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ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
ЦЕНТРУ РАЗУМКОВА
ВІЗА В ЄВРОПУ
Оптимізм президента України Петра Порошенка щодо надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом має підстави. Але часові рамки процесу важко визначити через низку факторів, що не залежать від України. Перш за все, мова йде про
вироблення механізму призупинення безвізового режиму. Тут побоювання
Євросоюзу цілком зрозумілі. Ситуація з міграційною кризою дійсно дуже
складна, Євросоюз хоче підстрахуватися. У той же час із загальної кількості мігрантів, які в минулому році різними шляхами прибули в ЄС, частка
українців, за деякими оцінками, становить менше 1%. Тобто тут Україна не
робить абсолютно ніякої погоди. Крім того, потрібно враховувати, що українські громадяни не створюють проблемні спільноти етнічного типу на території ЄС, які могли би створювати якісь проблеми в кримінальному плані.
При цьому не потрібно “переоцінювати” тему безвізового режиму і звернути увагу на

більш значущу і більш важливу проблему, а саме – долю Угоди
про асоціацію з Євросоюзом. Угода про асоціацію – ключовий
документ, який грає вирішальне значення для України у відносинах з ЄС. Потрібно розуміти що не безвізовий режим визначає
соціально-економічний та політичний рух України до Євросоюзу.
Повна версія тексту

Співдиректор програм зовнішньої
політики та міжнародної безпеки
Михайло ПАШКОВ

РЕЗОЛЮЦІЇ ПАРЄ ПОВИННІ БУТИ НАРІЖНИМ КАМЕНЕМ УКРАЇНСЬКОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
12 жовтня ПАРЄ зажадала від Росії вивести свої
проводить подвійну політику стосовно РФ. Тобто
Західна політика щодо Росії робиться двома руками.
збройні сили з території України і засудила поруНа одній – бухгалтерський нарукавник, на іншій –
шення прав людини в Криму.
військовий шеврон. Якщо ми подивимося на рішення
Резолюції ПАРЄ повинні бути наріжним камеберезневого саміту ЄС, то там є п’ять пунктів
нем української зовнішньої політики і повинні маквідносин Заходу на російському напрямку. Головні
симально використовуватися по всіх каналах.
з них – збереження внутрішньої єдності ЄС і торВажливий, наприклад, якщо говорити в перспекговий взаємообмін з Росією. Тому на це треба
тиві розробки дорожньої карти, 13-й пункт, де сказважати.
зано цілком прямо, що в нинішніх умовах проводити
Повна версія тексту
вибори на Донбасі неможливо.
Співдиректор програм зовнішньої політики
При цьому відстоювати свою позицію Україні
та міжнародної безпеки
Михайло ПАШКОВ
досить складно у зв’язку з тим, що Європа

Економіка
ЯК ПРИВЕСТИ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ
Національний банк України спрогнозував, що
Що для цього потрібно робити? Найважливіше –
зростання ВВП України в 2017 році складе 3-4%, а в
дати бізнесу стимули, надати йому гарантії того, що
період 2019-2020 років – до 4-5%.
його не будуть придушувати, і він отримає можливість спокійно розвиватися, а також дати однозначні
Виходячи з поточних справ і тенденцій, це здасигнали інвесторам.
ється цілком раціональною оцінкою: я не можу
назвати цей прогноз занадто оптимістичним або,
Спрямованість політики на те, щоб інвестор відчунавпаки, песимістичним. Але якщо запитати себе, чи
вав себе більш впевнено – це, я думаю, може дати
досить для України такого зростання, відповідь буде
ефект, який повністю перекриє негативні наслідки
“ні”.
від будь-яких інших дій влади. Якщо політика інвестиційної привабливості стане не словами, а ділом, то
На жаль, 3-4% – це рівень, який забезпечить нам
ми зможемо сподіватися вийти на зростання в 5-7%.
тільки слабке борсання. Це рівень виживання насеПовна версія тексту
лення і бізнесу.
І уряд повинен, незважаючи на певні несприятливі умови і загальну ситуацію, ставити перед собою
амбітні завдання, одночасно вказуючи на ті інструменти й проміжні критерії змін, які дозволять вийти
хоча б на рівень 5-7% протягом найближчих трьох
Директор економічних програм
Василь ЮРЧИШИН
років.
www.razumkov.org.ua
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ПІДВИЩЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ МОЖЕ СПРОВОКУВАТИ ІНФЛЯЦІЮ
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, запропонуВажливо, щоб вказане підвищення відбувалося
у відповідності до реальної економіки, а не лише за
вав підвищити мінімальну зарплату з 1 600 гривень,
рахунок емісії. Хоча емісія теж має право на існуякі вона складе на кінець цього року, до 3 200 гривання, але тоді треба чітко розуміти, що реальний
вень на початку іншого.
добробут зросте не вдвічі, як зарплата, а в кращому
Поки ці заяви виглядають не дуже реалістичними.
випадку на кілька відсотків. Підвищення заробітних
Не було заявлено, чим ми будемо стимулювати екоплат ідеологічно потрібно, тому що реальні зарплати
номіку і відтак податки, за рахунок яких можна
за два кризових роки (2014-й та 2015-й) впали десь
буде фінансувати мінімальні соціальні стандарти.
на 20 %.
Оскільки цього не робиться, є ризик, що просто номіПовна версія тексту
нальне підвищення мінімальної зарплати може спроДиректор економічних програм Василь ЮРЧИШИН
вокувати інфляцію.
МВФ ОПУБЛІКУВАВ НОВИЙ ПРОГНОЗ ЩОДО ЗРОСТАНЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Міжнародний валютний фонд опублікував еконовийти хоча би на той рівень, який вважаємо більшменш прийнятним для започаткування стійкого
мічний огляд “World Economic Outlook», у якому предрозвитку.
ставив також своє бачення розвитку економіки.
Наступного року ВВП України, на думку міжнародних аналітиків, зросте на 2,5% при інфляції 11%.
Показник безробіття становитиме близько 8,7%.
У МВФ також сподіваються, що до 2021 року середній показник щорічного зростання економіки становитиме близько 4% при інфляції 5%.
Проте 2% і навіть 3% – це дуже низький показник для української економіки. Після обвалу за два
роки на більш ніж на 15%, їй потрібно зростати
на 3-5% протягом 3-5 років. Лише так ми зможемо

Щодо інфляції, то вона перш за все пов’язана з
підвищенням більш ніж удвічі тарифів на житловокомунальні послуги. Вірогідно у 2017р. цього не
станеться тож 11% наступного року видаються
цілком нормальними. Таким чином, у консервативному сценарії, якого дотримується МВФ,
Мінекономіки та НБУ, закладено спокійні досяжні
показники.
Повна версія тексту
Директор економічних програм Василь ЮРЧИШИН

Національна безпека і оборона
ПУТІН ПОВИНЕН ЗАЙНЯТИ МІСЦЕ СТОРОНИ КОНФЛІКТУ В МІНСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
легалізації “ДНР” та “ЛНР” без передачі контролю
над кордоном Україні.

Черговий раунд мирних переговорів по Донбасу
на вищому рівні звівся до переговорів заради переговорів. Зблизити позиції України і Росії лідерам
Франції та Німеччині не вдається. Головний результат зустрічі “нормандської четвірки”, яка відбулася
19 жовтня в Берліні, – відсутність конкретного
результату. Ніякого документу лідери України,
Франції, Німеччини та Росії за підсумками чотиригодинних переговорів не підписали, спільний брифінг теж не проводили. Це черговий раз доводить:
з принципових положень сторони (в першу чергу Київ
і Москва) займають протилежні позиції. Домовилися
лише про розробку дорожньої карти реалізації
Мінських угод, в якій планується прописати чітку
послідовність кроків по виконанню домовленостей.

Очевидно, що пропозиції нашої країни по дорожній карті Росією не будуть сприйняті. У кращому
випадку, якщо документ погодять, він буде беззмістовний і непрактичний, в гіршому випадку Україну
змусять знову поступитися своїми позиціями.
Перший крок, який треба було б зробити – змінити розсадку учасників за столом переговорів.
Путін повинен зайняти місце сторони конфлікту.
Поки Путіну дозволяють грати роль миротворця
і посередника, ніяких перспектив вирішення конфлікту я не бачу.
Повна версія тексту

При цьом треба розуміти, що на другий день після
виборів в ОРДЛО процес передачі кордону тільки
почнеться, і не факт, що закінчиться він успішно.
Швидше, навпаки, все буде зроблено для того, щоб
Україна цей контроль ніколи не отримала. Інтерес
Росії полягає в тому, щоб провести вибори для

Співдиректор програм зовнішньої
політики та міжнародної
безпеки Олексій МЕЛЬНИК

НАМАГАННЯ ЗАХОДУ НЕ СПРОВОКУВАТИ РОСІЮ СТАЛО НАЙБІЛЬШИМ ЗАОХОЧЕННЯМ ПУТІНА
ДО ЩЕ БІЛЬШОЇ АГРЕСІЇ
Проблема західних політиків полягає в тому, що
засобами, щоб вона, не дай Боже, не спровокувала
війну. Це ми потім бачили на Донбасі, і зараз це
у своїй стратегії стосовно Росії було ключовим
вже в повну силу спостерігається в Сирії, де Путін
гасло: не провокувати Росію. Тобто це намагання
перейшов, здається, всі можливі і неможливі червоні
не спровокувати Росію по-суті було найбільшою
лінії.
провокацією, найбільшим заохоченням Путіна до
ще більшої агресії. Це ми спостерігали на прикладі
У конфлікті з Росією, Україні перш за все необхідне від Заходу високоточне озброєння.
Криму, де Україну стримували усіма можливими
www.razumkov.org.ua
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Причому озброєння оборонного характеру, яке,
по-перше, дозволило б зберегти життя українських бійців, по-друге, зменшувало би кількість мирного населення і руйнування інфраструктури, адже
Україна використовує переважно свої радянські
запаси озброєння, боєприпасів, які не забезпечують
необхідної точності.
Проблемою є також те, що в українських документах цей конфлікт описаний як внутрішній, як антитерористична операція. Ця невизначеність, чи певна
абсурдність проведення антитерористичної операції,
яка по-суті не є антитерористичною операцією, а є
типовою війною малої інтенсивності створює багато

проблем для України. Важливо розуміти, що оголошення стану війни не є оголошенням війни Росії. Це
просто формалізується той стан, в якому зараз перебуває країна. Такі дії повністю відповідають як внутрішнім українським документам – це Конституція
України, це закон України про оборону, так і міжнародним документам – наприклад, резолюції
Генеральної асамблеї ООН, де дається визначення
агресії.
Повна версія тексту
Співдиректор програм зовнішньої політики
і міжнародної безпеки
Олексій МЕЛЬНИК

НАВІЩО МОСКВА ВКОТРЕ ПІДНІМАЄ ВІЙСЬКОВИХ ПО ТРИВОЗІ
Раптова перевірка боєготовності – метод,
Проведення подібних масштабних навчань, як праякий РФ використовує, щоб обходити вимоги, які
вило, потрапляє під певні міжнародні зобов’язання,
пред’являються до планових навчань.
зокрема, під “Віденський документ”, згідно з яким
сторона, яка проводить навчання, повинна заздалеТак, 18 жовтня в Центральному військовому
гідь попереджати, якщо кількість задіяних солдатів
окрузі Росії стартували військові навчання, у яких
перевищує певну норму.
взяли участь понад 20 тисяч військових. По тривозі
також були підняті частини, розташовані в Західному
Раптова ж перевірка – це російське ноу-хау, яке
і Південному Сибіру.
Кремль використовує для того, щоб обходити свої
міжнародні зобов’язання.
Тут варто звернути увагу на те, що, за офіційною
російською версією, це були не планові навчання, а
Повна версія тексту
раптова перевірка.
Співдиректор програм зовнішньої політики
У цій термінології важливо розуміти, в чому
і міжнародної безпеки
полягає різниця між навчаннями і перевіркою.
Олексій МЕЛЬНИК

ПОРОШЕНКО І ПУТІН ЗРОЗУМІЛИ БЕРЛІН ПО-РІЗНОМУ
Якщо звернути увагу на коментарі Петра
підписання Мінська-2. РФ тоді зухвало порушила
Порошенка, Володимира Путіна та інших учасників
попередні домовленості. Згідно з базовими домовлеберлінської зустрічі, то є досить помітні відмінності в
ностями, бойовики мали б відійти досить далеко від
нинішньої лінії фронту. Треба домагатись виконання
оцінках результатів цього заходу.
протилежною стороною попередніх домовленостей,
Це ще раз говорить про те, що насправді домовтоді не треба буде взагалі займатись цими мікросколеностей немає. Вони говорять про одні й ті самі
пічними розведеннями.
речі, але в своїй інтерпретації. І це те, з чим зіштовхнуться спеціалісти на технічному рівні, коли будуть
Повна версія тексту
готувати безпосередньо проект “дорожньої карти”.
Співдиректор програм зовнішньої політики
У цьому плані Дебальцеве є одним з ключових
і міжнародної безпеки
Олексій МЕЛЬНИК
пунктів, адже ми знаємо, що там відбувалось під час

Внутрішня політика
В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ КРИЗА ДОВІРИ ДО ПРОВІДНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
Так, згідно з дослідженням группи “Рейтинг”,
42% респондентів хочуть переобрати народних депутатів (з них 18% однозначно підтримують таку ідею,
24% – скоріше підтримують).
Проте 42% тих, хто виступає за дострокові
парламентські вибори, – це аж ніяк не рекордна
цифра. Протягом цього і минулого року вона
була навіть більшою, перевищуючи, за деякими
опитуваннями 50%. Так що сьогодні, навпаки, ми
спостерігаємо зменшення кількості людей, які б
хотіли проведення дострокових парламентських
виборів.
Проблема в іншому. Люди не стільки хочуть проведення виборів достроково, скільки висловлюють
www.razumkov.org.ua
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свої негативні оцінки діяльності парламентських політичних сил. Якщо подивитися результати і цього соцопитування, і інших, ми побачимо,
що жодна з політичних сил не має рівня підтримки
вище 10%. А крім того, значна частина респондентів, іноді навіть більше половини, вибирає відповідь
“не піду на вибори” або “у мене немає ніяких політичних симпатій”. По суті, зараз ми маємо справу
з кризою довіри до провідних політичних партій.
І саме про це говорять дані соціологічних опитувань.
Чи буде і надалі ця криза довіри, і від чого
це залежатиме? Є загальний фактор – динаміка
соціально-економічної ситуації, в якій знаходяться
громадяни. Є безпосередній зв’язок між рівнем
соціально-економічного становища людей, купівельною спроможністю, рівнем заробітної плати, рівнем
тарифів і ставленням населення до політичних сил,
особливо тих, що відносяться до влади.

Є й інший фактор, який слід враховувати. Зараз,
декларування доходів народних депутатів, як представників влади так і інших чиновників, призводить
до збурення в суспільстві. Це також відбивається на
негативне ставлення до політичного класу як такого.
Якщо ми подивимося на рейтинги, то побачимо, що
у нас і влада, і партії, які декларують себе як опозиційні, виглядають на цьому тлі абсолютно однаково.
Це ще один доказ того, що ми маємо справу з недовірою до всіх політичних сил і партій.
Повна версія тексту

Заступник генерального директора директор політико-правових
програм Юрій ЯКИМЕНКО

ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ЯК ТАКОЇ В КРИМУ ВЖЕ НЕ ІСНУЄ
Інформаційний простір анексованого Криму
російської влади, люди говорять те, що від них
регулярно наповнюється результатами соціолохочуть почути.
гічних досліджень, які були проведені на півУ якості прикладу можна навести опитування
острові представниками російських компаній.
думки про роль Росії в сирійському конфлікті й необУ той же час, українські центри вивчення громадхідність військового втручання держави в ситуаської думки, як і більшість міжнародних учених, відцію. За два тижні до початку російської активності в
мовилися від проведення опитувань на території
Сирії опитування показували, що населення, в оснопівострова.
вному, проти військових дій. Після офіційних заяв
Варто наголосити, що громадської думки як такої
вже не існує, є тільки відображення публікацій офіційних засобів масової інформації, висловлене
окремими людьми. Думка андеграундна існує, але
висловлюється вона, як говорили в Радянському
Союзі, на кухні чи тримається в підсвідомості.

з боку російського уряду змінилася й думка російського населення.
Повна версія тексту
Заступник директора
соціологічної служби
Михайло МІЩЕНКО

Проблема відсутності думки в суспільстві існує
й у сусідній Росії. Там, як і в Криму під контролем

Енергетика
ЗБЕРІГАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИМИ КОМПАНІЯМИ ГАЗУ В УКРАЇНІ ДАЄ “ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО”
ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВОГО ГАЗОВОГО ХАБУ
Французька компанія ENGIE підписала рампроекту – хабу – та програмне забезпечення його
кову угоду з “Укртрансгазом” на зберігання газу
функціонування, створити біржу для роботи хабу,
в Україні. У довгостроковій перспективі прихід
розробити план кроків по входженню створеного
французької компанії дає “зелене світло” до перехабу до існуючої європейської системи хабів та ін.
творення ПСГ у Західному регіоні країни на один
Якщо ENGIE почне зберігати газ в Україні – це
із європейських газових хабів, що вплине на підпідвищить якість та рівень стосунків між Україною
вищення енергетичної безпеки і України, і Європи.
та країнами ЄС у газовій сфері, а з тим допоможе
А в короткостроковій – це відновлення довіри єврозабезпечити виконання європейського енергетичпейських постачальників до України як до транзиного законодавства та залучення для роботи на
тера і зберігача газу. Одночасно, вихід нашої країни
українських ПСГ європейських газотрейдерів.
на європейський газовий ринок дозволить забезПовна версія тексту
печити рентабельність транзитних газопроводів
Укаїни навіть з урахуванням мінімального завантаження ГТС російським газом після 2019р.
Однак, задля створення Східноєвропейського
газового хабу варто зробити певні кроки: створити
рівні, прогнозовані та стабільні законодавчі умови
для учасників ринку, тих що будуть зберігати газ у
ПСГ, розробити техніко-економічне обгрунтування
www.razumkov.org.ua
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ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ УКРАЇНИ “ТУРЕЦЬКИЙ ПОТІК”
Нещодавно Туреччина і Росія заявили про підпиКриму з точки зору міжнародного права є нашою
сання міжурядової угоди за проектом газопроводу
територією. І якщо росіяни проведуть газопровід у
“Турецький потік”.
територіальних водах України, то відразу ж виникає запитання: а хто дасть кредит, хто дасть інвесРозмови про “Турецький потік”, як і про той же
тиції під ризиковий проект, що проходить по тери“Південний потік”, ведуться більше десяти років,
торії, яку ніхто не визнав? Які іноземні банки на це
а результату досі немає. Якщо ж розглядати це
погодяться?
питання в зв’язку з будівництвом газопроводу
“Північний потік-2”, то балтійський газопровід –
велика загроза для українського транзиту і постачань газу в Україну. А ось “Турецький потік” потрібен
Росії тільки як резервний газопровід для підштовхування європейських партнерів до прискорення реалізації “Північного потоку-2”.

Сама Туреччина займає дуже просту позицію:
чим більше транспортних коридорів, зокрема й
нафтогазових, пройде через її територію, тим для
неї краще, оскільки країна від цього набуває більшої геополітичної ваги. При цьому Туреччина має
можливість отримувати енергоресурси з різних джерел і диверсифікувати ці поставки. Це здешевлює
енергоресурси і створює для Анкари можливість
тиснути на партнерів з позиції ціни.
Повертаючись до “Турецького потоку”, варто
звернути увагу ще на один нюанс: як саме газопровід буде спроектований. Представники РФ
свого часу заявили, що в рамках проекту Росія
планує побудувати відгалуження “Краснодарський
край – Крим”. Це, фактично, означає, що проект
хочуть реалізовувати в територіальних водах
України, тому що Крим і територіальні води поблизу

Швидше за все турецька сторона не буде вкладати кошти в цей газопровід. Якщо хто й буде вкладати, то тільки Газпром. Але у Газпрому складна
політична ситуація, фінансові проблеми. У нього
величезні ризики, величезні борги, навряд чи він
знайде зайвих 8-10 млрд євро. Кредитів Газпрому
зараз практично ніхто не дає.
А з “Турецьким потоком” у Росії може виникнути
точно така ж ситуація, як свого часу з “Блакитним
потоком” – вже побудованим газопроводом між
Туреччиною та РФ. Всі витрати на його спорудження
взяла на себе Москва, і коли він вже був готовий,
Туреччина раптово переглянула цінові параметри.
Газпрому нічого не залишалося, як діяти за ціновим диктатом Туреччини, тому що потрібно було хоч
якось окупати газопровід.
Повна версія тексту

Директор енергетичних програм
Володимир ОМЕЛЬЧЕНКО

УКРАЇНА ЗМОЖЕ ПРОЖИТИ ЗИМУ БЕЗ ЕНЕРГОКОЛАПСІВ
Якщо у нас паралельно буде йти забезпечення
Тим більше сьогодні Росія не має вже тих важевугіллям теплових електростанцій, плюс забезпелів газового тиску на Україну, які були ще два-три
чення газом з підземних газосховищ, плюс власний
роки тому, в першу чергу через можливість реверсвидобуток газу, а ми очікуємо, що він буде постуних поставок газу з Європи.
пово збільшуватись, то ми зможемо подолати пік
Повна версія тексту
енергонавантаження взимку без якихось непередбачуваних аварій енергосистем. Можуть бути якісь
локальні відключення, але такого глобального аваПровідний експерт
рійного стану енергомереж, коли все впаде, як це
енергетичних
програм
було скажімо, в кількох штатах США кілька років
Віктор
ЛОГАЦЬКИЙ
тому не буде.

Соціальна політика
УКРАЇНСЬКЕ ГЕНДЕРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЗАГАЛОМ ВІДПОВІДАЄ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ
Українське законодавство загалом можна харакзаконодавчо, на практиці вона не завжди дотримутеризувати як гендерно збалансоване – воно досить
ється. Українці говорять, що гендерна нерівність є,
добре кореспондується з європейськими, компліале має фоновий, не дискримінаційний характер.
ментарно, і відповідає європейським традиціям і
Тому ситуація в цій сфері неконфліктна.
європейським нормам.
Повна версія тексту
Але, незважаючи на зачний процес, проблеми ще
є. Десь не вистачає і розуміння стратегічних переваг гендерної політики, існує також моменти деякої
декларативності певних норм. У просуванні ґендерної політики громадські організації роблять набагато
Провідний експерт
більше, ніж державні органи. Соціологічне дослісоціальних і гендерних програм
дження проведене Центром Разумкова показало,
Ольга ПІЩУЛІНА
що, хоча гендерна рівність в Україні закріплена
www.razumkov.org.ua
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Соціологія
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 9 по 14 вересня 2016 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.
Який напрям зовнішньої політики має бути пріоритетним для України?
% опитаних
Відносини з країнами Європейського Союзу

45,8%
12,6%

З Росією
З іншими країнами СНД

6,9%

Зі США

4,8%

З іншими країнами

7,0%
22,9%

Важко відповісти

Як Ви вважаєте, чи потрібно Україні
вступити до Європейського Союзу?
% опитаних

Якби наступної неділі проходив референдум
стосовно вступу України до НАТО,
як би Ви проголосували?
% опитаних

Ні
35,3%

Проти вступу
38,1%

За вступ
44,3%

Так
49,7%

Важко відповісти
15,0%

Важко відповісти
11,7%

Не голосував би
5,8%

Зараз висловлюються різні пропозиції щодо розвитку подій в Україні.
Чи підтримуєте Ви такі пропозиції?
% опитаних
Націоналізація нерухомості і підприємств,
які знаходяться на території України
та належать російському бізнесу,
близькому до керівництва Росії

50,6%

36,6%

Вихід України з СНД

Заборона ввезення для продажу
на територію України
будь-яких товарів, вироблених у Росії

Розрив дипломатичних відносин з Росією

Створення єдиної союзної держави
у складі Росії, Білорусі та України
на рівноправній основі

43,8%

33,6%

32,8%

Відновлення позаблокового статусу України

Запровадження візового режиму з Росією

26,1%

29,0%

24,8%

48,5%

52,1%

www.razumkov.org.ua

Не підтримую

17,9%

19,0%

20,2%

69,1%
Підтримую

19,6%

28,8%

38,4%

55,0%

18,3%

23,3%

12,6%
Важко відповісти
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Події Центру Разумкова
ВИЙШЛА ДРУКОМ АНГЛОМОВНА ВЕРСІЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ “ФОРМУВАННЯ СПІЛЬНОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
В НОВИХ УМОВАХ: ОСОБЛИВОСТІ,
ПЕРСПЕКТИВИ І ВИКЛИКИ”
Інформуємо Вас, що вийшла друком англомовна
версія чергового номеру журналу “Національна безпека і оборона” № 3-4, 2016, підготовленого у рамках
проекту “Формування спільної ідентичності громадян
України в нових умовах: особливості, перспективи і
виклики”, який Центр Разумкова здійснює спільно
з Програмою європейського партнерства МАТРА
і Представництвом Фонду Конрада Аденауера в
Україні.
В журналі зокрема містяться результати загальнонаціонального опитування (10 000 респондентів), які
характеризують основні показники ідентичності громадян України на сучасному етапі, включно з динамікою їх змін у 2006-2016рр., особливості ідентичності
громадян різних регіонів і областей, особливості
ідентичності окремих мовних та національних груп, а
також громадян, причетних до опору російській агресії. В журналі також опубліковані виступи учасників
Фахової дискусії “Формування спільної ідентичності
громадян України: перспективи та виклики” (м.Київ,
7 червня 2016р.).
Сподіваємось, що дане дослідження буде корис
ним для всіх, хто цікавиться процесами формування
загальнонаціональної ідентичності українського суспільства, української політичної нації.
Електронну версію журналу в форматі PDF можна
знайти за посиланням: http://razumkov.org.ua/eng/
files/category_journal/NSD_161-162_eng.pdf
ВИЙШЛА ДРУКОМ АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ
“ГЛОБАЛЬНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ТРЕНДИ КРІЗЬ
ПРИЗМУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ”
Інформуємо Вас, що вийшла друком аналітична
доповідь “Глобальні енергетичні тренди крізь призму
національних інтересів України”, підготовлена у рамках проекту “Глобальні енергетичні тренди крізь призму національних інтересів України”, який було здійснено Центром Разумкова спільно з Фондом Фрідріха
Науманна за Свободу, Представництво в Україні та
Білорусі за підтримки Комітету ВРУ з питань паливноенергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної
безпеки.
В аналітичній доповіді міститься аналіз сучасних
тенденцій глобального розвитку енергетики, зокрема
проаналізовано фактичні показники світової енергетичної галузі за секторами (природний газ, нафта,
вугілля та електроенергія) та визначено місце в ній
України. У силу набуття все більшої актуальності проблеми боротьби зі зміною клімату визначено роль
енергетики у забрудненні навколишнього середовища,
а також окреслено основні цілі кліматичної політики.
Крім того, тут розкрито основні пріоритети та головні напрями енергетичної політики провідних гравців
світової енергетики – США та ЄС, а також визначено
основні завдання України на найближчу перспективу
в енергетичному секторі у зв’язку з бажанням країни
інтегруватися в європейський енергетичний простір.

Сподіваємось, що дане видання буде корисним для
всіх, хто цікавиться питанням розвитку енергетики як
на міжнародну, так і національному рівні, а також процесами формування енергетичної політики у світі та
Україні.
Електронну версію журналу в форматі PDF можна
знайти за посиланням: http://razumkov.org.ua/ukr/
upload/2016_ENERGY-S.pdf
ВИЙШЛА ДРУКОМ БРОШЮРА “ГЕНДЕРНА
РІВНІСТЬ І РОЗВИТОК: ПОГЛЯД У КОНТЕКСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ”
Центр Разумкова вперше звертається до висвітлення проблематики гендерної рівності. Проект
передбачає аналіз соціально-демографічної ситуації в Україні, стану гендерної рівності в країнах ЄС
та Україні, законодавчих та інституційних механізмів
забезпечення гендерної рівності, а також гендерних
викликів, що стоять перед європейськими країнами
та Україною.
У представлених матеріалах проаналізовано
широкий спектр фактів, що стосуються впливу інституційних реформ, економічних стратегій, спрямованих на досягнення більшої рівності між чоловіками та жінками, а також різні аспекти гендерної
дискримінації.
Головний висновок дослідження є цілком очевидним – ігнорування гендерних проблем призводить до
значних суспільних витрат, завдає збитків добробуту
людей, впливає на можливості сталого зростання та
ефективності управління.
Водночас, у політичному арсеналі достатньо
інструментів, щоб сприяти досягненню гендерної
рівності та ефективності розвитку. Проте, щоб відповідні заходи стали по-справжньому дієвими, політики повинні враховувати місцеві реалії, необхідними
є консультації з ключових питань з усіма зацікавленими сторонами.
Усунення гендерної дискримінації у багатьох
випадках залежатиме від розуміння проблеми, відповідної гендерної просвіти, знання міжнародних
стандартів і успішних прикладів з досягнення гендерної рівності. Лише послідовні терплячі кроки в
цьому напрямі зроблять наші спільні зусилля помітними і таким, що призведуть до стабільності, рівності
і справедливості.
Брошюра “Гендерна рівність і розвиток: погляд у
контексті європейської стратегії України”
ЗУСТРІЧ ЕКСПЕРТІВ ЦЕНТРУ РАЗУМКОВА З
НАДЗВИЧАЙНИМ І ПОВНОВАЖНИМ ПОСЛОМ
КОРОЛІВСТВА ШВЕЦІЯ
4 листопада 2016р. у Центрі Разумкова відбулася зустріч експертів Центру з Надзвичайним і
Повноважним Послом Королівства Швеція паном
Мартіном Хагстрьомом. Під час зустрічі пан Посол
отримав всебічну інформацію про Центр Разумкова,
його діяльність та міжнародну співпрацю, зокрема,
про результати співпраці Центру з Посольством
Королівства Швеція та Агентством міжнародного
співробітництва в сфері розвитку SIDA.
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ФАХОВА ДИСКУСІЯ “ГЛОБАЛЬНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ
ТРЕНДИ КРІЗЬ ПРИЗМУ НАЦІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ”
20 жовтня
2016р. Центр Разумкова та
Представництво Фонду Фрідріха Науманна в Україні
за підтримки Комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної
безпеки провели Фахову дискусію: “Глобальні енергетичні тренди крізь призму національних інтересів
України”.
Було презентовано опубліковану Центром
Разумкова брошуру “Глобальні енергетичні тренди
крізь призму національних інтересів України”.
Генеральний директор Центру Анатолій Рачок
поінформував Посла Швеції про основні досягнення
Центру за період дії угоди з SIDA, зокрема було
наголошено на зміцненні інституційної спроможності
Центру, розширенні міжнародної співпраці та започаткуванні нових напрямів досліджень.
Учасники зустрічі обговорили перспективи
та напрями подальшої співпраці між Центром
Разумкова, Посольством Королівства Швеція в
Україні та шведськими аналітичними інституціями.
ЕКСПЕРТНА ДИСКУСІЯ ЩОДО “ДОРОЖНЬОЇ
КАРТИ” З ВИКОНАННЯ МІНСЬКИХ
ДОМОВЛЕНОСТЕЙ
31 жовтня 2016р. Центр Разумкова за підтримки Фонду Науманна в готелі “Національний”
провів експертну дискусію “Дорожня карта” з виконання Мінських домовленостей: шанси і загрози для
України”.

В дискусії взяли участь представники 14 державних і неурядових дослідницьких установ – фахівці
з питань геополітики, безпеки, політико-правових,
соціально-економічних, гуманітарних питань.
В ході дискусії учасники аналізувати, які виклики
і загрози несе для України розробка “дорожньої
карти” Мінських домовленостей, окреслювали “червоні лінії” для України – межі компромісу з огляду
на національні інтереси. Обговорювалися безпекові, політико-правові, соціально-економічні та гуманітарні аспекти “дорожньої карти” і визначалися підходи до її розробки і застереження.

Відбулось обговорення наступних питань:
• Тенденції світової енергетики та місце України
на енергетичній мапі світу;
• Пріоритетність проблематики боротьби зі змінами клімату;
• Огляд основних завдань енергетичної політики
ЄС та США;
• Стратегічні завдання України в енергетичній
сфері.
ВІДБУЛАСЬ ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ: “ГЕНДЕРНА
РІВНІСТЬ І РОЗВИТОК: ПОГЛЯД У КОНТЕКСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ”
18 жовтня 2016р. Центр Разумкова провів пресконференцію: “Гендерна рівність і розвиток: погляд у
контексті європейської стратегії України”
Учасники прес-конференції:
Юрій Якименко, директор політико-правових
програм Центру Разумкова;
Ольга Пищуліна, провідний експерт соціальних і
гендерних програм Центру Разумкова;
Тамара Марценюк, доцент кафедри соціології
НУ “Києво-Могилянська академія”;
Олександр Коваль, головний науковий співробітник відділу соціальної безпеки НІСД.
У дослідженні Центру Разумкова “Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської
стратегії України” тема гендеру представлена як
компаративістська (порівняльна), метою якої є
характеристика гендерного ландшафту України
та країн ЄС, їх спільних і відмінних рис, елементів
структурних механізмів.
Дослідження охоплює широке коло питань.
Зокрема запропонована доповідь фокусує увагу
на ролі суспільних (норми і закони) та економічних
(ринки та розподіл ресурсів) інститутів, інституту
сім’ї, а також впливі міжнародних індексів на становище жінок у світі. Крім того, у виданні висвітлюються гендерні аспекти політичного життя та гендерне насильство в умовах конфлікту. Також увага
надана міжнародним нормам і стандартам, спрямованим на забезпечення рівності статей.
Детальніше про захід можна ознайомитися за посиланням: http://razumkov.org.ua/ukr/news.
php?news_id=787
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУ
ЦЕНТРУ РАЗУМКОВА В ПОСОЛЬСТВІ
НІДЕРЛАНДІВ
17 жовтня 2016р. у Посольстві Королівства
Нідерландів в Україні відбулася презентація результатів першого етапу проекту Центру Разумкова
“Формування
спільної
ідентичності
громадян
України в нових умовах: особливості, перспективи і
виклики”.
Заступник генерального директора Центру Юрій
Якименко і Директор соціологічної служби Центру
Андрій Биченко ознайомили голландських експертів
та дипломатів з результатами соціологічних досліджень, що характеризують сучасний стан та основні зміни різних аспектів ідентичності українських
громадян у 2006-2016рр., особливості ідентичності
різних суспільних груп, ставлення громадян до конфлікту на Сході України. В ході презентації обговорювалися питання формування спільної загальнонаціональної ідентичності українських громадян,
української політичної нації, консолідації суспільства
навколо європейського вибору України.
Проект “Формування спільної ідентичності громадян України в нових умовах: особливості, перспективи і виклики” здійснюється за підтримки програми
“Матра” МЗС Королівства Нідерландів.
ЗУСТРІЧ ЕКСПЕРТІВ ЦЕНТРУ РАЗУМКОВА З
НАДЗВИЧАЙНИМ І ПОВНОВАЖНИМ ПОСЛОМ
ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
25 жовтня 2016р. Центр Разумкова відвідала
Надзвичайний і Повноважний посол Сполученого
Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
Під час зустрічі, пані Гоф отримала всебічну інформацію про Центр, його діяльність та міжнародну
співпрацю, зокрема, з британськими дослідницькими структурами.

Експерти Центру Разумкова представили пані
Послу своє бачення розвитку суспільних і політичних
процесів в Україні, боротьби з корупцією, перебігу

та результатів реформ, ситуації в енергетичному
секторі, конфлікту з Росією, а також перспектив і акцентів у співробітництві України з її західними партнерами. В ході зустрічі були підтверджені
наміри продовжувати та поглиблювати співпрацю
між Центром та його британськими партнерами.
УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
“НАФТОГАЗОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ НА
ШЛЯХУ РЕФОРМУВАННЯ, МОДЕРНІЗАЦІЇ,
РОЗВИТКУ”
На міжнародній конференції “Нафтогазовий
комплекс України на шляху реформування,
модернізації, розвитку”, що проходила 26 жовтня 2016р. виступив директор Енергетичних програм Центру Разумкова В. Омельченко з доповіддю “Актуальність прийняття нової енергетичної
стратегії України”. У своїй доповіді він, зокрема,
сказав, що формально діюча Енергетична стратегія України на період до 2030р., що була прийнята
Кабінет Міністрів України 24 липня 2013р. не відповідає завданням сьогодення, оскільки її прогнозні
показники та ключові положення не відповідають реаліям сучасного етапу розвитку вітчизняної
енергетики.
Також В.Омельченко відзначив, що Центром
Разумкова разом з Національним інститутом стратегічних досліджень був розроблений новий проект
Енергетичної стратегії України до 2035р. Він насамперед, спрямований на вирішення проблем енергетичної безпеки в умовах виживання держави за
обставин зовнішньої агресії із застосуванням як
збройних сил, так і невійськових впливів й пропонує механізми трансформаційного характеру на
період до 2020р. та визначає стратегічні орієнтири
розвитку до 2035р. Доповідач підкреслив, що головна мета розвитку енергетики на період до 2020р.
– забезпечення енергетичної безпеки і перехід до
енергоефективного та енергоощадливого використання і споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій. Стратегічне бачення:
Енергетична галузь України – економічна запорука державного суверенітету, елемент належного врядування, надійний базис сталого розвитку конкурентної економіки та невід’ємна частина
європейського енергетичного простору. Під час
розробки проекту Нової енергетичної стратегії
України враховувалася довгострокова стратегічна
мета – виведення країни на рівень енергетичної
самодостатності в перспективі до 2035р.
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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