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Резюме 

 

І 

Консолідація України передбачає єднання української нації на основі нового 

Конституційного процесу. Його результатом має стати подолання кризи державності 

шляхом оформлення нового Суспільного договору (нової Конституції). Цю місію мають 

виконати Всеукраїнські Конституційні Збори.  

Впорядкування владних відносин та функцій органів влади має важливе, але не ключове 

значення. Головні акценти необхідно зробити на розширенні та захисті громадянських прав і 

свобод, розвитку інститутів самоврядності нації, нового територіально-адміністративного 

облаштування країни. Новий Суспільний Договір має забезпечити гарантії прав власності, 

економічної активності, справедливий розподіл суспільних ресурсів, права меншості та 

можливостей вирішення всіх видів конфліктів інтересів у законний спосіб.   

 

ІІ 

Адміністративно-територіальна реформа та створення функціональних регіонів 

(земель) дозволить провести децентралізацію влади та посилити місцеві громади, 

виключивши будь-яку можливість федералізації держави. Функціональні регіони (землі) 

відкривають шлях до нової моделі регіонального самоврядування в Україні без права щодо 

самовизначення або виходу з складу держави. 

Функціональні регіони (землі) можуть стати проміжною ланкою між системою 

місцевого самоврядування та системою державного управління. За згодою з урядом 

функціональні регіони зможуть розробляти плани стратегічного розвитку в рамках країни, 

зберігаючи культурні та інші традиції, визначаючи економічну специфіку та пріоритети. Як 

наслідок, буде оптимізовано управління територіями та сформовано багатомірну 

самоврядність, що враховуватиме потреби і особливості кожної території.     

 

ІІІ 

Розвиток муніципальної економіки в Україні має стати складовою  економічних 

реформ та політики децентралізації. Муніципальна економіка надає більше можливостей 

територіальним громадам у виборі інструментів для вирішенні завдань місцевого розвитку. 

Органи самоврядування зможуть здійснювати принципово нові види діяльності та 

стимулювати економічну активність на місцях. 

 

ІV 

Ре-індустріалізація надасть Україні можливість залишитися «в клубі» розвинених 

індустріальних та постіндустріальних країни. Це можливо, в першу чергу, у рамках 

співпраці з глобальним капіталом та провідними ТНК світу. Прихід компаній світових 
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лідерів в українську економіку надасть поштовх для технологічної модернізації, освоєння 

нових виробництв, забезпечить збереження та відтворення нових робочих місць.  

В умовах системної кризи ре-індустріалізація на основі енерго- та ресурсоефективності 

може стати основою забезпечення сталого економічного розвитку держави. 

 

V 

Зростання соціальних, економічних, політичних та військових ризиків вимагає 

формування та реалізації більш зваженої соціальної політики. Нова соціальна політики має 

забезпечити новий соціальний баланс для інтеграції українського суспільства та 

попередження загрози соціального вибуху в умовах зменшення ролі мобілізаційних 

чинників війни на тлі збільшення соціального напруження. 

 

VІ 

Політика мирного розвитку передбачає радикальну переоцінку поняття культури 

та значення гуманітарних факторів. Культурна та гуманітарна політика повинна стати 

ключовим інструментом розвитку креативного потенціалу нації, утвердження моделі сталого 

та інноваційного розвитку країни, забезпечення соціальної єдності, національної консолідації 

на основі спільного бачення цінностей та спільного образу майбутнього.  

Входження України в європейський культурний, освітній та інформаційний простір 

передбачає прийняття Національної програми розвитку креативної економіки та сектору 

національних культурних індустрій, а також розробку та реалізацію Концепції позитивної 

політики пам’яті та модерної культурної ідентичності.  

 

VIІ 

Нова парадигма безпеки – безпека розвитку – передбачає створення та 

забезпечення умов неконфліктного розвитку суспільства, держави, міждержавного 

об’єднання. На національному рівні – це орієнтація суспільства на гармонізацію соціальної 

структури, пріоритетний розвиток інфраструктури життєзабезпечення, створення єдиного 

національного гуманітарного простору, що убезпечує від внутрішніх соціокультурних 

конфліктів, забезпечення високої якості життя та подолання антагоністичної соціальної 

нерівності, створення стимулів для безперервного технологічного оновлення.   

Формування нової архітектури європейської безпеки  має здійснюватися таким чином, 

щоби права на контроль над озброєннями, військовими технологіями, застосуванням 

збройних сил було передано під широкий «колективний суверенітет», яким має бути 

наділена оновлена ОБСЄ. 



 

 

5 

 

1. Новий Конституційний процес 

 

Конституційний лад України систематично послаблювався з 2007 року. Вільне 

трактування положень Основного Закону, зміна діючих конституційних норм у 

неконституційний спосіб призвели до руйнування правового поля та де-сакралізації 

Конституції як суспільного договору. Наслідком цього стало відчуження громадян від 

держави.  

За таких умов Україна потребує оформлення нового Суспільного договору шляхом 

скликання Конституційних Зборів.  

Конституційна реформа має стати ключовим фактором врегулювання протистояння в 

Україні та входження у пост-конфліктний період. Важливість конституційних змін 

зумовлена необхідністю відновлення єдиного правового простору та оновлення 

конституційної системи, на якій базується вся сукупність норм та правил життя в середині 

країни.  

Механізм скликання Конституційних Зборів вимагає ретельної підготовки із 

врахуванням усіх можливих ризиків. Такі Збори мають забезпечити повноцінну 

представленість українського суспільства в цілому, враховувати його територіальні, 

політичні, соціальні та соціокультурні особливості. 

 Основне завдання Конституційних Зборів - затвердження нових правил, що 

регулюватимуть відносини громадянина та держави, суспільства та держави, держави та 

самоврядування. 

Регулювання владних повноважень має важливе, але не ключове значення. Головний 

акцент необхідно робити на створенні правових засад для розширення та захисту 

громадянських прав і свобод. Особливо в питаннях гарантій прав власності, економічної 

активності, забезпечення справедливого розподілу суспільних ресурсів, забезпечення прав 

меншості та можливостей вирішення всіх видів конфліктів інтересів у законний спосіб.   

Новий Суспільний Договір (Нова Конституція) має сприяти вивільненню суспільства з-

під корпоративно-бюрократичного тиску. Досягнення такої мети можливе завдяки 

розширенню можливостей інститутів прямої та представницької демократії на основі 

розвитку місцевого самоврядування.  
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2. Політика децентралізації  

та новий земельний устрій у форматі «функціональних регіонів» 

 

Адміністративно-територіальний устрій, який Україна успадкувала від Радянського 

Союзу, та організація влади на місцях, що існує зараз, не забезпечують ефективного 

управління територіями, не створюють умов для економічного розвитку, не гарантують 

нормальної життєдіяльності населення, раціонального використання природних ресурсів і 

охорони навколишнього середовища.  

Україна потребує суттєвого розширення можливостей місцевого самоврядування у 

новому адміністративно-територіальному форматі.  

Принциповою умовою успіху політики децентралізації є опора на місцеві громади – 

громади міст та сільських територій. Місцеві громади та їх об’єднання – це суб’єкти, що 

можуть забезпечити подальший розвиток територій, утвердження демократії, розширення 

участі громадян у суспільно-політичному житті країни та підвищення рівня життя в державі. 

Для розширення можливостей місцевих громад необхідно провести децентралізацію влади та 

передати громадам частину повноважень органів центральної та місцевої державної влади. 

Йдеться про повноваження у бюджетно-податковій, соціокультурній, освітній, мовній 

політиці, у комунальному господарстві, судочинстві, правопорядку, захисту національних 

меншин тощо. 

Для консолідації інтересів місцевих громад доцільно здійснити їх об’єднання за 

територіальним принципом. Місцеві громади треба об’єднати у функціональні регіони за 

європейським зразком (землі), враховуючи економічні, інфраструктурні, природно-

ресурсні, соціокультурні, релігійні та інші особливості та потреби громад. Функціональні 

регіони (землі) за згодою з урядом розроблятимуть плани стратегічного розвитку в рамках 

країни, зберігаючи культурні та інші традиції, визначаючи економічну специфіку та 

пріоритети. 

Створення функціональних регіонів (земель) дозволить оптимізувати систему 

управління територіями, сприятиме розвитку місцевого самоврядування, міжрегіональній 

інтеграції та кооперації територіальних громад. Функціональні регіони (землі) не отримають 

політичного представництва та можливостей проводити референдуми щодо самовизначення 

або вихід зі складу держави. Впровадження земельного устрою – системи функціональних 

регіонів – виключає будь-яку можливість федералізації.  

Шляхом делегування частини повноважень місцевих громад та за активної участі 

центральної влади на рівні функціональних регіонів можна буде забезпечити вирішення 

питань: 

 організації судочинства; 

 узгодження напрямів освітньої та культурної політики; 

 використання регіональних мов; 

 прав національних меншин; 

 прикордонного економічного і культурного співробітництва; 
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 визначення умов господарської діяльності (за виключенням стратегічних галузей 

економіки); 

 землекористування. 

До компетенції місцевої (муніципальної) влади доцільно віднести комунальне 

господарство та охорону правопорядку.  

Процес організації функціональних регіонів доцільно розпочинати знизу, створюючи в 

кожній області та на міжобласному рівні групи з місцевих експертів і депутатів для розробки 

програм імплементації реформи. Предмет роботи таких груп: генеральне планування 

територій, адміністративна реформа, обсяг делегування повноважень тощо. 

Створення функціональних регіонів передбачає розширення можливостей місцевого 

самоврядування та конституційне закріплення самоврядування як основи національної 

«демократії знизу» і «демократії участі». Певні можливості надає чинна Конституція 

України. Відповідно до Статті 140 Конституції України, місцеве самоврядування 

здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як 

безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. Економічні основи місцевого 

самоврядування також визначено чинною Конституцією. Відповідно до статті 142 

Конституції України, «Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є 

рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, 

що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст …, а також об'єкти їхньої спільної 

власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. Територіальні громади сіл, 

селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а 

також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування…»  

Для повноцінного впровадження земельного устрою доцільно здійснити 

адміністративно-територіальну реформу, сутність якої полягає у децентралізації, підвищенні 

ролі місцевих громад і добровільне поєднання їх у функціональні регіони (землі) – нові 

управлінські одиниці, які враховують традиції та звички, торгівельні зв’язки та транспортну 

інфраструктуру, спеціалізацію господарства, мовні і культурні особливості. 

Формування земельного устрою України повинно мати еволюційний характер. Цей 

процес має враховувати пріоритети територіальної цілісності, національної єдності, 

забезпечення потреб місцевих громад, гарантування прав національних меншин відповідно 

до стандартів Європейського Союзу.  
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3. Муніципальна економіка 

 

Розвиток муніципальної економіки в Україні має стати складовою економічних 

реформ та політики децентралізації. Органи місцевого самоврядування повинні отримати 

достатньо управлінських та фіскальних можливостей для стимулювання економічної 

активності на місцях. Економічні ініціативи щодо регіонального розвитку мають стати 

одним з найважливіших компонентів місцевої та регіональної державної політики.  

Основні сфери відповідальності органів місцевого самоврядування мають включати 

територіальне планування,  регіональний розвиток, соціальну сферу, регіональні дороги, 

об'єкти культури та участь в цивільній обороні. 

Ключовими критеріями оцінки роботи органів місцевого самоврядування мають стати 

показники ефективності управління економічним розвитком. 

Середньо-термінові плани соціально-економічного розвитку на муніципальному рівні 

визначатимуть чотири види політики:  

1. залучення інвестицій на територію;  

2. підтримка діючих підприємців;  

3. підтримка підприємців-початківців; 

4. розвиток конкретних секторів. 

Зокрема, для реалізації політики розвитку конкретних секторів (з прихованим 

внутрішнім потенціалом, але потенційно високим попитом з боку споживачів продукції) 

органи місцевого самоврядування мають забезпечити підвищення ефективності 

використання ресурсів з точки зору виробництва кінцевої продукції; розробку та реалізацію 

стратегій розвитку туризму; визначення пріоритетних галузей промисловості; підтримку 

малого та середнього бізнесу в сферах з високим рівнем доданої вартості, зокрема, у сфері 

послуг тощо.  
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4. Ре-індустріалізація та сталий економічний розвиток 

 

В умовах системної кризи ре-індустріалізація на основі енерго- та ресурсо-

ефективності має стати основою для забезпечення сталого економічного розвитку 

держави. 

Ре-індустріалізація надасть Україні можливість залишитися «в клубі» розвинених 

індустріальних та постіндустріальних держав.  

Державна політика ре-індустріалізації передбачає повноцінне використання наявних 

технологічних ресурсів, залучення іноземних партнерів до індустріальних проектів, 

створення нових підприємств, поширення інновацій на інші сектори економіки, розвиток 

науки та освіти тощо.  

В умовах системної кризи успішна ре-індустріалізація та сталий економічний розвиток 

України потребують запровадження режиму функціонування економіки, що поєднує 

ліберальні перетворення з активною антикризовою політикою держави по відновленню 

реального сектору економіки, його індустріального кластеру.  

Ключові складові такого режиму функціонування економіки:  

 концентрація ресурсів та нарощування капітальних інвестицій держави в оборонну 

галузь, соціальний захист, інфраструктуру, енергетичну та ресурсну безпеку, фінансову 

консолідацію;  

 пріоритет енергетичної та ресурсної безпеки (економія ресурсів, стимулювання, в 

тому числі адміністративне, переходу на енергозберігаючі технології);  

 кардинальне спрощення ведення бізнесу (що забезпечить занятість та доходи 

бюджету). 

Пріоритети сталого економічного розвитку на середньострокову перспективу: 

 розвиток оборонної промисловості як інструменту ре-індустріалізації (мета - захист 

національного суверенітету, залучення вітчизняних та іноземних технологічних інновацій з 

наступною передачею їх у цивільний сектор, стимулювання розвитку суміжних секторів та 

загалом внутрішнього ринку через фактор додаткової зайнятості); 

 реформування структури економіки (мета – забезпечення конкурентоспроможності у 

міжнародному вимірі, збереження та нарощення (у перспективі) індустріального потенціалу 

економіки; інструменти – модернізація або виведення з ринку підприємств, що не 

відповідають критеріям ефективності у нових умовах, залучення в Україну інвестицій та 

технологій тощо); 

 розвиток індустрії агро-промислового комплексу на основі інноваційних технологій; 

 скорочення енергетичної та ресурсної ємності ВВП (мета - адаптація економічної 

моделі до нових умов обмеженого доступу до природних ресурсів; інструменти - реформа 

сектору енергетики та всієї промисловості); 

 макрофінансова стабілізація (інструменти - зниження дефіциту державного бюджету 

до нуля, консолідація державних фінансів, скорочення сектору державного управління та 

обмеження низки соціальних зобов’язань держави тощо); 



 

 

10 

 

 отримання технологічної та інвестиційної підтримки від міжнародної спільноти для 

ре-індустріалізації з метою забезпечення сталого економічного розвитку. 

Україна фактично перебуває у стані неоголошеної війни із сильнішим та краще 

озброєним супротивником. Концентрація та консолідація зусиль та ресурсів у оборонно-

промисловому комплексі матиме позитивний мультиплікаційний ефект для всієї економіки. 

Захист національного суверенітету потребує залучення всіх наявних ресурсів для організації 

ефективної оборони, забезпечення цілей економічної безпеки зі збереженням ключових 

галузей економіки у перспективі відновлення сталого економічного розвитку у пост-

конфліктний період.  
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5. Новий соціальний баланс 

 

Зростання соціальних, економічних, політичних та військових ризиків викликає 

необхідність реалізації більш зваженої соціальної політки. Нова соціальна політика має 

забезпечити  «новий соціальний баланс» для інтеграції українського суспільства та 

попередження загрози соціального вибуху в умовах зменшення ролі мобілізаційних 

чинників війни на тлі збільшення соціального напруження. 

Виклики, на які має відповісти політика «нового соціального балансу»: 

  зростання безробіття, скорочення середнього класу;  

  загострення проблеми бідності та поглиблення соціальної нерівності; 

  соціальний захист, адаптації та реінтеграції колишніх учасників АТО; 

  адаптація та реінтеграції вимушених переселенців;  

  соціальний захист та реінтеграція українських громадян, що проживають на території 

Східного Донбасу, яка непідконтрольна українському уряду;  

  масова трудова міграція за кордон. 

Подолання проблеми бідності та соціальної нерівності передбачає вирішення таких 

завдань: 

 поступове підвищення зарплат працюючих громадян у відповідності до зростання 

продуктивності праці, пожвавлення економічної активності, динаміки доходів державного 

бюджету (у випадку працюючих в державному секторі економіки),  

 виведення з «тіні» трудових відносин, і передусім – подолання практики тіньової 

оплати праці (у «конвертах»); це є необхідною передумовою збільшення пенсій та розміру 

соціальної допомоги,  

 впровадження погодинної оплати праці та гарантованого мінімуму зарплати,  

 проведення своєчасної індексації пенсій та заробітної плати відповідно до офіційного 

рівня інфляції,  

 в умовах економічної депресії та скорочення зайнятості у приватному секторі 

економіки широке застосування практики громадських робіт, надання допомоги з безробіття 

за умови участі в громадських роботах, використання громадських робіт для відновлення 

Донбасу,  

 впровадження адекватного і економічно обґрунтованого податку на розкіш, 

 гарантування державою визначеного переліку (мінімуму) медичних послуг, які є 

безоплатними для громадян. При цьому механізми медичного страхування можуть бути 

різними. 

Забезпечення соціального захисту, адаптації та реінтеграції колишніх учасників АТО 

шляхом створення правових передумов та економічних стимулів, які б сприяли: 

 працевлаштуванню часників АТО (на підприємствах всіх форм власності),  

 започаткуванню бізнесу (йдеться про малий бізнес), 

 вступу і безкоштовному навчанню у вищих навчальних закладах, 

 кар’єрному просуванню в державних установах і силових структурах, 

 отриманню соціального житла і поліпшенню житлових умов (за потреби), 
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 отриманню медичної допомоги в державних медичних закладах, незалежно від місця 

реєстрації чи проживання особи. 

Забезпечення адаптації та реінтеграції вимушених переселенців передбачає вирішення 

таких завдань: 

 створення недискримінаційних умов для працевлаштування вимушених переселенців. 

Сприяння прийому таких осіб на роботу в державні установи та підприємства; 

 забезпечення переселенців соціальним житлом, у т.ч. - будівництво спеціальних 

поселень з модульними будинками мінімальної площі; 

 облік житла, яке немає власників, передусім – у сільській місцевості та депресивних 

районах. Створення правових механізмів для передачі такого житла в державну власність;  

 сприяння переїзду в сільську місцевість, забезпечення переселенців необхідним для 

облаштування - надання земельних ділянок, житла, безпроцентних кредитів тощо; 

 надання можливості студентам вищих учбових закладів Східного Донбасу 

продовжити навчання за аналогічною або іншою спеціальністю в інших учбових закладах за 

рахунок бюджету (в державних учбових закладах). 

Вирішення проблеми соціального захисту українських громадян, що проживають на 

непідконтрольній території Східного Донбасу, має вирішувати такі завдання: 

 спрощення процедури перетину лінії розмежування українських військ і 

проросійських бойовиків, скасування спеціальних перепусток;  

 виплата пенсій і соціальної допомоги жителям Східного Донбасу (які мають на це 

право), незалежно від наявності статусу вимушеного переселенця;  

 надання соціальної допомоги з безробіття жителям Східного Донбасу за умови участі 

безробітних у громадських роботах (на підконтрольній території); 

 створення правових та економічних стимулів, які б сприяли працевлаштуванню 

жителів Східного Донбасу на підконтрольній території, передусім – у державних установах і 

підприємствах; 

 надання можливості жителям Східного Донбасу отримувати медичні послуги в 

державних медичних закладах на підконтрольної території, незалежно від місця їхньої 

реєстрації чи проживання;  

 сприяння випускникам середніх шкіл Східного Донбасу у своєчасному складанні 

ЗНО, отриманню атестатів українського зразка, вступу і безкоштовному навчанню у вищих 

навчальних закладах на підконтрольній території. Остання обставина стримуватиме трудову 

міграцію в Росію.   
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6. Гуманізація розвитку,  нова культурна політика та опанування 

культури сталого розвитку 

 

Забезпечення сталого економічного та соціального розвитку в Україні потребує 

радикальної переоцінки поняття культури та значення гуманітарних факторів. 

Нова культурна політика має стати інтегральною складовою національної 

стратегії модернізації. Культурна та гуманітарна політика повинна стати ключовим 

інструментом розвитку креативного потенціалу нації, утвердження моделі сталого та 

інноваційного розвитку країни, забезпечення соціальної єдності.  

Інструментом досягнення вказаних цілей повинні стати: 

 Державна підтримка культурних та гуманітарних практик, які працюють на 

забезпечення національної консолідації на основі спільного бачення цінностей та спільного 

образу майбутнього. Йдеться про розгортання всебічного національного діалогу на тему 

«Культура та Розвиток – пріоритет 21-го століття» та залучення до нього всіх активних 

учасників суспільного життя.  

 Післявоєнна гуманітарна політика має бути спрямована на збереження потенціалу 

національної єдності, патріотизму і «відчуття причетності» до України. Концепція 

«Людської безпеки», запропонована ООН, має стати складовою нової Стратегії національної 

безпеки України.  

 Ідея діалогу культур та мирного співіснування покликана стати компонентом нового 

бренду України. Культурна місія України - стати майданчиком культурного співробітництва, 

діалогу культур та цивілізацій у форматі Європа-Азія.  

 Політика збереження та використання культурної спадщини. Національна програма 

розвитку культури до 2018 року повинна забезпечити комплекс заходів спрямованих на 

презентацію та просування культурної спадщини України в Європі та світі.  

 Входження України в європейський культурний, освітній та інформаційний простір, 

що потребує розробки та прийняття Національної програми розвитку креативної економіки 

та сектору національних культурних індустрій; 

 Розробка та реалізації Концепції позитивної політики пам’яті та модерної культурної 

ідентичності.  

 Формування культури сталого розвитку передбачатиме створення інститутів 

державно-громадського партнерства та прийняття Національної програми дій щодо Цілей 

сталого розвитку (порядок денний ООН пост-2015), яку планують розглянути на засіданні 

Генеральної асамблеї ООН у 2015 році. 
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7. Безпека розвитку 
 

Безпека розвитку передбачає створення та забезпечення умов неконфліктного 

розвитку суспільства, держави, міждержавного об’єднання.   

На національному рівні - орієнтація суспільства на гармонізацію соціальної 

структури, пріоритетний розвиток інфраструктури життєзабезпечення, створення 

єдиного національного гуманітарного простору, що убезпечує від внутрішніх 

соціокультурних конфліктів, забезпечення високої якості життя та подолання 

антагоністичної соціальної нерівності, створення стимулів для безперервного 

технологічного оновлення.   

Важливою складовою політики безпеки в короткотерміновій перспективі є  реальне 

наповнення євроінтеграційних інтенцій, реалізація підписаних угод; створення календарного 

плану і програми  глибокої модернізації України. Співпраця та взаємодія з НАТО та ОБСЄ за 

окремими програмами, що гарантують колективну підтримку у разі виникнення нових 

військових загроз.  Консолідація українського суспільства навколо визначеного, прийнятного 

для більшості активного населення проекту розвитку, збереження та розвиток людського 

потенціалу.  

В основу внутрішньої політики безпеки має бути покладена гео-соціокультурна 

стратегія:  

 прискорений розвиток єдиного національного гуманітарного простору (інформаційна, 

культурна, освітня складові);  

 досягнення загальнонаціонального примирення та забезпечення громадянського миру, 

збереження соціальної та територіальної єдності України, про-активна політика «ре- 

інтеграції» АР Крим до України. (Інструменти: Рада Донбасу, механізми «горизонтальних» 

комунікацій); 

 миротворча поліцейська операція може стати дієвим засобом для припинення вогню 

на сході України і початку примирення. Формулювання чітких цілей операції, де пройде 

лінія розмежування воюючих сторін. Надання переваги дипломатичним заходам з 

врегулювання кризи, пошук асиметричних відповідей на агресію; 

 подолання дефіциту державної політики у питаннях облаштування біженців, 

лікування хворих та поранених;  

  створення  реєстрів переміщених осіб, реєстрів недобудов, земельних ділянок, де 

може проводитись будівництво житла, залучення на це коштів. Це також стосується проблем   

працевлаштування, перекваліфікації, створення робочих місць;   

 боротьба з незаконним обігом зброї, терористичною загрозою;  

  модернізація системи цивільної оборони; 

 боротьба з техногенними та екологічними загрозами як наслідками бойових дій; 

Важливим є просування української ініціативи щодо подальшого розвитку глобальних 

та регіональних систем безпеки, перш за все – ОБСЄ. Формування нової архітектури 

європейської безпеки має здійснюватися таким чином, щоб права на контроль над 
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озброєннями, військовими технологіями, застосуванням збройних сил були передані під 

широкий «колективний суверенітет», яким має бути наділена ОБСЄ. 

 Зокрема, пропонується: 

 реформування ОБСЄ з метою перетворення в організацію з про-активними 

безпековими функціями, що дозволить поєднати інтереси держав-учасниць, які  є  членами 

діючих військово-політичних блоків, проводять позаблокову політику та є нейтральними. 

Формування об’єднаних військових сил ОБСЄ, здатних локалізувати та долати конфлікти 

регіонального рівня;  

 надання організації правом на превентивну воєнну допомогу країні-учасниці 

колективними збройними силами у разі заявки про допомогу; 

 формування механізму забезпечення «колективного суверенітету» для країн-

учасниць, що означає вирішення конфліктних територіальних проблем (регіоналізація, спірні 

території, самовизначення спільнот) лише на основі консенсусного рішення членів ОБСЄ; 

 створення системи моніторингу та контролю за мілітаризацією новітніх «цивільних» 

технологій, наукових винаходів з метою обмеження можливостей їх впровадження в сфері 

озброєнь  (можливо, доцільно напрацьовувати такий механізм з ООН); 

 формування системи ГІС-моніторингу воєнної, інфраструктурної та екологічної 

безпеки на континенті при ОБСЄ. Створення при ОБСЄ міжнародної інтелектуальної мережі 

дослідницьких центрів з безпекових питань. 

Ключовим для перезавантаження ОБСЄ має стати новий договір про безпеку на 

континенті. Дискусія та підготовка такого договору має бути розгорнута вже у 2015 році, 

підставою для якої є виклик, породжений українською кризою. На майбутнє модель ОБСЄ 

може  бути запроваджена на рівні макрорегіонів світу з одночасним створенням системи 

комунікацій та субординації з ООН та Радою Безпеки ООН. 

У секторі безпеки і оборони важливим є створення: 

 ефективного сектору безпеки, здатного реагувати на поточні виклики (територія, 

внутрішні конфлікти) та інтегрованого в регіональні безпекові системи в Європі як 

невід’ємної складової; 

  нової концептуально-програмної бази розвитку національного сектору безпеки і 

оборони (Стратегія національної безпеки, програмні документи розвитку ЗС, 

правоохоронних органів, тощо);  

 оновлення законодавства, посилення координуючої та контролюючої ролі РНБО. 

Участь Уряду. Глибока реформа сектору безпеки і оборони  (збройні сили, розвідувальні 

органи, спецслужби, правоохоронні органи);  

 системи визначення спеціалізації підрозділів ЗС, що будуть складовою миротворчих 

сил ОБСЄ та ООН, розвиток цієї спеціалізації на майбутнє. Комплексний підхід при 

реформуванні ЗС та національного ОПК. 

 

 


