uploads/article/2017_svit_ecovom_Annotation.pdf
http://razumkov.org.ua/uploads/article/2017_svit_ecovom_Annotation.pdf
http://razumkov.org.ua/novyny-tsentru/vidbulas-fakhova-dyskusiia-strukturni-transformatsii-u-svitovii-ekonomitsi-vyklyky-dlia-ukrainy
http://razumkov.org.ua/novyny-tsentru/vidbulas-fakhova-dyskusiia-strukturni-transformatsii-u-svitovii-ekonomitsi-vyklyky-dlia-ukrainy
http://razumkov.org.ua/novyny-tsentru/vidbulas-fakhova-dyskusiia-strukturni-transformatsii-u-svitovii-ekonomitsi-vyklyky-dlia-ukrainy
http://razumkov.org.ua/uploads/article/2017_IEC.pdf
http://razumkov.org.ua/uploads/article/2017_IEC.pdf
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ВІКТОР МУСІЯКА ОТРИМАВ НАЙВИЩУ 
НАГОРОДУ АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ 

9 жовтня 2017 Асоціація правників України 
нагородила своєю найвищою нагородою – 
Відзнакою Асоціації правників України “За честь 
і професійну гідність” наукового консультанта 
Центру Разумкова Віктора Мусіяку.

Щорічно ця нагорода присуджується юристу, 
який має бездоганну репутацію та значні професійні 
досягнення.

Віктор Мусіяка – один з авторів тексту Конституції 
України, науковий консультант Центру Разумкова, 
заступник голови Конституційної Комісії, професор 
кафедри галузевих правових наук Національного 
університету “Києво-Могилянська академія”, канди-
дат юридичних наук, професор.

ВІДБУЛАСЯ ІХ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
“РЕФОРМИ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: 
ЗДОБУТКИ, УРОКИ ТА ПЛАНИ НА 
ПЕРСПЕКТИВУ”. 

10-11 жовтня 2017р. відбулася ІХ Міжнародна 
конференція “Реформи Сектору Безпеки України: 
здобутки, уроки та плани на перспективу”, яка  
проводилася Центром Разумкова спільно з 
Женевським центром демократичного контролю 
над збройними силами (DCAF) в рамках проекту 
“Моніторинг викликів урядуванню у секторі без- 
пеки України” за фінансування Міністерства  
закордонних справ Королівства Нідерландів. 

Дана Конференція є підсумковим публічним 
заходом дворічного проекту, метою якого було ство-
рення різнопланових можливостей сприяння рефор-
муванню та розвитку демократичного урядування у 
секторі безпеки і оборони України. 

Метою Конференції було не стільки підбити під-
сумки проекту, скільки оцінити результати рефор-
мування сектору безпеки, звірити їх із задекла-
рованими три роки тому стратегічними цілями, 
ідентифікувати найбільш проблемні аспекти та 
запропонувати можливі шляхи їх вирішення.

Відео конференції можна переглянути за посиланням: 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ КРУГЛОМУ СТОЛІ 

4 жовтня 2017р. відбувся міжнародний Круглий 
стіл “До і після виборів – чи відступає популізм”?, 
організований Представництвом Фонду Конрада 
Аденауера в Україні та Посольством Австрійської 
республіки в Україні.

В роботі Круглого столу взяв участь Заступ- 
ник генерального директора-директор політико- 
правових програм Центру Разумкова Юрій 
Якименко, який виступив з доповіддю “Популізм 
як характерна риса сучасної української 
багатопартійності”.

У своїй доповіді Ю.Якименко визначив осно-
вні риси “українського варіанту” популізму, особли- 
вості його проявів у діяльності політичних сил на різ-
них етапах становлення партійної системи, соціальні 
та політичні причини.

УЧАСТЬ У НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 
“ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ І ВИБОРИ: УКРАЇНСЬКІ 
ТА СВІТОВІ ПРАКТИКИ” 

21 жовтня 2017 р. у м. Львів відбулася наукова 
конференція “Політичні партії і вибори: українські 
та світові практики” (пам`яті Юрія Романовича 
Шведи), організована кафедрою політології філо-
софського факультету Львівського національного 
університету імені Івана Франка.

У роботі конференції взяв участь Заступник 
генерального директора, директор політико-пра-
вових програм Центру Разумкова Юрій Якименко, 
який презентував видання Центру Разумкова 
“Трансформація партійної системи: українській 
досвід у європейському контексті”, поділився 
висновками і оцінками відносно особливостей 
розвитку багатопартійності в Україні на різних 
етапах та деяких питань методології досліджень.

Докладніше з інформацією про роботу конференції можна 
ознайомитись за посиланням:

ЗУСТРІЧ З ДИРЕКТОРОМ ЦЕНТРУ 
ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТАЦІЇ НАТО  
В УКРАЇНІ БАРБОРОЮ МАРОНКОВОЮ 

31 жовтня в Центрі Разумкова відбулася 
зустріч з директором Центру інформації та доку-
ментації НАТО в Україні Барборою Маронковою.

Від Центру Разумкова були присутні спів- 
директор програм зовнішньої політики та між- 
народної безпеки Олексій Мельник, директор 
соціологічної служби Андрій Биченко, провід-
ний експерт політико-правових програм Віктор 
Замятін та експерт програм зовнішньої політики 
та міжнародної безпеки В’ячеслав Голуб.

Обговорювалися пріоритети співпраці України 
та НАТО у 2018р., підтримку НАТО процесу про-
ведення реформ, а також нові формати спів- 
праці Представництва НАТО в Україні з неурядо-
вими організаціями. Пані Маронкова наголосила 
на необхідності поширювати напрацювання укра-
їнських аналітичних центрів серед посадовців ЄС.

ЕКСПЕРТНА ДИСКУСІЯ ЗА УЧАСТЮ 
БРИТАНСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО РАДНИКА 
РУПЕРТА СМІТА 

25 жовтня 2017р. в Центрі Разумкова відбу-
лася експертна дискусія за участю провідного 
експерта, старшого радника з питань безпеки 
та оборони, британського генерала у відставці 
Руперта Сміта.

У дискусії взяли участь представники РНБО, 
Міністерства оборони, Міністерства закордон-
них справ, експерти Центру та інших неурядових 
організацій. Основними темами для обговорення 
були можливості попередження та врегулювання 
конфліктів, перспективи та доцільність розгор-
тання миротворчої місії на Донбасі та питання 
надання Україні міжнародних гарантій безпеки.

http://razumkov.org.ua/novyny-tsentru/vidbulasia-ixx-mizhnarodna-konferentsiia-reformy-sektoru-bezpeky-ukrainy-zdobutky-uroky-ta-plany-na-perspektyvu 
https://www.facebook.com/politolohia/?hc_ref=ARRlQidaXA1EAkTeTlRTnc52oV-pHNqMw7tR-zkVaLCWLn7fPeOx3T7_oWrGrRfkZ-4
https://www.facebook.com/politolohia/?hc_ref=ARRlQidaXA1EAkTeTlRTnc52oV-pHNqMw7tR-zkVaLCWLn7fPeOx3T7_oWrGrRfkZ-4

