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ВОЄННІ ДІЇ РОСІЇ НА АЗОВІ СУПЕРЕЧАТЬ ПРАВИЛАМ 
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

Виходячи з того, що Росія пішла на захоплення українських суден, можемо  
говорити, що в Азовському морі в України сил недостатньо. Росія завжди б’є по  
слабих місцях, а співставити наші військово-морські сили з тим угрупованням, яке 
вже є в Азовському морі у Росії ми поки не можемо. Єдине, що ми можемо зараз 
зробити, це забезпечити сили берегової оборони, мінування узбережжя, викорис-
тання вертольотів та авіації, проте і в цьому у нас так само немає переваги. 

Росія веде економічну блокаду України в Азовському морі. Це суперечить усім 
правилам міжнародних відносин, прописаних у договірних документах, таких 
як Конвенція з морського права, двосторонній договір між Росією та Україною  
(щодо використання акваторії Азовського моря), який Росія порушує у кожному 
пункті. Тому реакція міжнародної спільноти однозначна: немає жодного виступу чи 
коментаря на користь Росії і її дій у Азовському морі. Проте підтримку ми маємо 

ПУТІН ОТОЧИВ УКРАЇНУ З УСІХ БОКІВ І ГОТОВИЙ САМ СЕБЕ “ПРОВОКУВАТИ”

Те, як будуть розвиватися події в Азовському 
морі – це лише одна частина політичного ланд-
шафту. Путін має – і ніхто цього не заперечує –  
далекосяжні стратегічні цілі. Ці нагнітання в  
окремих регіонах – ситуативні кроки. Чого він  
домагається? Шляхом загострення ситуації в 
Азовському морі обрізати частину експортного 
потенціалу України. Це викличе невдоволення 
на тих підприємствах, які працюють в Маріуполі.  
Тобто, мова йде про нагнітання внутрішньо- 
політичної ситуації в даному регіоні і всередині 
України в цілому.

Це і є тактика його дій – тиск не тільки зовніш-
ній, але й зсередини. Він бачить слабкі місця у  
противника, і намагається досить раціонально роз-
поділити ресурси. У нього на кордоні з Україною 
стоїть угрупування в 80 тисяч чоловік, також є угру-
повання в Криму, у Придністров’ї. Якщо потрібно, 
прокинуться ті сплячі осередки, які є всередині 
України, також є кордон з Білоруссю. Ми ото-
чені з усіх боків. Ті, хто сумніваються, що Білорусь 
може підтримати такі дії, то я більш ніж упевнений: 

це буде перший подарунок Путіну. Там грунт уже  
підготовлений, і Лукашенко особливо йому не 
заважає.

З цих гострих ситуацій в окремих регіонах скла-
дається загальна картина. Головна мета Путіна –  
не знищили Україну, так як це зробити неможливо, 
а зробити Україну своїм сателітом – не пустити  
її в ЄС, НАТО. 

Спрогнозувати стратегію Путін напередодні  
українських виборів складно. В Україні є “його 
люди”, які чітко доповідають, що відбувається. 
Він відстежує всі політичні рухи, і якщо буде  
потрібно – відбудеться загострення ситуації. Все 
залежить тільки від його рішення. І тут не варто 
говорити: мовляв, не потрібно було його прово-
кувати в Азовському морі. Це не має значення –  
він сам себе “спровокує”, якщо йому це буде 
потрібно.

Повна версія тексту

Микола СУНГУРОВСЬКИЙ  
Директор військових програм
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лише на словах. Єдине – Сполучені Штати надали 
нам два катери прикордонної патрульної служби 
і обіцяють фрегат. Він списаний, але у становищі 
України “харчами не перебирають”. Треба його 
використовувати, нарощувати військово-морські 
сили і очікувати поки наш “Укроборонпром” вийде 
на достатні потужності для забезпечення потреб 
Збройних сил України.

Повна версія тексту

Микола СУНГУРОВСЬКИЙ  
Директор військових програм
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Олексій МЕЛЬНИК  
Співдиректор програм зовнішньої 
політики та міжнародної безпеки

Економіка
РОСІЙСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ: ОСОБЛИВОСТІ 2018р. 

За даними Держстату РФ стала найбільшим 
інвестором в економіку України в 2018 році.

Раніше інвестиції з РФ часто маскувалися під 
різними формами й напрямками, які не показу- 
вали джерела походження цих інвестицій. Сього- 
дні співробітництво через певних юридичних, 
фізичних осіб ускладнене через режим санкцій. 
Крім того, офшорний бізнес уже не такий дина-
мічний. Тому зараз ситуація починає відповідати 
реальності. Крім того ризики військової ескала-
ції залишаються високими, не видно перспективи 
вирішення конфлікту. По-друге, настає певне роз-
чарування через те, що в країні не покращується 
інвестиційний клімат. У підсумку в такому сере- 
довищі можуть працювати ті інвестори, які  

звикли до таких умов, а російські якраз зви-
кли. Також показники Держстату можуть  
свідчити не стільки про активність російських  
інвесторів, скільки про зменшення активності  
інших іноземних інвесторів. 

Повна версія тексту

Володимир СIДЕНКО  
Науковий консультант  
з економічних питань

ПРО ЗАГРОЗИ ДЛЯ СВІТУ ПРИ ПОВНОМАСШТАБНІЙ АГРЕСІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
Якщо говорити про загрози при повномасш-

табній агресії Росії проти України, то перш за все 
потрібно звернути увагу не на газотранспортну 
систему, а на інші енергетичні об’єкти, особливо 
на АЕС. Це те, що дійсно має величезну загрозу 
для всього світу. У разі, якщо на території України 
будуть проходити бойові дії там, де є ядерні 

реактори, то це може мати справжні катастрофічні 
наслідки, і це вже не просто відсутність тепла в 
європейських будинках. 

Проте, Кремль не зацікавлений у повномасш-
табній військовій агресії проти України. Росія  
зацікавлена в тому, щоб підтримувати цей конф- 
лікт, якомога довше не визнавати своєї участі у 
ньому для того, щоб він не був переведений у  
міждержавний конфлікт. Це все виснажує еко-
номіку України, підриває перспективу для роз- 
витку. Це також потужний інструмент впливу на 
громадську думку в Україні.

Повна версія тексту

ДЕФОЛТ, ДЕВАЛЬВАЦІЯ ТА ІНШІ РИЗИКИ У НОВОМУ МАКРОПРОГНОЗІ ЦЕНТРУ РАЗУМКОВА

Центр Разумкова опублікував сценарний  
прогноз розвитку економіки України у найближчі 
три роки. Цей прогноз трактується як “обмежений 
песимізм”. Вказані у прогнозні від жовтня 2018р. 
показники зростання, інфляції, курсу, платіжного 
балансу помітно різняться від тих, які прогнозу-
ються українським Урядом чи МВФ та Світовим 
банком. В чому головна особливість і відмінність… 

Повна версія тексту

ПІДВИЩЕННЯ ЗАРПЛАТ І СОЦСТАНДАРТІВ: ЧОГО ЧЕКАТИ В 2019 РОЦІ

Середня зарплата наступного року зроста-
тиме більше, ніж інфляція – приблизно на 12–14%. 
Важливо, щоб соціальні стандарти – мінімальна 
зарплата, прожитковий мінімум, допомога по без-
робіттю підвищувалися прискореними темпами.

Повна версія тексту
Василь Юрчишин  

Директор економічних і соціальних програм

Василь ЮРЧИШИН  
Директор економічних  

і соціальних програм

http://razumkov.org.ua/komentari/chomu-rf-stala-liderom-investytsii-v-ukrainu-ta-u-shcho-vkladaiut-koshty
http://razumkov.org.ua/komentari/zahroza-dlia-aes-ozvuchenyi-trahichnyi-stsenarii-velykoi-viiny-ukrainy-z-rf
http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_mid_Forecast.pdf
http://razumkov.org.ua/komentari/pidvyshchennia-zarplat-i-sotsstandartiv-chogo-chekaty-v-2019-rotsi
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ЩОДО НАМІРІВ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ЗАРОБІТЧАН

Обсяги переказів від заробітчан щонайменше 
вдвічі перевищують обсяг прямих іноземних  
інвестицій в Україну. Обсяг приватних переказів 
є основним джерелом для наповнення резервів, 
поліпшення платіжного балансу. Ці ресурси важ-
ливі, їх однозначно треба всіляко підтримувати.

Щодо ініціативи міністра соцполітики то 
по-перше, процес переказу нелегко проконтр-
олювати. По-друге, це матиме дуже негативний  
ефект. 

Варто нагадти, як кілька років тому була 
спроба примусово конвертувати надходження на 

користь приватних осіб з-за кордону. В підсумку 
досить швидко довелося це положення скасувати,  
оскільки воно мало великий негативний економіч-
ний і соціальний відтінок. 

Джерело наповнення бюджету треба шукати 
у налагодженні адміністрування податків, конт- 
ролю та обліку ресурсів фіскальними службами, а не 
посиленні податкового тиску на домогосподарства.

Повна версія тексту

Василь Юрчишин 
Директор економічних і соціальних програм

ДЕРЖБОРГИ УКРАЇНИ НЕРАЦІОНАЛЬНІ 

Розмова про борговий аспект і його вплив на 
економічне зростання є актуальною, тому, що 
останнім часом уряд позичає достатньо багато 
дорогих грошей за кордоном. Доходність облі-
гацій, що зараз розміщуються доходить до 10%. 
Це надто високий показник і навіть переважна  

більшість африканських країн розміщують свої  
облігації зі значно нижчою доходністю. 

Повна версія тексту

Василь Юрчишин 
Директор економічних і соціальних програм

Енергетика
УКРАЇНА МАЄ ПРИСКОРИТИ РЕФОРМИ ТА ОБМЕЖИТИ ВПЛИВ ПОПУЛІСТІВ 

Україна з метою збереження міжнародної 
довіри, рівня інвестиційної привабливості та роз- 
витку економіки, має прискорити розпочаті 
реформи та обмежити вплив популістів на ці про-
цеси. На енергетичному секторі не можна ста-
вити експерименти, адже це драйвер економіки та 
гарант національної безпеки. 

Особливо велику стурбованість викликає 
затримка з проведенням анбандлінгу, тобто ство-
рення незалежного від материнської компанії  
оператора ГТС. На сьогоднішній день український 
уряд займає пасивну позицію у реформуванні  
газового сектору, що призводить до уповільнення 
його реформування та до посилення монополізму 
компанії НАК “Нафтогаз України”. 

Пріоритетами реформування енергетики у най-
ближчі три роки мають стати: створення конкурент-
них ринків електроенергії, газу та вугілля; забез- 
печення сприятливих умов для інвестицій, перехід 

на систему аукціонів з визначення тарифів для  
ВДЕ, створення ефективної системи субсидій для 
соціально незахищених громадян.

Про це та інше заявив директор енергетичних 
програм Центру Разумкова Володимир Омельченко  
під час конференції “The State of Ukraine’s Energy 
Sector” організованої Центром Разумкова спільно 
з Atlantic Council, що пройшла 28 листопада  
2018 року, м. Вашингтон та була присвячена ролі 
України в світових енергетичних процесах.  

Повна версія тексту

Володимир ОМЕЛЬЧЕНКО  
Директор енергетичних програм

ПІСЛЯ 2025 РОКУ ЦЕНТРАЛЬНА ЄВРОПА МОЖЕ ОПИНИТИСЯ ПІД ВПЛИВОМ КИТАЮ

Заслуговує на увагу сценарій за якого після 
2025р. – по мірі посилення позицій Китаю на 
Євразійському просторі й відповідно послабленню 
Росії, – Центральна Європа може опинитися під 
потужним економічним й політичним впливом 
Китаю. За даного сценарію Росія, фактично висту-
патиме у ролі криголаму європейської єдності в 
стратегічних інтересах Китаю. 

Російський вплив у Східній та Центральній  
Європі поступово посилюється через зростання 
енергозалежності країн цього регіону від поста-
чання енергії зі східного напряму. Цьому також 
сприяє підвищення ролі енергетичних хабів в інте- 
ресах трикутника Москва-Берлін-Відень та будів-
ництво нових енергетичних та транспортних 

потужностей російськими компаніями у Централь- 
ній Європі. Насамперед, це будівництво “Північного 
потоку-2”, спорудження атомних електростанцій в 
Угорщині та Білорусії, а також об’єднання німець- 
ких газових хабів Gazpool та NCG в інтересах ком- 
паній, що торгують російським газом у регіоні. 

У разі відсутності достатніх інвестицій у безпеку 
й енергетичну інфраструктуру країн Центральної 
Європи з боку США, цей важливий геополітичний 
регіон протягом наступних 5-10 років опиниться  
під політичним впливом Китаю та Росії. 

Повна версія тексту

Володимир ОМЕЛЬЧЕНКО  
Директор енергетичних програм

http://razumkov.org.ua/komentari/opodatkuvannia-dokhodiv-zarobitchan
http://razumkov.org.ua/komentari/derzhborgi-ukrajini-neratsionalni-defolt-mozhe-spriyati-zrostannyu-ekonomiki
http://razumkov.org.ua/komentari/ukraina-maie-pryskoryty-reformy-ta-obmezhyty-vplyv-populistiv-atlantic-council-ta-tsentr-razumkova
http://razumkov.org.ua/komentari/pislia-2025-roku-tsentralna-yevropa-mozhe-opynytysia-pid-vplyvom-kytaiu
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ВПРОВАДЖЕННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ МОЖЕ ЗАБЕЗПЕЧИТИ У ПОДАЛЬШОМУ 
ДОДАТКОВЕ ЩОРІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ВВП УКРАЇНИ ЩОНАЙМЕНШЕ НА 1% 

Запуск у 2019 р. нової моделі ринку електрич-
ної енергії може забезпечити у подальшому додат-
кове щорічне зростання ВВП України щонайменше 
на 1% за рахунок покращення інвестиційних умов  
для залучення коштів в модернізацію інфра-
структури та зростання обсягів торгівлі електро-
енергією. Привабливі інвестиційні умови будуть  
створені шляхом запровадження прозорих й  
конкурентних механізмів функціонування ринку 
електричної енергії, спрощення процедури підклю-
чення нових промислових підприємств та збіль-
шення міждержавної торгівлі.  

Реформування ринку електричної енергії спри-
ятиме забезпеченню синхронної роботи енерго- 
систем України та Молдови з ENTSO-Е. За актив-
ного співробітництва усіх зацікавлених сторін  
ця мета може бути досягнута до 2023р. Прогно- 
зується, що максимальна потужність передачі 

електроенергії у разі повної синхронізації у режимі 
експорт-імпорт досягне 4 ГВт. У результаті інте-
грації обсяги торгівлі електроенергією мають 
потенціал зростання в шість разів – з $250 млн.  
до $1,5 млрд. 

Нові правила роботи ринку передбачають 
забезпечення права споживача вільно обирати 
постачальника електричної енергії. Країни ЄС 
отримують додаткову можливість купувати зна-
чні обсяги електроенергії з України. Це підвищить  
пропозицію на ринку в інтересах споживачів.  
З іншого боку, для виробників електроенергії у  
ЄС відкриється перспектива доступу до україн-
ського ринку. 

Повна версія тексту

Володимир ОМЕЛЬЧЕНКО  
Директор енергетичних програм

УКРАЇНА ВПРОВАДИВШИ RAB-РЕГУЛЮВАННЯ МОЖЕ ЗАЛУЧИТИ  
ДОДАТКОВІ $10 МЛРД В СВОЮ ЕКОНОМІКУ

Варто розуміти, що діюча система ціноутво- 
рення “витрат плюс” не стимулює енергороз- 
подільні компанії до інвестування. Навпаки, під-
приємства схильні до завищення штучних витрат,  
а не до інвестицій в оновлення інфраструктури. 
Середній термін експлуатації електричних мереж в 
Україні становить 40 років, а рівень їх зношеності –  
близько 70%. У разі збереження даного порядку 
визначення тарифів, енергетична система Україна 
вже невдовзі не буде у змозі надійним чином забез-
печувати споживачів електричною енергією. 

Найбільшою перешкодою для запровадження 
нової системи ціноутворення є низький рівень плато- 
спроможності споживачів в Україні. Безумовно, 

на першому етапі її впровадження тарифи можуть 
істотно підвищитися, але в макроекономічному 
вимірі держава звісно виграє. 

За своєю суттю електромережі – це крово- 
носні судини економіки. У разі, відсутності  
економічних стимулів вкладати кошти у їхню  
реконструкцію та модернізацію, інвестиції в інфра- 
структурні об’єкти країни не матимуть вели-
кого сенсу через невиправдано великі ризики  
переривання енергозабезпечення. 

Повна версія тексту

Володимир ОМЕЛЬЧЕНКО  
Директор енергетичних програм

ЙМОВІРНІСТЬ ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ПІВНІЧНОГО ПОТОКУ-2 Є ВИСОКОЮ

Ймовірність завершення будівництва Північного 
потоку-2 є високою. Газпром гарантує, що цей  
проект буде фінансово забезпечений і викона-
ний. Якщо цей газопровід буде все ж побудований,  

важливо вжити заходів щодо мінімізації його  
використання як функціонуючої бізнес-одиниці 
(мінімізація його завантаження тощо). 

У цьому питанні в України є підтримка США. 
Тому, можливо, далі будуть зроблені точкові санк-
ції проти конкретних компаній-учасників проекту 
Північного потоку-2, проти керівників цих компаній 
як фізичних осіб.

Повна версія тексту

Віктор ЛОГАЦЬКИЙ  
Провідний експерт  

енергетичних програм

http://razumkov.org.ua/komentari/tsentr-razumkova-prohnozuie-mozhlyvist-dodatkovoho-shchorichnoho-zrostannia-vvp-ukrainy-na-1protsent
http://razumkov.org.ua/komentari/ukraina-vprovadyvshy-rabrehuliuvannia-mozhe-zaluchyty-dodatkovi-usd10-mlrd-v-svoiu-ekonomiku
http://razumkov.org.ua/statti/ymovirnist-zavershennia-budivnytstva-pivnichnoho-potoku2-skladaie-90protsent
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СКЛАДОВІ КІНЦЕВОЇ ВАРТОСТІ ГАЗУ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

Кінцева вартість газу для населення включає в 
себе вартість видобутку газу, його транспортування 
магістральними газопроводами високого тиску, 
транспортування природного газу через газо-
розподільні мережі, тобто мережі облгазів. Плюс 
поставки і націнка облгазів і “Нафтогазу”.

Мені відома розбивка кінцевої ціни на газ 
для незахищених верств населення станом до 
1 листопада 2018 року, тобто до рішення уряду 
про підвищення вартості газу для населення на  
23,5%. Видобуток – 4942 грн, транспортування – 
263 грн, розподіл – 616 грн, постачання/націнка 
облгазів – 148 грн, націнка “Нафтогазу” – 112 грн.

Водночас після підвищення ціни на газ для 
населення, швидше за все, згадані вище складові  
формування вартості блакитного палива не змі-
няться, а можуть змінитися тільки їх цінові 
характеристики. 

Повна версія тексту

Максим БІЛЯВСЬКИЙ  
Провідний експерт  

енергетичних програм

Зовнішня політика
ПОРАЗКИ КРЕМЛЯ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ 

У двадцятих числах листопада сталася низка 
знакових подій, які на перший погляд не пов’язані 
одна з одною, проте мають загальний причинно-
наслідковий зв’язок і спільну мотивацію. 

По-перше, це провал представника російських 
спецслужб під час виборів президента Інтерполу в 
Дубаї. 

По-друге, це рішення Організації із заборони 
хімічної зброї щодо можливості проведення само-
стійних розслідувань. Це вкрай важливо і є знако-
вим моментом у контексті Солсбері (справа про 
отруєння Скрипалів). 

По-третє, це рішення щодо підтримки євро-
атлантичного курсу України на Парламентській 
асамблеї НАТО у Галіфаксі (Канада). Сюди ж можна 

додати і провал спроб відновлення прав російської 
делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи  
і низку інших. 

Загалом вищезазначені факти свідчать про те, 
що у світі сформовано кістяк держав, що підтри-
мують Україну у протистоянні з Росією. З іншого 
боку очевидно, що для багатьох країн, у тому 
числі і впливових, російський режим стає дедалі 
токсичнішим. 

Повна версія тексту

Михайло ПАШКОВ  
Співдиректор програм зовнішньої 
політики та міжнародної безпеки

Соціальна політика
ПРО МОНЕТИЗАЦІЮ СУБСИДІЇ 

З січня місяця в Україні готується не монети-
зація субсидій, а починається ухвалення норма-
тивних актів, що будуть регулювати цей процес. 
Сьогодні близько 5 млн. домогосподарств є отри-
мувачами субсидій. 

За ініціативо уряду заплановано провести 
майбутню монетизацію на основі експеримен-
тів, що тривали протягом 2017-2018рр. Перший  
етап має стосуватися тих, хто вперше звернувся  
за субсидією (з січня 2019р.), другий етап –  
монетизація поза опалювальним сезоном  
(з травня 2019р.), а з жовтня (2019р.) це має сто- 
суватися усіх громадян України. 

Попередньо у проекті держбюджету закладено 
55 млрд.грн. на субсидії. За оцінками експертів, 

сьогодні на це потрібно мінімум 90 млрд. грн.  
без урахування підвищених тарифів на опалення. 
По Києву, наприклад, анонсували імовірне під-
вищення вартості опалення на 32%, тому, най-
імовірніше, грошей у держбюджеті на це буде 
недостатньо. 

Повна версія тексту

Ольга ПИЩУЛІНА 
Провідний експерт соціальних  

і гендерних програм

http://razumkov.org.ua/komentari/skladovi-kintsevoi-vartosti-hazu-dlia-naselennia
http://razumkov.org.ua/komentari/porazky-kremlia-na-mizhnarodnii-areni
http://razumkov.org.ua/komentari/chy-realno-monetyzuvaty-subsydii


Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова 21-27 червня 2018 року  
в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. 
Опитано 2 021 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

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

ВІДБУЛАСЯ КОНФЕРЕНЦІЯ ЦЕНТРУ 
РАЗУМКОВА У м.ВАШИНГТОН

28 листопада 2018 року, у м.Вашингтон відбулася 
конференція “The State of Ukraine’s Energy Sector” 
організована Центром Разумкова спільно з Atlantic 
Council та була присвячена ролі України в світових 
енергетичних процесах.

Серед основних спікерів конференції були: 
Посол Річард Морнінгстар (Am-bassador Richard 
Morningstar) – голова центру глобальної енергетики 
при Атлантичній раді США; Едвард Чоу (Dr. Edward 
Chow), головний науковий співробітник Центру 
стратегічних та міжнародних досліджень; Андерс 
Ослунд (Dr. Anders Åslund) та Аріель Коен (Dr. Ariel 
Cohen), – головні експерти Євразійського центру при 
Атлантичній раді США; Мелінда Харінг (Ms. Melinda 
Haring) – редактор Ukraine Alert, Атлантичнa радa 
США.

Від Центру Разумкова участь у конференції 
взяли Директор енергетичних програм Володимир 
Омельченко, Провідні експерти енергетичних про-
грам Світлана Чекунова, Віктор Логацький та Максим 
Білявський, які виконали та презентували дослі-
дження “Роль та місце української енергетики в сві-
тових енергетичних процесах”.

КРУГЛИЙ СТІЛ “УКРАЇНА НАПЕРЕДОДНІ 
ВИБОРІВ: СУСПІЛЬНІ ЗАПИТИ, КЛЮЧОВІ 
ВИКЛИКИ, МОЖЛИВІ ПЕРСПЕКТИВИ”

18 грудня 2018 року Центр Разумкова спільно 
з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в 
Україні провів Круглий стіл “Україна напередодні 
виборів: суспільні запити, ключові виклики, можливі 
перспективи”.

У дискусії взяли участь народні депутати, науковці, 
державні та незалежні дослідники і експерти, а також 
представники зарубіжних посольств та міжнародних 
організацій.

Центр Разумкова презентував аналітичні мате-
ріали, які характеризують бачення громадянами 
поточної ситуації, сприйняття ними здійснених та 
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запланованих реформ, провідних політичних сил та 
окремих політичних лідерів, політичні уподобання  
громадян та позиції кандидатів. Також наведено попе-
редні прогнози можливих сценаріїв і підсумків прези-
дентських та парламентських виборів 2019р.

Учасники круглого столу порушили питання, що  
стосуються основних особливостей та умов, які 
характеризуватимуть виборчі процеси 2019р., визна-
чили ключові виклики та загрози. Фахівці обгово-
рили наскільки адекватно потенційні кандидати у 
Президенти та політичні сили відображують суспільні 
запити стосовно змісту політики у різних сферах. 
Однією з ключових тем круглого столу стало обгово-
рення перспектив для певної спадковості і тяглості 
у політиці реформ за різних варіантів результатів 
виборів.

Електронна версія видання “Національна безпека і 
оборона”, у якій презентовано матеріали дослідження 
Центру Разумкова.

ВІДБУЛАСЯ ФАХОВА ДИСКУСІЯ НА ТЕМУ: 
“ПЕРЕФОРМАТУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ”

15 листопада 2018р. Центр Разумкова за під-
тримки Представництва “Фонду Фрідріха Науманна 
за Свободу” в Україні провів Фахову дискусію на 
тему: “Переформатування європейської інтеграції: 
можливості і ризики для асоціації Україна-ЄС”.

У дискусії взяли участь представники законодав-
чої та виконавчої влади, науковці, державні та неза-
лежні експерти України, а також представники зару-
біжних посольств та міжнародних організацій.

Було презентовано результати досліджень Центру 
Разумкова.

Експерти взяли участь у обговоренні таких питань:

  кризові процеси у функціонуванні економіки та 
політики ЄС;

  сценарії подальшого розвитку ЄС;

  можливі шляхи адаптації України до нових фор-
матів розвитку євроінтеграції.

Матеріали дослідження Центру Разумкова 
доступні за посиланнями нижче: 

Інформаційно-аналітичні матеріали до фахової 
дискусії

Презентація Володимира Сiденко
Презентація В’ячеслава Голуба

http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_ENERGY_PRINT.pdf
http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_ENERGY_PRINT.pdf
http://razumkov.org.ua/uploads/journal/ukr/NSD175-176_2018_ukr.pdf
http://razumkov.org.ua/uploads/journal/ukr/NSD175-176_2018_ukr.pdf
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ВІДБУЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦІЯ АНАЛІТИЧНОЇ 
ДОПОВІДІ ЩОДО РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО 
КАПІТАЛУ ТА ПРОГНОЗУ РОЗВИТКУ  
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

7 листопада 2018р. відбулась презентація публі-
кацій Центру Разумкова “Розвиток людського капі-
талу: на шляху до якісних реформ” та “Сценарій-
прогноз розвитку економіки України: обмежений 
песимізм”. 

Аналітична доповідь Центру Разумкова 
“Розвиток людського капіталу: на шляху до якіс-
них реформ” присвячена аналізу широкого спек-
тру факторів, що впливають на якість інституційних 
реформ та соціально-економічних стратегій, спря-
мованих на розвиток людського капіталу, зокрема 
аналізується стан та хід процесів реформування 
сфери охорони здоров’я та освіти, стан розви-
тку українського науки яка повинна бути запору-
кою побудови конкурентоспроможної та зростаючої 
економіки.

Матеріали видання містять результати соціоло-
гічного дослідження ставлення громадян України 
до основних напрямків реформ – освіти, охорони 
здоров’я та соціальної політики. що демонструють 
зміни у свідомості українського суспільства протя-
гом періоду трансформації. 

У публікації “Сценарій-прогноз розвитку еконо-
міки України: обмежений песимізм” подано один із 
прогнозних сценаріїв розвитку економіки України, 
в якому увага зосереджена на аналізі внутрішніх і 
зовнішніх викликів, які матимуть обмежуючий вплив 
на зростання і розвиток країни. 

ЦЕНТР РАЗУМКОВА ВЗЯВ УЧАСТЬ  
У ВСЕСВІТНЬОМУ САМІТІ  
АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ – 2018.

7-9 листопада 2018р. у Брюсселі відбувся 
Всесвітній саміт аналітичних центрів, в якому взяв 
участь заступник генерального директора Центру 
Разумкова Юрій Якименко. Саміт був організований 
Програмою аналітичних центрів і громадянського 
суспільства Університету Пенсильванія та аналі-
тичним центром “Брюгель” (Брюссель). В роботі 

форуму взяли участь представники понад 100 
провідних аналітичних центрів світу, які обгово-
рили найбільш актуальні сучасні проблеми між-
народної політики, економіки, безпеки, уря-
дування, соціально-гуманітарного розвитку, 
екології.

Представники Think Tanks поділилися влас-
ними баченнями ключових викликів, проблем 
і можливостей для аналітичних центрів, які 
з’являються внаслідок бурхливих, часом руй-
нівних за своїм характером, змін у середо-
вищі їх діяльності. Особлива увага була приді-
лена таким проблемам, як використання нових 
інформаційних технологій та соціальних медіа 
для ефективної комунікації з різними аудито-
ріями, забезпечення гендерного паритету та 
залучення молодих дослідників, вироблення 
ефективних стратегій діяльності, які дадуть 
змогу поєднати високий рівень якості дослі-
джень з ефективним поширенням їх результа-
тів і рекомендацій. В ході саміту представники 
провідних Think Tanks світу мали можливість 
встановити нові контакти і намітити можливі 
напрями співпраці.

КРУГЛИЙ СТІЛ “БЕЗПЕКОВІ АСПЕКТИ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: 
СТАВЛЕННЯ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА”

4 грудня 2018р. Центр Разумкова за під-
тримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в 
Україні, провів круглий стіл на тему: “Безпекові 
аспекти децентралізації влади в Україні: став-
лення держави та суспільства”.

Завантажити:
Порівняльний аналіз позицій влади і грома-

дян України з питань забезпечення безпеки гро-
мад під час децентралізації влади та реформу-
вання місцевого самоврядування

ВИСТУП НА МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 
“СТРАТЕГІЧНИЙ ВИБІР ЄВРОПИ”,  
м.БЕРЛІН

Співдиректор програм з питань зовніш-
ньої політики та міжнародної безпеки Олексій 
МЕЛЬНИК взяв участь у Міжнародній конфе- 
ренції “Стратегічний вибір Європи”, що прохо-
дила 8-9 листопада 2018р. у м.Берлін. 

Організатори конференції: Королівський 
Інститут міжнародних справ “Чаттам Хаус” 
(Велика Британія) та Інститут політики безпеки 
Кільського університету (Німеччина). Згідно 
програми конференції він виступив на панельній 
дискусії “Майбутнє України та роль Європи”. 

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
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