
K1-1
Уведений текст
/ червень

K1-1
Уведений текст

K1-1
Уведений текст

K1-1
Уведений текст

K1-1
Уведений текст

K1-1
Уведений текст



Контакти Інституту: 
01034, Україна, Київ, вул. Ірининська, 5/24, т.: (067) 4081454
e-mail: info@newukraineinstitute.org
http://newukraineinstitute.org



Україна – на шляху випробувань

Сьогодні Україна переживає нелегкі часи. Ще півроку тому на-
вряд чи хто з нас міг передбачити нинішні буремні події. Повстання, 
зміна влади, військова агресія з боку Росії, втрата частини території, 
захоплення державних будівель, тероризм, заручники, стрілянина та 
кров… Однак навіть в самі важки часи суспільство потребує осмис-
лення того, що відбувається, потребує виважених рішень політиків та 
погляду у майбутнє.

Саме заради цього і працює Інститут Стратегічних Досліджень 
«Нова Україна» – один із провідних інтелектуальних центрів країни. 
Автори матеріалів, зібраних в цьому бюлетені Інституту, аналізують та 
осмислюють і події останніх місяців, і можливі загрози, і перспективи 
розвитку держави. 

Отже, всім нам не варто втрачати оптимізму, оскільки як казав 
Далай-Лама «Інколи, коли людині здається, що все йде шкереберть, 
в його життя тихо намагається увійти щось чудове».

Андрій ЄРМОЛАЄВ,
директор інституту
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МАЙДАН ЯК ПРОСТІР СВОБОДИ  
ТА СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

Єрмолаєв А.В., директор Інституту стратегічних досліджень 
«Нова Україна»

Що ж таке, власне, Майдан? Для мене Майдан існує не рік, 
не два, і не десять.  Майдан як феномен почав формуватися ще 
в роки перебудови: від нумізматів до перших дисидентів, із пра-
порами на вулицях - площа в Києві була своєрідним символом 
комунікацій поза державою.  

Це був так званий «простір свободи», що був постійним вузлом 
комунікацій, на відміну від арт-простору – Андріївського узвозу та 
інших феноменів. Він був простором свободи, де люди вважа-
ли себе більш-менш вільними від позиції і правил держави. Там 
формувалися навіть свої форми, що виходили за межі того, що 
ми називаємо порядком. Майдан став своєрідним соціальним 
інститутом.

СУТНІСТЬ І хАРАКТЕР «ПРОСТОРУ СВОБОдИ»

До 2004 року було кілька етапів його розвитку. Спочатку це був 
простір гласності, місце зібрань дисидентських груп, студентів, 
обміну неформальною літературою з комунікаціями та мікро-
мітингами. У 90-ті роки саме Майдан і майданчики поряд були  
центром соціального протесту від студентства до шахтарів. На-
прикінці 90-х це було місце, яке використовували вже, враховуючи 
його таке напівсакральне значення,  провідні демократичні сили. У 
2004 році, коли відбулися відомі події, аксіоматично саме Майдан 
став центром свободи і боротьби з тодішнім режимом. На іншій 
площі це було вже просто неможливо.

…
Я хорошо помню майдан (площадь ленинского комсомола) 

конца 80- х, где вместе со значками продавали почти из-под полы 
самиздат, и кучковались легендарные диссиденты, городская 
интеллигенция и студенты. Пожилые люди с гордым блеском в 
глазах держали на тонких палках (а иногда - на простых удилищах) 
желто-блакитный флаг. Это и был первый Майдан. 

Их много было, майданов. Диссидентские, студенческие, 
шахтерские, киевские, общегражданские. За четверть века ки-
евский майдан стал не объявленным пространством Свободы, 
где всегда действовали свои законы. В их основе - гражданская 
самоорганизация и независимость от государства. Даже когда 
преследуют за диссидентскую газету, или когда штурмуют войска 
ВВ. «У каждого свой Майдан» - очень верная мысль. 

Украинский Майдан за это время давно перестал быть про-
сто площадью в центру Киеве. Он вырос в новое социальное 
пространство, где уникальным образом сохраняется и при-
умножается традиция становления молодого пост-советского 
(пост-тоталитарного) гражданского общества. 

Майдан став 
своєрідним 
соціальним 
інститутом
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Почему сразу о Майдане? Потому что украинское майдан-
ное движение - последнее и ЕДИНСТВЕННОЕ на пост-советском 
пространстве гражданское движение, постоянно, иногда с 
временными разрывами в годы, восстанавливающего повестку 
«преодоления» (выдавливания) тоталитаризма*. 

…
Інша справа, – і це урок 2004 року – чи став Майдан осереддям 

і так званим «пологовим будинком» громадянського суспільства? 
Я б не поспішав ототожнювати Майдан саме з цим «перинаталь-
ним центром». Тому що це був, скоріше, простір виразу цього 
народження, а не центр, оскільки природа і причина формування 
громадських структур пов’язана, звичайно, не з самим по собі 
Майданом. 

Тим не менше, 2004 рік – це був рік-маніфестація грома-
дянського суспільства, але ще не його організації, тому що для 
громадянського суспільства його найважливішою характерною 
ознакою і рисою є можливості й здатність до самоорганізації та 
реалізації свого інтересу. Майдан 2004 року завершився тим, що 
довіра за порядок денний тодішнього активного громадянського 
суспільства була повністю передана політичній силі, яка пере-
могла. Це говорило про те, що суспільство ще незріле, що воно 
ще «в собі», що ототожнює свої бачення та уяви з інтересами і 
програмами конкретних політичних суб’єктів. Це була по суті по-
разка громадянського суспільства, яке на той момент ще було 
незрілим. 

Саме це відрізняє простір свободи 2013 року від Майдану 2004-
го: надзвичайно високий рівень самоорганізації, постійна боротьба 
за незалежність від політичного впливу і унікальний феномен – жо-
ден із політичних лідерів, яких там було дуже багато, не зміг стати 
одноосібним лідером Майдану, а його програма не стала єдиною 
програмою для Майдану. Більше того, унікальність феномену Май-
дану 2013 року полягає в тому, що він перестав бути лише однією 
територією. Майдан став траст-територіальним феноменом.

 У багатьох містах, причому цього разу – і сходу, і заходу, що 
свідчить саме про зрілість громадянського суспільства, ми маємо 
своєрідні «філії» Майдану. Від Запоріжжя, Дніпропетровська – до 
Тернопільщини, Львова є свої майдани. Причому майдани не як те-
риторія, позначена прапорцями, а такі ж простори, що комунікують, 
враховуючи сучасні засоби масової інформації, безпосередньо 
з київським Майданом і фактично відтворюють ті ж практики неза-
лежності від, у першу чергу,  позиції влади, по-друге – від політичних 
суб’єктів. Вони також фіксують високий рівень самоорганізації: 
організації порядку, формування порядку денного, комунікації, 
переміщення. Головне – ми всюди спостерігаємо формування ра-
ціональної спільної позиції. Більшість майданів, які зараз з’являються 
в Україні як простори свободи, постійно продукують різноманітні  
позиції, що декларуються. І це дуже важливо, це також відрізняє ці 
процеси 2013 року від попередніх періодів соціальної активності. 

Я думаю, що на сьогодні Майдан - це дійсно не просто тери-
торія в центрі Києва. Це своєрідний новий соціальний інститут, 
який поєднує унікальні ментальні українські традиції та механіз-
ми пошуку незалежності від держави, такий собі «громадянський 
анархізм».  Тут ми маємо справу дійсно вже з інститутом грома-
дянського суспільства, що був народжений вже в пострадянський 

Більшість 
майданів, які 
зараз з’являються в 
Україні як простори 
свободи, постійно 
продукують 
різноманітні  
позиції, що 
декларуються.
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період трансформації. Тут ми маємо елементи карнавалу, що є 
не просто гуляння, а своєрідний сакральний ритуал. Дуже багато 
ознак такого сакрального ритуалу зараз саме на майданах. 

Хочу звернути вашу увагу на кілька речей: національна симво-
ліка, церковний дзвін, участь священиків та історичних персона-
жів, козаччина. На Майдані козацький та інший історичний одяг є 
органічним, оскільки «карнавальність» Майдану дозволяє  поєд-
нувати різні історичні сенси і практики. Це територія, де зникають 
кордони між епохами і сенсами. Тут є поряд і козацька слава, і 
«демократичні транзити» тощо.  

Я вважаю, що Майдан 2013 року – це фактично старт самоор-
ганізації громадянського суспільства в цілому в Україні.  У цьому 
сенсі я не бачу необхідності говорити про Майдан і Антимайдан з 
тієї простої причини, що це  різні уклади, але всі вони «занурені» в 
цей процес.  Той факт, що виборці, які орієнтовані на владу, самі 
рідко їздять на  майдани. Вони все життя своїми колонами й підпри-
ємствами ходили на демонстрації та несли попереду герб свого 
підприємства.  Вони до цих пір їздять в автобусах із профоргами. 
Але це зовсім не означає, що ці люди не формують і не форму-
люють свою позицію. 

…
Важно и нужно понять людей, чья судьба просто увязана в со-

ветские успехи. Шахтер, металлург, врач, учитель здесь варились 
в одной сложной системе- машине. Они ходили на работу 30 лет 
назад, и «ходят на работу» и сейчас. Их личный опыт столкновения 
с коррупцией часто ограничивается лишь взяткой в больнице или 
в ГАИ. Они тоже стремятся к свободе, помнят шахтерские и ме-
таллургские забастовки 90-х. Но сейчас эта свобода отличается 
от свободы винницкого фермера или львовского строителя. Это 
скорее «свобода в порядке», а не «свобода в действии»*.

…
Якби не було передумов, неможливо звезти просто так десятки 

тисяч людей. Все-таки ми маємо справу із сучасним суспіль-
ством, навіть, якщо ми говоримо про специфіку східного менталі-
тету тощо. Я зараз говорю не про пропагандистський майданчик 
у Маріїнському парку, а про ті майданчики, де організуються й 
об’єднуються десятки тисяч прибічників влади і Партії Регіонів. Як 
це не парадоксально, але це також частина цього нового «май-
данного простору». Це слід визнати. І це відрізняє контр-майдани 
2013 року від контр-майданів 2004-го.

ПРИЧИНИ І джЕРЕЛА

Майданное движение в Украине 2013-2014 годов, самое трагич-
ное и самое легендарное за все годы, стало «зеркалом» кризиса 
пост-советской государственности в его криминализированном 
и корпоратизированном, практически разрушенном варианте*. 

… 
Украинское майданное движение - это преемник 1848, 1918, 

1936, 1968 и 1989 года в Европе. Преемник, но не аналог. Калька 
не работает. Потому что это единственное пост-тоталитарное, 
пост-советское движение, которое еще слишком молодо. И по-
тому податливо на политические спекуляции и «обманки». 

Майдан 2013 
року – це 
фактично старт 
самоорганізації 
громадянського 
суспільства в 
цілому в Україні.
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Майданное движение пробудило гражданскую активность 
и на востоке и юге. В городах и регионах, где лидеры «пере-
строечной весны» 1987-90-го спились, а их дети долго и молча 
работали на корпорации, заместившие советские ведомства 
и госучреждения*.

…
Движущие силы будущего социального взрыва были очевидны 

уже к лету 2013 - гражданский актив и актив местного самоуправ-
ления, новое и активное медиа-сословие, весь мелкий и средний 
бизнес, студенчество, городской класс и менеджерский планк-
тон, который потерял даже шанс на «лифты». Проблема состояла 
лишь в отсутствии общенациональной повестки для объединения. 
И именно поэтому Вильнюсский саммит ЕС по Восточному 
партнерству и неожиданно резкий разворот/отказ от договора 
с ЕС стал лишь поводом для протеста. А моральным мотивом 
для дальнейшей консолидации – избиение студентов, «елка»... 
Российские миллиарды подтверждали все подозрения в сговоре 
Киева и Кремля, в «продаже» идей реформ и евроинтеграции. 

Поэтому, если «врадиевка» стала настоящим символом 
беспредела и отсутствия государства как такового, то отказ от 
соглашений с ЕС - окончательным аргументом того, что старый 
режим и не собирался выполнять обязательства по реформи-
рованию страны.*

ПЕРСПЕКТИВИ МАЙдАНУ – МЕРЕжА ГРОМАдЯНСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Стосовно перспективи власне цього «майданного простору». 
Якщо розрізняти територію і простір, то доля самої території в 
Києві більшою мірою буде залежна від подальшої політичної ре-
жисури, оскільки на сьогодні учасники Майдану дали згоду на 
оргформу – з’явилось об’єднання «Майдан». Наскільки воно буде 
вдалим і перспективним, покаже час. Особисто я – обережний 
скептик. Тому що не організовується громадянське суспільство в 
одну громадську організацію. Але хтось вважає, що це можливо. 

Скоріш за все, Майдан стане своєрідним мережевим ме-
ханізмом комунікації на рівні громадянського суспільства поза 
політикою. Причому в такому миготливому режимі й буде само-
організовуватись ситуація, коли потрібно буде знову сформулю-
вати й артикулювати свої інтереси по відношенню до держави. 
Тобто, ми постійно будемо мати справу із взаємодією: державна 
політика – відповідь, громадянське суспільство – запит, що є кла-
сичною схемою. Ця схема буде функціонувати протягом усього 
наступного року, оскільки у цього нового «майданного періоду» 
є свою опорна точка – вибори 2015 року, з якими символічно 
пов’язується чимало різних можливих змін у суспільстві, в тому 
числі у сенсі реорганізації державної влади, нових комунікацій, 
ствердження нових свобод, прав, економічних очікувань тощо.  
І 2014 рік буде роком Майдану поза його територією. 

Що стосується саме території в Києві, то я використав би таке 
визначення: це своєрідна «Київська Січ», а не фронт, не партія, 
не асоціація й не організація. Це територіально оформлений 
простір, у якому правила дозволяють тимчасово бути поза меж-
ами держави й державного управління. Київський Майдан – це 
свобода самовиявлення,  можливість узгодити своє бачення 
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майбутнього України, це така собі «енергія майбутнього», що 
об’єднує  чимало верств населення, старші й молоді покоління.  
Так що я б на сьогодні розрізняв долю Майдану і долю території 
Майдану.  

На відміну від 2004 року, Майдан стане постійним «Гайд-
парком» стосовно території, а не сенсу, який буде дуже швидко 
відтворюватись у разі появи нової ситуації.  

Свідченням цього, наприклад, є ніч на 10 грудня, коли була 
спроба з боку правоохоронних органів «зачистити», а точніше – 
вивільнити  тротуари, як було задекларовано. І з якою швидкістю 
кияни, лише кияни змогли суттєво збільшити кількість учасників 
протестного Майдану, що фізично унеможливило проведення 
спеціальних операцій! Цей день засвідчив, що дійсно функціонує 
самоорганізація активних громадян  з орієнтацією саме на цю 
територію – територію свободи. Відповідно, це буде постійна точка 
комунікації й самоорганізації Майдану як соціального інституту. 

Втім, перспектива Майдану не в цій території, а у формуванні 
віртуального громадянського суспільства як другої складової 
сучасного українського громадянського суспільства, оскільки 
саме там будуть формуватися більш раціональні комунікації, 
порядок денний, узгодження позицій різних соціальних верств, 
які представлені в громадянському суспільстві, й різних позицій.  

Саме в цій царині я бачу перспективи Майдану, тому що медіа-
система повністю монополізована з боку тих сил, які прив’язані 
до влади. Отже і цей простір – Інтернет-простір - сприймається 
як простір свободи. Тому перспективу подальшої консолідації за 
рахунок комунікації і можливого вироблення спільних порядків 
денних я бачу саме в цій віртуальній площині.  Якщо раніше це був 
просто простір обміну інформацією, то тепер це – комунікації 
й самоорганізації. 

Це говорить про те, що процеси в громадянському суспільстві 
мають здоровий характер,  що ми вийшли з тривалого періоду 
«політиків-ікон» чи «харизматів», коли позиція усіх ототожнюється з 
позицією одного, а програма для всіх була програмою «хотіли б 
іншого». Такого вже найближчим часом не буде. Також це говорить 
про те, що в суспільстві подовжиться пошук не просто лідера, а 
політичної платформи, яка була б зрозумілою і прийнятною.

ПІСЛЯ МАЙдАНУ – НАдІЇ ТА ОЧІКУВАННЯ

Мабуть, широко  поширеними будуть очікування й бажання  
мати в 2015 році більш збалансовану систему управління дер-
жавою, щоб не було одного «переможця». Відбудеться це через 
трансформацію політичної системи, чи через якісь інші механіз-
ми, покаже час. Справа навіть не в зміні Конституції. Той факт, що 
одноосібність чи в політичній партії, чи у владі вже не сприймається 
як вихід, для мене є однозначним. 

Зараз дуже важливо вийти на певні знакові рішення, знакові 
сигнали і з боку центральної влади, і з боку місцевого само-
врядування, що подолати це навіть на вербальному рівні. Треба 
демонтувати рішення, які створювали конфлікт «центр-регіони». 

…
Но вот какую Украину строить после развала старой Украины 

- вопрос, на который пока не дан ответ ни на Майданах, ни на 
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восточных блокпостах. И федерализация тут ни при чем, потому 
что этот же вопрос придется решать в каждой отдельной области 
и регионе. Какую отдельно взятую Донецкую республику будут 
строит? А какой будет отдельно взятая Винничина? Нет ответа для 
частей. Ответ может только для целого. Для нового целого. 

Майданное движение, свалив режим правящей семейной 
корпорации, сформировало новое социальное пространство 
«антитоталитарной ревоюции» и пост-тоталитарного разви-
тия. Ярошу и Тягнибоку там делать нечего. Но анти-майданы, 
вылившиеся в милитаризированное сопротивление, формируют 
альтернативное социальное пространство «реставрации» – с 
его «республиками», «народными губернаторами» и советской 
традицией жить на фабрике. 

В этом социокультурном и политэкономическом конфликте, 
как в Армагеддоне, сосуществование невозможно. И победа не-
возможна. Возможен компромисс ради эволюции. Болезненный. 
Сознательный. Цель которого – восстановить доверие и желание 
всех принять участие в формировании общего будущего.*

…
Потрібні якісь символічні сигнали у вигляді меморандумів чи 

декларацій, які б знову повернули самоврядування в «поле діа-
логу» чи «поле взаємодії», щоб не допускати подальшої політизації 
самоврядування.  І, звичайно, це серйозна вимога до політичних 
сил, які свого часу пішли у місцеве самоврядування. Адже вони 
вже отримали «попередження» з боку громадянського суспільства 
про те, що лідерів немає, й вони це мають відчувати, коли пра-
цюють у місцевому самоврядуванні. Вони не можуть узурпувати 
свої рішення, які не підпадають під настрої громадян, оскільки це 
буде вже поворот маніпулятивного характеру. 

…
В том новом мире, который нам еще предстоит создавать, по-

сле дани уважения жертвам и сознательного признания неизбеж-
ности нового, каждый может и должен создать свой новый мир.*

…
Я – оптиміст і пишаюся своєю державою. Пройде час, рани 

загояться, і ми переконаємось, що сотні тисяч людей у столиці й 
інших регіонах можуть висловлювати свою позицію «за», «проти», 
сперечатися, не пересікаючи межу. Якщо вони дійсно здатні до 
самоорганізації, і цей дух «Січі»  дійсно є і це не вигадка істориків, 
я вас із цим поздоровляю і маю надію, що Новий рік ми зустрінемо 
не лише з оптимізмом професійним, а й з оптимізмом людським. 
Я вам дякую.         

* - Капли росы (сосуд первый - о пере-живаниях и со-бытиях) – 
А.Ермолаев, 2014 .    http://in-space.info 
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МЕМОРАНДУМ ЩОДО УГОДИ ПРО 
АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Інститут стратегічних досліджень «Нова Україна» висловлює 
стурбованість з приводу недооцінки деякими політиками та екс-
пертними колами значення Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС (УА). Наразі прагнення українського суспільства до започатку-
вання нового формату відносин між Україною та Європейським 
союзом є визначальним трендом розвитку української держав-
ності. Україна вже пройшла довгий шлях до Європи. 

Починаючи з осмислення важливості європейського вибору 
на початку двохтисячних, через План дій Україна – ЄС в 2005 р., 
парафування тексту Угоди про Асоціацію у березні 2012 року. 
Протягом наступного періоду підписання УА постійно відклада-
лося через «відсутність прогресу» у підготовці. Нарешті 21 березня 
2014 р. відбулося підписання політичної частини Угоди.

За станом на листопад минулого року в українському сус-
пільстві, політикумі, бізнес-середовищі фактично сформувався 
консенсус щодо європейського майбутнього країни. Кількість 
прибічників європейської інтеграції в Україні неухильно зростала. 
Політична і бізнесова еліта країни, представники різних соціальних 
груп пов’язували із рухом до Європи своє головне сподівання – 
очікування модернізації, осучаснення країни. 

За даними провідних соціологічних служб України, напередодні 
Вільнюського саміту, де очікувалося підписання між Україною та 
ЄС Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі, частка 
прихильників євроінтеграції складала близько половини опитаних 
громадян. 

Обираючи один з двох можливих варіантів інтеграції, 48% рес-
пондентів висловилися за підписання Угоди про асоціацію з ЄС, а 
38% опитаних – за вступ України до Митного союзу, членом якого 
є Росія (листопад 2013 року). Початок акцій протесту на Майдані 
практично не вплинув на зовнішньополітичні орієнтації українських 
громадян: наприкінці грудня аналогічні показники становили від-
повідно 46% та 36% (розбіжності статистично незначущі).

Натомість анексія Криму та підтримка Росією сепаратистів 
призвели навіть до певного збільшення прихильників євроінтеграції. 
Березневе (2014 року) опитування показало: 52% респондентів ви-
словилися за підписання Угоди про асоціацію з ЄС, тоді як вступ 
до Митного союзу підтримали лише 27%. (У лютому аналогічні по-
казники становили 41% та 36% відповідно). Ситуативне зростання 
кількості прихильників євроінтеграції підтверджують й інші анало-
гічні опитування, що з’ясовували ставлення до вступу України до 
ЄС: 41% опитаних підтримують проведення переговорів про вступ 
України в ЄС, причому вони твердо переконані у своїй відповіді. 
Ще 14% респондентів також висловлювалися за проведення таких 
переговорів, однак не були впевнені щодо своєї позиції. 

Разом з тим суспільство не відчуває повною мірою задоволен-
ня від настання довгоочікуваного моменту підписання Угоди про 
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асоціацію. На наш погляд, цей парадокс пояснюється тим, що 
ціна європейського вибору, уособленням якого стало підписання 
Угоди про асоціацію з ЄС, виявилася не просто надто високою, 
а неспівставною з тими формальностями та процедурами, що 
мають відношення до сучасного стану відносин України та ЄС. 
Смерть людей, анексія частини території країни, загрози зовніш-
ньої агресії та втрати державності… Чи готові були українці до таких 
втрат? Чи готові були європейці до такого прояву «європейськості»?

Підписання парафованої Угоди про асоціацію відкладалося 
через недостатній прогрес України щодо виконання критеріїв 
ЄС у трьох основних сферах: реформа виборчої системи та 
встановлення остаточних результатів парламентських виборів у 
п’ятьох проблемних одномандатних виборчих округах; розв’язання 
питання вибіркового судочинства та уникнення цих проблем у 
майбутньому; виконання реформ, що були визначені у Порядку 
денному асоціації  Україна-ЄС (висновки Ради ЄС по Україні від 
10 грудня 2012 р. та резолюції Європейського парламенту щодо 
ситуації в Україні від 24 травня 2012 р. та 13 грудня 2012 р.) Ці ви-
моги використовувалися як інструмент недопущення згортання 
демократичних процесів в Україні та стимулювання проведення 
реформ. 

На початку 2013 р. підготовка щодо підписання угоди про асо-
ціацію дещо активізувалася. 25 лютого 2013 р. у ході Шістнадцятого 
Саміту Україна–ЄС лідери обох країн підтвердили наміри під-
писати Угоду про асоціацію не пізніше Саміту «Східне партнер-
ство» у Вільнюсі. Для забезпечення підписання угоди відбувалася 
реалізація Плану першочергових заходів щодо інтеграції України 
до ЄС на 2013 рік (затвердженого розпорядженням КМУ № 73-р 
від 13 лютого 2013 р) та невідкладних заходів щодо європейської 
інтеграції (схвалених Указом Президента України № 127/2013 від 12 
березня 2013 р). 18 вересня 2013 р. Кабінет Міністрів одноголосно 
схвалив проект Угоди про асоціацію з ЄС та рекомендував її до 
підписання. 

Однак напередодні саміту 21 листопада Кабмін раптово при-
зупинив процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС та розпорядився вжити заходів на активізацію від-
носин з Росією та країнами СНД (розпорядження КМУ №905-р від 
21 листопада 2013 р.) Вже під час саміту у Вільнюсі 28-29 листопада 
колишній президент В. Янукович відмовився від підписання Угоди 
про асоціацію. В рамках Вільнюського саміту у листопаді 2013 р. 
було лише парафовано Угоду про спільний авіаційний простір.

Стратегія європейського вибору стала стрижневим елементом 
українського «суспільного договору», консенсусу бізнесу, влади і сус-
пільства щодо майбутнього країни. Відмовившись у листопаді 2013 
року від писання Угоди про асоціацію, влада перекреслила усі свої 
зобов’язання перед суспільством. Вона зробила це практично се-
кретно, вводячи суспільство в оману та затягуючи час з оголошенням 
одноосібного рішення про зміну вектору інтеграції. Зрив підписання 
Угоди у Вільнюсі в листопаді 2013р. – і суспільно-політичний баланс 
в Україні було втрачено. Тоді почалися протести, що згодом пере-
росли у широкий рух по усій країні. Додатковим подразником для 
українського суспільства стало й те, що відмова від підписання Угоди 
з ЄС відбулась на тлі масштабних домовленостей із Російською 
Федерацією. Виникли серйозні підозри, що рішення приймалось 
під жорстким зовнішньополітичним тиском. Це означало, що вже 
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у найближчому майбутньому Україна ризикує остаточно втратити 
свою міжнародну суб’єктність. Як показав подальший розвиток по-
дій, такі висновки вже тоді мали під собою усі підстави.

Ціна європейського вибору Українців вже є надто високою, 
проте може зрости ще більше. Трансформація соціально-еко-
номічної системи України розпочалась не в найсприятливіший 
час: мінливість кон’юнктури на зовнішніх ринках, глибока криза 
в національній економіці, яка вже фактично триває другий рік. 
Водночас – відверта військова агресія з боку Росії і відторгненням 
частини українських територій. На порозі чергова торговельна ві-
йна із північним сусідом, яка може нанести новий удар слабкій 
українській економіці. Все це посилюватиме больові відчуття від 
невідворотних структурних реформ і ще більше загострюватиме 
соціальний шок внаслідок браку пом’якшувальних заходів. 

За таких умов кожний крок української влади, цивілізованого 
світового співтовариства, яке згуртовано виявляє підтримку укра-
їнським прагненням, має дуже важливе, визначальне значення. 
Головне завдання – не змарнувати історичний шанс, знайти гідну 
відповідь на виклики найсерйознішої кризи в житті незалежної 
України і всієї сучасної Об’єднаної Європи. 

СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТЕКСТ, щО ОБУМОВИВ «ТИМЧАСОВИЙ ТА 
ОБМЕжЕНИЙ» ФОРМАТ УА (УхВАЛЕННЯ Т.ЗВ. ПОЛІТИЧНОЇ  

ЧАСТИНИ УА)

Глави держав і урядів 28 країн Європейського Союзу й керівники 
ЄС, підписавши 21 березня 2014 р. у Брюсселі за участі українсько-
го прем’єра А. Яценюка політичну частину Угоди про асоціацію 
Євросоюзу з Україною , віддали належне героїзму та стійкості 
українського народу, що повстав проти «крадіжки» європейського 
майбутнього України. Разом з тим символізм Угоди про асоціацію 
у редакції від 21 березня 2014 р. дає підстави виокремити відмін-
ність позицій щодо підписання УА у різних політичних гравців як в 
середині країни, так і за її межами.

1. У період від створення нової парламентської коаліції пози-
ціонування УА варіювало – від заяв про необхідність аудиту всієї 
угоди (особливо її економічної частини) на предмет наявності 
прихованих інтересів «злочинного режиму» до безумовної вимоги 
негайного підписання парафованого тексту УА. У кінцевому під-
сумку національний консенсус щодо тимчасового та обмеже-
ного формату Угоди вказує на: 

• прагнення використати УА як політичний капітал, диплома-
тичну перемогу тощо – заради виконання «волі Майдану» 
(навіть за умови, що за даних обставин таке виконання 
є здебільшого формальним); підписання навіть частини 
Угоди – це досягнення, яке йде в актив політичним силам, 
що його домоглося; звідси – доцільність підписанням УА у 
будь-якому можливому на даний час форматі;

• нові можливості розширеної співпраці з ЄС за окремими 
напрямками, що є наслідком підписаної УА; акцентування 
на питаннях збереження безпеки, незалежності та терито-
ріальної цілісності України створює можливості для інсти-
туалізації допомоги ЄС, яка буде надаватися відповідно до 
положень про спільну зовнішню та безпекову політику; 
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• декларація очікувань щодо можливості перегляду деяких 
економічних положень угоди1, хоча малоймовірно, що в УА 
будуть внесені будь-які корективи (оскільки згідно процедур 
жодна із сторін не має можливості це робити);

• прагнення включення до УА (у вигляду акту тощо) положення 
про перспективу членства України в ЄС.

2. Виходячи із реалій спільної зовнішньої політики Європейського 
Союзу, консенсус країн-членів щодо формату підписання УА, 
відображав прагнення надіслати позитивний сигнал Україні та сві-
тові, а також негативний сигнал – Росії щодо політичних пріоритетів 
ЄС. Таким чином, лідери ЄС керувалися мотивами політичної до-
цільності, продемонструвавши визнання легітимності нової влади 
в Україні, а також підтримку та готовність до практичних кроків у 
визначених УА сферах.

Разом з тим небажання європейських політиків підписувати по-
вний текст Угоди виявило розбіжності у позиціях політичних лідерів 
ЄС. Серед факторів, які вплинули на рішення ЄС про підписання 
окремих розділів УА, вкажемо на наступні: 

• консенсус щодо часткової легітимності нової влади в Україні 
як похідної неврегульованих процедур зміни влади в резуль-
таті народного повстання (і звідси декларація країн-членів 
про недоцільність підписання Угоди до обрання нового 
Президента України 25 травня 2014 р.)

• зовнішня агресія проти України та неформалізоване вклю-
чення до порядку денного УА питання про переформату-
вання світового зовнішньополітичного простору; 

• зростання впливу Сполучених Штатів Америки на форму-
вання європейської позиції щодо України; відтак позиціо-
нування політичних керівників ЄС та керівників країн-членів 
ЄС певною мірою відображало їхній (персоніфікований) 
характер стосунків із США;

1  Довідково. Що було підписано: Політичні положення (Преамбула, Стаття 1, Розді-
ли І, II, VII) Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом; Заключний акт 
Позачергового саміту України та Європейського Союзу і його держав-членів. Українську 
сторону представляв Прем’єр-міністр А.Яценюк, а від ЄС угоду підписали президент 
Єврокомісії Ж.-М. Баррозу, голова Європейської ради Г. Ромпей і лідери 28 країн ЄС. 
Прем’єр-міністр Яценюк отримав повноваження на підписання політичної частини Угоди 
про асоціацію з ЄС від в.о. президента України Турчинова згідно з розпорядженням № 
230/2014-рп. 

Зміст підписаних положень: 
Преамбула, стаття 1 визначають цілі угоди, серед яких – сприяння поступовому 

зближенню між сторонами; забезпечення необхідних рамок для посиленого політичного 
діалогу; сприяння, збереження й зміцнення миру й стабільності; створення умов для по-
силених економічних і торговельних відносин; посилення співробітництва у сфері юстиції, 
свободи й безпеки.

У першому розділі «ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ» йдеться про повагу демократичних принци-
пів, прав людини й основних свобод, верховенства права, суверенітету й територіальної 
цілісності, а також принципів вільної ринкової економіки.

У другому розділі «ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ ТА РЕФОРМИ, ПОЛІТИЧНА АСОЦІАЦІЯ, 
СПІВРОБІТНИЦТВО ТА КОНВЕРГЕНЦІЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТА БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ» 
міститься положення, реалізація яких повинна сприяти розвитку й зміцненню політичного 
діалогу в різних сферах, зокрема поступовому зближенню України з ЄС у сфері зовніш-
ньої політики й політики безпеки. Передбачається ратифікація й імплементація Україною 
Римського статуту Міжнародного кримінального суду, співробітництво у сфері безпеки 
й оборони, зміцнення миру й міжнародного правосуддя, попередження конфліктів, не-
розповсюдження зброї масового ураження й контроль за роззброюванням, боротьба з 
тероризмом.
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• посилення фактору невизначеності у двосторонніх та бага-
тосторонніх форматах відносин з Російською Федерацією, 
що є агресором у стосунках з Україною, проте залиша-
ється стратегічним партером для багатьох країн-членів ЄС 
ті інших світових гравців.

Рішення ЄС підписати частину угоди у медіа подається пере-
важно як поступка: ЄС змінив позицію, оскільки після повалення 
режиму В. Януковича верховний представник ЄС із закордонних 
справ К. Ештон заявляла, що підписання Угоди відбудеться тільки 
після президентських виборів. Крім того, раніше ЄС неодноразо-
во наголошував, що Угода – неподільний інструмент і відмовляв 
попередній владі щодо переговорів про можливість підписання 
УА частинами.

Для ЄС підписання політичних положень угоди – це в першу 
чергу символічний крок та політичний жест, що «підкреслює 
рішучу підтримку України у ці важкі часи з боку Європейського 
Союзу ». Голова Єврокомісії Ж. М. Баррозу прямо зазначив, що 
це пов’язано із ситуацією в Криму, яка є «найбільш кризовою на 
європейському континенті у питанні миру та стабільності за багато 
років». Мета цього жесту з боку ЄС:

• підкреслити визнання невідворотності курсу на євроінте-
грацію України;

• акцентувати «обопільне бажання ЄС і України до побудови 
тіснішої політичної асоціації та економічної інтеграції»; 

• інституалізація більш тісних стосунків з Україною – в рам-
ках політичної асоціації;підписання УА надає формальні 
підстави для так званого «втручання» ЄС у внутрішні справи 
України (аби нівелювати звинувачення РФ), надання допо-
моги Україні в рамках безпекових та зовнішньополітичних 
стратегій ЄС;

• створення правових умов для збільшення технічної та фі-
нансової підтримки з боку ЄС для проведення реформ, 
створення інституційних основ співпраці/спільних органів 
для виконання Плану дій асоціації.

• політична підтримка нової влади України, її визнання та ле-
гітимність для міжнародної спільноти. 

Для ЄС важливо, щоб підписання угоди не викликало жодних 
сумнівів щодо правомірності та легітимності, чи прийняття під 
тиском, без залучення усіх регіонів України. Тому підкреслюється 
важливість дотримання ключових принципів – вільного та суверен-
ного волевиявлення, «інклюзивністості»  та єдності. Нагадування 
про те, що Україна має бути єдиною у своєму рішенні – озна-
чає проведення президентських виборів та призначення нового 
уряду, який візьме політичну відповідальність за виконання УА. У 
цьому, виходячи з пояснень ЄС, головна причина перенесення 
підписання усієї УА. 

Разом з тим,ЄС всіляко декларує готовність підписати Угоду в 
цілому – якнайшвидше. Щоб підкреслити свої наміри щодо під-
писання і заспокоїти скептиків, ЄС вказує на два фактори:

• 21 березня розпочато процедуру підписання УА, яка буде 
проходити у два етапи. Своїми підписами лідери ЄС за-
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свідчили політичне зобов’язання ЄС завершити процедуру 
підписання УА в цілому. Це також повинно забезпечити 
наступність політики ЄС щодо України після виборів в Єв-
ропейський парламент;

• Підписання політичних положень УА відбулося одночасно з 
наданням односторонніх митних поступок для українсько-
го експорту до ЄС. Вони, по суті, означають дострокове 
впровадження Євросоюзом в односторонньому порядку 
окремих положень економічної частини УА стосовно митних 
тарифів, при цьому Україна не зобов’язана скасовувати 
свої власні митні збори на імпорт з ЄС; очікується, що тим-
часовий термін дії поступок (до 1 листопада) заохочуватиме 
сторони до підписання усієї УА у зазначений період;

• ЄС наголошує на першочерговій необхідності відновлення 
макроекономічної стабільності в Україні.

Заявлений пакет заходів підтримки також повинен підтвердити 
серйозність намірів ЄС щодо України. Вони включають: 

• Автономні торговельні преференції ЄС (скасування 94,7% 
тарифів ЄС щодо промислових товарів з України та 82,2% 
тарифів щодо сільськогосподарських товарів з України) – 
допомога Україні «у часи економічної кризи, коли країна 
опинилася під загрозою скорочення валютних резервів і 
тиску з боку Кремля» .

• Пакет допомоги Україні у розмірі щонайменше 11 млрд. 
євро, що надходитиме з бюджету ЄС та міжнародних 
фінансових інституцій, розміщених у Євросоюзі . Головні 
елементи пакету допомоги включають: виділення 3 млрд. 
євро з бюджету ЄС (у наступні роки), з них – 1,6 млрд. євро 
макрофінансової допомоги у формі кредитів та 1,4 млрд. 
євро у формі грантів; до 8 млрд. євро від Європейського 
інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції 
та розвитку; 3,5 млрд. євро, залучені через Інвестиційний ін-
струмент сусідства (Neighborhood Investment Facility); ство-
рення донорської координаційної платформи; організація 
інвестиційного форуму/оперативної робочої групи; здій-
снення модернізації української газотранспортної системи 
та розвиток реверсних потоків;прискорення впровадження 
Плану дій з візової лібералізації у встановлених рамках; 
пропозиція про партнерство щодо мобільності; надання 
технічної допомоги у чисельних сферах – від конституційної 
та судової реформи до підготовки до виборів.

• Підтримка енергетичної безпеки України, в т.ч. робота 
у напрямі розвитку реверсних потоків, зокрема через 
Словаччину,модернізація ГТС, збільшення можливостей 
щодо зберігання газу, підтримка реформ щодо енерго-
ефективності та прозорості ринку, реструктуризації і ре-
формування Нафтогазу. 

Однак при цьому ЄС чітко дав зрозуміти, що Україна повинна 
виконати ряд вимог – чесні і легітимні вибори президента, співпра-
ця з МВФ, впровадження програми реформ, включаючи боротьбу 
проти корупції та зміцнення прозорості усіх фіскальних операцій. 
Безумовного надання фінансової допомоги – не буде. 
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Незважаючи на пом’якшення позицій щодо перспективи вступу 
України в ЄС, наразі питання членства – не на часі, як зазначив Голова 
Єврокомісії Ж. М. Баррозу, «до нього не готовий ні ЄС, ні Україна».

3. На наше переконання підписання Угоди про асоціацію у 
редакції від 21 березня 2014 р. стало можливим внаслідок принци-
пової позиції США щодо необхідності виконання європейськими 
партнерами зобов’язання підписати УА за умови, «як тільки Україна 
буде готова до цього». Водночас стратегічна позиція США у відно-
шеннях з Україною виходить з того, що інституалізація асоціативних 
відносин України з ЄС – особливо розділу про глибоку та всеосяж-
ну зону вільної торгівлі – є невід’ємною складовою національної 
політики модернізації, місію підтримки якої бере на себе США.

У контексті асоціативних відносин України та ЄС зовнішньопо-
літичними пріоритетами США зокрема є:

• пошук політичних рішень з врегулювання кризи та відновлен-
ня суверенітету і територіальної цілісності України (включаю-
чи виведення російських збройних сил з території України);

• забезпечення дієздатності демократичного українського 
уряду, що спроможний забезпечити проведення еконо-
мічних реформ, захистити права людини та права наці-
ональних меншин та спроможний зберегти керованість 
трансформаційними процесами, зокрема забезпечити 
проведення виборчих кампаній – нового президента, міс-
цевих органів влади та їхніх керівників. 

• посилення авторитету і цілісності трансатлантичних альянсів 
та міжнародних договірних зобов’язань;

• захист міжнародних угод, норм та інститутів, які регулюють 
сучасні міжнародні відносини та забезпечують пріоритет 
політичних рішень на противагу силовим, воєнним тощо.

ПІдПИСАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЧАСТИНИ УГОдИ ПРО АСОЦІАЦІЮ:  
щО дАЛІ?

Значний компонент непевності щодо процесу імплементації 
тимчасово обмеженої Угоди про Асоціацію обумовлений низкою 
обставин політичного та юридичного характеру. 

Враховуючи неординарність процедури підготовки та підпи-
сання УА у редакції від 21 березня 2014 р., багато питань у екс-
пертів викликає проблема ратифікації УА. Так, в процесі пошуку 
юридичного рішення про можливість запровадження у дію лише 
частини узгодженого тексту Угоди про асоціацію, було констато-
вано, що УА ділити на частини не можна (тому зараз ми маємо 
підписаним цілісний документ), але можна підписати його у два 
етапи, причому така особлива процедура підписання знайшла 
відображення у Заключному акті. 

З огляду на те, що сторони Угоди – ЄС та Україна – хоча і взяли 
на себе символічні зобов’язання виконувати її положення, подальші 
кроки у напрямку імплементації домовленостей не є очевидними. 
Експерти, прагнучи зрозуміти до яких наслідків зобов’язуватиме 
підписана УА, звертали увагу на відсутність усталених процедур 
щодо часткового виконання (та ратифікації) такого типу угод. 
Мається на увазі, що УА не є чітко структурованим текстом у 
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розрахунку на можливість виконання її окремих розділів. Не ви-
ключено, що після «першого етапу» підписання УА буде спрямо-
вано до Верховної Ради для ратифікації. Імовірно, у ВР надійде 
повний текст всіх розділів угоди разом із Заключним актом, який 
визначатиме, що ратифікуються лише «політичні розділи». Але чи 
буде Європарламент та парламенти країн-членів ЄС вдаватися 
до часткової ратифікації? Вірогідно, Рада ЄС виходитиме з поло-
ження щодо «тимчасового виконання» угоди, яке можна проводити 
без ратифікації .

В ЄС підкреслюють, що угода не була розділена, вона лиша-
ється цілісним документом;тобто йдеться про тимчасове введення 
в дію окремих положень угоди. За інформацією МЗС України, 
«сторони домовилися, що правові підстави тимчасового засто-
сування політичної частини Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС відповідають аналогічному механізму, який, згідно з п.4 статті 
486 угоди, застосовується до цього міжнародного договору в ці-
лому». Цим пунктом передбачено, що окремі положення Угоди 
можуть застосовуватись тимчасово до набуття чинності Угоди в 
повному обсязі – вже на етапі її ратифікації або схвалення дер-
жавами-членами ЄС. В той же час зазначається, що вони зможуть 
застосовуватись тимчасово лише після ратифікації всієї Угоди 
парламентом України та передачі Україною на зберігання доку-
мента про ратифікацію у відповідності з діючим законодавством. 

Відповідно до заяв представників ЄС та України, положення 
політичної частини угоди набувають чинності відразу після під-
писання Заключного акту. Чіткої офіційної позиції України щодо 
процедури ратифікації Україною підписаних положень УА станом 
на 08.04.2014 не було заявлено. У Заключному акті також Україна 
та ЄС підтвердили своє зобов’язання здійснити підписання й укла-
дання розділів III, IV, V і VI Угоди. Однак терміни підписання інших 
розділів – не вказані, вони будуть визначені сторонами пізніше. 
Позиція ЄС – це повинно відбутися після президентських виборів в 
Україні. Жодних конкретних зобов’язань щодо термінів підписання 
усієї угоди – не вказано. На противагу чітким заявам ЄС щодо на-
мірів підписати аналогічні угоди з Молдовою та Грузією у червні 
2014 р. На сьогодні поки були політичні заяви лідерів України та 
ЄС – можливо, також у червні або до кінця року.

Свого часу Україна та Європарламент задекларували на-
міри виконувати окремі положення УА, не очікуючи остаточного 
ухвалення Угоди. З огляду на це можна прогнозувати, що обидві 
сторони будуть у своїх діях керуватися міркуваннями політичної 
доцільності. Тому прогрес в імплементації УА може бути значним, 
але також може бути обмеженим.

Можливості для України – пропозиції ЄС у пакеті з підписанням 
політичної частини угоди:

• долучення до різнобічної політичної підтримки ЄС ;
• отримання військової технічної підтримки у контексті завдань 

із швидкого переоснащення та підвищення боєздатності 
українського війська;

• посилення економічної та фінансової спроможності уряду – 
сигнал міжнародним та вітчизняним інвесторам щодо незмін-
ного, прогнозованого та довгострокового курсу;

• скасування мит для українського експорту – економія екс-
портерами до 400-500 млн. євро у рік;
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• прийняття пакету фінансової допомоги Україні (у перспек-
тиві 11 млрд. євро – для макроекономічної стабілізації та 
проведення реформ;

• технічна та фінансова допомога у підготовці до впрова-
дження ЗВТ з ЄС;

• створення двосторонніх органів, підвищення інституційної 
спроможності української влади у проведенні реформ;

• пришвидшення візового діалогу – найбільш популярний та 
заохочувальний для громадян бонус від євроінтеграції;

• посилення енергетичної співпраці та енергетичної безпеки 
України – договір зі Словаччиною про реверсні поставки 
газу, сприяння модернізації газотранспортної системи. 

РИЗИКИ ТА ВИКЛИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ  
У СЕРЕдНЬОСТРОКОВОМУ ВИМІРІ

Підписання політичної частини угоди про асоціацію з ЄС викли-
кало неоднозначні оцінки та дискусії в українському суспільстві. 
Одна з головних причин – недостатньо чітка артикуляція причин та 
наслідків підписання лише частини угоди, замість усього тексту 
угоди. Експертне середовище подає досить широку інтерпрета-
цію мотивів сторін та полярні погляди: хтось звинувачує ЄС, хтось 
владу. Були зовсім різкі оцінки: «Європа нас зрадила під тиском 
Росії» і пропонує підписати «якусь пустушку», яка «жодних еко-
номічних ефектів для України не принесе». Владу звинувачують в 
«розмиванні європейської інтеграції України» і марнуванні історич-
ного моменту для підписання угоди та отримання європейської 
перспективи членства.

На наше переконання, слабкі сторони поточного політичного 
рішення не є фатальними з огляду як на формальні процедури, 
так і у контексті перспектив імплементації УА. У той же час до-
цільним є чітке визначення наявних ризиків та інституалізація рішень 
щодо посилення стратегічних аспектів політики євроінтеграції. 
Фактично нова владна команда може і має всі можливості для 
того, аби продемонструвати реальні системні кроки у напрямку 
імплементації Угоди про асоціацію. Вкажемо на низку ризиків, 
що постануть на шляху розгортання процесу євроінтеграції:

• згортання політики євроінтеграції дій з боку українського 
уряду внаслідок агресивної політики РФ (відволікання уваги, 
блокування рішень, втручання у реалізацію угод, вплив на 
європейських партнерів тощо);

• подальше розгортання агресії Росії створює ризики для всієї 
системи безпеки у Європі. Загроза агресії буде перешко-
джати відновленню макроекономічної стабільності в Україні, 
відлякувати інвесторів;

• приниження значення та недооцінка інституційних можли-
востей УА з боку Уряду України ;

• ініціація нового етапу консультацій з економічних питань, 
затягування з імплементацією УА ;

• наростання нестабільності у контексті підготовки та прове-
дення виборів президента, потенційні проблеми з визнанням 
їхніх результатів на міжнародному рівні актуалізують питання 
щодо легітимності влади;
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• проблеми, пов’язані із відновленням співпраці з МВФ, про-
веденням структурних реформ; отримання фінансової 
допомоги з боку ЄС прямо залежить від відновлення співп-
раці з МВФ;

• проблеми, пов’язані із виконання вимог та основних прин-
ципів ЄС, зокрема, із провадженням амбітної програми 
реформ, включаючи боротьбу проти корупції та зміцнення 
прозорості усіх фіскальних операцій ;

• відсутність чітких зобов’язань з боку ЄС та України щодо 
термінів підписання усієї угоди, що може призвести до за-
тягування, лобістських тисків та розпорошення зусиль влади; 

• обмежений фінансово-економічний ефект від УА; непідпи-
сання економічної частини може стримувати надходження 
інвестицій в Україну;

• політична та економічна дестабілізація в Україні; посилення 
економічного тиску Росії на Україну у період до другого ета-
пу підписання частини угоди, пов’язаної із запровадженням 
зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, особливо на східні 
регіони, щоб посилити незадоволення місцевого бізнесу 
та населення курсом на зближення з ЄС, шантаж з боку 
опозиції шляхом підсилення сепаратистських настроїв на 
Сході та Півдні України;

• негативний вплив економічних санкцій проти Росії на гло-
бальну торгівлю та економіку ЄС, що несе додаткові ризики 
для експортоорієнтованих галузей економіки України. 

За цих умов, українська влада не має права зволікати з реа-
лізацією зазначених нижче першочергових кроків:

• задекларувати невідворотність намірів влади виконувати 
вже парафований текст угоди;

• забезпечити захист європейських цінностей перед загро-
зою повномасштабної агресії з боку РФ (мається на увазі 
зовнішньополітичний аспект цього питання); залучити США, 
інших стратегічних країн-партнерів поза ЄС (наприклад, 
Туреччину, Канаду, Японію) до підтримки європейського 
вибору України;

• терміново розпочати інституалізацію євроінтеграційного 
вибору України: створити центральні органи влади, у зоні 
відповідальності яких є забезпечення реалізації УА, адап-
тація та імплементація європейських норм та правил;  
у перспективі – проведення адміністративної реформи, 
метою якої буде гармонізація державної системи управ-
ління у відповідності з європейськими стандартами; 

• забезпечити консолідацію українського суспільства шляхом 
проведення роз’яснювальної (освітньої, політичної тощо) 
роботи, мета якої створення передумов для повної політич-
ної та суспільної легітимації європейського вибору серед 
переважної більшості українського суспільства;

• переконати партнерів з ЄС у «єдності та інклюзивності» україн-
ського суспільства щодо УА; у цьому контексті – забезпечити 
системний підхід щодо промоції європейських цінностей та 
засад регіонального розвитку ЄС в регіонах, де громадськість 
з недовірою ставиться до європейської інтеграції;
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• для відновлення довіри східних регіонів до дій центральної 
влади – надати інформаційну, організаційну та іншу під-
тримку регіональним громадам, залучити представників ре-
гіонів до процесу вироблення рішень у сфері євроінтеграції;

• повернути відносини з Росією у правове поле; залучити до 
цього дипломатичні потуги ЄС, США та міжнародних орга-
нізацій – умова відновлення безпеки в регіоні та стабільності 
в Україні;у сфері торгівлі бажано збереження виконання 
Договору про зону вільної торгівлі країн СНД, проте у ко-
роткостроковій перспективі необхідно вжити заходів, що 
знижуватимуть ризики повної блокади торговельно-еконо-
мічної діяльності з РФ;

• провести аудит наявних пропозицій з імплементації УА, 
удосконалення та корегування Плану дій/Дорожньої карти 
угоди про асоціацію; мета такої роботи – забезпечення 
системного підходу до стратегії євроінтеграції; обрахування 
вартості політики імплементації у коротко- та середньо-
строковій перспективі; залучення інституційних фондів ЄС 
до процесів розбудови інституцій;

• забезпечити досягнення цілей макроекономічної стабіль-
ності, зокрема завдяки відновленню співпраці з МВФ з ме-
тою отримання фінансової допомоги МВФ, ЄС та МФО, 
проведення низки нагальних реформ, зокрема у сфері 
боротьби з корупцією та підвищення прозорості державних 
фінансів, системи субсидіювання цін на енергоносії, про-
ведення секвестру бюджету, ін.;

• виходячи з перспективи створення Трансатлантичного торго-
вельного та інвестиційного партнерства (ЗВТ) між США та ЄС 
започаткувати інтенсивні консультації з урядом США щодо 
отримання Україною статусу держави привілейованого 
партнера; поглибити взаємодію з урядом США у питаннях 
оборони, безпеки, боротьби з корупцією.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Український Майдан став джерелом принципово нового жит-
тєвого досвіду для всієї країни. В символах Майдану – відчуття 
національної гідності, прагнення до свободи та незалежності, 
бажання жити в європейській країні, готовність вмирати за власні 
переконання... 

Жорстокі випробування не відвернули українців від європей-
ського вибору. Навпаки, бажання до зближення з Європейським 
союзом тільки посилилося. Разом з тим докорінно змінилися уяв-
лення української громади про себе, про свої можливості, про 
свої прагнення.

«Майданна революція» дала життя феномену самоорганіза-
ції громад, прискорила процеси формування громадянського 
суспільства, створила умови для інтенсивного оновлення політич-
ного життя в країні. Разом з тим процес європейської інтеграції, 
який обірвався в листопаді 2013 р. та поновився в лютому 2014 р. 
жодним чином не відобразив, не увібрав в себе усіх тих змін, що 
відбулися.

Україна пережила та переживає глибинні тектонічні струси – в 
політиці, економіці, суспільному та культурному житті. Країна ще 
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не стала принципово новою, але вже не буде такою, як була. Під 
впливом «українських подій» змінюється світ, змінюються усталені 
правила, формуються засади нового світового балансу сил...

Наразі ми ще не знаємо, якою країною вийде Україна з про-
цесу випробувань. Ми не знаємо точно, через які ще випробу-
вання країна проходитиме і як довго цей період триватиме. Але, 
безумовно, ключові орієнтири, пов’язані з пріоритетами сталого 
розвитку, збереження економічного суверенітету та посилення 
національної конкурентоспроможності, є незмінними.

Українська стратегія інтеграції щодо ЄС, так само як і євро-
пейська стратегія інтеграції щодо України, також змінюватиметь-
ся. Очевидно, що цей процес вже почався, але найважливіші 
новації – ще попереду. Гальмування зусиль в цих напрямках 
може призвести до вкрай негативних наслідків, які, в найгіршому 
випадку, для України – унеможливлять перспективу приєднання 
до ЄС, а для ЄС – нівелюватимуть адаптивні можливості Євро-
союзу та його спроможність адекватно реагувати на виклики та 
загрози сьогодення. 

Прогрес євроінтеграційного курсу України є викликом не тільки 
для українського уряду. Це виклик і для наших європейських парт-
нерів, зацікавлених e зміцненні потенціалу і привабливості євро-
пейської проекту як новаторської моделі політичної та економічної 
організації. Від нинішніх успіхів України в європейському проекті 
великою мірою залежить оцінка того, чи залишиться європейська 
модель привабливим орієнтиром для модернізації суспільств, 
які стали на шлях демократичного розвитку. Особливо в ситуації 
глобальної кризи, коли світ перебуває у пошуку найбільш опти-
мальних відповідей і шляхів забезпечення процвітання і розвитку. 

Часткове підписання Угоди про асоціацію, можливо, не за-
довольнить усе українське суспільство, проте безперечно віді-
граватиме стабілізаційну роль у процесі розбудови української 
державності. Значення такого підписання на даному етапі не 
варто недооцінювати, хоча разом з тим це створює низку ризиків 
для України щодо успішного завершення процедури підписання 
Угоди в цілому, її подальшої імплементації та переходу до ново-
го етапу співробітництва України та ЄС. Реалізація цих завдань 
залежатиме від політичної волі оновленої влади та спроможності 
громадянського суспільства чинити дієвий вплив і контролювати 
виконання владою своїх зобов’язань.
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МЕМОРАНДУМ  
«КРИМСЬКИЙ КОНФЛІКТ ЯК ВІЙНА  

НОВОГО ТИПУ»
Анексія сусідньою державою Автономної Республіки Крим з 

позицій права є актом агресії, яка визнається міжнародним зло-
чином. По-суті, це війна між Україною і Росією, латентна стадія 
якої триває. Те, що це саме війна, а не локальний конфлікт, ви-
значається політичними цілями держави-агресора. Керівництво 
Росії ставить за мету ліквідацію України через розкол, позбавлення 
державності. Оскільки об’єктом агресії є українська політична 
нація, а метою – ліквідація України як держави, Росією широко 
використовується пропагандистський месидж – Україна – «не-
додержава», та його похідні – «неспроможна держава», «не-
легітимний Уряд», «держава-непорозуміння». Звідси й провокації 
В.Жириновського – листи Польському сейму про поділ України. 
Для зовнішньополітичного та внутрішньополітичного вжитку на 
план поділу працює проект федералізації України, причому у 
зміст такого федералізму вкладається російське розуміння цього 
феномену. 

Наша держава та її союзники повинні врахувати гіркий досвід 
цього конфлікту. Усі його складові – політичні, безпекові повинні 
бути піддані ретельному аналізу, вироблена платформа для по-
долання його наслідків.

Навіть побіжний погляд на проблему свідчить про те, що кон-
флікт має риси сучасної, постіндустріальної війни, притаманної 
інформаційному суспільству. 

Рисами такої війни є глобальність, тотальність, мережевий 
характер, широке поєднання силових та невійськових тактик і 
засобів, зокрема, таких як інформаційна війна. 

Вдосконалення військових технологій та професіоналізація 
управління застосуванням насильства у взаємодії зі змінами 
економічних укладів обумовило еволюцію війни від грабіжниць-
ких походів давніх часів через війни за захоплення територій і 
населення ранньомодерного часу (побудова континентальних 
імперій Австрією, Росією та Туреччиною, заморських – Британією 
та Францією) до індустріальної війни. В останній вся міць промис-
лової економіки спрямовувалась на побудову воєнної машини, 
яка намагалася зломити аналогічний інструмент супротивника, 
аби диктувати йому умови миру. Вінцем індустріальної війни стала 
Друга Світова. 

Водночас, у той час військова машина стала настільки ефек-
тивною, що її застосування до рівного противника означало 
гарантоване взаємне знищення. У другій половині 20 ст. інду-
стріальні війни – справа «відстаючих держав» (війна між Іраном 
та Іраком). Після розпаду СРСР міждержавні війни все більшою 
мірою перетворюються на «поліцейські операції», коли сила за-
стосовується лише до принципово слабшого противника. При 
чому застосування армії (переважно авіації, високоточної зброї 
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та підрозділів спеціального призначення) носить відносно обме-
жений характер, більш важливим для досягнення цілей операції 
(зазвичай, встановлення дружнього режиму у певній державі) було 
використання економічних санкцій, інформаційних операцій, 
внутрішніх конфліктів (опозиція в Сербії, курди в Іраку, повстанці 
в Лівії). Нині відповідним інструментарієм постіндустріальної війни 
намагається скористатись Росія. 

На перший погляд, кримський конфлікт мав локальний ха-
рактер, але він одразу вийшов за межі російсько-української 
проблеми, оскільки його наслідки мають глобальний вплив. 
Практично відсутні перспективи повернення його у рамки лише 
україно-російських відносин. Дії РФ у Криму зруйнували слабку 
систему міжнародного права і європейської безпеки, звели на-
нівець багатосторонні міжнародні гарантії. Ймовірними наслід-
ками може бути нова гонка озброєнь, зокрема зміна поглядів 
на доцільність ядерного стримування та розвиток національних 
військових ядерних програм держав, що мають відповідні техно-
логії та ресурси. Виникає реальна загроза перегляду кордонів 
виходячи з «права сили», що створює нові лінії розподілу та «залізні 
завіси», не лише у Європі, а й у світі. Саме тому логіка подальшого 
розвитку Кримської кризи, зокрема й загроза його поширення на 
материкову Україну, ймовірність застосування агресії до інших 
країн пострадянського табору спричинила гостру міжнародну 
реакцію на дії Росії. 

Ця війна має тотальний характер, оскільки охоплює всі сфери 
життєдіяльності суспільства і держави – економіку (торговельні та 
тарифні війни), політику (вербування союзників, колаборантів), 
психологію, світогляд та культуру (інформаційні війни), духовність 
(вплив на ментальність через окремі церкви та ієреїв). Таким чи-
ном, театром воєнних дій є не окрема ділянка території, а весь 
життєвий простір воюючих країн, у його матеріальному та мен-
тальному вимірах. Відсутні як такі «лінія фронту», «тил». Практично 
всі громадяни, які або сприймають позицію агресора, або готові їй 
протидіяти є учасниками цієї війни. Дії журналіста, лікаря, пожеж-
ника, священика, громадського активіста можуть мати не менше 
значення, ніж дії озброєного військового. Ефективні дії спеціальних 
служб – розвідки, контррозвідки можуть мати наслідки не менш 
масштабні, ніж застосування чисельних військових підрозділів.

Причини агресії Росії мали кілька вимірів. Експлуатація ідеї від-
новлення імперського статусу Росії для забезпечення лояльності 
т.зв. «консервативної більшості» росіян призвела до ситуації, коли 
символічна «втрата України» створювала серйозні загрози ста-
більності режиму. Його верхівка була й сама індоктринована 
імперською ідеєю. Крім того, вона помилково сприйняла неба-
жання країн Заходу йти на прямий конфлікт на пострадянському 
просторі, викликане концентрацією їх уваги на Азійсько-Тихо-
океанському регіоні, за ознаку слабкості. За таких умов Кремль 
вирішив скористатися революційною ситуацією в Україні, де-
зорганізацією роботи її органів сектору безпеки для реалізації 
сценарію розчленування держави. Успіх цього проекту мав забез-
печити консолідацію російського населення навколо влади, давав 
можливість перекласти відповідальність за погіршення ситуації у 
російській економіці на «особливі умови», нейтралізував загрозу 
впливу прикладу Майдану. Крім того, створення маріонеткової 
«республіки» на сході України дозволяло зберегти підконтрольну 
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«буферну зону», яка б включала також Білорусь та виконувала ті 
ж безпекові функції для Росії, що й центральноєвропейські країни 
«соціалістичного табору» для СРСР. 

Інформаційна війна характеризувалась тривалою агресив-
ною медійною кампанією, що поширювалась на Крим, Україну, 
Європейські країни і США та, безумовно, на власну територію. Її 
ціль – дезорієнтація суспільної думки з метою виправдання агресії, 
підготовка населення Криму до «визволення». Культурна колонізація 
інформаційного простору Криму та частково, південно-східних 
регіонів України дозволила провести блискавичну інформаційну 
операцію, яка полягала у створенні у короткий після Майдану час 
атмосфери страху перед «бандерівцями, фашистами, екстре-
містами», що захопили владу в Києві та мають намір надіслати 
озброєні загони в Крим для помсти російському населенню. 
Неперебірливість, некритичність населення у сприйнятті такої 
інформації зумовлювалась тривалою ізоляцією від українського 
незалежного контенту, відсутністю адекватної інформаційної 
політики, культурної політики недооцінки їх важливості для забез-
печення національної безпеки. 

У цій фазі важливо було також мобілізувати власне населення 
агресора до беззастережної підтримки дій уряду Путіна. Вияви-
лося, що російське населення ментально давно підготовлене до 
такого розвитку подій, і не тільки інформаційними й новинними 
програмами, ура-патріотичними шоу. За влучним висловом 
Д.Шушаріна серіальна маса придушила у російського глядача 
здатність до критичного сприйняття інформації . У результаті весь 
російський медіа простір спродукував необхідну для агресії мі-
фологічну чорно-білу картину світу, де на боці світла – Росія, на 
боці темряви – Захід, Україна та «бандерівці». Аудиторії активно 
нав’язувалась конспірологічна версія подій Революції гідності, 
відповідно до якої повалення легітимної української влади було 
здійснене бандою західняків-екстремістів на замовлення Держ-
депу США.

 За правилами інформаційної війни, слід чітко позначити воро-
га. Найбільш ефективно – ототожнити противника з «фашистами», 
що й було зроблено та використано по максимуму.

Для спотворення інформаційної картинки для іноземного, 
передусім, європейського глядача, російська сторона задіяла 
по максимуму закордонний ресурс – кореспондентські пунк-
ти, інформагентства, телеканали, недержавні інститути, агентів 
впливу. Це, зокрема канали «Russia Today», «EuroNews» (частка 
Всеросійської державної телерадіокомпанії складає 16,2%).

Росія займає передові позиції в світі за державними витратами 
на пропаганду (близько 1,6 млрд. дол. США на рік). На другому 
місці – КНР. За кількістю держвитрат телеканал “Russia Today” за-
ймає перше місце у рейтингу світових ЗМІ (275 млн. євро на рік). 
Для порівняння, витрати на “Euronews” країн-акціонерів складають 
15 млн. євро.

Саме цим можна пояснити те, чому європейська суспільна 
думка виявилась неготовою адекватно сприйняти Кримський 
конфлікт як початок агресії і відреагувала на нього із запізненням. 

Важливим завданням було створення у Європейському Союзі 
«гарячої проблеми», яка б дозволила відволікти увагу політичного 
керівництва ЄС від України та анексії Криму. З цією метою Росія 
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всіляко підтримувала маргінальні та неонацистські європейські 
партії, створивши щось на кшталт «проросійського інтернаціона-
лу», покликаного здійснювати провокативні атаки на інституційні та 
ідеологічні підвалини європейської демократії, зокрема, принцип 
непорушності кордонів у Європі. 

Йдеться про угорську партію «Йоббік», що претендує на пере-
розподіл кордонів з Україною, Румунією, Сербією і Словаччиною; 
французький Національний фронт Марін Ле Пен, італійську 
«Вперед Італія», бельгійську «Фламандський інтерес», грецьку на-
цистську партію «Золотий світанок», болгарську «Атаку», Польську 
«Самооборону», німецьку «Ліві». Значна їх частина існує завдяки 
російській фінансовій підтримці . 

Представники цих партій були залучені до політичної та інфор-
маційної підтримки російської агресії у Криму, брали участь у 
проведенні кримського «референдуму». 

Прихована агресія в Україну розпочалась ще до появи «зеле-
них чоловічків», коли були створені маріонеткові органи влади, які 
включали Верховну Раду Криму на чолі з В.Константіновим, Раду 
міністрів на чолі з С.Аксьоновим, «обраного» на мітингу мера 
Севастополя О.Чалого. У потрібний для країни-агресора момент 
ці органи активізувалися з метою забезпечення умов для агресії, 
дезорганізації впливу центру на державне і військове управління 
та встановлення окупаційного режиму. 

З появою військових, комбатантів без знаків приналежності, 
агресія відбувалась за тактикою «витіснення», з широким засто-
суванням паралімітарних формувань (козаків, самооборони), 
що складались як з власних громадян агресора так і місцевого 
населення. Участь військових полягала у демонстрації можли-
вості застосування військового примусу – військовій присутності. 
Основною їх метою було ліквідація українських військових баз 
та формувань, припинення діяльності українських державних 
інститутів, у тому числі сектору безпеки та їх перехід під контроль 
сепаратистів, а згодом – російського уряду.

Військова, так звана «гаряча» фаза як правило, розпочинається 
лише тоді, коли цілі війни не можуть бути досягнені невійськови-
ми методами, або тоді, коли позитивні наслідки її застосування 
істотно переважатимуть негативні. Україна з низки об’єктивних 
причин (зокрема, умов політичної та правової невизначеності) була 
невідмобілізована і тому вразлива як об’єкт агресії. Розгортання 
Збройних Сил з небоєздатними військовими підрозділами дій 
мало б тяжкі наслідки. Росія вагалась із відкритим застосуванням 
сили – оскільки спротиву не було, населення, ментально готове 
до «визволення», появу окупантів зустріло в основному позитивно 
або, принаймні, пасивно. 

Значна частина працівників СБУ, органів внутрішніх справ, про-
куратури військових, виявились готовими до колаборації. Підхід 
до формування інституцій сектору безпеки та оборони за тери-
торіальним принципом, з метою економії бюджетних коштів, був 
повністю дискредитований.

Важливим чинником конфлікту стала загроза його поширення 
на материкову частину України. Зосередження Росією значних 
військових сил на південно-східній ділянці українсько-російського 
кордону, бойові навчання за наступальним сценарієм створили 
необхідний тиск із загрозою вторгнення. Це дозволило нейтралі-
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зувати можливі «контрзаходи» воєнного характеру з боку України 
в Криму.

Слід відзначити низку причин, що забезпечили успіх Росії:
1. Вразливість суб’єкта агресії. Україна послаблена після 

революції і переживає її наслідки: несформований Уряд, сумніви 
у його легітимності до виборів нового президента, слабкість та 
недосвідченість керівництва.

2. Зруйнований сектор безпеки та оборони. Тривалий час 
Міноборони та спецслужби перебували під контролем країни-
агресора. Це спричинило неможливість здійснити у короткий час 
мобілізацію і неготовність до військових дій у відповідь. У той же час 
Росія постійно зміцнювала боєготовність армії. 

3. Неможливість проведення Україною військових дій, загроза 
воєнного вторгнення у південно-східні регіони з непередбачува-
ними та руйнівними наслідками.

4.  Програш війни у ментальному просторі. Недооцінка 
надмірної присутності Росії у інформаційному просторі, на-
слідком якого стало формування культурної та духовної єдності 
радянського населення Криму з населенням країни-агресора на 
основі спільного міфу. Недооцінка інформаційно-психологічних 
операцій, спрямованих на створення панічних настроїв, недовіри 
до влади, сприйняття окупації як акту визволення. 

 Ставлення до окупаційних сил зі сторони місцевого населен-
ня було переважно позитивним, що забезпечило спокійний тил 
російській стороні, і вичікувально пасивне ставлення зі сторони 
потенційних груп спротиву, зокрема кримських татар. 

5. Слабка реакція світової спільноти у перші дні агресії, са-
моусунення низки впливових світових гравців (Франція, ФРН, Ве-
ликобританія) від радикального впливу на агресора, зволікання з 
санкціями. 

Слід відзначити прорахунки і вади російської воєнної операції 
в Криму:

1. Вторгнення мало певні риси імпровізації. Очевидно, тактичні 
плани корегувалися в ході операції, оскільки Росія очікувала удару 
у відповідь. Відсутність збройного спротиву з боку українських вій-
ськових не дозволила вповні розгорнути військову операцію. Без 
наявних і численних жертв серед мирного населення військова 
операція сприймалася б як збройне вторгнення, з наступною 
різкою реакцією міжнародної спільноти, зокрема країн-гарантів. 
Така реакція не входила в плани Росії.

2. Росія ідентифікована як агресор, порушник домовленос-
тей, загроза світопорядку. Це репутаційні втрати, самоізоляція 
в клубі маргінальних країн. Неочікувана, хоч і з запізненням, со-
лідарна підтримка України світовим співтовариством. Причини – 
викривлене сприйняття існуючої системи міжнародних відносин 
та США та ЄС як слабких гравців; недооцінка значення України, 
професійності українського уряду, дипломатії; переоцінка «підки-
лимних» домовленостей з корумпованими політиками та бізнес-
структурами європейських країн; переоцінка власної ролі як гло-
бального гравця. Цінності та домовленості виявилися важливішими 
за газ. Як результат, Росія опинилась наразі у «м’якій» міжнародній 
ізоляції, яка може стати «жорсткою» і завдати серйозного удару 
по російській економіці та внутрішньополітичній стабільності. 
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3. Захоплення Газпромом вуглеводневих ділянок чорномор-
ського і азовського шельфу є юридично сумнівним, скасувало 
попередні домовленості української сторони з іноземними ін-
весторами. Це ставить Газпром у позицію сторони, що порушує 
правила, і відповідно, дозволяє легалізувати схему реверсного 
постачання газу в Україну з території Словаччини. 

4.  Не виконана програма-максимум – захоплення прилеглих 
до Криму територій під приводом звільнення від націоналістично-
екстремістських елементів з подальшим переходом під контроль 
Росії. Перебільшення проросійських та сепаратистських настроїв 
на Півдні і Сході України не дозволило реалізувати «кримський» 
сценарій у Донецьку, Одесі, Харкові, Луганську. Уявлення про то-
тальну підтримку та популярність Путіна, покладені в основу плану 
вторгнення на Схід, виявились нереалістичними.

5. Внаслідок анексії Криму, який мав статус автономної рес-
публіки, план федералізації України за російськими шаблонами 
скомпрометований і сприймається як інструмент розколу держави. 
Натомість, український уряд перехопив ініціативу і здійснює рефор-
му місцевого самоуправління під гаслом децентралізації влади.

Можливі виграші Росії:
1.  Анексія Криму стала приводом для збільшення популяр-

ності В.Путіна та його політики «Відновлення Імперії» всередині 
Росії, зростання патріотичних та шовіністичних настроїв. Відволі-
кання уваги суспільства від економічних та соціальних проблем 
країни. Можливість пояснити погіршення соціально-економічних 
показників підступами Заходу.

2. Захоплення нових територій, матеріальних ресурсів та 
надр.

3. Посилення оперативно-тактичних можливостей військово-
морського флоту, збільшення кількості баз та полігонів.

4. Використання території Криму для базування стратегічної 
авіації з метою стримування розгортання елементів ПРО в Руму-
нії (начебто, є рішення про базування у смт. Гвардійське полку 
бомбардувальників ТУ-22М3, та модернізації військової авіації, що 
базується на півострові).

 Внаслідок «перемоги» у Кримському конфлікті та анексії 
української території Росія набуває низку проблем:

1. Міжнародні репутаційні втрати. Росія не отримала підтрим-
ку в Кримському конфлікті та опинилася в міжнародній ізоляції. 
Підрив російських інтеграційних проектів на теренах СНД, в першу 
чергу, розширення Митного союзу і створення на його базі Євра-
зійського економічного союзу з 2015 року. Зростання недовіри до 
Москви і сприйняття її не як інтегратора, а як потенційної загрози, 
що може призвести до територіальних втрат.

2. Звуження простору «Руського миру», який втрачає більшу 
частину України у зв’язку із погіршенням ставлення до Росії пере-
важної частини українських громадян. Перспективи набуття УПЦ 
МП в Україні реальної незалежності від Московського патріархату 
на чолі з Патріархом Кирилом.

3. Міжнародні санкції, що матимуть відстрочений негативний 
економічний ефект. Зокрема, поступова втрата позицій на ринку 
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постачальника енергоносіїв у Європу. Проти Росії Захід може за-
стосувати гру на зниження цін на нафту. Загроза нових санкцій у 
зв’язку з позовами України у міжнародні суди з вимогою компен-
сації втрат від анексії Криму та майна.

4. Активізація НАТО у Східній Європі (Польща, країни Балтії, 
Румунія) та на Кавказі (Грузія, Туреччина). Посилення української 
армії, розбудова тісних стосунків з блоком аж до утворення баз 
на материковій Україні з метою нейтралізації Криму як потенційної 
стратегічної військової бази РФ.

5. Загострення ризиків виникнення територіальних конфліктів у 
відносинах із країнами Кавказу, Середньої Азії та Далекого Сходу 
за спірні території. 

6. Необхідність йти назустріч вимогам корінного народу – 
кримських татар на реалізацію їх права на створення автономії, 
забезпечення культурних потреб. Загострення сепаратистських 
викликів всередині Росії та Криму.

7. Необхідність значних витрат для забезпечення життєдіяльності 
Криму (за деякими підрахунками – 3 мільярди доларів щороку 
лише на першочергові потреби, без врахування витрат на розви-
ток). Створення транспортної, міської та курортної інфраструк-
тури. Створення автобанів, залізниць, зокрема, на території Росії, 
а також мостів (залізничного й автомобільного) для забезпечення 
транспортної прив’язки півострова до материка. Забезпечення 
півострова продуктами, питною водою, газом та електроенергією. 
Зростання соціальних витрат (кількість пенсіонерів на півострові – 
біля 700 тисяч). Неминучі наслідки підвищення цін на продукти та 
товари першої необхідності, зростання комунальних тарифів.

8. Ризики втрати Кримом свого курортного потенціалу, подаль-
ше зменшення потоку туристів внаслідок погіршення сервісу, про-
блем з забезпеченням громадської безпеки, зростання цін, змен-
шення площ громадських пляжів внаслідок захоплення узбережних 
ділянок землі, екологічних проблем, гіпермілітаризації регіону.

9. Перспективи загострення соціальної напруги у Криму. 
Причини: витіснення малого і середнього бізнесу з курортного 
ринку крупним російським капіталом; зростання безробіття; пере-
розподіл нерухомості, ринків і сфер впливу. Звуження простору 
демократичних свобод, стандартів у сфері прав людини. Виник-
нення страти «негромадян» – осіб, що з різних причин не мають 
російського громадянства, але постійно мешкають у Криму. 
Конфлікт між «своїми» та «приїжджими», росіянами та татарами 
чи «негромадянами» (захоплення житла, бізнесу). У разі посилен-
ня чеченської присутності на півострові потенціал цих конфліктів 
зростає в рази. Релігійні конфлікти у разі спроб дискримінувати 
вірян УПЦ КП, УГКЦ, римо-католиків, протестантів та мусульман.

Висновки для України:
1. Принаймні найближчі кілька років Україна буде знаходитись 

в ситуації постійного поєднання підривної діяльності з боку Росії, 
та загрози військового вторгнення. Інтенсивність відповідних зусиль 
буде безпосередньо визначатиметься оцінкою Кремля щодо рівня 
їх ефективності. Внутрішні українські проблеми, слабкість держав-
них інститутів провокуватимуть продовження війни невійськовими, 
і не виключено, й військовими засобами. 
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2. Україна заплатила за слабкість державних інститутів, ко-
розію державного апарату і силових структур втратою частини 
території під впливом зовнішніх сил. У разі оперативної мобілізації 
державних і суспільних ресурсів, а також підтримки Європи, США 
і більшої частини розвинених країн світу Україна має високі шан-
си на припинення процесу територіального розпаду і уникнення 
військової агресії зі сторони РФ.

3. Основою забезпечення національної безпеки за таких 
умов має стати інклюзивний характер політичних, економічних та 
соціальних процесів в Україні. Політичні сили та соціальні групи, 
які не бачитимуть для себе позитивних перспектив у результаті 
суспільних трансформацій, стануть об’єктом впливу російських 
структур, спрямованого на дестабілізацію ситуації в Україні. 

4. Країна до кінця цього року повинна провести переобрання 
ключових органів влади (посада президента, Парламент, вибори 
місцевого рівня), запуск процесу прийняття нової Конституції, а 
також закладення основ ключових реформ органів місцевого 
самоврядування, правоохоронної сфери, судової системи, фі-
нансово-економічної системи для трансформації країни зі стану 
«держави, що не відбулась» до стану зростаючої країни. У такому 
разі проблеми сепаратизму і територіальної цілісності отримають 
адекватне вирішення.

5. Україна повинна грати на випередження у протистоянні з 
Росією для втримання ситуації під своїм контролем в Південно-
східних регіонах, що передбачає активне використання асиме-
тричних відповідей на дії РФ. 

6. Тотальний характер війн у період інформаційного сус-
пільства вимагає проведення адекватної державної політики у 
інформаційній, культурній, гуманітарній сферах. 

7.  Мілітаризація суспільства, непродуктивні змагання з Росією 
у чисельності та оснащеності ЗС та спецслужб, здатні серйозно 
зашкодити економічному розвитку України, а відтак – затягнути 
вразливий перехідний період. Пріоритетом має стати розбудова 
відносно компактних, ефективних (зокрема і у витрачанні ресур-
сів) органів сектору безпеки. Розбудова українських Збройних сил 
має зосереджуватись на спроможності гарантовано завдати на-
паднику значних втрат при вторгненні і неможливості досягнення 
цілей агресії за короткий час.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ –  
КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ УКРАИНЫ
Потапенко Вячеслав, главный советник Института  
стратегических исследований «Новая Украина»

«Не умножайте сущности без необходимости»
Философский принцип, известный как «Бритва Оккама».

Институциональная и социально-экономическая структура, 
пережившая модернизацию в 90-х, перестала выполнять свои 
функции. Ресурсные ограничения требуют поиска альтернатив-
ной стратегии развития и взаимодействия в глобальной среде. 
Стратегия формирования новой Украины на основе концеп-
ции устойчивого развития позволяет рассчитывать на «зеленый» 
экономический рост и социальную стабильность при сокраще-
нии использовании ресурсов и минимизации их импорта. 

Конец срока эксплуатации Украинской ССР. Институцио-
нальная структура Украинской Советской Социалистической 
Республики, созданная в 30-60-х годах прошлого века, просуще-
ствовала без принципиальных изменений до нашего времени. 
Социальный и экономический эффект от первой волны модер-
низации периода 90-х годов, известный как «период строительства 
независимой Украины» исчерпал себя во время стремительного 
развития общества и бизнеса в 2004-2008 годах. Острые внутрен-
ние и внешние конфликты, которые мы сейчас наблюдаем в 
Украине, в значительной мере связаны с отсутствием давно на-
зревшей второй волны модернизации, анонсированной в 2010 
году как амбициозная программа развития и евроинтеграции 
страны, но так и не реализованной.

Украина, одно из немногих государств бывшего СССР, где 
доход на душу населения за последние четверть лет не вырос, 
а основой экономической системы до сих пор, во многом, яв-
ляются предприятия оборонной, металлургической, химической 
и угольной промышленности, имеющие крайне ограниченный 
потенциал для внутреннего сбыта своей продукции. 

На сегодняшний день в Украине уровень износа основных 
средств на предприятиях составляет около 63%, в системе 
транспорта и связи – более 90%. Уровень износа жилого фонда 
составляет около 47%, а более 63% труб украинских тепловых и 
водных сетей изношены, высоковольтные линии мощностью 35-
110 кВ изношены в среднем на 40-50 %.

Уровень энергоэффективности производства в Украине в 
два-три раза ниже, чем в Германии, а материалоемкость про-
изводства вдвое выше. Предусмотренный при проектировании 
срок эксплуатации гидроэлектростанций Днепровского каскада 
и атомных электростанций продлевается за счет реконструкции, 
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осуществляемых при поддержке международных организаций. 
Основой эффективности индустрии Украины является занижен-
ная стоимость природных и трудовых ресурсов.

При всей социальной несправедливости и экологической 
опасности для окружающей среды существование слегка мо-
дернизированной социально-экономической системы Украин-
ской ССР давало экономический эффект и позволяло сохранять 
рабочие места. 

В последние годы ситуация изменилась, а бюджет со все 
большим трудом может оплачивать дотации для трети граждан 
нашей страны и отраслей экономики, которые, фактически, ста-
ли инструментом социального обеспечения, такие как угольная 
промышленность, наука, армия etc.

К счастью или сожалению, но латанием дыр за счет внешних 
заимствований выйти из кризисной ситуации не получится. У кого 
бы Украина ни взяла кредит, и на каких бы условиях, вернуть его 
без серьезной модернизации институциональной и социально-
экономической системы государства невозможно. Следователь-
но, можно говорить о фактическом крахе институциональной и 
социально-экономической структуры Украинской ССР и о жиз-
ненной необходимости строительства новой Украины. 

ОТ БЕЗОПАСНОСТИ К РАЗВИТИЮ

Поиски стратегических концепций строительства новой 
Украины велись давно и на сегодняшний день существуют со-
тни идей и гипотез, предложений и планов построения новой 
утопии. Кризис, поводом для которого послужила декларация 
Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года об отсрочке 
подписания соглашения об ассоциации Украины с Европейским 
Союзом, ускорил ход событий на пару десятилетий. В результате 
сложилась практика распознавания в системе «свой» – «чужой», 
реализованная в Крыму в феврале-марте 2014 года и нацио-
нальная идея обрела реалистичные контуры. Таким образом, 
большинство задач по демонтажу институциональной структуры 
и социально-экономической системы бывшего СССР, стоящих 
перед Украиной оказались внезапно решеными, но, одновре-
менно, мы оказались на пороге состояния failed state – несо-
стоявшегося государства, представляющего угрозу не только 
для своих граждан, но и для других стран, связанных с ними. 
Следовательно, наше государство оказалось перед насущной 
необходимостью обеспечения национальной безопасности и 
поиска стратегии развития.

Сложившаяся ситуация, когда международные договора и 
обязательства выполняются в ограниченном объеме, а страте-
гические союзники являются источником внешних угроз, требуют 
срочного формирования стратегии развития, базирующегося не 
только основе духовных и исторических ценностей, но и твердо 
стоящей на реальной ресурсной базе.

Особенностью момента является необходимость видения ре-
альной перспективы развития нашей страны, представляющей не 
только абстрактно патриотические, но и конкретные социально-
экономические интересы, вполне реальных семей и граждан. 
Существует очевидная стратегическая конкуренция со стороны 
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Российской Федерацией, которая базируется на концепции 
«русского мира» и «газовой сверхдержавы», предлагает особый 
православный путь развития и поддержания благосостояния на-
рода за счет реализации на внешних рынках энергетических 
и сырьевых ресурсов, защищенных агрессивной армией с 
ядерным арсеналом и пользуется серьезной поддержкой людей 
с патерналистическими приоритетами. В то же время, украин-
ская стратегия при ее очевидной национально-демократичес-
кой ориентации, приверженности европейскому пути развития 
и активным участием в международных организациях недо-
статочно определена в отношении ресурсов формирования, 
как национальной безопасности, так и драйверов социально-
экономического развития. 

Однако, следует заметить, что именно внятная и реалистичес-
кая стратегия социально экономического развития, базирующа-
яся на реально доступных ресурсах способна сформировать 
доверие граждан к государству, что на сегодняшнем этапе 
развития является первым и основным условием обеспечения 
территориальной целостности и национальной безопасности 
Украины.

КРИЗИС – эТО ВРЕМЯ ВОЗМОжНОСТЕЙ

Анализ очевидных угроз национальной безопасности в условиях 
социально-экономического кризиса позволяют говорить, что ожи-
дание роста и развития на основе традиционного подхода сейчас 
для Украины весьма безосновательны. Следовательно, необходи-
мо выбрать альтернативную стратегию развития, но не изобретать 
велосипед, а обратиться к международному опыту успешных 
стран. Одной из таких стратегий является концепция устойчивого 
развития (sustainable development) впервые определенная в докла-
де ООН в 1980 году как модификация биосферы и использования 
человеческих, финансовых, возобновляемых и невозобновляемых 
природных ресурсов для удовлетворения потребностей людей. Для 
того, чтобы развитие было устойчивым, следует учитывать не только 
на экономические, но и социальные, экологические и культуро-
логические факторы в долгосрочной перспективе.

Причиной разработки концепции устойчивого развития был по-
иск стратегии выхода из глобальных кризисов – экономического, 
демографического, ресурсного, продовольственного, 
экологического, социального. Сама идея предельности роста 
была определена на основании результатов исследования группы 
Д.Медоуза по заказу Римского клуба опубликованного в 1972 году 
в книге «Пределы роста» (The Limits to Growth). 

Основатель Римского клуба А. Печчеи в 1977 г. В работе «Че-
ловеческие качества» отмечал, что общество заинтересовано 
в качественном развитии, а не в физическом расширении, 
выбор альтернативных вариантов осуществляется на основе 
долгосрочных перспектив, суммарных затрат и преимуществ.

Устойчивое развитие, как гармоничное соотношение между 
экономической эффективностью, социальной стабильностью 
и экологической безопасностью было признано глобальной 
стратегией развития человечества на форуме ООН в Рио-де-
Жанейро еще в 1992 году. Конечно, приблизиться к реализации 
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этой стратегии смогли только несколько европейских стран с 
социально ориентированной экономикой, такие как Швейцария, 
Норвегия, Швеция. Страны с переходной экономикой и государ-
ства, отнесенные к категории развивающихся, не видели для этого 
реальных ресурсов и, соответственно, перспектив.

Во время глобального экономического кризиса в 2008 году 
Генеральный секретарь Организации объединенных наций Пан 
Ги Мун выступил инициативой поиска путей выхода из кризиса 
на основе реализации концепции устойчивого развития через 
практические механизмы «зеленой» экономики.

«ЗЕЛЕНАЯ» эКОНОМИКА КАК МЕхАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

 Если охрана окружающей среды является затратным видом 
деятельности, то «зеленая» экономика предполагает изменение 
нормативно-правовой базы и способа ведение хозяйственной 
деятельности с цель получение дохода от сокращения объема 
потребления ресурсов и уменьшения негативного воздействия 
на окружающую среду. Она может быть применена в странах с 
любым типом государственного устройства, религиозных пред-
почтений и ресурсным обеспечением. Внедрение «зеленой» 
экономики предполагает увеличение роли государства и вне-
дрения элементов механизма планирования.

Реализация принципов «зеленой» экономики включает умень-
шение негативного влияния на окружающую среду через транс-
формацию секторальной и региональной структуры экономики, 
на основе создания новых отраслей «зеленой» (green) экономики, 
одновременно, с трансформацией традиционных отраслей, 
которое принято называть «озеленением» (greening).

Важным механизмом «зеленой» экономики является транс-
формация нормативно-правовой базы, для выгод «зеленого» 
бизнеса, как, например, «зеленый» тариф и экономические 
механизмы Киотского протокола, уже внедренные в Украине. 

В соответствии с последними наработками экспертов Ми-
рового банка и ООН определена стратегия «зеленого» роста, 
обеспечивающего устойчивое развитие через механизмы «зе-
леной» экономики. «Зеленый» рост означает новый рост, более 
ресурсоэффективный, чистый и устойчивый, не замедляющий 
процессы экономического развития. (From growth to green growth, 
2011 World Bank). 

К основным принципам «зеленого» роста относятся:
• равенство и справедливость распределения ресурсов 

между народами, поколениями, полами;
• осторожность по отношению к социальным последствиям 

и воздействия на окружающую среду;
• понимание высокой ценности природного и социального 

капитала
- интернализация внешних экологических издержек;
- внедрение «зеленого» учета;
- оценка затрат за период жизненного цикла продукции;
- улучшение управления;

• эффективность использования ресурсов;
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• устойчивое потребление и производство;
• создание «зеленых» рабочих мест.
В соответствии с концепцией «зеленого» роста рассматрива-

ется разрив негативных взаимосвязей между продуктивностью и 
использованием природних ресурсов, с одной стороны и разрыв 
взаимосвязей между использованием природных ресурсов и 
вредом для окружающей среды (рис.1).

Рис. 1. Концептуальна схема «зеленого» роста.

«Зеленый» рост как реалистичная концепция устойчивого раз-
вития предусматривает стабилизацию потребления ресурсов 
в условиях экономического роста и уменьшения негативного 
воздействия на окружающую природную среду.

В соответствии с моделью В. Нордхауса повышение глобальной 
температуры на 2° (минимальный прогноз к 2100 году) приведет 
к сокращению ВВП мира почти на 2%. Эта модель предоставляет 
экономические и социальные аргументы в пользу инвестирова-
ния 2% мирового ВВП в «озеленение» десяти важнейших секторов 
экономики. Целью таких действий является изменение характера 
развития и направления потоков государственного и частного ка-
питала на уменьшение выбросов углерода, других загрязняющих 
веществ и эффективное использование природных ресурсов. 
Это будет стимулировать экономическую активность при пони-
женном риске возникновения экономических, экологических и 
социальных кризисов. Концепция предлагает более разумное 
управление природным и человеческим капиталом планеты, 
изменит процесс создания материальных благ и направление 
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развития нашего мира в условиях как плановой, так и рыночной 
экономики.

В условиях «зеленого» роста более успешными будут бизнес-
стратегии, направленные на максимально эффективное исполь-
зование ресурсов и «чистое» производство, то есть стратегии в 
соответствии с «тремя R» (Reduce, Recycle, Reuse) – «сокращение, 
переработка, повторное использование». Для этого необходимо 
максимальное повысить эффективность использования энергии 
и сырья, ввести стратегии «чистых» производств, предотвращения 
загрязнения, «зеленого» производства и т.п.

Природные ресурсы и межгосударственные конфликты. Ко-
личество природных ресурсов, экономическая эффективность 
использования которых при существующих технологиях, доста-
точно высока, неуклонно сокращается в последние десятилетия. 
Надежды на технологические прорывы, особенно в сфере новых 
энергетических технологий на сегодняшний день не оправдались 
и мир продолжает оставаться зависимым от не возобновляемых 
ресурсов. Поэтому дальнейшую стратегию развития целесоо-
бразно формировать на основе оптимизации использование 
имеющихся ресурсов при сокращении количество отходов, то 
есть на повестке дня ресурсоэффективное и более чистое про-
изводство. Развитие новых «зеленых» отраслей даст ощутимый 
эффект лишь со сменой поколений, чему есть как психологи-
ческие так и технологические причины.

Постиндустриальное информационное общество с его 
инновационным развитием у многих исследователей и экспертов 
вызвало ожидание уменьшения ценности природного капитала, 
снижение зависимости от природных ресурсов и условий, но 
случилось наоборот. Нефть, газ и атомная энергетика остаются 
ключевыми компонентами энергообеспечения и, соответственно, 
динамического развития наций. Открытый доступ к свободному 
потребления энергетических и других природных ресурсов ста-
новится основным приоритетом стран со свободной рыночной 
экономикой.

Понятие природных ресурсов, как и понятие суверенитета явля-
ются относительными и трансформируются в условиях глобали-
зации. Издавна владения землей и ресурсами предоставлялось 
лицам, а не народам, прежде всего, «по праву меча». В 1648 году 
при заключении Вестфальского мира было сформулировано 
понятие «государственный суверенитет» как целостной системы 
контроля государством территории с населением и природными 
ресурсами.

Резолюция 1803 (XVII) Генеральной Ассамблеи ООН (14.12.1962 г.) 
О природных ресурсах гласит:

• Право народов и наций на неотъемлемый суверенитет над их 
природными богатствами и ресурсами должно осуществляться 
в интересах их национального развития и благосостояния насе-
ления соответствующих государств.

• Нарушение права народов и наций на суверенитет над их 
природными богатствами и ресурсами противоречит духу и 
принципам Устава Организации Объединенных Наций и пре-
пятствует развитию международного сотрудничества и поддер-
жанию мира.

Следующим этапом стала доктрина «ограниченного сувере-
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нитета». Понятие ограниченного суверенитета связывают с име-
нем лидера СССР Л.Брежнева. Согласно этой доктрине СССР 
мог вмешиваться во внутренние дела других стран-участниц Ор-
ганизации Варшавского договора, чтобы предупредить их выход 
из зоны влияния. Практически, эта доктрина была реализована 
первый раз во время введения войск в Чехословакию в 1968 году.

Следующий этап трансформации представлений о госу-
дарственном суверенитете и правах на природные ресурсы 
по мнению философа Б.-А.Леви начался во время Ливийской 
войны 2011 года. Тогда был положен конец давнему пониманию 
суверенитета, при котором все преступления разрешены при 
условии, что они происходят внутри границ одного государства. 
И эта же война породила идею всеобщности прав человека на 
ресурсы, не просто благим пожеланием, но священным долгом. 

Российская акция по «возвращению» Крыма в 2014 году 
открывает новую страницу в международной практике установле-
ние прав на суверенитет над территорией и населением, а захват 
газораспределительных станций и платформ в районе оз. Сиваш 
в административных границах Херсонской области Украины яв-
ляется типичным ресурсным вооруженным конфликтом.

Международная инициатива прозрачности добывающих 
отраслей (ЕITI), предусматривает обнародование финансовых 
платежей компаний, прежде всего в государственные бюджеты, 
что позволяет создавать элементы глобальной системы контроля 
природных ресурсов для мировой общественности, в частности 
через глобальную коалицию неправительственных организаций 
«Публикуй, что платишь».

На сегодняшний день борьба за суверенные права над 
природными ресурсами становится существенным фактором 
глобальной безопасности, как экономической, так и военной. 
Конфликты за природные ресурсы происходит как в дипломатичес-
кой форме, или в форме каких-то других претензий к проблемным 
государств из перечня failed states (несостоявшаяся страна), где 
есть проблемами с правами человека и демократией.

 К международным ресурсным конфликтам в Украине можно 
отнести следующие: долгосрочная аренда сельскохозяйственных 
земель в Украине (Ливия, Китай, Кувейт) – данные противоречивые 
и до конца не подтвержденные, но имеющие большой 
общественный резонанс; спор, юридически проигранный Укра-
иной Румынии за газовые месторождения шельфа Черного моря 
в районе о.Змеиный; спор физически проигранный Украиной 
России за газовые месторождения шельфа Азовского моря 
о.Тузла и оз. Сиваш и Черного моря; перманентный конфликт с 
Румынией за углубление и, соответственно, использование судо-
ходного русла устья Дуная.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ НОВОЙ УКРАИНы

Альтернативный взгляд на проблему позволяет найти новые пути 
ее решения. Кризис, дороговизна и дефицит энергетических ре-
сурсов и рынков сбыта для продукции индустрии в современных 
условиях не является неразрешимой проблемой, а наоборот, 
открывает принципиально новые перспективы для формирования 
системы устойчивого развития в Украине.
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Основная сложность в восприятия пути развития страны са-
мими гражданами государства. Если во главу угла поставить 
интересы конкретного человека, семьи, местной общины, а осно-
вой экономики считать домохозяйство, то цели и задачи развития 
страны будут новыми. 

Минимизация использование невозобновляемых, прежде все-
го, энергетических ресурсов, находящихся вне территории госу-
дарства уменьшает риск международных ресурсных конфликтов 
и явится залогом экономической, а как показывает практика по-
следнего месяца, и военной безопасности страны. Увеличение 
доли потребление собственных возобновляемых ресурсов, явля-
ется одной из основ социально-экономической модернизации, 
нового качества жизни людей и состояния окружающей среды.

В условиях альтернативного «зеленого» роста основной за-
дачей становиться контроль только собственной территории, 
прежде всего сельскохозяйственных земель, вод и населенных 
пунктов, а не зависимость от воли собственников иностранных 
источников ресурсов и международной инфраструктуры для их 
транспортировки. Существенно уменьшается и зависимость от 
международной конъюнктуры рынка энергоносителей.

В основе концепции устойчивого развития находится 
экономическая эффективность, социальная стабильность и 
экологическая безопасность. Концептуальное изменение системы 
бюджетных государственных дотаций из отраслей добычи и пер-
вичной переработки невозобновляемых природных ресурсов с 
высоким уровнем энергопотребления в отрасли с низким потре-
блением возобновляемых природных ресурсов приведет к реин-
вестиции частных капиталов в более перспективные отрасли на 
основе «зеленых» технологий имеющие экспортные перспективы.

Изменение точки зрения на проблему поставит перед обще-
ством принципиально новые задачи устойчивого развития новой 
Украины. Государственно-частное партнерство, изменение 
нормативно-правовой базы в интересах модернизации развития, 
формирование новых высокотехнологичных «зеленых» отраслей с 
минимальным использованием возобновляемых ресурсов являет-
ся очевидной перспективой для нашей страны. Развитие сельского 
хозяйства в последние годы показало, что оно объективно, хотя и 
вопреки «индустриальному» мышлению многих, становится драй-
вером нового курса экономического развития страны. Опора на 
интересы конкретных граждан, домохозяйств, местных общин, 
развитие экономики в их интересах, позволит улучшить состояние 
окружающей среды, обеспечит социальную стабильность заин-
тересованность в развитии города, региона, страны.

Значне 
загострення 
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РИЗИКИ ТЕХНОГЕННИХ КАТАСТРОФ, 
СПРИЧИНЕНІ ЗРОСТАННЯМ 
ТЕРОРИСТИЧНОЇ ЗАГРОЗИ

Єрмолаєв А.В., директор Інституту стратегічних досліджень 
«Нова Україна»
Потапенко В.Г. к.г.н., Інститут стратегічних досліджень «Нова 
Україна»
Яковлєв Є.О. д.т.н., Інститут телекомунікації та інформацій-
ного простору НАН України
Кондратов С.І., Національний інститут стратегічних досліджень

Сьогоднішні кризові процеси в Україні супроводжуються ра-
дикалізацією політичної боротьби, в результаті якої відбуваються 
захоплення, в т.ч. із застосуванням зброї, урядових і державних 
установ, об’єктів, що належать збройним силам і правоохорон-
ним органам України, важливих інфраструктурних об’єктів, інших 
установ, підприємств і компаній. 

У результаті таких дій значно підвищується загроза втрати управ-
ління певними системами і об’єктами, вихід з ладу яких може 
призвести до надзвичайних ситуацій комплексного характеру з 
важкими наслідками. Крім того, подальше поглиблення кризи, в 
т.ч. внаслідок іноземного втручання в Україну, значною мірою підви-
щує рівень терористичних загроз для зазначених систем і об’єктів. 

Значне загострення політичної обстановки в східних і південних 
регіонах України у випадку подальшої ескалації має своїм на-
слідком зростання загроз екологічній безпеці держави, в т.ч. вна-
слідок порушення технологічного режиму численних потенційно 
небезпечних об’єктів (ПНО).

Успадкований від колишнього СРСР комплекс гірничодобувних, 
хімічних, енергетичних та інших об’єктів із значною кількістю про-
мислово-міських агломерацій (до 70% від загальної кількості на-
селення), у теперішній ситуації зумовлює суттєве зростання ризиків 
виникнення техногенних екологічних катастроф з масштабними 
транскордонними наслідками через загрозу воєнних дій в місцях 
дислокації ПНО. Найбільшу загрозу серед них можуть представ-
ляти АЕС, шахти та кар’єри, греблі великих водосховищ, підпри-
ємства хімічної промисловості та полігони токсичних відходів.

В Україні більше 5700 ПНО (23% від загальної кількості) зосеред-
жено на території Донецької, Луганської та Харківської областей 
за просторової щільності в 3 рази вище середньої. При цьому 
переважаюча частина з них є об’єктами критичної інфраструк-
тури та експлуатується за умов наднормативної зношеності (до 
70%), небезпечного зниження міцності порід підґрунтя внаслідок 
підтоплення, впливу корозії на конструктивні елементи нафто- і 
газопроводів, мостів, підземних комунікацій тощо. 

До потенційно-небезпечних об’єктів південно-східного регіону 
України можна віднести греблі Запорізької та Каховської ГЕС, За-
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порізьку та Південноукраїнську АЕС, канали: Північнокримський 
та Дніпро–Донбас, сховища ядерних відходів поблизу міст Пав-
лоград, Жовті Води, Дніпродзержинськ, численні підприємства 
хімічної, металургійної галузі. 

 У гірничовидобувних районах Донбасу при перебоях з по-
стачанням електроенергії існує ризик несанкціонованої зупинки 
водовідливу шахт та кар’єрів та виникає загроза катастрофічного 
підтоплення та затоплення прилеглих міст та селищ, непрогнозо-
ваного руху вибухонебезпечних і токсичних газів (метан, радон) 
до промислової і житлової забудови, забруднення підземних та 
поверхневих джерел водопостачання.

Тому одним із пріоритетів забезпечення національної безпеки 
і оборони є відстеження інженерно-будівельної безпеки ПНО, 
удосконалення системи моніторингу та оцінки їх еколого-техно-
генного стану для попередження надзвичайних ситуацій.

Ситуація може суттєво ускладнитися через незадовільні еколо-
гічні та економічні показники видобутку та переробки мінераль-
но-сировинних ресурсів, зокрема використання шахт і кар’єрів 
які вже досягли критичних глибин більше 1 км та використання 
застарілого та низько-ефективного устаткування. 

В сучасних умовах загострення кризи в Україні суттєво зростає 
кількість територій і промислово-міських агломерацій, де негатив-
ний стан економічної ситуації в сукупності з руйнуванням будівель 
у гірничовидобувних районах Донбасу, Кривбасу, небезпечним 
забрудненням приземної атмосфери, питної води може призвести 
до втрати перспектив сталого розвитку, суттєвого зменшення зайня-
тості населення і зростання соціальної напруженості в суспільстві. 

Важливим чинником ризику техногенного ризику є потенційна 
загроза руйнації камери для підземних ядерних вибухів розта-
шованих на шахті Юнком (м,Донецьк), що може призвести до 
забруднення радіонуклідами ґрунтових вод. 

Можливість руйнації гребель сховищ токсичних відходів призво-
дить до потенційної можливості надходження токсичних відходів в 
басейни річок Сіверський Донець та Кальміус. 

Треба відзначити, що в ряді регіонів держави, включаючи Дон-
бас, Закарпаття, території підтоплення земель у південних областях 
України внаслідок низької ефективності адміністративних та при-
родоохоронних заходів за умови недостатнього фінансування 
вже відбуваються процеси спустелення земель і виникнення еко-
логічних біженців.

Ці загрози у теперішній момент слід розглядати як реальні, що 
підтверджують події, що відбуваються, насамперед, у східних і 
південно-східних регіонах України. 

Така оцінка випливає із:
• високого ступеню радикалізації політичних процесів; 
• невдалих спроб подолання розколу між різними частина-

ми України і, як наслідок, збільшення ймовірності спроб силового 
способу виходу із кризи; 

• наявності великої кількості стрілецької та іншої зброї у не-
законному обігу;

• створення численних озброєних формувань поза рамка-
ми чинного законодавства;

• іноземного втручання у внутрішньополітичну кризу в Україні.
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На основі загальних міркувань, розглядаючи сьогоднішні ризики, 
пов’язані із несанкціонованими (у крайньому їх прояві – терорис-
тичними) діями по відношенню до ядерних та інших радіаційно-
небезпечних об’єктів та матеріалів, їх можна оцінити, як достатньо 
високі. Захоплення згаданих вище об’єктів та матеріалів може 
бути використано для шантажу, тобто для висування тих чи інших 
політичних вимог до політичного керівництва держави у супроводі 
погроз вчинення актів ядерного або радіаційного тероризму (на-
приклад, підриву так званої «брудної бомби») у разі невиконання 
умов терористів. 

Необхідно враховувати, що серед експертів з питань терориз-
му існує достатньо раціональна точка зору, яка полягає у тому, 
що ймовірність реалізації терористичних загроз з використанням 
установок та матеріалів, які можуть призвести до серйозного за-
бруднення або зараження територій, на підтримку населення яких 
розраховують терористи, є невеликою. Адже наслідки таких теро-
ристичних актів можуть бути катастрофічними не тільки для зазна-
чених територій, але й мати транскордонний і, навіть, глобальний 
характер, внаслідок чого терористи втратять будь-яку підтримку 
населення, а їхні дії будуть вкрай негативно оцінені світовою спіль-
нотою. Іншою логікою користуються терористичні організації, які 
сповідують апокаліптичні погляди, тобто віру в можливість очищення 
світу через апокаліпсис, який вони намагаються наблизити своїми 
діями, наприклад члени релігійного культу «Аум-Сінрікьо» (Японія).

Разом з тим, було б невірно повністю ігнорувати небезпеку 
реалізації таких сценаріїв у зв’язку з тим, що у теперішніх умовах 
формування тих чи інших збройних підрозділів здійснюється зна-
чною мірою стихійно, без належної перевірки психологічного стану 
людей, які отримують зброю, що може призвести до психологічних 
зривів у екстремальних умовах і мати катастрофічні наслідки.

Незважаючи на викладені вище застереження і виходячи з того, 
що підрозділи Національної гвардії (колишні Внутрішні війська) МВС 
України, які охороняють ядерні та інші небезпечні об’єкти достатньо 
добре оснащені та треновані, регулярно беруть участь у спільних 
навчаннях з іншими суб’єктами боротьби з тероризмом, а сис-
теми фізичного захисту ядерних установок і ядерних матеріалів 
у цілому відповідають сучасним вимогам і стандартам, на нашу 
думку, для наявних ядерних об’єктів ймовірність терористичних 
атак є суттєво нижчою у порівнянні з об’єктами місцевої влади 
та місцевих правоохоронних органів і спецслужб.

Що стосується оцінки терористичних та диверсійних загроз 
конкретним АЕС на території України, то, звичайно, найбільшу 
увагу слід приділити стану фізичної ядерної безпеки (або ядерній 
захищеності) на Запорозькій та Південноукраїнській атомних елек-
тростанцій, і не тому, що там існують якісь проблеми, а тому, що 
ці АЕС знаходяться у відносній близькості до «проблемних» регіонів. 

Звичайно, це все враховується у заходах, які вживаються від-
повідними підрозділами Міненерговугілля, Головного управління 
Національної гвардії МВС, СБУ та ДП «НАЕК «Енергоатом». Оче-
видно, що необхідно значно підвищити роль держави у захисті 
АЕС, оскільки теперішня криза в Україні значно розширила спектр 
загроз ядерним матеріалам і ядерним установкам у порівнянні 
із попередніми роками.

В результаті анексії Криму з’явилася проблема навколо ядер-
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них установок Севастопольського національного університету 
ядерної енергії та промисловості (СНУЯЕтаП). За офіційним по-
відомленням Держатомрегулювання України від 8 квітня з поси-
ланням на керівництво СНУЯЕП, дослідницький ядерний реактор 
ДР-100 знаходиться у режимі «холодної зупинки», його система 
фізичного захисту «функціонує в повному обсязі, відповідно до 
вимог Державної системи фізичного захисту ядерних установок 
та інших об‘єктів у сфері використання ядерної енергії України». 

Після анексії Криму Україна втратила можливості для виконання 
своїх міжнародних зобов’язань стосовно ядерних матеріалів та 
ядерних установок СНУЯЕтаП. З втратою контролю над ядерними 
матеріалами та ядерними установками СНУЯЕтаП, Україна не 
може нести жодної відповідальності за їхню безпеку. 

Разом з тим, Україна, як і переважна більшість членів світової 
спільноти, не визнає анексії Криму, і це створює серйозну правову 
колізію, насамперед для МАГАТЕ і Росії. Дійсно, з одного боку, од-
ним з основних напрямів діяльності агентства, разом зі сприянням 
мирному використанню ядерної енергії, є встановлення норм 
ядерної безпеки, застосування їх у своїй роботі та передбачений 
угодами контроль за їх виконанням, і, таким чином, МАГАТЕ має 
співпрацювати з РФ. Але, згідно з позицією українського уряду, така 
співпраця означатиме легітимізацію анексії Криму. Тому МАГАТЕ 
змушено було заявити про продовження ним своєї діяльності щодо 
гарантій «відповідно до Статуту МАГАТЕ та міжнародного права».

Висновки:
 1. На території України, зокрема південно-східного регіону, 

існують тисячі потенційно-небезпечних об’єктів, які, навіть за умов 
порушення режиму утримання, або тимчасового припинення 
енергопостачання, можуть спричинити техногенну катастрофу 
міжнародного рівня.

2. Внутрішньо– та зовнішньополітична криза, поширення 
вогнепальної зброї та створення і активізація неконтрольованих 
парамілітарних угрупувань в Україні різко підвищила загрози те-
рористичних та інших злочинних дій по відношенню до потенційно-
небезпечних об’єктів. Напади на потенційно-небезпечні об’єкти 
можуть бути вчинені, перш за все, з метою політичного шантажу. 

3. Зважаючи на серйозні успіхи України стосовно підвищення 
рівня фізичної ядерної безпеки, а також на те, що акт ядерного 
тероризму мав би катастрофічні наслідки не тільки для певного 
регіону, а й для усього світу, ймовірність таких терактів можна 
вважати нижчою ніж ймовірність техногенних аварій на інших 
потенційно-небезпечних об’єктах, таких як греблі ГЕС, сховища 
токсичних відходів, шахти та кар’єри, які також можуть привести 
до катастрофічних наслідків міжнародного масштабу, головним 
чином з причини недостатньої загальної поінформованості про 
такі загрози.

4. Звертаємо увагу керівників держав ЄС, РФ, міжнародних 
організацій на необхідність забезпечення техногенної безпеки по-
тенційно-небезпечних об’єктів, зокрема АЕС, на території України, 
що є найбільш актуальним для південно-східного регіону в умовах 
зростання терористичної загрози.

За останні півтора 
роки відбулись 
унікальні процеси 
по фактичній 
приватизації 
цілих державних 
інститутів в 
якості елементів 
реалізації 
корпоративних 
інтересів від 
податкової 
системи до 
сектору безпеки. 
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ГОЛОВНІ ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЇ  
«НОВА УКРАЇНА – СТАРІ ПРОБЛЕМИ»

25 квітня 2014 року
Національний університет «Києво-Могилянська академія»

ВСТУПНЕ СЛОВО

Андрій Єрмолаєв, Директор Інституту стратегічних  
досліджень «Нова Україна»
Назва конференції «Нова Україна – старі проблеми» пов’язана 

з можливістю проаналізувати, яким чином ми потрапили в кризову 
ситуацію і які можливі кроки пов’язані з виходом з цієї ситуації.

Один з головних факторів, який багато хто не враховує при 
визначенні причин організованого протестного руху в Україні, є 
трансформаційні процеси та зміни української держави, які по-
чали відбуватись приблизно півтора-два роки тому. Перше, на 
що варто звернути увагу, – це формування інститутів реального 
сектору економіки, пов’язаних з організацією «тіньового сектору». 
Другий аспект полягає у тому, що за останні півтора роки відбу-
лись унікальні процеси по фактичній приватизації цілих державних 
інститутів в якості елементів реалізації корпоративних інтересів від 
податкової системи до сектору безпеки. Третій важливий момент 
полягає у тому, що весь період так званого «майданного руху» 
можна розбити на три етапи: антирежимний, пострежимний та 
період «кризи державності».

У першу чергу, незалежно від успіху учасників Майдану, у зв’язку 
з крахом режиму і моральний, і етичний обов’язок переможців 
сформулювати умови національного балансу на перехідний пе-
ріод до моменту, коли відбудеться легітимне перезавантаження 
складу влади.

Тимчасова влада мала ініціювати підписання нової політич-
ної угоди, через зрив попередньої від 21 лютого, без участі екс-
президента, але за участі уповноважених делегацій місцевих 
та регіональних органів самоврядування (мова йде про обласні 
ради). Така консолідація була б дуже важливим сигналом в плані 
збереження єдності та цілісності України.

Склад уряду і всієї вертикалі виконавчої влади на перехідний 
період до виборів президента та бажаних парламентських ви-
борів, ідея так званого «технічного уряду» національної єдності. 
Питання полягає в тому, щоб там були представлені фахові пред-
ставники непарламентських фракцій. Була б вирішена головна 
проблема – збалансування інтересів і заспокоєння суспільства 
в плані унеможливлення нелегітимного політичного реваншу. 

Гарантії легітимно-конституційного процесу, в якому обов’язково 
мали приймати участь і представники регіональної влади, оскільки 
одна з центральних проблем – це реформа місцевого само-
врядування. 

Домовленість на мораторій про будь-які плебісцитарні вирі-
шення проблем.

Можна сказати, 
що, більшою 
мірою, бажання 
української влади 
щодо Угоди про 
асоціацію з ЄС 
були імітацією.
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Створення умов для організації подальшого національного 
діалогу. Ідея створення «Національної асамблеї». Європейські 
дипломати, політики, експерти звертають увагу на те, що в Україні 
немає традиції та механізмів діалогу як постійно діючого «режиму» 
життя. «Національна асамблея» – це постійно діючий майданчик, 
де можна було б зібрати представників профспілок, враховуючи 
систему профспілок в Україні, і за галузевою ознакою, і за профе-
сійною ознакою, і в регіональному вимірі, які б могли, по-перше, 
за допомогою учасників-експертів сформулювати порядок ден-
ний проблем профспілкового руху: законодавчих, інституційних, 
організаційних – і цю позицію направити уряду.

СЕСІЯ І. УКРАЇНА – ЦЕ ЄВРОПА?

Клименко Ірина, к. екон. наук, головний радник Інституту 
стратегічних досліджень «Нова Україна»
Шлях до підписання Угоди можна розбити на декілька етапів: 
1. У 2007 році була поставлена мета вироблення нового фор-

мату стосунків між Україною та Європейським Союзом. 
2. Робота над текстом почалась у 2008 році, але криза, з якою 

стикнулась Україна та ЄС протягом 2009 - 2010 років, зробила 
менш актуальною роботу над цією Угодою. 

3. Більш активний процес приходиться на 2011 рік, тому що про-
тягом 2012 та 2013 року текст Угоди фактично не змінювався, але 
існували різні умови, за яких ЄС погоджувався підписати цю Угоду.

Політична та економічна історія Угоди про асоціацію був пара-
лельний процес з тим, що насправді відбувалось в Україні, тому 
можна сказати, що більшою мірою бажання української влади, про 
те що Угода про асоціацію є метою для України, були імітацією.

У 2011 році українське суспільство висловлювалось стосовно 
вибору на користь ЄС та Митного Союзу практично однаково 
(42% – за ЄС, 40% – за МС). У березні 2014 року показники зміни-
лись, проте не суттєво (52% – за ЄС, 27% – за МС). По суті вибір 
схилився на користь Європейського Союзу, але є інші показники, 
які демонструють наскільки неоднорідною є Україна. На Заході 
90% за ЄС, у Центрі – 70%, на Півдні – 29%, на Сході – 20%. На Сході 
60% за МС, на Півдні – 40% .

Зараз ми маємо ситуацію, коли відносини з Росією виявились 
настільки складними, що ми не можемо моделювати, яким чи-
ном ми будемо розвивати свої відносини з обома партнерами.

Сіденко В., д. екон. наук, науковий консультант з економічних 
питань Центру Разумкова, член-кореспондент НАН України
Поняття Європа кожен наділяє власним змістом, як, наприклад, 

членство в ЄС; будучі поза межами Європейського Союзу, але 
будучи реальним учасником всіх європейських відносин та до-
тримання всіх європейських стандартів, як це робить Швейцарія, 
Норвегія та деякі інші; ми можемо розуміти Європу, як це робив 
Генерал де Голль, що Європа – це від Атлантики до Уралу. В Укра-
їні є представники різних підходів до трактування поняття Європа.

Нова Україна – це наші очікування на майбутнє і навіть при 
тому, що країна за кілька місяців стала не тою, якою була в жовтні, 
ми розуміємо, що більшість реформ попереду і насамперед 

Одна з помилок, 
яку зробив новий 
уряд, – це те, 
що він надто 
повільно повів 
себе в питаннях 
децентралізації 
влади.

Отношения 
между Россией 
и Украиной 
поставлены не на 
экономических 
и рыночных 
основаниях, а на 
чисто политических.
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головні реформи – це зміна нашої свідомості.
Ми отримали лише приєднання до одного з трьох основних 

стовпів Європейської політики. Ми не приєднались до соціаль-
но-економічного стовпа, до внутрішньої політики, а приєднались 
лише до спільної зовнішньої політики та безпеки. Це є вимушено-
компромісна формула, яка, на жаль, не могла бути іншою за 
тих умов, в яких опинилась країна після революції.

Сьогодні працює один сценарій – силової конфронтації. Доки 
цей сценарій працює, говорити про якісь інші сценарії можна 
лише суто у теоретичній площині.

Одна з помилок, яку зробив новий уряд, – це те, що він надто 
повільно повів себе в питаннях децентралізації влади. Консти-
туційну реформу не можна провести за тиждень, але можна 
прийняти якийсь документ до обговорення про принципи, який би 
з’ясував конституційні принципи, які б полягли в основу оновленої 
конституції.

Ми маємо розуміти, що те розмаїття, яке допускає європей-
ська інтеграція як в моделях побудови національної політики, так 
і в місцевих особливостях, так і в тому, що кожна людина має 
право трактувати, що вона бере від європейської інтеграції. Але 
Європа – це не шаблон, це певний набір принципів, яких необхідно 
дотримуватися в своїй поведінці, не тільки індивідуальної свободи, 
але й індивідуальної відповідальності, принцип демократії органів 
влади, соціальної відповідальності бізнесу, принцип того, що всі 
питання мають вирішуватись шляхом діалогу, переговорів, а не 
шляхом сили, принцип непорушності існуючих кордонів, які не 
можливо намагатись Європі ламати таким чином, як це роблять 
наші східні сусіди.

Ратувухері Т., к. політ. наук, головний економіст відділу стра-
тегічного планування UniCredit Bank
Часть, которая сейчас подписана, то по части обязательств 

Украины по отношению к ЕС и еврорынку, то в основном идет 
дополнение, что Украина рассчитывает на то, что будет потом 
выполнять те условия по стандартам Европы. Большая часть доку-
мента, который не является уже дополнением, относится ко всем 
сферам экономики и политической системы Украины, которые 
нужно самой стране поменять.

Подписав документ, в нем достаточно четко и прозрачно ука-
зано на интеграцию Украины в военно-политические структуры 
Европы. Проставлены определенные акценты, что именно полу-
чает и куда интегрируется Украины, которые были сделаны на 
фоне заявления президента РФ.

Основные проблемы в ситуации подписания Ассоциации – это 
не вопрос, потому что Украина зависима от России, а вопрос в том, 
что отношения между странами поставлены не на экономических 
и рыночных основаниях, а на чисто политических.

В отношениях с Россией будут разные проблемы и аспекты 
взаимоотношений. Главная проблема России заключается в муль-
тикультурализме, проблеме ведения многосторонних отношений. 
Все отношения, которые происходят в рамках государств, – это 
все планирование на краткосрочный горизонт, в отличие от Евро-
пейского Союза, который является долгосрочной перспективой.

Те, що зараз 
називається 
конфліктом Сходу 
і Заходу, в дійсності 
є конфліктом типу 
міжкультурної 
взаємодії – 
між тими, хто 
орієнтований на 
модерн, і тими, хто 
орієнтований на 
традицію.
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СЕСІЯ ІІ. СОЦІОКУЛЬТУРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНИ:  
ГУМАНІТАРНИЙ ВИМІР

щербина В., д .соціол. н., головний радник Інституту  
стратегічних досліджень «Нова Україна»
Коли ми кажемо про суспільство, ми кажемо про уклад 

спільної діяльності, якою є наша Україна. Виділяють різні культурні 
уклади, якими характеризують суспільну взаємодію, що історично 
розвивалась та має місце у різних суспільствах. Говорять про тра-
диційний уклад, говорять про модерний уклад та постмодерновий 
уклад. Вони відрізняються не текстуально, бо люди, які живуть у цих 
суспільствах, використовують одній й ті ж культурні символи, але 
вони в них вкладають різний соціальний зміст.

Для представників традиційного типу Україна бачиться як такий 
собі храм, утворення з людей, які мають тотальну систему цінніс-
ного розуміння, для чого вони існують, є носіями і відстоюють цю 
систему. Для представників модерного типу культури Україна є 
носієм, де можна реалізовувати свої життєві сили, добиватися 
цінностей, пов’язаних з життям того покоління, до якого належить 
ця людина, з життям цієї спільноти. Для постмодерна – це простір 
потоку міжіндивідуальної взаємодії.

Культурні уклади є певними аналітичними інструментами, які 
дозволяють нам розбиратися, бачити реальну картину культурної 
взаємодії між різними суспільними групами у суспільстві. 

Старим в «новій» Україні є те, що в нас залишилось уявлення про 
можливість існування моноукладного суспільства. Тобто людина, 
яка належить до традиційного укладу, вважає, що сенсом цієї пе-
ретворюючої діяльності, якою є соціальна революція, є створення 
суспільства, де всі люди однаково будуть носіями одного і того ж 
типу цінностей: всі будуть ходити в церкву, всі будуть визнавати 
певну інтерпретацію історичних подій.

Те, що зараз називається конфліктом Сходу і Заходу, в дій-
сності є конфліктом типу міжкультурної взаємодії – між тими, хто 
орієнтований на модерн, і тими, хто орієнтований на традицію.

Черноморець Ю., д. філос. н., релігієзнавець
Церкви і релігійні організації усвідомили себе інститутами гро-

мадянського суспільства, що по факту в умовах нерозвиненості 
українського громадянського суспільства вони опинились в ролі 
готових інститутів громадянського суспільства, тим більше, що у 
них ієрархічність дуже часто поєднується із саме структурами 
мережевими, горизонтальними, які надзвичайно розповсюджені. 
З цим було пов’язано усвідомлення ролі адвоката.

Треба перестати думати про церковні відносини в розімкне-
ному плані, що існує церква та існує держава, також існує третій 
партнер – громадянське суспільство. З одного боку, церкви за-
лишаються сакральною владою, а з іншого – вони переважно є в 
ролі громадянських організацій. Співпраця між церквою і держа-
вою можлива тоді, коли церкви вже мають симфонію співпраці з 
громадянським суспільством.

Вимога повної реалізації політики захисту прав віруючих. Віруючі 
вважають, що в Україні необхідна реалізація трьох складових націо-
нальної ідеї: солідарність, захист прав кожної людини як богообраз-
ної істоти і правова держава. Права віруючих не відірвані від захисту 

Фундамент 
культури – 
це цінність. 
Сьогодні зміст 
цього концепту 
коливається 
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на належності і 
бажаності.
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всіх прав, в тому числі права суспільства на правову державу. 
Прийняття закону-концепції державних відносин, яка напрацьо-

вана ще у 2005 році церквами спільно з Інститутом Разумкова. На 
сьогодні в Україні є захист прав віруючих, але він не реалізований 
повністю, тому треба посилити захист прав віруючих, повна само-
стійність церков і невтручання держави у внутрішню діяльність цер-
ков, поєднання американської та німецької моделі співпраці між 
церквами, громадянським суспільством і державою. В межах цієї 
концепції пропонується створити особливу європейську модель, 
яка була б альтернативою щодо тієї моделі, яка існує сьогодні. 

Курбатов С., канд. філос. н., старший науковий співробітник 
ІВО НАПН України, дослідник Інституту східноєвропейських 
досліджень, Упсала, Швеція
Коли ми входимо в гуманітарний вимір, ми стикаємось з пев-

ними фундаментальними філософськими поняттями «історичної 
долі» і, зокрема, з поняттям «часу» і «простору» як горизонтів інтер-
претації гуманітарної політики.

Коли ми намагаємось осмислити Україну в контексті гума-
нітарної політики, ми балансуємо між культурно-історичною 
традицією та інноваційною парадигмою. Якщо подивитись на це 
темпоральне перехрестя з точки зору такого соціального інституту, 
як університет, то ми можемо побачити дві складові університет-
ської місії – навчання та дослідження. 

На просторовому перехресті ми зустрічаємо не менш дра-
матичну колізію. З одного боку, національна гуманітарна політика 
в традиційному визначені цього слова, а з іншого – глобальне.

На перехресті темпорального і просторового ми зможемо зна-
йти той мегасенс, який зробить нас успішними. Проте, щоб бути 
успішними, треба не забути про людину, адже «все прогрессы 
реакционные, если рушится человек», як казав російський поет 
Андрій Вознесенський.

Ручка А., д. філос. н., проф., головний науковий співробітник 
Інституту соціології НАН
Сьогодні ми можемо спостерігати загострення даної пробле-

матики, і це ми бачимо за межами України: різноманітні ризики, 
кризи – воно прийшло і до нас. Загострення відбулося через різно-
манітні невпевненості, губленості.

Фундамент культури – це цінність. Сьогодні зміст цього концепту 
коливається між наголосом на належності і бажаності.

У теоретичній соціології виникло декілька напрямків: один на-
прямок пов’язаний з об’єктивною трактовкою цінностей, бо вони є 
трансцендентальними. Об’єктивний напрямок пов’язаний також 
з об’єктивністю предметів, станів, властивостей які оточують нас 
і існують незалежно від нас. Друга позиція – це суб’єктивістська 
позиція, яка каже, що цінності виробляються людьми, тому що 
вони важливі, бажані і необхідні для людського життя. Існує також 
проміжна позиція об’єктивно-суб’єктивна.

На сьогодні існує декілька теорій ціннісних змін. Авторами цих 
теорій є Рональд Інґлегарт, Елізабет Ноель-Нойман, Гельмунд 
Клагес. Рональд Інґлегарт запропонував таку гіпотезу, що у зв’язку 
з тим, що суспільство багатіє, змінюється ціннісна ментальність. 

Стара система 
міжнародного 
права та балансу 
сил була повністю 
зруйнована 
Росією. По суті, 
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міжнародних 
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Елізабет Ноель-Нойман вважала, що ціннісні зміни, які ми спосте-
рігаємо, руйнують класичні чесноти. Гельмунд Клагес зазначав, 
що ми не можемо спостерігати про одну лінію змін. В суспільстві 
є багато різних змін.

СЕСІЯ ІІІ. ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ІСПИТ НА МІЦНІСТЬ

Маркєєва О., головний радник Інституту стратегічних  
досліджень «Нова Україна», заслужений юрист України
На сьогодні ми опинились у просторі, який є майже незахи-

щеним. Всі папери, які були підписані стосовно безпеки Украї-
ни, виявились такими, що просто не працюють. Стара система 
міжнародного права та балансу сил була повністю зруйнована 
Росією. По суті, починається процес створення міжнародних 
правил гри, абсолютно нових.

Леонид Гозман, российский политик, президент Общерос-
сийского общественного движения «Союз Правых Сил»
Действия Путина кажутся абсолютно нелогичными. Крым – до-

статочно депрессивный регион с очень слабой и плохо развитой 
инфраструктурой. Говорить у конкурентоспособности Крыма 
как курортной зоны может только человек, который не был ни в 
Крыму, ни на нормальных курортах.

Чем РФ заплатила за Крым? Минимально Россия должна будет 
вкладывать туда от 3 млрд. дол. в год до 6, просто для поддержания 
жизни на полуострове – это без инвестиционных проектов, без до-
рог, мостов, электростанций, которые абсолютно необходимы на 
полуострове, с учетом полной зависимости Крыма от Украины.

Сейчас происходит остановка проектов с Россией. Действую-
щие инвестиционные проекты продолжаются, потому что бизнес не 
хочет ничего терять, но новые проекты не будут начинаться, потому 
что вкладывать в Россию, которая продемонстрировала неста-
бильность, недоговороспособность, западный капитал не захочет.

Что мы получили? Единственное, что мы получили, – надежность 
базы Черноморского флота в Крыму. У Путина была главная 
задача – восстановление своей легитимности. Легитимность 
Владимира Владимировича никогда не стояла на выборах, они 
просто оформляли юридически его власть. В первые недели 
его власти легитимность стояла на династическом принципе, но 
очень скоро эта легитимность заменилась на ту, которая осно-
вана на харизме.

Что дальше? С присоединением Крыма, российский народ 
получил успешную идентичность, то есть – повод гордиться собой 
и своим народом. Дальше наступит период «похмелья».

Поляков Л., Заступник Міністра оборони України
Поки що, не зважаючи на всі процеси глобалізації, факт за-

лишається фактом – глобальне суспільство розділено на нації, 
які існують в рамах національних держав.

Для того, щоб суспільство розвивалось, воно потрібно надавати 
пріоритети одним механізмам, але якщо воно забуде про без-
пеку свого розвитку, то воно приречене.

Зараз ми маємо 
шанс перейти 
до європейської 
традиції створення 
національної 
держави та нації.
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Якщо наша еліта, намагаючись розвивати національну держа-
ву таким чином, як вона розвивала на користь якимось корпора-
тивним, вузько-суб’єктивним інтересам, то вона не буде думати 
про національні інструменти. Основним інструментом держави 
є збройні сили, або воєнна організація, або ще ширше – сектор 
безпеки.

Що ми маємо в секторі політичної настройки у воєнній безпеці? 
По-перше, це те, що суспільство консолідується, воно загалом 
готове захищати свою державу. По-друге, це тільки формується, 
проте це те, що еліта цього суспільства поки що далека від вимог, 
які пред’являються суспільством. 

Наразі еліті надався шанс спробувати себе у ролі провідника. 
Якщо брати ключові посади, то це виконуючий обов’язки Прези-
дента, прем’єр-міністра тощо.

Проте зараз є питання невизначеності, оскільки передбачити 
дії людини, якої пріоритети не розвиток держави, а суб’єктивні 
уявлення про свою роль – бачити дії цієї людини неможливо. Ми 
маємо бути готові до будь-якого варіанту.

Замятін В., провідний експерт політико-правових програм 
Центру Разумкова
Так склалось, що українське суспільство стає українською на-

цією, дуже сильно випереджає у своєму розвитку правлячий клас.
Насправді той процес, який ми зараз переживаємо, починався 

як перехід від населення до суспільства, а зараз ми можемо го-
ворити про систему ілюмінації під впливом зовнішнього чинника. 
Зараз ми маємо шанс перейти до європейської традиції ство-
рення національної держави та нації.

Досі у нас не було надійної системи комунікацій між людьми з 
різних регіонів, як і загальнонаціональної інформаційної політики, 
а також методів її захисту.

Лупацій В., головний радник Інституту стратегічних  
досліджень «Нова Україна»; к. соціолог. н.
Розгортання глобальної кризи привело до усвідомлення того, що 

американо-центрична модель світового устрою все менше від-
повідає викликам сучасної епохи. Стабілізація на основі ідеології 
«багатополярного світу», до якої постійно апелювали лідери РФ, 
також не стала реальністю. Більшість країн та союзів розпочали 
інтенсивний пошук моделей поведінки, які покликані забезпечити 
безпеку та розвиток в умовах глобальної невизначеності. 

Провал економічної модернізації, консервація політичної мо-
делі та політика каналізації соціальної ініціативи в Росії засвідчили, 
що РФ не здатна бути донором у системі міжнародної безпеки, 
яка заснована на міжнародному партнерстві та інклюзивному 
розвитку. Проект «Енергетичної імперії», які останні роки розбудо-
вував В.ПУтін, не став для РФ перепусткою до клубу архітекторів 
нового світоустрою. Володимир Володимирович зрозумів, що 
він не потрапляє за стіл перемовин ключових гравців, які будуть 
формувати новий світовий порядок. Відтак, акціонери російської 
держави-корпорації стали ініціаторами нової гри, яка орієнтована 
на розгортання сценарію «багатополярний хаос». 

Україна для Росії – це лише плацдарм для подальших торгів 

Гібридна війна, 
яку РФ нав’язує 
нам, починається 
та закінчується в 
інформаційно-
когнітивній сфері.
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за місце у клубі супер-держав, які претендують на формування 
нового світоустрою. Відтак, для України принципово важливо не до-
зволити поставити себе в позицію «розмінної монети» між РФ, США 
та країнами Північноатлантичного блоку. У питаннях національної 
безпеки ми не можемо обмежуватись виключно активністю в 
межах євроатлантичного співтовариства. Для України принципово 
важливо домогтися моральної та міжнародно-політичної підтрим-
ки з боку нових геополітичних та геоекономічних центрів зростання 
(Китай, Індія, Японія, Бразилія тощо).

Сьогоднішня стратегія Росії щодо України – це фактично пла-
гіат підходу, який був закладений у стратегію національної без-
пеки США – «м’яка сила та жорсткі інструменти». Консолідація 
українського суспільства та формування модерної нації в Україні 
відбувається як реакція на жорсткі інструменти – анексія Криму, 
терористичні дії з боку російських бойовиків та найманців, пере-
слідування та насилля щодо політичних опонентів. Натомість, укра-
їнське суспільство та державні інституції залишаються надзвичайно 
вразливими до «м’якої сили», з допомогою якої РФ провокує та 
розпалює громадянський конфлікт в Україні. 

Гібридна війна, яку РФ нав’язує нам, починається та закінчується 
в інформаційно-когнітивній сфері. АТО, яку Україна веде в рамках 
права на самооборону та захист державного суверенітету, не 
вистачає не лише скоординованості та воєнно-технічного забез-
печення. Найбільший дефіцит – це інформаційно-ідеологічне на-
повнення та морально-психологічний контекст оперативних планів 
та антитерористичних операцій, які здійснюють військові та без-
пекові підрозділи Україні. Для того, щоб вижити, Україна повинна 
створити власну версію сучасної «когнітивної зброї». Плани щодо 
протидії агресії РФ повинні стати продуктом сплаву та інтеграції 
політичного лідерства, громадської ініціативи, інформаційно-іде-
ологічного контексту та потенціалу силових спецпідрозділів. 

Ключове питання – це забезпечення міжнародної легітимації 
дій української влади та суспільства в умовах кризи держави по-
страдянського типу.

По-перше, необхідно знайти спосіб донесення світу ідеї про 
те, що Україна бореться з агресором не тільки за свою терито-
ріальну цілісність. Повалення режиму Януковича стало запуском 
соціального експерименту – «недієздатна держава – життєздатне 
та відкрите до соціальних інновацій суспільство». Україна захищає 
не лише свою власну територію, вона прагне захистити пілотний 
проект, пов’язаний із пошуком нової формули соціального поряд-
ку, адекватного викликам 21-го століття та епосі кризи класичних 
моделей представницької та електоральної демократії. 

По-друге, світ шукає посткризову модель устрою і, очевидно, 
Україна і та модель розвитку, з якою ми прийшли до цієї війни і 
внутрішньої кризи, повністю себе вичерпала.

Нарешті, національна безпека не є монополією Президента, 
Ради національної безпеки, тощо. Для того, щоб задіяти потенціал, 
який ми бачимо у суспільстві в напрямку вирішення питань без-
пеки, необхідно створити майданчик на кшталт Ради чи Комітету 
людської (суспільної) безпеки.

Світ шукає 
посткризову 
модель устрою і, 
очевидно, Україна 
і та модель 
розвитку, з якою ми 
прийшли до цієї 
війни і внутрішньої 
кризи, повністю 
себе вичерпала.




