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У 2015 році Інститут стратегічних до-
сліджень «Нова Україна» продовжив 
свою діяльність у режимі багатопрофіль-
ного мозкового центру, який прагне на-
дати аналітику та політичні рекомендації 
з широкого спектру викликів та загроз.

2015 рік виявився багатим на політичні 
трансформації та кризи. Їх переживала 
Україна, країни європейського конти-
ненту та світ у цілому. Ми стали свідками 
знекровлюючої війни на Донбасі на фоні 
загрози соціальної кризи; Мінського 
процесу, який приніс хитке перемир’я, 
але не гарантує швидкого урегулюван-
ня конфлікту; перших ознак реформ в 
окремих секторах на фоні відсутності 
системних трансформацій. Ми поба-
чили загострення міжкланової боротьби 
та внутрішньополітичного конфлікту 
на фоні втоми від режиму, початок 
реформ місцевого самоврядування, 
усвідомлення викликів децентралізації 
на фоні кризи державності; нав’язування 
суспільству добровільно-примусової 
партизації на фоні кризи довіри до вибо-
рів, як інструменту політичної демократії. 

Швидкість та карколомність змін 
створюють ситуацію глобальної неви-
значеності та провокують кризу свідо-
мості. Вся країна перетворилась на 
мережу майданчиків, на яких точаться 
перманентні політичні дебати. На фоні 
широкого розмаїття думок відчувається 
дефіцит змістовного суспільно-політич-
ного діалогу, виважених оцінок та по-
літичних рекомендацій. 

В матеріалах збірника приділяється 
значна увага питанням безпеки та вре-
гулюванню конфлікту на Донбасі. Екс-

перти інституту пропонують свій внесок 
у дискусію, яка пов’язана із пошуком 
нової архітектури безпеки на континент, 
яка втілюється у формулі «від безпеки 
порядку до безпеки розвитку». 

Експерти інституту також представи-
ли власне бачення політики реінтеграції 
та посткризового врегулювання на Дон-
басі. Філософсько-соціологічний вимір 
збірки представлений у розділі «Війна 
та суспільство». Соціологія війни – це 
комплексний аналіз впливу війни на 
стан суспільної свідомості та суспільні 
інститути. 

Експерти інституту пропонують інно-
ваційну формулу щодо вирішення про-
блеми адміністративно-територіально-
го устрою в Україні на базі створення 
функціональних регіонів (земель), про-
вели досить детальний аналіз реформи 
системи самоврядування та проблем 
децентралізації.

Ми не залишили без уваги і такі важ-
ливі для України, але недостатньо дослі-
дженні теми, як перспективи розвитку єв-
ропейського проекту, трансатлантичне 
торговельно-інвестиційне партнерство, 
перспективи реформування агропро-
мислового та оборонного комплексів. 

Сподіваюсь, що публікація збірки 
аналітичних матеріалів нашого Інсти-
туту дозволить не лише представити 
інтелектуальний доробок колективу 
експертів, який є одним з найкращих в 
нашій країні, але й заохотити експертне 
середовище до професійного, між-
дисциплінарного та деполітизованого 
діалогу. 

ПЕРЕДМОВА

Андрій Єрмолаєв, директор Інституту 
стратегічних досліджень «Нова Україна»





I. БЕЗПЕКА



Безпека

10

Частина 1

Українська криза і нові 
підходи до політики безпеки 
(глобальний, регіональний та 

національний виміри)
березень 2015

Цей матеріал базується на двох меморандумах Інституту 
стратегічних досліджень «Нова Україна»:
- “Український конфлікт і майбутнє світової та 
європейської безпеки” (Лютий 2015);
- “Уроки української кризи: Нові підходи до політики безпеки 
(глобальний, національний, регіональний рівні)” (Травень 2014).

1. Українська криза  
як глобальний виклик
Громадянсько-політичний кон-

флікт в Україні, що за активної 
участі та прямого втручання 
Російської Федерації вилився у 
збройне протистояння, засвідчив 
застарілість системи забезпе-
чення міжнародної та національ-
ної безпеки. 

Безпосередніми наслідками 
неоголошеної війни нового типу 
(«гібридна війна» з використан-
ням технології спонукання до 
внутрішніх «молекулярних кон-
фліктів») вже стали: 

 ● анексія АР Крим (окупація 
та незаконне включення до 
складу РФ); 

 ● дестабілізація Східних та 

Південних областей України 
та спонукання до відокрем-
лення від України (збройні 
конфлікти за участі спец-
служб та військових найман-
ців іноземного походження, 
переважно – з РФ, прого-
лошення нових держав та 
спроби нелегітимної зміни 
конституційного устрою 
України);

 ● ігнорування і фактичний 
зрив виконання усієї нор-
мативно-договірної бази 
двосторонніх україно-росій-
ських стосунків в односто-
ронньому поряду з боку РФ  
(в першу чергу, Договору 
про дружбу та співробітни-
цтво між Україною та РФ); 

 ● розв’язання безпрецедент-
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ної за масштабами фаль-
сифікацій та інсинуацій 
інформаційної війни проти 
України;

 ● дискредитація діючої міжна-
родно-договірної бази, що 
мала гарантувати безпеку 
та цілісність Української 
держави (кордони, невтру-
чання у внутрішні справи, 
економічна безпека, тощо). 
Фактично анульовано дію 
Будапештського меморан-
думу 1994 року, яким га-
рантована безпека України 
з боку ядерних держав; 
підрив режиму нерозпо-
всюдження;

 ● поява реальної загрози 
транс-регіоналізації кон-
фліктів, розповсюдження 
воєнних дій на території 
інших країн (в першу чер-
гу, сусідів України), дес-
табілізації прикордонних 
територій, посилення се-
паратистських процесів, 
та у підсумку – виникнення 
реальної загрози безпе-
ці для країн Центральної 
Європи, Балтійського та 
Чорноморського регіонів.

АР Крим стала своєрідним 
«полігоном» для застосування 
нових підходів до ведення війни. 
Російська федерація проде-
монструвала широкий асорти-
мент новітніх пост-індустріальних 
тактик. Російська Федерація 
розгорнула цілісну інформа-
ційно-пропагандистську сис-
тему впливу як на український 
інформаційний простір, так і в 
глобальному інформаційному 
середовищі. Фактично відбулась 
своєрідна культурно-психологіч-

на агресія, що розрахована на 
руйнацію національної ідентич-
ності, формування локальних 
ідентичностей за рахунок маніпу-
ляції історичними, культурними та 
політико-ідеологічними стерео-
типами. Територія України була 
технічно захоплена «рейдер-
ським» методом, регулярними 
військами без розпізнавальних 
ознак, під прикриттям парамілі-
тарних формувань, за сприяння 
компрадорського керівництва 
Криму та пов’язаних з ним кримі-
нальних угруповань. Громадяни 
України, без урахування їх волі та 
прав, за рахунок маніпулятивного 
псевдо-референдуму, перетво-
рені на «закріпачених громадян», 
чиє громадянство визначається 
ззовні, насильницьким методом. 
Порушені права людини, права 
власності, проігноровано основи 
самоврядності, брутально по-
рушено суверенітет і цілісність 
Української держави. В цілому, 
кампанія проти України мала 
військово-психологічний харак-
тер, а стратегія трансформації 
української державності ззовні 
має не геополітичний, а геокуль-
турний характер. 

Спроби застосування цих ме-
тодів очевидні й у Південних та 
Східних областях України.

Для України головна загроза 
продовження «гібридної війни» 
з Росією полягає в можливій 
руйнації національної спільноти 
як консолідованого суспільства, 
створення фантомних ідентич-
ностей, що ворогують одна з 
одною (внутрішні «молекулярні» 
конфлікти) з можливим розпа-
дом держави на кілька штучних, 
конфліктних між собою держав-
них новоутворень. 

Громадяни 
України, без 
урахування їх волі 
та прав, за рахунок 
маніпулятивного 
псевдо-
референдуму, 
перетворені на 
«закріпачених 
громадян», чиє 
громадянство 
визначається 
ззовні, 
насильницьким 
методом. 
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Унаслідок реакції світово-
го співтовариства та введення 
санкцій по відношенню до РФ 
Російська Федерація постала 
перед загрозою міжнародної 
ізоляції. 

У свою чергу, світова спільнота 
вимушена шукати відповіді на 
нові виклики – розгортання другої 
«холодної війни», нової «гонитви 
озброєнь», неконтрольованого 
розширення кола країн, що бе-
руть на озброєння ядерну зброю, 
розгортання нових локальних 
та регіональних збройних кон-
фліктів.

Збройні конфлікти в Україні 
та неоголошена військова та 
інформаційно-психологічна 
агресія РФ по відношенню до 
України, її населення та терито-
рії, дестабілізують європейський 
безпековий простір та світовий 
порядок в цілому, що створює 
потенційну загрозу «гарячої» сві-
тової війни. 

Ситуація, що виникла в самій 
Україні і навколо неї, стала на-
явним свідченням глибокої кризи 
міжнародних інститутів, поклика-
них запобігти агресії, та слабкість 
і вразливість всієї системи гло-
бальної безпеки. 

Міжнародна правова база – від 
Статуту ООН до двосторонніх дого-
ворів були порушені, без будь-яких 
відчутних наслідків для сторони-по-
рушника. Неефективність Ради 
Безпеки ООН, ОБСЄ, НАТО у 
спробах врегулювати ситуацію, 
обмеженість інструментів впливу 
на державу-агресора засвідчили 
безпорадність чинних сьогодні 
інститутів забезпечення міжнарод-
ної безпеки.

«Право сили» знову стало більш 
дієвим чинником, ніж принципи 
та норми міжнародного права, 
гуманістичної основи розвитку 
міжнародних відносин. Стало 
очевидним, що незалежно від 
задекларованих та колектив-
но схвалених норм і правил 
забезпечення міжнародної і 
національної безпеки, суверені-
тет, соціальна та територіальна 
цілісність держави, яка не захи-
щена «ядерними аргументами», 
залишаються вразливими і не 
забезпечуються жодними між-
народно-правовими гарантіями.

Слід зазначити, що ознаки не-
ефективності існуючої світової 
системи безпеки виявляли себе 
починаючи з кризи і розпаду ко-
лишньої Югославії, війни в Іраку 
та Афганістані, конфліктів в Лівії, 
Сирії та ін. Тривожним сигналом 
стала млява реакція світової 
спільноти на інтервенцію Росії 
у Грузію 2008 року, де широко 
застосовувались нові засоби 
ведення війни – масована дезін-
формація, спецоперації, прово-
кації, використання сепаратистів 
та найманців для досягнення по-
літичних цілей війни. 

Але вперше в новітній історії не-
ефективність міжнародної систе-
ми безпеки може призвести до 
збройних конфліктів глобального 
масштабу, між високотехнологіч-
ними державами.

Промова В.Путіна з нагоди при-
єднання Криму до РФ 18 березня 
2014 року символізувала фактич-
не завершення існування старого 
світоустрою, що перебував у ста-
ні стагнації майже чверть століття.

По суті, починається процес 
створення нових міжнародних 

«Право сили» 
знову стало більш 
дієвим чинником, 

ніж принципи 
та норми 

міжнародного 
права, 

гуманістичної 
основи розвитку 

міжнародних 
відносин.
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правил гри. І анексія українського 
Криму та подальші події на Сході 
України є його каталізатором.

Україна мусить віднайти шлях 
ефективного завершення зброй-
них конфліктів, що розгорнулися 
у Східних областях (в першу 
чергу, Донецькій та Луганській 
областях). Водночас, великою мі-
рою розвиток подій залежатиме 
від позиції Російської Федерації 
та консолідованої політики світо-
вої спільноти. Чим повільнішою 
і слабшою буде реакція, тим 
активніше і агресивніше РФ буде 
намагатися переформатувати 
український (а отже – і весь цен-
тральноєвропейський) простір 
під свої інтереси. 

Ситуація, що склалась навко-
ло України, вимагає по-перше, 
термінового врегулювання задля 
недопущення руйнації україн-
ської держави та, по-друге, не-
відкладного перегляду підходів до 
формування політики безпеки на 
глобальному, регіональному та 
національному рівнях, посилення 
вимог до ефективності функціо-
нування міжнародних безпекових 
інститутів з метою недопущення 
подальшого розвитку кризи на 
європейському континенті. 

2. Інтенсифікація 
глобальної кризи. 
Проблема «слабких 
ланок»
З початком економічної кри-

зи світ вступив в період дина-
мічних трансформацій, що 
проявляються зараз практич-
но у всіх вимірах життя сучас-
ної цивілізації. Прискорюються 

трансформаційні процеси у 
глобальній економіці, в системі 
міжнародного розподілу праці, 
міжнародній валютно-фінан-
совій системі, виникають пере-
думови для переходу на нові 
моделі та уклади економічно-
го зростання. Загострюється 
геополітична конкуренція між 
провідними світовими держа-
вами та групами держав, що 
претендують на провідні позиції 
при організації системи міжна-
родних відносин посткризового 
світу. Водночас, закладаються 
підвалини масштабних геокуль-
турних змін. Народжується світ 
Нового Модерну – світ, обличчя та 
структура якого ще не визначені, 
а його народження відбувається 
не менш складно й суперечливо, 
як і знайомий нам світ Пізнього 
Модерну та Постмодерну «дов-
гого 20 століття». 

За оцінками багатьох аналітиків, 
зокрема й З. Бжезінського, на по-
чатку 21 століття світ увійшов у зону 
турбулентності, коли нестабільність 
та хаос лише посилюватимуться. 
Значні території потерпають від 
воєнних конфліктів, масових без-
ладів, стихійних лих, посилюються 
техногенні ризики. Загострюються 
релігійні, світоглядні, етнічні, расові 
суперечності на фоні зростан-
ня потужності дії чинників, що їх 
посилюють. Таким чинником є 
зростання напруги між «бідними 
та багатими», як у внутрішньому 
вимірі кожного суспільства, так і в 
міждержавному, міжрегіонально-
му вимірі. В умовах інформаційної 
уніфікації, поряд з нарощуванням 
можливостей освіти, стимулюється 
занепад локальних культур, заго-
стрюються проблеми ідентичності 
та самобутності спільнот. А в умо-

По суті, 
починається 
процес створення 
нових міжнародних 
«правил гри».
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вах глобалізованого «суспільства 
споживання» ці проблеми стають 
своєрідними «революційними 
чинниками» – боротьба за спра-
ведливість набуває характеру 
«культурно-споживацьких» бунтів та 
революцій з консервативними гас-
лами збереження самобутності, 
справедливого розподілу ресурсів 
та забезпечення рівності доступу 
до природних та соціальних благ і 
стандартів життя.

«Накопичення багатств пере-
стало бути пов’язаним із вирішен-
ням основних проблем людства. 
Це свідчить про вичерпаність 
традиційного механізму розвитку 
людства і необхідності зміни його 
парадигми» – висловився Кофі 
Аннан на «Саміті тисячоліття».

В цих процесах українська кри-
за набуває особливого значення, 
і як окремий акт глобального 
переходу, і як драма незалежної 
держави, змушеної виживати та 
робити свій вибір в умовах «кон-
фліктної трансформації» світу.

2.1. Зміна логіки 
глобального «переходу»: 
від колективних 
антикризових стратегій до 
державного егоїзму
Вже через рік після початку 

проблем на фінансових ринках 
(орієнтовно з середини 2008) ста-
ло зрозуміло, що це не проста 
«флуктуація» біржових індикато-
рів. Світова фінансово-економіч-
на система швидко поринула в 
масштабну кризу, наслідки якої 
торкнулись всіх без виключення 
країн, вбудованих у глобальний 
розподіл праці. 

У той момент більшість політиків 

та експертів бачили подолання 
кризи у логіці «керованого пере-
ходу» до більш збалансованої 
моделі світоустрою. При цьому 
пропонувались різні бачення та-
кої організації: в діапазоні від полі-
центричної системи світоустрою 
(лідери країн, що розвиваються) 
до нової біполярної «Кімерики» 
– китайсько-американської осі 
(З.Бжезинського) та навіть у фор-
мулі світового економічного уря-
ду на базі G-20 (Г.Браун).

В рамках логіки керованої 
трансформації замислюва-
лась реформа СОТ і МВФ, що 
мали на меті розширення пред-
ставленості інтересів країн що 
розвиваються. Передбачалось 
інституційне укріплення та по-
силення можливостей G-20 у 
прийнятті узгоджених антикри-
зових рішень. Пожвавилось об-
говорення глобального переходу 
на модель сталого економічного 
зростання та досягнення цілей 
тисячоліття, напрацьованих під 
егідою ООН. Розпочались диску-
сії щодо трансформації систе-
ми міжнародних фінансів. Були 
зроблені практичні кроки щодо 
вирішення проблеми «офшор-
них гаваней» та встановлення 
контролю над рухом капіталу.

Симптоматично, що на цей 
часовий відрізок припадає і 
активізація дискусій щодо пере-
будови системи безпеки у світі 
та Європі зокрема. Ведуться про-
дуктивні консультації на рахунок 
підвищення ефективності роботи 
ООН: розширення повноважень 
Генеральної Асамблеї, зміни кіль-
кісного складу та повноважень 
Ради Безпеки. Обговорюється 
реформа ОБСЄ, в тому числі 
в рамках «процесу Корфу». У 

Українська 
криза набуває 

особливого 
значення, і як 
окремий акт 
глобального 

переходу, і як 
драма незалежної 

держави, 
змушеної виживати 

та робити свій 
вибір в умовах 

«конфліктної 
трансформації» 

світу.
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відносинах між ключовими грав-
цями лунають гучні заяви про 
«перезавантаження», деклару-
ються наміри рухатись у площині 
подальшої демілітаризації світу. 

Відмінною особливістю логіки 
«керованого переходу» була на-
явність доброї волі та прагнення 
всіх учасників процесу до пошуку 
колективної, компромісної стра-
тегії відповіді на виклики кризи. Як 
засвідчив подальший розвиток 
подій ідея «колективної відповіді» 
на кризу не знайшла практичної 
реалізації. Провідні держави 
швидко повернулись до пошуку 
«національних» антикризових 
стратегій, які здебільшого не були 
обтяжені необхідністю узгоджен-
ня власних кроків та інтересів з 
іншими. 

Першими проявами реалізації 
цих «егоїстичних» стратегій стала 
конкурентна девальвація націо-
нальних валют, що приводила 
до створення штучних переваг 
експортного сектору окремих 
національних економік. Згодом, 
у 2010 році, це явище дуже влуч-
но охарактеризував тодішній 
міністр фінансів Бразилії Гвідо 
Монтега, назвавши це «валют-
ними війнами». 

Дуже скоро, поряд з «валютни-
ми» розпочинаються «ресурсні» 
та «торговельні» війни, в яких 
використовуються різні типи «ін-
струментів»: від обмеження на 
експорт з країни стратегічної си-
ровини до посилення нетариф-
них бар’єрів для доступу імпорту 
на внутрішній ринок.

Водночас, з початку 2010 року 
спостерігалось зростання гло-
бального геополітичного на-
пруження. В багатьох країнах 

«периферії» нездатність урядів 
вирішити економічні проблеми 
(зокрема на Близькому Сході, 
у країнах арабського Магрибу, 
Африки та Південно-східної Азії), 
породила масові заворушення 
на соціальному та релігійному 
тлі. В умовах зростання гло-
бальної конкуренції втручання 
глобальних гравців та швидка 
інтернаціоналізація цих конфлік-
тів не принесли їх врегулювання. 
Навпаки, спостерігається їх по-
дальша ескалація, «розповзання» 
та поступове перетворення на 
знаряддя у глобальній грі між гео-
політичними центрами.

Водночас, гальмується процес 
реформ практично всіх міжна-
родних інститутів. Не дивлячись на 
прийняті рішення практично за-
блоковане реформування МВФ, 
дуже складно йде узгодження 
реформи СОТ. З порядку ден-
ного поступово сходить питання 
реформи ООН та Ради безпе-
ки, у тупик заходять переговори 
щодо реформування ОБСЄ та 
контролю над озброєннями в 
Європі (ДЗЗСЄ).

Поряд з цим відбувається при-
скорене оформлення нових 
геополітичних та гео-економічних 
альянсів, що претендуватимуть 
на роль центрів зростання у 
пост кризовому світі. В цьому 
ряду – ініціативи США щодо 
формування Трансатлантичної 
та Транс-тихоокеанської спіль-
нот, прискорене конструювання 
ЄАЕС з боку Росії, активність 
Китаю щодо розвитку АТЕС та 
ШОС, рішення країн-учасниць 
Ради співробітництва арабських 
держав перської затоки про по-
силення військово-політичного 
співробітництва.



Безпека

16

Частина 1

Наприкінці 2014 – початку 2015 
років тренд до загострення конку-
ренції та зростання геополітично-
го напруження лише посилився. 
Суперечності між основними 
геополітичними гравцями зня-
ти не вдалося. В економічній 
площині поряд з локальними 
обмеженнями все ширше роз-
повсюджується практика тоталь-
них торговельних та фінансових 
«ембарго». У геополітичний пло-
щині постають загрози прямих 
збройних зіткнень між конкуру-
ючими державами та блока-
ми держав із дуже тривожною 
перспективою застосування сил 
ядерного стримування.

2.2. Український конфлікт 
та криза проекту «великої 
Європи»
Розвиток ситуації в Європейсь-

кому регіоні став проявом і, 
водночас, дзеркальним відобра-
женням зміни логіки глобального 
«переходу». Мирна «колективна» 
Європа в логіці спільної відпові-
дальності за вихід з кризи пере-
творилась на палаюче вогнище 
протистояння через зіткнення 
«егоїстичних» стратегій. 

З початку 2000-х років все більшої 
популярності в Європі та постра-
дянському просторі набуває фор-
мула побудови «Великої Європи»: 
від Владивостока до Дубліна. 

Форвардом реалізації цієї ідеї 
де-факто став Європейський 
Союз, який наполегливо про-
сував  ц ілу  низку  ін іц іатив 
різношвидкісної інтеграції та на-
ближення. З 2003 року старт бере 
Європейська політика сусідства 
для Східної Європи (Україна, 
Білорусь, Молдова). У 2008 році 

Франція виступає із проектом 
Середземноморського Союзу, 
покликаного гармонізувати від-
носини країн ЄС з сусідами в 
цьому регіоні. Складовою руху 
до спільного простору на той 
час виглядав також розвиток 
взаємин між ЄС та Російською 
Федерацією. Навіть керівни-
цтво Росії під час президентства 
Дмитра Медвєдєва неодноразо-
во підкреслювало цивілізаційну 
спорідненість ЄС та РФ. 

За допомогою нарощування 
дипломатичних зусиль, впливу 
«м’якої сили», задля організації 
простору партнерства на конти-
ненті, ЄС прагнув перетворитись 
на дійсно незалежний центр роз-
витку. Формула Великої Європи 
давала шанс ЄС поступово за-
кріпити за собою роль фінансо-
вого, технологічного, політичного 
лідера. Водночас, реалізація 
нової концепції регіональної без-
пеки відкривала можливості 
знизити ризики військового кон-
флікту в Європі і оптимізувати 
зобов’язання ЄС перед США. 

Для РФ логіка зближення з 
ЄС давала шанс на приско-
рення модернізації економіки. 
Відкривалась можливість залучи-
ти необхідні ресурси та технології 
до програми освоєння Арктики, 
Східного Сибіру, у реалізацію 
космічних та енергетичних про-
ектів. Так само важливим для 
Росії було остаточне оформлен-
ня контуру європейської безпеки. 
Це давало можливість сконцен-
труватись на викликах тероризму 
та релігійного екстремізму, які 
створюють істотну небезпеку 
для східних областей РФ, під-
ривають її позиції на Кавказі та у 
Центральній Азії. 
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Такий підхід виглядав дуже 
привабливим не тільки для ЄС 
та РФ. Фактично на континенті 
знімалась проблема конкуренції 
у «буферних зонах» (Молдова, 
Україна, Грузія). Виникали пер-
спективи врегулювання «заморо-
жених конфліктів» (Придністров’я, 
Абхазія, Південна Осетія, Нагірний 
Карабах). Відкривались широкі 
перспективи для економічного 
співробітництва, безперешкод-
ного руху ресурсів, капіталів та 
робочої сили по всьому конти-
ненту. Водночас, у «фронтирних» 
країнах, як то Україна, Молдова, 
Білорусь, знімались ризики вну-
трішнього напруження, внаслідок 
необхідності робити вибір між 
проектами інтеграції. Ці країни 
з «кордонних» перетворювались 
на «сполучні», що давало нові 
можливості для розвитку націо-
нальних економік.

Велика Європа здавалась на-
стільки привабливою ідеєю, що 
навіть конфлікт між РФ та Грузією 
у серпні 2008 року певний час 
сприймався, як прикрий інци-
дент, який має не уповільнюва-
ти, а прискорювати роботу над 
інтеграцією.

Політичним апогеєм плану 
Великої Європи можна вважати 
тристоронній (ФРН, Франція, РФ) 
саміт в Довілі 19.10.2010 на якому 
було узгоджено план дій, згідно 
з яким через 10-15 років між ЄС 
та РФ повинен виникнути єдиний 
економічний безвізовий простір 
із спільною системою безпеки.

В рамках реалізації ідеї Великої 
Європи підписання Угоди про 
Асоціацію з ЄС дійсно давало 
Україні конкурентні переваги 
в процесі континентальної ін-

теграції. Швидка адаптація до 
норм та технічних регламентів 
Європи, як найбільш передових, 
ставала стимулом до приско-
рення модернізації національної 
економіки, системи соціального 
забезпечення. З’являвся шанс 
укріпити національні позиції у 
регіональному розподілі праці, 
зберегти свої експортні ніші, а у 
перспективі і наростити обсяги 
виробництва. При цьому, Україна 
намагалась збалансувати захід-
ний вектор за рахунок створення 
ЗВТ з СНД та реалізації формули 
«3+1» у відносинах з РФ та краї-
нами Євразійського Союзу, що 
прискорено народжувався. 

Втім, в умовах загострення 
глобальної конкуренції така 
тактика України принесла про-
тилежний результат. 

П о л и ш и в ш и  з у с и л л я  д о 
уз годження  позиц ій  велик і 
гравці обрали стратегію «полі-
тико-економічного домінування» 
та контролю над «зонами ви-
ключних геополітичних інтересів». 
Напруження у відносинах між 
РФ та ЄС почало зростати. З 
середини 2011 року воно постій-
но проявлялось у торговельних 
конфліктах, взаємних політичних 
демаршах та культурно-ідеоло-
гічних провокаціях. 

Європейський Союз все від-
чутніше почав схилятись до 
вибору євроатлантичного век-
тору розвитку та оформлення 
Трансатлантичної економічної 
зони зі США. Натомість Росія, осо-
бливо після кіпрської кризи, поча-
ла робити ставку на розвиток за 
рахунок мобілізації та етатизації 
економіки. При цьому, загрозу 
випадіння з європейського ринку 
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керівництво РФ прагнуло компен-
сувати за рахунок прискореного 
виходу на ринки КНР та країн 
Південно-Східної Азії. 

Так, досить швидко, ЄС та ЄАЕС 
з протагоністів – двох центрів єди-
ного інтеграційного процесу, 
перетворились на антагоністів, 
що борються за сфери впливу.

За нових обставин тактика 
України що полягала у балан-
суванні між Європою та Росією 
стала джерелом нових протиріч. 
З боку Європи такий український 
курс почав сприйматись, як по-
двійна гра, а з боку РФ – як оста-
точний вихід із «зони впливу».

Саміт у Вільнюсі, на якому 
Україна оголосила прохання 
про відтермінування підписання 
Угоди про Асоціацію став лише 
«точкою вибуху», приводом для 
ескалації ситуації в самій Україні, 
і у відносинах між центрами інте-
грації на континенті.

З форварда континентальної 
інтеграції Україна перетворилась 
на «детонатор» континентальної 
кризи. Було «висмикнуто чеку» 
з заряду, який може остаточно 
поховати ідеї Великої Європи, 
мрії ЄС про суб’єктність та за-
вершити майже 400-літній період 
вестернізації Росії. 

Для того, щоб не втратити іс-
торичну перспективу ЄС та РФ 
доведеться швидко визначатися 
зі своїми пріоритетами. Адже з 
огляду на інтенсивність української 
кризи та запеклість протистояння 
ситуація на континенті може змі-
нитись радикально і надовго.

Все більш ймовірним стає сце-
нарій цивілізаційного розлому. 
У якому між ЄС та РФ походить 
нова лінія розмежування, що 

унеможливлює подальше спів-
робітництво та кооперацію. ЄС 
буде змушений до прискореної 
інтеграції в «проект євроатланти-
ки», який дуже активно лобіюють 
США. Або, відмовившись від аме-
риканського проекту, Європа 
залишиться у геополітичній са-
моті у вкрай невигідній позиції: 
з економікою у затяжній рецесії 
та обмеженими ресурсами для 
розвитку, з проблемами релігій-
ного екстремізму та зростаючою 
націоналістичною реакцією в 
країнах-членах, та військово-по-
літичними загрозами з боку РФ, в 
якій остаточно переможуть сили, 
орієнтовані на здобуття геополі-
тичного реваншу. Перспектива 
Європи зведеться до простого 
вибору: розчинення у атлантич-
ному проекті, тиха стагнація та 
ймовірний розпад.

Водночас, в Росії розрив від-
носин із Європою призведе до 
розгортання фінансово-еконо-
мічної кризи та подальшого на-
уково-технологічного відставання. 
Етатизація та мобілізація еконо-
міки без активної присутності на 
зовнішніх ринках можуть лише 
відтермінувати кризу. Але не за-
безпечать довгостроковий уста-
лений розвиток. Малоймовірно, 
що азійські ринки (технологій, 
капіталу та збуту) у коротко та 
середньостроковій перспективі 
зможуть повноцінно замінити РФ 
кооперацію з ЄС. Соціально-
економічні здобутки останніх 
10-ти років розвитку будуть втра-
чені. Посиляться проблеми ксе-
нофобії, релігійної та етнічної 
нетерпимості, які у попередні 
роки компенсувались зростан-
ням економіки та рівня життя. 
Водночас виникнуть ризики від-

В Росії розрив 
відносин із 

Європою призведе 
до розгортання 

фінансово-
економічної кризи 

та подальшого 
науково-

технологічного 
відставання. 

Етатизація та 
мобілізація 
економіки 

без активної 
присутності на 

зовнішніх ринках 
можуть лише 

відтермінувати 
кризу.
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центрових тенденцій та колапсу 
держави вже у середньостроко-
вій перспективі.

Незалежно від того, з якої сторо-
ни «цивілізаційного розлому» опи-
ниться Україна, цей сценарій не 
принесе країні жодних переваг. 

Обрана Україною роль «тор-
говця геополітичних вигод» в цьо-
му цивілізаційному протистоянні 
не дасть очікуваних окремими 
експертами та політиками пере-
ваг. Навпаки, це зробить Україну 
країною із високими ризиками 
інвестування, що обмежить ре-
алізацію високотехнологічних 
проектів та прихід інвестицій в 
реальний сектор. Диспропорції 
у розвитку різних секторів націо-
нальної економіки будуть погли-
блюватись, прискорюватимуться 
деіндустріалізація, деградація 
системи соціального забезпе-
чення та падіння рівня життя насе-
лення. Це, у свою чергу, призведе 
до розростання демографічних 
проблем, відтоку населення та 
зміни етнічного ландшафту кра-
їни. Ризики швидкої соціально-
економічної деградації та втрати 
державності зростуть.

Другий сценарій – зупинка 
ескалації конфлікту та новий по-
штовх до інтеграції наразі має 
незначні шанси на реалізацію, 
які з кожним днем зменшують-
ся. Втім, ще залишається шанс 
переведення ситуації у русло 
діалогу та відновлення руху у 
площині співробітництва, а не 
конфронтації. Це потребуватиме 
значних змін у внутрішній політиці 
України та відновлення політично-
го діалогу між ЄС та РФ у просу-
ванні проекту створення єдиного 
континентального простору. 

При цьому, як бачиться, важли-
во не послідовно, а одночасно 
робити внутрішні перетворення в 
Україні та кроки до нормалізації 
у відносинах ЄС-РФ. Саме синх-
ронність та взаємопов’язаність 
таких зусиль стане ключем до 
розв’язання української кризи. І 
в цій логіці першочергового зна-
чення набуває вироблення нових 
підходів до забезпечення колек-
тивної безпеки в регіоні. 

3. Український конфлікт 
у контексті глобальної 
безпеки

3.1. «Майдан» та причини 
конфлікту
Революційні події в Україні во-

сени 2014 р. зупинили процес 
деградації суверенної України 
(пострадянського її проекту, у 
версії 1991 р.) Своєрідний пере-
лом і прискорення бажаного для 
Кремля процесу «поглинання» 
України (не-справжня держава) 
стався у 2008 році, коли Кремль 
формалізував бачення майбут-
нього України у складі нового 
євразійського союзу. В 2013 р. 
такий сценарій розвитку подій 
став виглядати досить реальним.

Політика ре-колонізації України 
(в період 2008-2013 рр.) здійсню-
валася за чотирма основними на-
прямками – економічна система 
в цілому, енергетичний сектор, 
сектор безпеки, інформаційна 
політика. Російський президент 
був добре обізнаний про спе-
цифіку держави-корпорації екс-
президента Януковича. Це давало 
йому впевненість вважати, що 
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Україна – «не держава» в звичай-
ному розумінні цього терміна, і 
відповідно до цього визначатися 
у прийнятному рівні втручання у 
внутрішню і зовнішню політику 
України. Якщо для Януковича у всіх 
сферах життєдіяльності країни 
вищою метою було особисте 
збагачення, то для режиму Путіна 
набір завдань в Україні був зна-
чно ширшим. У сфері економіки 
метою РФ було надійно прив’язати 
Україну до Росії, не допустити збли-
ження з Європейським Союзом і 
США, перешкодити інституційній 
та структурній модернізації еко-
номіки. Посилення енергетичної 
залежності України не стільки по-
легшувало досягнення цих цілей, 
скільки розширювало можливості 
кремлівського режиму в про-
веденні політики енергетичного 
диктату на міжнародному рівні. 
В кінцевому рахунку, трансфор-
мація інститутів держави в цен-
тралізовану систему з вилучення 
ресурсів з економіки відкривала 
перед РФ широкі можливості для 
«оптових закупівель політичного і 
військового керівництва» країни та 
«клонування» на українській тери-
торії квазі-держави за моделлю, 
зручною для російського зовніш-
нього керування.

У цьому контексті, причинами 
українського конфлікту «май-
данної» фази стало посилення 
зазначених протиріч, по суті 
відтворення руйнівних світових 
явищ на національному ґрун-
ті прискореними темпами . 
Правляча верхівка займалася 
власним збагаченням через 
пограбування ресурсів держа-
ви, на фоні системних пору-
шень політичних, економічних, 
соціальних і культурних прав 

громадян України. Зростання 
безробіття, зубожіння населення 
на фоні розкрадання суспільних 
ресурсів, корупція, відсутність 
справедливого судівництва, не-
захищеність, але головне – від-
сутність перспектив вирішення 
цих проблем, консервація цьо-
го клептократично-кланового 
укладу створили підґрунтя для 
соціального вибуху.

Приводом для початку кризи 
стала відмова від підписання 
главою держави Угоди про 
Асоціацію з ЄС. Але стрімкий 
розворот у бік Митного Союзу 
поклав край надіям активної, 
свідомої частини українського 
суспільства на демократичний 
розвиток держави на основі 
європейських принципів, а відпо-
відно і особистим очікуванням.

На початок кризи соціальне 
розшарування суспільства дося-
гло критичних значень. Дві третини 
власності держави контролю-
ється сотнею багатіїв. Розрив у 
доходах «децильних» груп – 10% 
найбільш багатих і 10% найбільш 
бідних українців за оцінками екс-
пертів сягнув 35 разів. На початок 
2013 року Україна (а також) РФ 
впевнено лідирувала у Європі 
за кількістю людей, що стрімко 
збагатилися – 397 осіб володіли 
активами понад $30 млн.

Наявність значної кількості насе-
лення, що перебуває за межею 
бідності (а в Україні, за даними 
ООН 80% населення є бідними), 
суттєва диференціація доходів 
породжують не тільки економічні 
наслідки, а й порушення демо-
кратичних засад існування рин-
кової економіки, права людини 
на достойне життя.
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Визнано, що цей показник (де-
цильний коефіцієнт) за гранично-
го значення 10:1 є критичним для 
національної безпеки і свідчить 
про імовірність виникнення со-
ціальної нестабільності.

Найбільш активна та про-
дуктивна частина населення 
України – підприємці, робіт-
ники були готові стати на шлях 
протесту. Наповнення бюджету 
значною мірою здійснювалось 
за рахунок податкового наван-
таження на малий та середній 
бізнес, до цього слід додати і 
повсякденний корупційний тиск 
(хабарі, побори). Вітчизняне ви-
робництво руйнувалось за ра-
хунок імпорту, державні активи 
розкрадались. Стратегічні під-
приємства – порти, підприєм-
ства машинобудування, зв’язку, 
доводилися до банкрутства, 
продавалися за безцінь.

Мирний вихід із цієї кризи був 
би можливий за рахунок мирної 
зміни влади, проведення необ-
хідних реформ. Та, натомість, 
контрольована ззовні правляча 
верхівка продемонструвала 
кардинальну зміну політичного 
курсу – відхід від демократично-
го шляху і повернення на шлях 
авторитаризму, курс на вступ до 
клубу диктаторів – «Митний союз», 
спроби вирішення соціальних 
конфліктів насильницькими ме-
тодами, безкарність.

3.2. російська Федерація 
як сторона конфлікту та 
«enfant terrible» глобальної 
безпеки.
Вихід України з пострадянсько-

го проекту і перехід до україн-
ського європейського проекту 

став тестом на силу та життєз-
датність імперської влади в Росії. 
Український майдан 2014 року 
збудив фантомні болі імперії і 
старі страхи перед неминучи-
ми внутрішніми та глобальними 
змінами. Український шлях – це 
уособлення драми переходу 
від диктатури до демократії. 
Нелінійна історія розвитку Росії за 
останнє століття – події 1917 року, 
1991 р., 2014 р. – свідчить, про 
складний процес утвердження 
російської державності в епо-
ху розпаду класичних імперій. 
Конфлікт в Україні – маніфеста-
ція незавершеності трансфор-
мації Російської імперії в сучасну 
державу. Російська політика 
відносно України, що вилилась 
у територіальні захоплення і вій-
ськовий конфлікт є віддзеркален-
ням внутрішніх протиріч та страхів 
Росії, які вона неспроможна по-
долати іншими засобами. 

На початку ХХІ століття Російська 
Федерація не розглядається як 
третій «полюс сили», і сприйма-
ється лише як сильна регіональна 
держава. Таке сприйняття ви-
ходить із показників соціально-
економічного розвитку країни, 
що не відповідають показникам 
розвинутої держави, високого 
рівня корупції, демографічного 
потенціалу.

Частка РФ у світовому ВВП 
зростала за рахунок зростання 
цін на вуглеводні (2000 рік – 0,8%, 
2013 рік – 2,8%). Згідно з прогно-
зами Світового банку та МВФ, у 
2019 році частка РФ зменшиться 
до 2,5%. Водночас, частка США у 
2019 році залишиться практично 
на рівні сучасних показників – 
21,8%, а частка Китаю зросте до 
14,7%. Ці розрахунки, станом на 

Мирний вихід із 
цієї кризи був 
би можливий за 
рахунок мирної 
зміни влади, 
проведення 
необхідних 
реформ.
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початок 2014 року, не врахову-
ють вплив санкцій США та ЄС на 
економіку Росії. За експертною 
оцінкою у 2019 році частка Росії 
у світовому ВВП складатиме 1,8%, 
що перетворює країну на еконо-
мічного карлика. 

Не погоджуючись із другоряд-
ністю, Росія демонструє амбіції 
до створення нового полюсу 
сили, залучаючи до свого кола 
країни, що мають певний еконо-
мічний потенціал і невдоволення 
бреттон-вудською системою 
(Всесвітній банк і Міжнародний 
валютний фонд), а також низкою 
ситуаційних конфліктів (США-
Індія, США-Бразилія).

БРІКС – це також спроба ство-
рення клубу, альтернативного 
G7 та іншим форматам. Але 
внутрішні протиріччя, нерівнознач-
ність та слабкість деяких грав-
ців, залежність від міжнародних 
фінансових інститутів, ставлять 
великий знак запитання щодо 
спроможності існування цієї ор-
ганізації. Нейтралітет членів БРІКС 
в «українському» питанні може 
згодом негативно позначитися 
на них самих, оскільки ці країни 
також мають дефіцит безпеки, 
внутрішньої стабільності (сепа-
ратизм, тероризм) та мають 
прикордонні конфлікти. Росія, що 
виступила ініціатором створен-
ня, не зможе лідирувати у ній, з 
огляду на інтереси КНР. Оскільки 
БРІКС дуже значною мірою за-
лежатиме від позиції Китаю, сту-
пеню порозуміння Китаю та Індії, 
слід розглядати цей клуб лише 
периферією Китаю, як полюсу 
сили. Навіть те, що Банк розви-
тку БРІКС знаходиться у Шанхаї, 
демонструє, де знаходитиметься 
центр прийняття рішень. Нині цей 

проект знаходиться під питанням: 
агресивна риторика керівництва 
Росії, демонстративне порушен-
ня міжнародних правил гри чітко 
визначила роль РФ як світового 
агресора і спричинила її ізоля-
цію. Нові союзники мають свої 
національні інтереси і навряд чи 
ставитимуть себе у невигідні еко-
номічні умови заради РФ.

Успіх БРІКС та альтернативних 
Світовому банку та МВФ структур 
можливий лише за умови повно-
го нейтралітету цих питаннях США 
та ЄС. Але КНР, Індія, Бразилія 
дуже залежні від торгівельних від-
носин з цими країнами, а санкції 
проти Росії не дозволяють взагалі 
розвивати цей проект.

Іран, що окрім БРІКС, міг би 
виступити союзником Росії, за-
цікавлений у отриманні частки 
російського ринку постачання 
вуглеводнів у Європу, знятті еко-
номічних санкцій, тому діятиме 
у межах домовленостей з США 
та ЄС. 

Шанхайська організація спів-
робітництва (ШОС) є спробою 
створення регіонального безпе-
кового союзу. Рівень економічної 
та військової потужності, є нерів-
номірним, а відповідно, таким 
буде і внесок у цю організацію. 
На сьогодні найбільш потужний 
у цьому форматі Китай відігра-
ватиме найбільш значну роль та 
відповідно, зможе використати 
ШОС для впливу на більш слабкі 
та залежні країни. Це очевидно з 
огляду на економічні та поки що 
не артикульовані територіальні 
інтереси КНР у регіоні Середньої 
Азії та Далекого Сходу, Східного 
Сибіру. 

Причинами анексії Криму та 
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інспірування штучного конфлікту 
на Сході України, оголошення 
«війни проти всіх» є економічна 
слабкість Росії, неспромож-
ність до подолання внутрішніх 
протиріч: демографічної кризи, 
корупції, переродження дер-
жавного апарату. Не у останню 
чергу агресивні дії керівництва 
РФ спричинені т.зв. «національ-
ними інтересами», що витікають 
із неспроможності конкурувати 
на світовій мапі: 1) ризик втрати 
домінуючої ролі на пострадян-
ському просторі; 2) ризик від-
центрових тенденцій на території 
РФ; 3) традиційними уявними 
ризиками воєнного шантажу з 
боку НАТО та США; 4) ризик вну-
трішньої нестабільності, неспро-
можності подолати внутрішні 
соціальні та економічні виклики. 
Усі ці ризики потенційно загро-
жують стабільності політичної 
системи та збереженню влади 
правлячими елітами.

Консолідація суспільства на-
вколо керівництва країни, мо-
білізація його на тлі війни проти 
фантомного зовнішнього ворога 
має, на думку В.Путіна та його 
оточення, пом’якшити дію руй-
нівних чинників та віддалити у 
часі розпад держави. Але такі дії 
виявилися ірраціональними. Росія 
по-суті руйнує ті фактори, що 
були причинами її економічних 
та політичних успіхів.

Деякі наслідки. Збройний кон-
флікт на сході України за актив-
ною участю Росії та санкції проти 
неї не лише ускладнюють, а й 
ставлять під сумнів подальші інте-
граційні процеси на теренах по-
страдянських держав. Зокрема, 
трансформацію Митного Союзу в 
Євроазійський економічний союз. 

Посилюються дезінтеграційні про-
цеси у СНД – учасники цього 
формату знаходяться у стані війни 
(Вірменія-Азербайджан, Україна-
Росія). Білорусь, Казахстан, 
У з б е к и с т а н ,  К и р г и з с т а н , 
Таджикистан, Туркменістан – всі 
мають різні політичні та економіч-
ні цілі. По-суті СНД відіграв свою 
роль і «помер». Проекти «єдиного 
економічного простору» (ЄЕП) та 
Митного Союзу, були зняті з поряд-
ку денного. На їх місці виник більш 
амбітний формат – Євразійського 
союзу, проте складності при його 
формуванні, суперечності та 
приховані конфлікти інтересів між 
учасниками ставлять під сумнів 
його успішний розвиток у май-
бутньому. 

Здавалося, захоплення тери-
торії Криму мало б дати геоеко-
номічний ресурс (захоплення 
шельфу, рекреаційний потенці-
ал). Натомість, Росія зіткнулась з 
низкою економічних, соціальних 
та інфраструктурних проблем, 
бюджетними витратами, не-
можливістю внаслідок санкцій 
скористатися з цього потенціалу. 
Воєнно-стратегічне використання 
Криму перекреслює перспекти-
ви використання рекреаційних 
ресурсів і робить півострів по-
тенційною мішенню для НАТО 
(система ПРО).

Після окупації Криму від Кремля 
чекали підтвердження, що Росія 
залишатиметься в межах хоча б 
«світового порядку для третього 
світу». Натомість В.Путін позиці-
онував себе як ревізіоніст за-
гально світового порядку, тобто 
запропонував поважати право 
переможця у війні як невід’ємне 
право сучасного світового по-
рядку. Переломна подія 17 липня 
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2014 року – збитий сепаратис-
тами літак «Малайзійських авіа-
ліній» «Боїнг-777», позначила край 
міжнародного несприйняття 
дій агресора, вкладаючи новий 
сенс у поняття «віроломного по-
рушенням кордону». Якщо досі 
конфлікт на Донбасі переважно 
інтерпретувався як локальний, то 
насильство в небі над цією тери-
торією стало посяганням на су-
веренітет тих країн, чиї громадяни 
стали жертвами нападу. Саме 
тому сучасний світовий порядок 
є особливо чутливим до пору-
шень принципу недоторканності 
транспортних коридорів, повітря-
ного простору і морських шляхів.

Що стосується «здобутків» РФ, 
отриманих внаслідок конфлікту 
на сході України, вони також 
є сумнівними. Гібридна війна 
має результатом гібридні на-
слідки. Промисловий потенціал 
зруйновано, населення розпо-
рошене, зруйнована міська інф-
раструктура, територія потерпає 
від забруднення, техногенних 
наслідків війни, злочинності. 
«Влада» сепаратистів, що не є 
консолідованою, потерпає від 
внутрішніх протиріч та конфлік-
тів, не спроможна подолати ці 
проблеми, контролювати кри-
мінал. У результаті допомога 
«російськомовному населенню» 
перетворюється у знищення регі-
ону, що стає непридатним ні для 
проживання, ні для виробництва. 
Наявність такого ексклаву – напо-
вненого зброєю, криміналом, з 
відкритими кордонами становить 
небезпеку не лише для України, а 
й для Росії. Донбас є джерелом 
«експорту нестабільності» для 
обох держав. Вірогідним стає 
ризик перенесення нестабіль-

ності на російську територію, 
через відтік озброєних маргіналів, 
біженців, зростання незаконного 
обігу зброї.

Перелічені наслідки ще раз 
підкреслюють ірраціональність, 
у стратегічному сенсі, дій по-
літичного керівництва Російської 
Федерації.

Чи варто розглядати українсько-
російський конфлікт як точку від-
ліку нової «третьої» світової війни. 
Російський політикум продовжує 
зберігати агресивну риторику. 
Інформаційна війна йде не лише 
на «російсько-українському 
фронті», РФ прагне дезінфор-
мувати весь світ. Збільшується 
військова присутність Росії на 
території Донбасу та на кордоні з 
Україною. Продовжуються насту-
пальні дії сепаратистів на тери-
торію, контрольовану Україною. 
Застосування важкої військової 
техніки, ракетної артилерії, як 
це було продемонстровано у 
Волновасі, Донецьку, Маріуполі 
обумовлює чисельні втрати се-
ред мирного населення, руйну-
вання цивільної інфраструктури.

Внаслідок економічних та по-
літичних санкцій, Росія несе 
репутаційні і фінансові збитки, 
залишається сам-на сам у бо-
ротьбі проти всього світу. Жоден 
з її «союзників» і лоббістів не гото-
вий нести політичні чи економічні 
втрати заради невідомої мети. 
Водночас, зона нестабільності 
може розширюватись. Методи 
«розхитування» стабільності, те-
рористичні засоби можуть бути 
застосовані на інших територіях, 
не лише в Україні. Вірогідність 
цього припускає керівництво 
США та командування НАТО, 
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вживаючи відповідні кроки щодо 
збільшення військової присутності 
в Європі. 

3.3 «Українське питання» 
в контексті глобальної 
безпеки
В нинішніх умовах США та ЄС 

змушені демонструвати зусилля 
по виходу з кризи, посилювати 
союзницькі зв’язки. Подекуди це 
пов’язано з прийняттям непопу-
лярних економічних та політичних 
рішень. 

Нині США та ЄС демонстру-
ють певне послаблення та рух 
до занепаду перед обличчям 
нових геополітичних та внутрішніх 
викликів, втрату контролю над си-
туацією, неспроможність ефек-
тивно впливати на неї. Зокрема, 
це стосується неміжнародних 
збройних конфліктів (за визна-
ченням Міжнародного комітету 
Червоного Хреста), що відбува-
ються у Колумбії, Лівії, Сирії та 
періодично – в Ліберії. Відповідно 
до міжнародного гуманітарно-
го права ситуація на Донбасі 
світовими гравцями також роз-
глядається як «неміжнародний 
збройний конфлікт». Російська 
сторона офіційно не вступила 
у воєнні дії і всіляко заперечує 
військову присутність в Україні. 

Тим не менше, у вирішен-
ні української кризи США та 
ЄС змушені були зайняти про-
українську позицію. «Демократії 
не воюють», а Україна проде-
монструвала потужний рух до 
демократії, очищення від авто-
ритаризму та корупції. Іншим 
позитивним моментом є відсут-
ність в України територіальних 
претензій до сусідів, дотримання 

міжнародних зобов’язань. Захист 
принципів демократичного роз-
витку і змушує блок «США-ЄС» 
демонструвати солідарність з 
Україною, вводити санкції проти 
агресора.

На сьогодні по східному кордо-
ну України формується нова лінія 
поділу, що позначає межу демо-
кратичного та нео-тоталітарного 
світу, Європи та «Русского мира». 
Крах участі України у інтегра-
ційних проектах на території 
колишнього СРСР прискорює 
остаточний розпад СНД, підри-
ває перспективи Євразійського 
Союзу та ОДКБ (союзники не 
захотіли розподілити негативні 
наслідки санкцій проти РФ) а 
також наступної фрагментації 
Російської Федерації. Слід очі-
кувати, що Росія змушена буде 
діяти на близьких орбітах до 
Китаю, слідувати у фарватері 
його інтересів та поступово «роз-
чинятись» у них.

Одним із шляхів повернення 
ситуації до стабільного стану, 
виходу із хаосу, залишається 
опора на традиційні «полюси 
сили» – США з колом європей-
ських союзників, а також Китай. 

На думку З.Бжезінського, кон-
цепція багатополюсного світу 
на фоні нинішніх конфліктів не є 
виправданою, оскільки ці полюси 
демонструють різну потужність, 
різні інтереси. Тому умовний блок 
«США – КНР», виглядає найбільш 
прийнятним з точки зору нинішніх 
полюсів безпеки, оскільки існує 
можливість його неконфліктного 
співіснування.

Активний вплив на перебіг укра-
їнської кризи та хід збройного 
конфлікту на українському сході 

Нині США та ЄС 
демонструють 
певне послаблення 
та рух до 
занепаду перед 
обличчям нових 
геополітичних та 
внутрішніх викликів, 
втрату контролю 
над ситуацією, 
неспроможність 
ефективно 
впливати на неї.
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стали своєрідним превентивним 
кроком РФ з упередження влас-
ної кризи. Поступова ескалація 
конфлікту, аж до загрози пере-
ростання у повномасштабну 
війну, є по-суті інструментом 
шантажу Заходу з боку РФ та 
намагання позиціонувати себе як 
наддержава. Проте малоймовір-
но, що така стратегія матиме очі-
кувані керівництвом РФ наслідки.

З огляду на реалії в україно-
російських відносинах (анексія 
Криму з боку РФ та нав’язування 
Україні замороженого конфлік-
ту на Донбасі), Україна мала б 
запропонувати нові підходи та 
українську платформу діалогу.

4. Еволюція парадигми 
глобальної безпеки.  
від «безпеки існування» 
до «безпеки розвитку»

4.1. Післявоєнне мирне 
врегулювання світу: 
безпека існуючого 
порядку («безпека 
існування»)
Результатом післявоєнного 

врегулювання світу після Другої 
світової війни стало усвідомлення 
необхідності співпраці держав у 
забезпеченні миру та безпеки, 
вирішення нагальних міжнарод-
них проблем та конфліктів не-
воєнним шляхом. Глобальним 
інструментом підтримання миру 
стала Організація Об’єднаних 
Націй (ООН), статут якої був за-
тверджений у квітні 1945 року. Ідея 
цього об’єднання – не просто за-
безпечення миру, а й створення 
умов для недопущення агресії. 

Руйнація колоніальної системи 
та поява на мапі світу нових на-
ціональних держав посилювали 
роль та значення ООН.

Відповідно до Статуту керівни-
ми органами ООН є Генеральна 
Асамблея – збори всіх членів 
ООН щорічного скликання, де 
кожна країна має один голос, і 
Рада Безпеки, що складалася з 
5 постійних членів (СРСР, США, 
Великобританія, Франція і Китай) 
і 6 непостійних, що обираються 
Генеральною Асамблеєю. Рада 
Безпеки набувала права санкцій, 
блокади й застосування сили 
проти агресора. Кожний з по-
стійних членів Ради Безпеки мав 
право вето стосовно будь-якого 
рішення, що не відповідало його 
інтересам. Насправді право 
вето означало, що Рада Безпеки 
не могла вжити жодних заходів 
проти дій кого-небудь зі своїх по-
стійних членів.

Другим наслідком післявоєн-
ного врегулювання став біполяр-
ний світ, з домінуванням США 
та СРСР. Цей світ був конфрон-
таційний, мав чіткі лінії розподілу, 
сфери впливу. 

Стан «холодної війни» був при-
роднім порядком існування та-
кого світу. З одного боку – США 
і союзники, що закликали до 
об’єднання всіх демократичних 
сил світу, з іншого – тоталітарний 
СРСР та про-радянські режими. 

Відповідно, було оформлені 
військові альянси – НАТО (1949 рік 
утворення) та Варшавський до-
говір (1955 рік). Співіснування цих 
блоків в умовах «холодної війни» 
ґрунтувалося на політиці взаєм-
ного мілітарного «стримування» 
за рахунок «гонитви озброєнь». 
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Засобами такого стримування 
стали ядерні військові потенціали, 
розробка інших видів зброї ма-
сового ураження (хімічна, біоло-
гічна), нарощування загального 
воєнного потенціалу, підривна 
робота спеціальних служб, про-
паганда. 

Кульмінацією «холодної війни» 
була Карибська криза 1962 року, 
що поставила світ на межу гло-
бального ядерного конфлікту, і 
продемонструвала небезпеч-
ність двополюсної моделі без-
пеки.

Уроки Карибської кризи та 
«гонитви озброєнь», що висна-
жувала економічні потенціали 
держав, змусили основних світо-
вих гравців здійснювати поступові 
кроки на взаємне обмеження 
озброєнь та розповсюдження 
зброї масового ураження (про 
що була підписана низка дого-
ворів, зокрема договір 1968 року 
про нерозповсюдження ядерної 
зброї). Вихід з кризи двополюс-
ної моделі вимагав від сторін у 
якості взаємної гарантії і при-
пинення «гонитви озброєнь» та 
поступового зниження загального 
мілітарного потенціалу, а також – 
більш скоординованої взаємодії 
по впровадженню нових високих 
технологій у збройні потенціали, 
обмеження у виробленні та за-
стосуванні неядерних видів зброї 
масового ураження. 

Поліпшення міжнародного 
клімату та подолання кризових 
процесів у світовій економіці 
стимулювало економічні інтегра-
ційні процеси: дозволило при-
швидшити транснаціоналізацію 
світової економіки, стимулювало 
подальші технологічні прориви 

в провідних наукоємних сфе-
рах – мікроелектроніці, кос-
мічній техніці, зв’язку. Зокрема, 
поліпшення умов для розвитку 
економіки супроводжувалось 
активним розвитком створено-
го у Європі Спільного ринку як 
основи майбутньої Європейської 
Співдружності. 

Політичні та безпекові умови 
мирного співіснування та роз-
витку була покликана забез-
печити Нарада з безпеки та 
співробітництва в Європі 1972 
року (НБСЄ). Метою держав-
членів було визначення міжна-
родних стандартів поведінки 
держав-учасниць, зокрема у 
політичній та військовій сферах, 
повага до прав людини і свобод. 
У 1975 р. ухвалено Гельсінкський 
Заключний акт, що прийняття 
якого фактично завершило фор-
мування післявоєнного світу на 
принципах непорушності кор-
донів та мирного співіснування. 

Таким чином, післявоєнне мир-
не врегулювання світу відповідало 
меті мирного співіснування та 
взаємодії держав у межах їх на-
ціональних територій. Сутність 
«безпеки» зводилась до непо-
рушності кордонів, суверенітету 
держави, унеможливлення воєн-
них дій між сторонами-учасника-
ми Гельсінкського акту.

Без сумніву, прогресивний 
за тих умов крок з боку сторін 
протистояння стимулював еко-
номічний прогрес, заклав під-
валини майбутньої прискореної 
глобалізації світової економіки 
та формування нового світово-
го розподілу праці, прискорив 
макрорегіональну економічну 
інтеграцію. І водночас, консер-

Уроки Карибської 
кризи та «гонитви 
озброєнь», що 
виснажувала 
економічні 
потенціали 
держав, змусили 
основних світових 
гравців здійснювати 
поступові кроки 
на взаємне 
обмеження 
озброєнь та 
розповсюдження 
зброї масового 
ураження.
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вував можливості подальшої 
глобалізації, оскільки в умовах 
загостреної конкуренції за нові 
перспективні ринки та ресурси 
політики традиційної мілітарної 
сили, обмежена зобов’язаннями, 
почала підмінюватись більш гнуч-
кими засобами – культурними 
та інформаційними «війнами», 
активним використанням спецо-
перацій, зокрема, для стимулю-
вання внутрішніх «молекулярних 
конфліктів». Негнучкий старий по-
рядок балансу інтересів, закла-
дений ще у 70-ті роки 20 сторіччя, 
почав руйнуватись. А відповідно, 
і безпекові механізми не відпо-
відали потребам прискореного 
глобального розвитку.

4.2. Спроби формування 
нової парадигми безпеки. 
«Нове мислення»
Початок реформ 80-х років у 

колишньому СРСР, спричинений 
економічними негараздами у 
результаті «гонитви озброєнь» 
призвели до поступової руйнації 
біполярного світу. 

Постколоніальні країни, т.зв. 
«третій світ», суттєво збільшили 
кількість суб’єктів, що вимагали 
свого місця у світовій системі. 
Економічна система поступово 
відходила від наслідків «холодної 
війни», пожвавлювались міжна-
родні ринки. На фоні глобальних 
трансформацій відбуваються 
спроби створення моделей 
колективного управління розви-
тком, відходу від «політики сили» з 
притаманним їй антагоністичним 
світоустроєм. 

У парадигму подальшого роз-
витку міжнародних стосунків та 
у безпекову сферу вноситься 

поняття «нового політичного мис-
лення», що означає спільний 
розвиток на основі загально-
людських цінностей. Світ визна-
ється взаємозалежним, загрози 
світовому розвитку та стабіль-
ності – спільними. Це економічні, 
соціальні та екологічні пробле-
ми, що потребують об’єднання 
зусиль. До створення проекту 
нового, багатополярного і без-
печного світоустрою долучились 
Михайло Горбачов, Рональд 
Рейган, Раджив Ганді, Гельмут 
Коль. 

У міжнародних документах 
нове політичне мислення зна-
йшло відображення у амери-
кансько-індійській Делійській 
декларації про принципи віль-
ного від ядерної зброї та нена-
сильницького світу (Нью-Делі, 27 
листопада 1986 року). Згодом, 
у виступі М.Горбачова перед 
Генеральною Асамблеєю ООН 
7 грудня 1988 року була сформу-
льована пропозиція про розбу-
дову нового світового порядку на 
основі загальнолюдських ціннос-
тей та відмови від застосування 
сили та ідеологічних підходів. Це 
дало поштовх до дискусії в ооН 
щодо нової концепції побудови 
світу, знайшло відображення у 
Паризькій хартії. Президент США 
Рональд Рейган визначив нові 
підходи до світового розвитку як 
«початок «нової ери». 

Глобальна архітектура нової 
ери безпеки, базувалася на 
нових принципах, обумовлених 
логікою прогресу. Це – загаль-
нолюдські цінності, без’ядерний 
світ, роззброєння, відхід від дво-
полюсного світу до світу гло-
бального партнерства. Вищими 
цінностями визнавались людина, 
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її життя та її права. Мирне співіс-
нування передбачало відмову від 
усіх видів зброї масового ура-
ження, що робило неможливими 
війни, що загрожували існуванню 
цивілізації. Створювались умови 
для вільного обрання моделі роз-
витку кожною країною.

Романтизоване сприйняття «но-
вої ери» як нової світової епохи, де 
переміг ідеал свободи, на почат-
ку 90-х років ХХ століття знайшло 
своє відображення у роздумах 
Френсіса Фукуями про подаль-
шу долю світу («Кінець історії»).

Однак, подальші процеси 
в СРСР, Центральній Європі, 
Близькому Сході, Азії змінили 
баланс сил та змусили відтер-
мінувати плани створення ново-
го світу. З розпадом СРСР та 
радикальними змінами в Європі 
(об’єднання Німеччини, розпад 
Югославії та Чехословаччини) 
старий порядок, що ґрунтував-
ся на політиці роззброєння та 
Гельсінкських зобов’язаннях 1975 
року, був фактично зруйнова-
ний, а норми та зобов’язання 
мали лише номінальне зна-
чення. НБСЄ, трансформована 
у ОБСЄ, не спромоглася стати 
основою єдиної європейської 
системи безпеки.

Потребували визнання нові дер-
жави, нові кордони.

У Азії (Ірак, Афганістан), на 
Близькому Сході відбувались вій-
ськові конфлікти. Їх розв’язання 
відбувалось з позицій сили. 
Стратегія «стримування розвитку» 
відносно нових країн, що розви-
ваються, використовувалась все 
активніше.

Радикальні зміни на пострадян-
ському просторі та в Центрально-

Сх ідн ій  Європі  загострили 
конкуренцію за сфери впливу на 
континенті і фактично зупинили 
світовий діалог щодо майбутнього 
збалансованого світоустрою. Нові 
конфлікти і нові загрози стабіль-
ності, в першу чергу – в Європі, 
обумовили актуальність повер-
нення до старої, післявоєнної 
парадигми безпеки – «безпеки 
існування». 

Після розпаду Варшавського 
договору та зникнення з мапи 
СРСР, геополітичним та геоеконо-
мічним лідером світу ствердились 
Сполучені Штати Америки. На 
зміну двополярному світу прий-
шов однополярний світ – «Pax 
Americana», концепція якого від-
повідала перехідній моделі світу 
та новим загрозам: поширення 
тероризму, зокрема ісламсько-
го, мілітаризації країн третього 
світу, виникнення нових «гарячих 
точок» в Африці. 

Нова, конфліктна парадигма 
Самуеля Хантінгтона («Конфлікт 
цивілізацій») найбільше відпо-
відала інтересам та запитам 
оновленого світоустрою, хоча 
і піддавалась критиці прибіч-
никами «нового мислення». 
Ідеологічно спрощений концепт 
«війни цивілізацій» (як, до речі і 
попередній варіант «демокра-
тія проти комунізму») дозволяв 
країнам-лідерам знайти достат-
нє обґрунтування своїм інтер-
есам в інших регіонах світу, не 
торкаючись основ попередньо 
прийнятих норм недоторканості 
національного суверенітету, кор-
донів і т.д. 

Глибокі зміни світоустрою були 
відкладені, процес роззброєння 
обмежений лише скорочен-



Безпека

30

Частина 1

ням, реформи міжнародних 
структур заморожені. Блокова 
система військового балансу 
збереглась у загальних рисах, 
оскільки Росія та її союзники, 
створивши новий військовий блок 
в Євро-Азійському регіоні – ОДКБ, 
зберігали достатній воєнний по-
тенціал щоб протидіяти НАТО. 
Алгоритм «холодної війни» по-
ступово відтворювався у вигляді 
«прохолодної конкуренції», але 
з однією важливою відмінністю – 
низькою дієздатністю всієї заста-
рілої світової безпекової системи.

4.3 Кінець післявоєнного 
світоустрою та запит на 
нову архітектуру безпеки
Період «Pax Americana» був 

нетривалим. Глобальна еконо-
мічна криза, що розгорнулася 
наприкінці ХХ століття і триває 
до цього часу, стала складовою 
системної кризи однополюсного 
світоустрою і невирішених про-
блем побудови збалансованої 
моделі розвитку – багатополюс-
ного «нового світоустрою». Тому 
процес «нового світоустрою» 
відбувається стихійно, конфлік-
тно, без упорядкованого впливу 
міжнародних структур. 

ООН, ОБСЄ виявились відста-
лими, не готовими реагувати 
на зміни безпекової ситуації. 
Причиною цього, зокрема, є 
інтелектуальна криза еліт, що 
знаходились у полоні старих 
уявлень і не змогли, на відміну від 
попередників – світових лідерів 
80-х років, запропонувати світу 
колективну посткризову модель 
розвитку.

Основна конструкція міжна-
родних інститутів з підтримання 

безпеки дісталась нинішньому 
світовому порядку у спадок від 
біполярного світу. Основним за-
вданням їх діяльності у середині 
ХХ століття було запобігання но-
вому глобальному збройному 
конфлікту, з чим ця система 
більш-менш вдало впоралась. 
Водночас, вже у 60-70-х роках 
минулого століття стало зрозу-
міло, що для врегулювання регі-
ональних криз, навіть за участю 
наддержав, така конфігурація 
інститутів не пристосована. 

Неготовність реагувати на чис-
ленні виклики регіональних кон-
фліктів та криз стали ще більш 
очевидними у пострадянський 
період. Основним призначенням 
безпекових інститутів доби «хо-
лодної війни» з середини 90-х та 
у нинішній час здебільшого став 
політичний супровід військових 
кампаній. Їх роль у попередженні 
та врегулюванні міжнародних 
конфліктів та криз істотно зниже-
на, а в окремих випадках майже 
зведена до нуля. 

Превентивна дипломатія, як 
метод розпізнавання та раннього 
попередження ескалації кон-
флікту здебільшого підміняється 
превентивним застосуванням 
сили. При цьому необхідність 
отримання міжнародно-правової 
легітимності для силових акцій 
нерідко ігнорується. Навіть масш-
табні воєнні дії часто відбуваються 
поза рамками міжнародних без-
пекових інститутів, або навіть без 
огляду на їх позицію. Найбільш 
показовими прикладами стали 
застосування збройних сил НАТО 
у Югославії (1999 рік), операція 
США в Іраку (2003), які відбулись 
без відповідного мандату ООН. 

Превентивна 
дипломатія, 

як метод 
розпізнавання 

та раннього 
попередження 

ескалації 
конфлікту 

здебільшого 
підміняється 

превентивним 
застосуванням 

сили.
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Здатність інститутів безпеки ре-
агувати на виклики та приймати 
необхідні для стабілізації ситуації 
рішення часто блокуються на 
рівні Ради безпеки ООН. Широке 
використання права вето з боку 
постійних членів вводить РБ у стан 
політичного паралічу та перетво-
рює на майданчик для виголо-
шення пропагандистських заяв. 

Це досить чітко демонструє 
тривалий конфлікт в Сирії та ін-
тенсивне збройне протистояння 
в Україні. Політичні формули 
не спрацьовують, а легітимних 
механізмів колективного при-
мусового завершення бойових 
дій не існує.

Навіть під егідою міжнародних 
безпекових інститутів силові акції 
часто не досягають своєї мети. 
Навпаки, часто призводять до 
довготривалої деградації. Як про-
демонструвало міжнародне втру-
чання в Лівії, відсутність інструментів 
міжнародного пост-конфліктного 
врегулювання веде до відтворення 
конфлікту та його ескалації. 

На тлі зниження ефективності та 
впливовості глобальних інститутів 
безпеки загострюється проблема 
мілітаризації світу. Зокрема, все 
більш очевидними є ознаки почат-
ку нової «гонки озброєнь», в тому 
числі у її найбільш небезпечному 
ядерному компоненті. 

Нинішня система міжнародної 
безпеки майже не здатна ре-
агувати на кризи, ініціаторами 
яких виступають терористичні, 
екстремістські та фундамента-
лістські рухи. Допомога країнам 
у боротьбі із тероризмом та 
екстремізмом здебільшого від-
бувається у двосторонніх, або 
блокових форматах.

Інтенсифікуються регіональні 
інтеграційні проекти та ство-
рюються нові – БРІКС, ШОС 
та Митний союз, дискутуються 
євроатлантична економічна 
спільнота та інші. Між тим, низка 
нових національних держав, що 
утворились наприкінці ХХ сто-
ліття, опинились поза межами 
регіональної інтеграції, не мають 
потужних державних інституцій, 
погано інтегровані у економічні 
проекти. Вони локалізовані і 
вразливі, що потенційно може 
спричинити появу нових центрів 
нестабільності.

Внаслідок цього перехід до 
багатополюсного світу відбува-
ється на основі конфліктного 
розмежування на «світи» – єв-
роатлантичний/європейський (з 
тенденцією до об’єднання), – ро-
сійсько-євразійський – тихооке-
анський (з тенденцією зближення 
з євроатлантичним) – ісламсько-
близькосхідний – південноамери-
канський. І це лише початок. Нові 
центри впливу активно виборю-
ють ресурси розвитку. В умовах 
розгорнутої глобалізації на зміну 
боротьбі за території приходить 
боротьба за соціальний капітал 
і на цій основі – перерозподіл 
ресурсів і територій. 

Все частіше контроль над до-
ступом до ресурсів стає ін-
струментом для досягнення 
геополітичних цілей. Все більше 
ресурсів (і не тільки нафта та 
природний газ) починають ви-
користовуватись як важіль зо-
внішнього примусу. «Енергетичні» 
війни, обмеження на експорт 
стратегічних матеріалів (зокрема 
рідкоземельних металів), обме-
ження доступу до водних ресур-
сів, встановлення контролю над 
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ціноутворенням (утворення но-
вих сировинних картелів, тощо) 
та маніпуляції на сировинних 
ринках стали звичними явищем 
початку ХХІ століття.

Глобальний інформаційно-ко-
мунікативний простір поступово 
перетворюється на поле проти-
стояння сил, які конструюють 
образи майбутнього людства, 
використовуючи власні ідеологічні 
інструменти формування нового 
глобального світоустрою. 

Результатом цього протистоян-
ня стає ідеологічна контраверсія 
між ліберально-лібертарним та 
націонал-консервативним ба-
ченням моделей суспільної орга-
нізації. Ідеологія Вашінгтонського 
консенсусу та протиставлена їй 
ідеологія Пекінського консенсусу 
як перспективи глобального роз-
витку роблять неоднозначним 
бачення майбутнього в окремих 
країнах, спричиняють супер-
ечності в гуманітарній сфері. У 
суспільній свідомості населення 
і еліт актуалізуються мотиви та 
чинники до конфліктності. Це 
спричиняє дестабілізацію со-
ціокультурних процесів окремих 
країн та регіонів, руйнує основи 
традиційної суспільної рівноваги 
та цілісність культурних кодів со-
ціальної взаємодії. 

Суперечності між ідеологема-
ми та моделями глобального 
розвитку через глобальні інфор-
маційні засоби проектуються у 
національні інформаційні про-
стори, дезінтегруючи їх. 

В умовах такої дезінтеграції ви-
никають нові загрози: 

 ● формуються деструктивні 
щодо існуючого порядку со-
ціальні суб’єкти (мережеві 

спільноти, інформаційні 
терористи, хакери), 

 ● поширюються соціокультур-
ні деструктивні явища (по-
рнографія, інформаційне 
піратство, асоціальні та 
антигуманні цінності). 

 ● використовується кібер-
зброя як інструмент веден-
ня економічної боротьби, 
підриву безпеки держав (як 
інформаційної, так і безпо-
середньо функціонування 
сектору безпеки – бази 
даних, системи керування, 
тощо).

Ці нові феномени та чинни-
ки деструктивно впливають на 
соціокультурні уявлення людей, 
що призводить до делегітимації 
історично сталих структур соці-
альної взаємодії, яка є основою 
соціального порядку в окремих 
націях та державах. 

Як наслідок, у політико-правовій 
організації національних держав 
виникає аномія, розгортаються 
стихійні процеси культурної лока-
лізації, загострюються соціальні 
конфлікти на історичній, етнічній 
та соціокультурній основі. 

Інформаційно-культурна без-
пека національних спільнот в 
умовах глобального ідеологічно-
го конфлікту стає критичним чин-
ником їх подальшого існування, 
стає викликом безпеці розвитку, 
колективної та особистої безпеки 
людей. 

Таким чином, в умовах зрос-
таючих дисбалансів та протиріч, 
що накопичуються у світовій еко-
номіці та системі міжнародних 
відносин, виникають нові виклики 
на всіх рівнях: для глобальної, 
регіональної та національної 

У політико-правовій 
організації 

національних 
держав 
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безпеки. Зокрема, найбільш 
загрозливими бачаться наступні 
глобальні тенденції:

 ● загострення конфліктності 
у системі міжнародних від-
носин, зокрема у стосунках 
між «новими» та «старими» 
центрами глобального впли-
ву. Посилюються намагання 
нових центрів впливу кон-
вертувати зростання своєї 
економічної потужності у вій-
ськово-політичну могутність. 
Ці держави прагнуть до ство-
рення власних геополітичних 
«зон домінування», в яких 
можливості інших міжна-
родних акторів, в тому числі 
міжнародних безпекових 
інститутів, будуть обмежені. 
Після довгого періоду інтер-
націоналізації регулювання 
міжнародних відносин та 
делегування суверенітету 
на міжнаціональний рівень, 
спостерігається зворотній 
процес. Все очевиднішим 
стає прагнення окремих 
держав скоротити обсяг 
своїх міжнародно-право-
вих зобов’язань. Фактично, 
повернутись до системи 
міжнародних відносин у 
форматі «real politic», в якій 
основними акторами ви-
ступають суверенні держави 
і їх політичні об’єднання, а їх 
взаємодія відбувається на 
основі «проекцій сили». В 
результаті, напруження в усій 
системі міжнародних від-
носин зростає. Велика кіль-
кість середніх і малих країн 
опиняються під загрозою 
«примусового включення» 
до «зони домінування» більш 
потужного актора;

 ● відродження блокового 
принципу підтримання без-
пеки. На фоні формальних 
декларацій про відмову від 
блокового принципу забез-
печення безпеки розпочався 
процес активізації існуючих 
(НАТО, ОДКБ) та форму-
вання перспективних вій-
ськово-політичних альянсів. 
Виявляє себе тенденція до 
поступової трансформації 
регіональних економічних 
«клубів» у більш жорсткі 
політичні об’єднання з мілі-
тарною складовою (ЕС, 
ШОС). За таких умов, ри-
зики масштабного міжбло-
кового конфлікту істотно 
зростають;

 ● неефективність глобальної, 
регіональної та національ-
ної систем безпеки, руйна-
ція діалогових майданчиків. 
Більшість з існуючих між-
народних глобальних та 
регіональних інститутів під-
тримання безпеки (ООН, 
ОБСЄ) застарілі та не при-
стосовані до реалій пост-
біполярного, тим більше 
багатополярного світу. У 
пост-біполярному світі ці 
інститути продовжили своє 
існування виключно завдяки 
тому, що полюс, який зали-
шився, отримав можливість 
їх використання, причому в 
режимі ad hoc. Якщо забез-
печити легітимізуючі рішення 
не вдавалось (Югославія 
1999, Ірак 2003), таке рішен-
ня фактично ігнорувалось. 
Водночас, реформування 
міжнародних інституцій та 
становлення нових діало-
гових майданчиків (G-20) 
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затягувалось. За умов нее-
фективності багатосторон-
ніх інститутів підтримання 
безпеки та низької ефек-
тивності діалогу, ставка все 
частіше робиться на силові, 
зокрема, збройні методи 
реалізації зовнішньополі-
тичних цілей. Новий виток 
гонки озброєнь, актуалізація 
проблеми фактичного роз-
ширення «ядерного клубу» 
держав стає свідченням 
кризи в системі регулюван-
ня. Вірогідність збройних 
конфліктів, в тому числі із за-
стосуванням ЗМВ зростає;

 ● низька регуляторна ефек-
тивність міжнародного 
права. Принцип прийняття 
рішень ad hoc зруйнував 
міжнародно-правове поле 
регулювання конфліктів. 
Широкого розповсюдження 
набула практика «подвійних 
стандартів» та дуже широ-
кого тлумачення права на 
легітимне насилля. Загроза 
неможливості захистити 
свої законні інтереси у пра-
вовій спосіб, підштовхує 
малі та середні держави до 
пошуку більш впливових га-
рантів своє безпеки, в пер-
шу чергу за рахунок участі у 
військово-політичних блоках. 
Основний ризик полягає в 
тому, що за умов тоталь-
ного ігнорування правових 
принципів та низької ефек-
тивності глобальних струк-
тур підтримання безпеки, 
будь-який конфлікт може 
привести до «спрацювання» 
блокових гарантій безпеки. 
Із практичними наслідками 
такого розвитку подій люд-

ство вже двічі стикалось у 
минулому ХХ-му столітті;

 ● ускладнення, багатофак-
торність зовнішніх викликів 
та загроз для національної 
безпеки, що пов’язані із 
новими типами впливу на 
суспільство .  Основним 
об’єктом зовнішньої агресії 
постає соціальна організа-
ція суспільства в цілому, а 
не лише її політична скла-
дова (власне держава). 
Зокрема, зростають загро-
зи соціальної дезорганізації 
внаслідок інформаційно-
пропагандистських впливів, 
обмеження доступу до рин-
ків та ресурсів та стратегіч-
ної інфраструктури. 

5. Нові підходи до 
політики безпеки. 
висновки і рекомендації.
Перебіг конфліктів, війн ново-

го типу («гібридних», керованих 
ззовні «молекулярних» збройних 
конфліктів) свідчить про те, що 
у новій політиці безпеки гума-
нітарна складова виходить на 
передній план.

Геосоціокультурні стратегії 
впливатимуть на стан безпеки 
більше, ніж військові інструмен-
ти. «Геокультурні світи» ламають 
кордони не менш агресивно, 
ніж свого часу геополітичні сце-
нарії фізичного перерозподілу. 
Слабкі, нестійкі суспільства ста-
ють жертвами «молекулярних» 
збройних конфліктів, викорис-
товується тактика локалізації 
окремих соціальних груп з єдиної 
спільноти. Боротьба за Україну 
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стала лише одним із епізодів 
такого розподілу.

Зміна парадигми політики без-
пеки – від «безпеки порядку» до 
«безпеки розвитку» обумовлює 
мету. Боротьба за ресурси кон-
центрується на найголовнішому 
ресурсі – соціальному. А пере-
розподіл природних багатств, 
ринків та територій відбувається 
перш за все за рахунок спроекто-
ваної і керованої трансформації 
соціального простору, мен-
тальних та культурних перемог, 
створення компліментарних 
агресору нових спільнот. 

Сучасні суспільства-нації є 
відкритими для інформаційних 
впливів та мультикультурними – 
вони утворені представниками 
різноманітних етнічних, субкуль-
тур них та конфесійних спільнот. 
Така багатоманітність є джере-
лом як більшої різноманітності 
продуктивних сил, джерелом 
інновативності, так і джерелом 
загроз. За умов відсутності ефек-
тивної політики національної кон-
солідації створюються умови для 
культурно-інформаційної агресії, 
яка веде до розпаду політико-
правового порядку, що уособлю-
ється державною владою. 

Об’єктом агресії стає націо-
нальна консолідація населення 
навколо закріпленого у політико-
правових формах єдиного со-
ціального порядку відносин між 
групами людей, що складають 
національне утворення як ціле. 
Така консолідація досягається 
шляхом створення консенсусу 
на основі діалогу щодо мен-
тальних цінностей, носіями яких 
є населення. Інструментами 
консолідації виступають засо-

би інформаційного впливу на 
масову свідомість та концеп-
туального впливу на експертне 
середовище. основна мета 
впливу (агресії) – відторгнення 
образів єдності суспільства, 
порушення моделі консенсусу 
щодо багатоманітності цін-
ностей і норм, яка фактично 
присутня у будь-якому суспіль-
стві. Цей вплив здійснюється на 
концептуальному рівні шляхом 
нав’язування експертному се-
редовищу моделі монокультур-
ної або моноетнічної держави, на 
рівні масової свідомості – через 
абсолютизацію значення відпо-
відних форм суспільної органі-
зації на прикладах давнини або 
сьогодення. Унеможливлення 
консенсусу веде до відторгнен-
ня населенням сформованого 
соціального порядку, відкидання 
легітимації законів та суб’єктів по-
літичного життя. Створюється стан 
суспільного життя, за якого норми 
закону і норми моралі починають 
суперечити та взаємовиключати 
одні одних. 

Це здійснюється шляхом штуч-
ного виділення певної системи 
цінностей як найбільш значущої 
з точки зору практик політичного 
управління і культурного розви-
тку – тобто ідеологізації одного 
з сегментів багатоманітного 
культурного поля, яким живуть на-
роди, що об’єднані в єдину на-
цію. За таких умов інші системи 
цінностей (які завжди співіснують 
у суспільстві) маргіналізуються 
та стають матеріалом для по-
будови альтернативних ідеоло-
гічних конструктів, які починають 
мотивувати політичну діяльність 
окремих людей та їх груп. Для 
ведення війни створюється аль-
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тернативний варіант історичної 
пам’яті, що позиціонується за-
собами інформаційного впливу 
як приклад та практична основа 
вирішення будь-яких соціальних 
суперечностей. 

Таким чином, нав’язаний на 
концептуальному рівні прин-
цип побудови монокультурного 
національного середовища в 
умовах сучасних суспільств стає 
загрозою національної єдності 
і основою локалізації та наступ-
ного сепаратизму. 

За умов унеможливлення під-
тримання соціального порядку 
шляхом прямого насильства над 
великими групами населення, 
створений штучний ідеологічний 
розкол в суспільстві стає як умо-
вою делегітимації існуючого со-
ціального порядку, так і хаотизації 
суспільства в цілому. Задані на 
основі альтернативних моделей 
історичної пам’яті та символічних 
засобів презентації образів сус-
пільних груп моделі політичного 
устрою, орієнтовані на зовнішніх 
суб’єктів, стають основою побу-
дови нового соціального порядку 
як виходу з стану хаосу. 

Внаслідок цього утворюється 
новий порядок відносин в сус-
пільстві, орієнтований на легіти-
мацію впливу інших суб’єктів, а 
зрештою, і закріплення їх у по-
літико-правових формах життя 
нового суспільства. 

Умовою утримання сучасного 
суспільства в наш час стають:

 ● здатність до бачення куль-
турних відмінностей різних 
груп населення;

 ● конструювання символіч-
ного представництва куль-
турних інтересів цих груп в 

політико-правовому про-
цесі життя нації; 

 ● культивування в суспільстві 
цінностей багатоманітності 
і політичних практик, орієн-
тованих на діалог як основу 
суспільного порядку. 

Механічно, засобами зброї та 
техніки країну (територію, насе-
лення) вже не можна захистити. 
Є запит на соціокультурне про-
ектування.

висновки та рекомендації:
«Українське питання» та за-

гострення міжцивілізаційної кон-
фліктності, є випробуванням як 
для країн-світових лідерів, так і 
для країн, так чи інакше втягнутих 
у вирішення української кризи, 
а також міжнародних інститутів.

Україна – країна, територі-
альну цілісність і державний 
суверенітет якої гарантували 
США, Франція, Великобританія і 
Російська Федерація. Внаслідок 
агресії Росії в Криму, а згодом 
– на сході України, зруйнована 
система міжнародних договорів, 
післявоєнна система безпеки, 
знову виникли лінії поділу в Європі.

Загострилась проблема неви-
знаних територій – Придністров’я, 
Абхазії, Південної Осетії, ЛНР/
ДНР – так званої «Новоросії».

Позиціонування країн по україн-
ському питанню розділило світ на 
дві опонуючі групи – Росія – США 
і союзники, що використовують 
воєнну риторику. 

Україна стала уособленням 
загрози світової війни та викли-
ком світовому порядку. Україна 
сьогодні ризикує перетворитись 
на простір нового геополітично-
го розколу в центрі континенту. 
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Подальша ескалація конфлікту 
та неспроможність провідних 
держав забезпечити його по-
літичне врегулювання, поверне 
ситуацію на континенті до часів 
«холодної війни». Ризики масш-
табного збройного конфлікту в 
регіоні за участі «ядерних дер-
жав» істотно зростуть. 

Процес становлення нового 
багатополюсного світоустрою 
відбувається стихійно, конфлік-
тно, без упорядкованого впливу 
міжнародних структур. ООН, 
ОБСЄ виявились не готовими 
реагувати на зміни безпекової 
ситуації. Однією з причин цього 
є інтелектуальна криза еліт, що 
знаходились у полоні старих 
уявлень і не змогли запропону-
вати світу колективну посткризову 
модель розвитку. 

виходячи з цих позицій варто 
запропонувати наступні підходи 
до нової політики безпеки 

1) Логіка світового розвитку 
вимагає напрацювання нових 
принципів та підходів до забез-
печення міжнародної безпеки на 
глобальному, регіональному та 
національному рівнях. Зокрема, 
в сучасних умовах ефективність 
нової системи забезпечення без-
пеки буде високою, у випадку 
якщо поряд з вже утвердженими 
міжнародними принципами 
і нормами, що знайшли своє 
відображення у статутних доку-
ментах ООН та Заключному акті 
Гельсінської наради, її діяльність 
спиратиметься на такі принципи: 

 ● Імперативність (міжнарод-
ного права) – укріплення 
ролі міжнародного права в 
регулюванні діяльності всіх 
суб’єктів міжнародних від-

носин шляхом посилення 
відповідальності за пору-
шення його норм (розши-
рення «санкційної» частини 
норм) та неухильності ви-
конання зобов’язань всіма 
учасниками міжнародно-
правових угод;

 ● Інклюзивність (залученість) – 
розширення числа суб’єктів 
міжнародних відносин у 
розробці та прийнятті рі-
шень, спрямованих на за-
безпечення колективної 
безпеки;

 ● Пропорційність – співстав-
ність методів та практик 
глобального застосування 
примусу у разі виникнення 
викликів і загроз, які поста-
ють для безпеки кожного 
окремого учасника міжна-
родних відносин;

 ● Персоніфікація відпові-
дальності – забезпечення 
карної відповідальності для 
керівництва держав, яке 
приймає завідомо проти-
правні рішення по відно-
шенню до інших суб’єктів 
міжнародного права.

 ● Захищеність соціального 
розвитку – шляхом розши-
рення регуляторних функцій 
міжнародного права на за-
грози та виклики для соціаль-
ної стабільності суспільств.

У практичні площині ці прин-
ципи можуть бути втілені у життя 
за рахунок, в тому числі таких 
заходів.

На концептуальному рівні:
 ● Ствердження концеп-

ту «безпеки розвитку», в 
основі якого – ідея створен-
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ня та забезпечення умов 
неконфліктного розвитку 
суспільства, держави, між-
державного об’єднання. 
«Безпека розвитку» на на-
ціональному рівні означає 
орієнтацію суспільства на 
гармонізацію соціальної 
структури, пріоритетний 
розвиток інфраструктури 
життєзабезпечення, ство-
рення єдиного національно-
го гуманітарного простору, 
що убезпечує від внутрішніх 
соціокультурних конфліктів, 
забезпечення високої якості 
життя та подолання антаго-
ністичної соціальної нерівно-
сті, створення стимулів для 
безперервного технологіч-
ного оновлення на основі 
забезпечення доступності 
передових технологій на 
світовому ринку. 

 ● «Діалог культур» як пара-
дигма розвитку світової 
цивілізації. Інституалізація 
діалогу через розвиток нових 
функцій та можливостей 
міжнародних організацій 
(глобальних, регіональних).

 ● Сталий розвиток як гло-
бальний підхід до моде-
лювання національних та 
регіональних економік (еко-
номік регіональних між-
державних економічних 
об’єднань), екологізація 
економік та впровадження 
динамічних моделей еконо-
мічного розвитку «в умовах 
клімату, що змінюється»;

 ● Демілітаризація світу , 
глобальна програма по-
етапного роззброєння, 
включаючи обмеження и 

майбутню відмову від ядер-
них збройних технологій та 
заборону впровадження і 
використання інших видів 
зброї масового ураження 
(включаючи пост-мілітарні 
технології – геотектонічну, 
біологічну, тощо).
На інституційному рівні:

 ● реформування ооН, ради 
Безпеки ооН. Зокрема, 
розширення числа постій-
них членів Ради Безпеки за 
рахунок включення (із засто-
суванням гнучких, ступінча-
тих механізмів) до її складу 
Індії, Бразилії, ФРН та введен-
ня інституту колективних чле-
нів в особі Ліги Арабських 
держав, Африканського 
Союзу. Розширення по-
вноважень Генеральної 
Асамблеї ООН. Наділення 
її правом подолання вето, 
накладеного в СБ ООН, 
голосуванням 2/3 від загаль-
ної кількості держав-членів 
ООН на спеціальній Сесії 
Генеральної Асамблеї. 
Посилення імперативності 
Резолюцій ГА ООН.

ООН має бути наділена нови-
ми, дієвими регуляторами впливу 
на забезпечення стабільного роз-
витку багатополярного світу:

1) Посилення глобальної ін-
формаційної безпеки на основі 
усвідомлення спільності загроз 
інформаційному і культурному 
простору людства, відсутності 
гарантій для будь-якої національ-
ної спільноти. Необхідним стає 
забезпечення екології інфор-
маційного простору людства. 
Зокрема, шляхом прийнят-
тя відповідної Конвенції ООН. 
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Регулятори розвитку глобально-
го інформаційного простору 
(моніторинг та імперативний 
контроль за використанням ме-
реж інформаційного контролю, 
регулювання розповсюдження 
культурно-провокаційного та 
аморального контенту, форму-
вання єдиної системи культур-
но-освітніх ресурсів як основи 
універсальної «відкритої освіти»). 
Безпекові механізми запобігання 
та боротьби з кібер-злочинністю 
та кібер-тероризмом (що має 
бути порівняно до військової агре-
сії та збройного тероризму);

2) Запобігання конфліктів на 
етно-культурному, історично-
му чи конфесійному підґрунті 
через створення механізму опе-
ративного діалогу ООН (з відо-
браженням в міжнародному та 
національному праві). 

3) Збереження та доступність 
культурної спадщини, розши-
рення фінансових та регулятор-
них можливостей ЮНЕСКО.

4) Колективний механізм 
контролю та санкціонування 
використання ядерних тех-
нологій (зброя, енергетика), 
унеможливлення одноосібного 
рішення щодо використання 
ядерної зброї чи розповсюдження 
ядерної технології для усіх без ви-
ключення країн;

5) глобальні механізми контр-
олю за функціонуванням «кри-
тичної інфраструктури», що 
забезпечують системи життєза-
безпечення на національному 
рівні (дотримання стандартів 
безпеки, захист, механізми ре-
акції на загрози). Енергетична 
інфраструктури, транспортні 
вузли стратегічного значення, вод-

ні ресурси та інфраструктура їх 
використання тощо

6) розширення повноважень 
Міжнародного Суду ооН у гаазі. 
Забезпечення міжнародно-пра-
вового закріплення його рішень 
у вигляді Резолюцій СБ ООН, 
міжнародно-правових Угод та 
Конвенцій. Надання Суду повно-
важень своїм рішенням вводити 
запобіжні і примусові заходи 
під час розгляду збройних між-
державних конфліктів (введення 
миротворчого контингенту ООН, 
міжнародної адміністрації на 
спірних територіях). Видатки 
необхідні для виконання рішення 
будуть стягуватись із сторони, 
яка буде визнана агресором за 
рішенням Суду.

7) Прийняття Конвенції ооН 
щодо порядку набуття статусу 
та міжнародно-правових гаран-
тіях для постійно нейтральних 
держав. Зокрема, включення 
норм щодо автоматичного вве-
дення міжнародних санкцій по 
відношенню до агресора з боку 
всіх учасників Конвенції.

8) Забезпечення міжнародно-
правового регулювання спе-
ціальними Конвенціями ооН 
питань доступу до базових ре-
сурсів (вода, енергія, продо-
вольство). А також конкретизації 
міжнародно-правового режиму 
доступу до ресурсів, що знахо-
дяться поза зонами національно-
го суверенітету, такі як Арктика, 
Антарктика, дно морів і океанів. 
Встановлення режиму відкритого 
доступу та зняття обмежень для 
трансферту «зелених» технологій. 

9) Прискорення реалізації 
Міжнародної ініціативи прозорос-
ті видобувних галузей (Extracting 
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International Transparency Initiative), 
що передбачає оприлюднення 
фінансових платежів компаній, 
насамперед до державних бю-
джетів, що дозволить контролю-
вати природні ресурси як світовій 
громадськості так і міжнародним 
організаціям. Безпосередньо конт-
роль за імплементацією стандар-
тів EITI в своїх країнах здійснюється 
через коаліцію неурядових органі-
зацій «Публікуй, що платиш», куди 
входить Transparency International, 
Revenue Watch Institute, Open 
Society Institute, Global Witness, 
Oxfam.

10) Посилення міжнародного 
нагляду над діяльністю глобаль-
них корпорацій міжнародних 
картелів, трестів та синдика-
тів, в тому числі у фінансовій 
сфері. Зокрема, розширення 
повноважень Світового банку 
шляхом делегування йому на-
глядових функцій над діяльністю 
глобальних фінансових установ. 
Утворення та нормативно-право-
ве забезпечення діяльності нових 
спеціалізованих наглядових орга-
нів при ООН.

*****
На регіональному рівні (в Європі) 

одним із найбільш актуальних 
питань є реформування оБСЄ. 
Формування нової архітектури єв-
ропейської безпеки має здійсню-
ватись таким чином, щоб права 
на безпосередній контроль над 
озброєннями, військовими техно-
логіями, застосуванням збройних 
сил були передані під широкий 
«колективний суверенітет», яким 
має бути наділена ОБСЄ.

Зокрема, пропонується:
1) реформування оБСЄ з ме-

тою перетворення в організацію 

з про-активними безпековими 
функціями, що дозволить поєд-
нати інтереси держав-учасниць, 
які є членами діючих військо-
во-політичних блоків, прово-
дять позаблокову політику та є 
нейтральними. Формування 
об’єднаних військових сил ОБСЄ, 
здатних локалізувати та долати 
конфлікти регіонального рівня. 

2) Наділити організацію правом 
на превентивну воєнну допомо-
гу країні-учасниці колективними 
збройними силами у разі заявки 
про допомогу;

3) Формування механізму за-
безпечення «колективного су-
веренітету» для країн-учасниць, 
що означає вирішення конфлік-
тних територіальних проблем 
(регіоналізація, спірні території, 
самовизначення спільнот) лише 
на основі консенсусного рішен-
ня членів ОБСЄ.

4) Створення системи моні-
торингу та контролю за мілі-
таризацією новітніх «цивільних» 
технологій, наукових винаходів з 
метою обмеження можливостей 
їх впровадження в сфері озбро-
єнь (можливо, доцільно напра-
цьовувати такий механізм з ООН).

5) Формування системи ГІС-
моніторингу (космічні технології 
спостереження за поверхнею 
Землі) воєнної, інфраструктурної 
та екологічної безпеки на конти-
ненті при ОБСЄ. Створення при 
ОБСЄ міжнародної інтелектуаль-
ної мережі дослідницьких центрів 
з безпекових питань.

Ключовим для перезаванта-
ження оБСЄ має стати новий до-
говір про безпеку на континенті. 
Дискусія та підготовка такого 
договору має бути розгорнута 
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вже у 2014 році, підставою для 
якої є виклик, породжений укра-
їнською кризою. 

На майбутнє модель оБСЄ 
може бути запроваджена на 
рівні макро-регіонів світу з од-
ночасним створенням системи 
комунікацій та субординації з 
ооН та радою Безпеки ооН.

*****
Для українського проекту на-

ціональної безпеки на першому 
плані – завдання консолідації 
української спільноти навколо 
визначеного, прийнятного для 
більшості активного населення 
проекту розвитку, збережен-
ня та розвиток людського по-
тенціалу. В короткотерміновій 
перспективі – досягнення загаль-
нонаціонального примирення та 
забезпечення громадянського 
миру, збереження соціальної та 
територіальної єдності України, 
про-активна політика «зворотньої 
інтеграції» АР Крим до України. 

Врівноваження стосунків з РФ, 
перегляд концепту «стратегіч-
ного партнерства» – на користь 
«економічного партнерства» 
(від антагонізму до конкуренції). 
Формування нової договірної бази 
в стосунках сусідства Україна-РФ, 
подолання конфліктогенного ха-
рактеру в стосунках, припинення 
«інформаційної війни».

Важливою складовою політики 
безпеки в короткотерміновій 
перспективі є завершення про-
цесу підписання угоди про асо-
ційоване членство та зону вільної 
торгівлі Україна-ЄС, та ініціації 
плану підготовки України до по-
вноцінного членства України в 
ЄС із погодженим календарним 

планом і програмою глибокої 
модернізації України. 

В основу внутрішньої політики 
безпеки має бути покладена 
геосоціокультурна стратегія та 
створення ефективного сектору 
безпеки, здатного реагувати на 
поточні виклики (територія, вну-
трішні конфлікти) та інтегрованого 
в регіональні безпекові системи в 
Європі як невід’ємної складової.

1) В пост-конфліктний період – 
прискорений розвиток єдиного 
національного гуманітарного 
простору (інформаційна, куль-
турна, освітня складові);

2) Створення нової концепту-
ально-програмної бази розвитку 
національного сектору безпеки і 
оборони (Стратегія національної 
безпеки, програмні документи 
розвитку ЗС, правоохоронних 
органів, тощо. Оновлення законо-
давства, посилення координуючої 
та контролюючої роли РНБО). 
Глибока реформа сектору без-
пеки і оборони (збройні сили, роз-
відувальні органи, спецслужби, 
правоохоронні органи). Важливий 
акцент у реформі збройних сил 
– визначення спеціалізації підроз-
ділів ЗС, що будуть складовою 
миротворчих сил ОБСЄ та ООН, 
розвиток цієї спеціалізації на 
майбутнє. Комплексний підхід 
при реформуванні ЗС та націо-
нального ОПК.

3) Співпраця та взаємодія з 
НАТО та ОБСЄ за окремими про-
грамами, що гарантують колек-
тивну підтримку у разі виникнення 
нових військових загроз;

4) Просування української ініці-
ативи щодо подальшого розвитку 
глобальних та регіональних сис-
тем безпеки.
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мирний план: 
«перезавантаження» (і)

лютий 2015

Збройний конфлікт на Донбасі 
ставить під удар стабільність 
світоустрою. Інтернаціоналізація 
цього конфлікту може пере-
творитися на масштабну єв-
ропейську війну, в якій не буде 
переможця. 

Подальша ескалація зброй-
ного конфлікту може призвести 
до нових потрясінь в Україні та 
кризи її державності. Саме тому 
праві ті, хто вважають що в цього 
конфлікту немає і не може бути 
воєнного рішення. Заклик до по-
літичного врегулювання конфлікту 
є у документах і заявах ЄС, ПАРЄ, 
представників НАТО та ОБСЄ, 
лідерів держав що підписали 
Будапештський меморандум, 
усіх держав-партнерів України.

За час конфлікту, на Донбасі 
зміцнився озброєний сепара-
тистський рух, що має зовніш-
ню підтримку з боку Російської 
Федерації (воєнна та матеріаль-
на допомога, жива сила, дипло-
матія, пропаганда).

Згідно до останніх документів 
ПАРЄ, сепаратисти називаються 
«стороною» (а саме, резолюція 
№ 2034, п.8). Це відображає нову 
політичну реальність, пов’язану з 

початком «мінського процесу» 
переговорів повноважних сто-
рін, та прийняттям так званого 
«мирного плану», якого, на жаль, 
сторони не дотримувались. 

Варто констатувати, що не-
ефективність переговорного 
процесу на високому рівні (так 
званий «норманський» та «же-
невський» формати) викликана, 
перш за все, відсутністю дієз-
датної переговорної основи на 
рівні безпосередніх учасників 
конфлікту.

Поді ї  січня 2015 року, що 
пов’язані з сильною ескалацією 
збройного протистояння і фак-
тичним зривом «мінського проце-
су», вказують на те, що конфлікт 
переходить в фазу фронтальної 
війни і може вийти з-під контролю 
всіх учасників. 

Вже зараз бойові дії призвели 
до гуманітарної катастрофи: ти-
сячі жертв серед мирного насе-
лення, більше мільйона біженців, 
зруйновані десятки населених 
пунктів та інфраструктура ре-
гіону, планомірно знищуються 
економічні та соціальні об’єкти.

Голод, холод, злидні, безро-
біття, насильство і кримінальне 
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свавілля, страх і відчай мирних 
громадян – це нова реальність 
на Донбасі, породжена війною.

У цій критичній ситуації не-
о б х і д н о  з а б е з п е ч и т и  т р и 
взаємозв’язаних умови подо-
лання конфлікту:

По-перше, забезпечити діалог 
і переговорний процес на двох 
рівнях одночасно – національ-
ному (за участю конфліктуючих 
сторін) і міжнародному.

По-друге, організувати між-
народну миротворчу місію, що 
гарантуватиме дотримання умов 
досягнутого миру на перехідний 
період, який буде визначений 
новим мирним планом.

По-третє, широкий національ-
ний діалог про умови та перспек-
тиви забезпечення суверенітету, 
цілісності та єдності країни, роз-
виток місцевої демократії на 
базі самоврядування, посилення 
гарантій громадянських прав і 
свобод.

Війна має бути зупинена. Мир, 
компроміс, відновлення нор-
мального життя регіону і всієї 
країни – це ті цілі, які можуть 
об’єднати всіх українців і зупини-
ти катастрофу, що насувається.

Для забезпечення нового миру 
необхідні такі кроки.

Перше. Створення нового, 
«пост-мінського» переговорного 
формату. Сторони перегово-
рів – уповноважені представ-
ники Президента, парламенту 
та уряду України, керівництво 
Донецької та Луганської облас-
тей (держадміністрації, місцеве 
самоврядування), уповноважені 
представники самопроголо-
шених ДНР і ЛНР, дипломатичні 

представники РФ та ЄС, уповно-
важена місія ОБСЄ, спеціальний 
представник ООН. Завдання 
нової переговорної групи – роз-
робка конкретного плану кро-
ків щодо припинення вогню, 
забезпечення гуманітарного 
перемир’я, звільнення полоне-
них, затвердження гарантованої 
лінії розмежування. План кроків 
також повинен включати заходи з 
гуманітарної підтримки населен-
ня, відновлення господарських 
об’єктів та інфраструктури, до-
помоги та підтримки біженців. 
План повинен припускати пере-
хідний період мінімум три місяці.

Місцем роботи групи може 
бути визначений населений 
пункт України, який буде визна-
ний сторонами як безпечний та 
компромісний.

Одночасно, для організації 
системної роботи з територіями, 
що постраждали від конфлікту, 
необхідний окремий комітет 
Верховної Ради з відродження 
територій, що постраждали від 
збройних конфліктів.

Друге. Міжнародний перего-
ворний формат у складі України, 
країн-гарантів безпеки України 
(підписанти Будапештського 
меморандуму), Європейського 
Союзу, та за участі міжнарод-
них організацій – ООН і ОБСЄ. 
Завдання переговорів – гарантії 
миру і безпеки України, в контек-
сті підготовки та реалізації нового 
мирного плану.

Третє. Створення українсько-
російської комісії з врегулювання 
прикордонних проблем за посе-
редництва ОБСЄ. Відповідно до 
термінів нового мирного плану, 
повинні бути забезпечені: контр-

План кроків 
також повинен 
включати заходи 
з гуманітарної 
підтримки 
населення, 
відновлення 
господарських 
об’єктів та 
інфраструктури, 
допомоги та 
підтримки біженців. 



Безпека

44

Частина 1

оль україно-російського кор-
дону, заходи щодо повернення 
громадян РФ, які беруть участь 
у конфлікті на Донбасі, в Росію, 
припинення поставок військової 
техніки та боєприпасів в зону 
конфлікту.

четверте. Термінове прове-
дення сесії (засідання) ОБСЄ, яка 
повинна стати організатором і 
координатором у реалізації ми-
ротворчої місії в зоні конфлікту 
(лінія розмежування, прикор-
донна лінія Україна-РФ). В якості 
безпосередніх учасників можуть 
бути залучені члени ОБСЄ з чис-
ла нейтральних і позаблокових 
країн.

Для забезпечення такої мі-
сі ї  пропонується  прийняти 
Програмну Заяву ОБСЄ з укра-
їнського питання. В цій Заяві ма-
ють бути закладені нові завдання 
місії ОБСЄ як єдиної міжнародної 
організації з безпеки в Європі, що 
користується довірою і здатна 
стати основою оновленої євро-
пейської архітектури безпеки.

П’яте. Необхідно провести 
ретельне міжнародне розсліду-
вання всіх фактів військових зло-
чинів проти мирних мешканців 
Донбасу. З цією метою має 
бути створена спеціальна ко-
місія Верховної Ради, яка разом 
з представниками країн-членів 
ОБСЄ забезпечить об’єктивне і 
чесне розслідування ВСІХ військо-
вих злочинів.

Шосте. Одночасно з вста-
новленням миру, необхідно 
створити широку раду щодо 
Донбасу, куди увійдуть представ-
ники місцевого самоврядуван-
ня, громадських організацій та 
бізнес-асоціацій, представники 

різних фракцій Верховної Ради, 
моральні авторитети. Мета такої 
Ради – розробити довгострокову 
програму розвитку Донбасу, 
організувати широкий діалог як в 
самому регіоні, що постраждав 
від конфлікту, так і між іншими 
регіонами України.

Сьоме. За фактом встановлення 
миру – проведення Національного 
форуму єдності, в якому візьмуть 
участь представники місцевого са-
моврядування усіх регіонів України, 
представники парламентських 
фракцій, Глава держави. Мета 
Форуму – досягнення згоди з про-
блем реформи самоврядування 
та адміністративно-територіаль-
ного устрою України. Підсумки 
роботи Форуму можуть бути 
відображені в Конституційному 
Маніфесті, який поклав би по-
чаток новому конституційному 
процесу в Україні.

восьме. Найважливішою умо-
вою миру і безпеки є відновлення 
довіри та ділових відносин між 
Україною, ЄС і РФ. Зняття санкцій, 
нормалізація економічних відно-
син, формування нової договір-
ної бази відносин вимагає нового 
постійно діючого переговорного 
формату Україна-ЄС-РФ. Цей 
формат може бути створений 
як постійно діюча тристороння 
депутатська комісія за підтримки 
тристоронньої експертної групи.

Діалог про майбутнє України 
стане можливий лише за умови 
миру. Ці кроки дозволять нам 
зупинити війну, зберегти тисячі 
життів наших співвітчизників, по-
вернути мир Україні і Європі, і 
почати серйозний діалог про те, 
як жити далі в єдиній країні.
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резюме
І

Консолідація України передба-
чає єднання української нації на 
основі нового Конституційного 
процесу. Його результатом має 
стати подолання кризи дер-
жавності шляхом оформлення 
нового Суспільного договору 
(нової Конституції). Цю місію 
мають виконати Всеукраїнські 
Конституційні Збори. 

Впорядкування владних від-
носин та функцій органів влади 
має важливе, але не ключове 
значення. Головні акценти необ-
хідно зробити на розширенні 
та захисті громадянських прав 
і свобод, розвитку інститутів са-
моврядності нації, нового тери-
торіально-адміністративного 
облаштування країни. Новий 
Суспільний Договір має забез-
печити гарантії прав власності, 
економічної активності, спра-
ведливий розподіл суспільних 
ресурсів, права меншості та 

можливостей вирішення всіх видів 
конфліктів інтересів у законний 
спосіб. 

ІІ
А д м і н і с т р а т и в н о -

територіальна реформа та 
створення функціональних регі-
онів (земель) дозволить провести 
децентралізацію влади та посили-
ти місцеві громади, виключивши 
будь-яку можливість федера-
лізації 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 лан-
кою між системою місцевого 
самоврядування та системою 
державного управління. За зго-
дою з урядом функціональні ре-
гіони зможуть розробляти плани 
стратегічного розвитку в рамках 
країни, зберігаючи культурні та 
інші традиції, визначаючи еконо-
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мічну специфіку та пріоритети. 
Як наслідок, буде оптимізовано 
управління територіями та сфор-
мовано багатомірну самовряд-
ність, що враховуватиме потреби 
і особливості кожної території. 

ІІІ
Розвиток муніципальної еконо-

міки в Україні має стати скла-
довою економічних реформ 
та політики децентралізації. 
Муніципальна економіка надає 
більше можливостей територі-
альним громадам у виборі ін-
струментів для вирішенні завдань 
місцевого розвитку. Органи 
самоврядування зможуть здій-
снювати принципово нові види 
діяльності та стимулювати еконо-
мічну активність на місцях.

ІV
Ре-індустріалізація надасть 

Україні можливість залишитися 
«в клубі» розвинених індустріаль-
них та постіндустріальних кра-
їни. Це можливо, в першу чергу, 
у рамках співпраці з глобальним 
капіталом та провідними ТНК 
світу. Прихід компаній світових 
лідерів в українську економіку 
надасть поштовх для технологіч-
ної модернізації, освоєння нових 
виробництв, забезпечить збе-
реження 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, еконо-

мічних, політичних та військових 
ризиків вимагає формування 

та реалізації більш зваженої со-
ціальної політики. Нова соціальна 
політики має забезпечити новий 
соціальний баланс для інтеграції 
українського суспільства та по-
передження загрози соціального 
вибуху в умовах зменшення ролі 
мобілізаційних чинників війни на 
тлі збільшення соціального на-
пруження.

VІ
Політика мирного розвитку 

передбачає радикальну пе-
реоцінку поняття культури та 
значення гуманітарних факто-
рів. Культурна та гуманітарна 
політика повинна стати клю-
човим інструментом розвитку 
креативного потенціалу нації, 
утвердження моделі сталого та 
інноваційного розвитку країни, 
забезпечення соціальної єд-
ності, національної консолідації 
на основі спільного бачення 
цінностей та спільного образу 
майбутнього. 

Входження України в євро-
пейський культурний, освітній та 
інформаційний простір перед-
бачає прийняття Національної 
програми розвитку креативної 
економіки та сектору національ-
них 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, міждер-
жавного об’єднання. На націо-
нальному рівні – це орієнтація 
суспільства на гармонізацію 
соціальної структури, пріоритет-
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ний розвиток інфраструктури 
життєзабезпечення, створення 
єдиного національного гумані-
тарного простору, що убезпечує 
від внутрішніх соціокультурних 
конфліктів, забезпечення висо-
кої якості життя та подолання 
антагоністичної соціальної не-
рівності, створення стимулів для 
безперервного технологічного 
оновлення. 

Формування нової архітектури 
європейської безпеки має здій-
снюватися таким чином, щоби 
права на контроль над озброєн-
нями, військовими технологіями, 
застосуванням збройних сил 
було передано під широкий «ко-
лективний суверенітет», яким має 
бути наділена оновлена ОБСЄ.

1. Новий конституційний 
процес
Конституційний лад України 

систематично послаблювався з 
2007 року. Вільне трактування по-
ложень Основного Закону, зміна 
діючих конституційних норм у не-
конституційний спосіб призвели 
до руйнування правового поля 
та де-сакралізації Конституції як 
суспільного договору. Наслідком 
цього стало відчуження громадян 
від держави. 

За таких умов Україна по-
требує оформлення нового 
Суспільного договору шляхом 
скликання Конституційних Зборів. 

Конституційна реформа має 
стати ключовим фактором вре-
гулювання протистояння в Україні 
та входження у пост-конфліктний 
період. Важливість конституцій-
них змін зумовлена необхідністю 

відновлення єдиного правового 
простору та оновлення конститу-
ційної системи, на якій базується 
вся сукупність норм та правил 
життя в середині країни. 

М е х а н і з м  с к л и к а н н я 
Конституційних Зборів вимагає 
ретельної підготовки із врахуван-
ням усіх можливих ризиків. Такі 
Збори мають забезпечити по-
вноцінну представленість укра-
їнського суспільства в цілому, 
враховувати його територіальні, 
політичні, соціальні та соціокуль-
турні особливості.

О с н о в н е  з а в д а н н я 
Конституційних Зборів – затвер-
дження нових правил, що регулю-
ватимуть відносини громадянина 
та держави, суспільства та дер-
жави, держави та самовряду-
вання.

Регулювання владних повнова-
жень має важливе, але не клю-
чове значення. Головний акцент 
необхідно робити на створенні 
правових засад для розширення 
та захисту громадянських прав 
і свобод. Особливо в питаннях 
гарантій прав власності, еконо-
мічної активності, забезпечення 
справедливого розподілу сус-
пільних 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»
А д м і н і с т р а т и в н о -

територіальний устрій, який 
У к р а ї н а  у с п а д к у в а л а  в і д 
Радянського Союзу, та організація 
влади на місцях, що існує зараз, 
не забезпечують ефективного 
управління територіями, не ство-
рюють умов для економічного 
розвитку, не гарантують нормаль-
ної життєдіяльності населення, 
раціонального використання 
природних ресурсів і охорони 
навколишнього середовища. 

Україна потребує суттєво-
го розширення можливостей 
місцевого самоврядування у 
новому адміністративно-тери-
торіальному 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, розши-
рення участі громадян у суспіль-
но-політичному житті країни та 
підвищення рівня життя в державі. 
Для розширення можливостей 
місцевих громад необхідно про-
вести децентралізацію влади та 
передати громадам частину по-
вноважень органів центральної та 
місцевої державної влади. Йдеться 
про повноваження у бюджетно-по-
датковій, соціокультурній, освітній, 
мовній політиці, у комунальному 
господарстві, судочинстві, право-

порядку, захисту національних 
меншин тощо.

Для консолідації інтересів міс-
цевих громад доцільно здійснити 
їх об’єднання за територіальним 
принципом. Місцеві громади 
треба об’єднати у функціо-
нальні регіони за європейським 
зразком (землі), враховуючи еко-
номічні, інфраструктурні, при-
родно-ресурсні, соціокультурні, 
релігійні та інші особливості та 
потреби громад. Функціональні 
регіони (землі) за згодою з уря-
дом розроблятимуть плани 
стратегічного розвитку в рамках 
країни, зберігаючи культурні та 
інші традиції, визначаючи еконо-
мічну специфіку та пріоритети.

Створення функціональних 
регіонів (земель) дозволить опти-
мізувати систему управління 
територіями, сприятиме розви-
тку місцевого самоврядуван-
ня, 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 – ви-
ключає будь-яку можливість фе-
дералізації. 

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 освіт-

ньої та культурної політики;
 ● використання регіональних мов;
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 ● прав національних меншин;
 ● прикордонного економіч-

ного і культурного співро-
бітництва;

 ● визначення умов господар-
ської діяльності (за виклю-
ченням стратегічних галузей 
економіки);

 ● землекористування.
До компетенції місцевої (муні-

ципальної) влади доцільно відне-
сти комунальне господарство та 
охорону правопорядку. 

Процес організації функціо-
нальних регіонів доцільно розпо-
чинати знизу, створюючи в кожній 
області та на міжобласному рівні 
групи з місцевих експертів і депу-
татів для розробки програм імп-
лементації реформи. Предмет 
роботи таких груп: генеральне 
планування територій, адмі-
ністративна реформа, обсяг 
делегування повноважень тощо.

Створення функціональних 
регіонів передбачає розширення 
можливостей місцевого само-
врядування та конституційне 
закріплення самоврядування як 
основи національної «демокра-
тії знизу» і «демократії участі». 
Певні можливості надає чинна 
Конституція України. Відповідно 
до Статті 140 Конституції України, 
місцеве самоврядування здій-
снюється територіальною гро-
мадою в порядку, встановленому 
законом, як безпосередньо, так 
і через органи місцевого само-
врядування. Економічні основи 
місцевого самоврядування також 
визначено чинною Конституцією. 
Відповідно до статті 142 Конституції 
України, «Матеріальною і фінан-
совою основою місцевого само-
врядування є рухоме і нерухоме 

майно, доходи місцевих бюдже-
тів, інші кошти, земля, природні 
ресурси, що є у власності тери-
торіальних громад сіл, селищ, 
міст, а також об’єкти їхньої спіль-
ної 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 спіль-
ного фінансування…» 

Для повноцінного впрова-
дження земельного устрою 
доцільно здійснити адміністра-
тивно-територіальну реформу, 
сутність якої полягає у децентра-
лізації, підвищенні ролі місцевих 
громад і добровільне поєднання 
їх у функціональні регіони (зем-
лі) – 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 про-
цес має враховувати пріори-
тети територіальної цілісності, 
національної єдності, забезпе-
чення потреб місцевих громад, 
гарантування прав національних 
меншин відповідно до стандартів 
Європейського Союзу. 

3. Муніципальна 
економіка
Розвиток муніципальної еконо-

міки в Україні має стати скла-
довою економічних реформ 

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.



Безпека

50

Частина 1

та політики децентралізації. 
Органи місцевого самовряду-
вання повинні отримати достат-
ньо управлінських та фіскальних 
можливостей для стимулювання 
економічної активності на місцях. 
Економічні ініціативи щодо регі-
онального розвитку мають стати 
одним з найважливіших компо-
нентів місцевої та регіональної 
державної політики. 

Основні сфери відповідаль-
ності органів місцевого само-
врядування мають включати 
територіальне планування, ре-
гіональний розвиток, соціаль-
ну сферу, регіональні дороги, 
об’єкти культури та участь в ци-
вільній обороні.

Ключовими критеріями оцінки 
роботи органів місцевого само-
врядування мають стати показ-
ники ефективності управління 
економічним розвитком.

Середньо-термінові плани со-
ціально-економічного розвитку 
на муніципальному рівні визна-
чатимуть чотири види політики: 

1. залучення інвестицій на те-
риторію; 

2. підтримка діючих підпри-
ємців; 

3. підтримка підприємців-по-
чатківців;

4. розвиток конкретних секторів.
Зокрема, для реалізації політи-

ки розвитку конкретних секторів (з 
прихованим внутрішнім потенці-
алом, але потенційно високим 
попитом з боку споживачів про-
дукції) органи місцевого само-
врядування мають забезпечити 
підвищення ефективності вико-
ристання ресурсів з точки зору 
виробництва кінцевої продукції; 

розробку та реалізацію страте-
гій розвитку туризму; визначення 
пріоритетних галузей промис-
ловості; підтримку малого та 
середнього бізнесу в сферах з 
високим рівнем доданої вартості, 
зокрема, у сфері послуг тощо. 

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. 

Д е р ж а в н а  п о л і т и к а  р е -
індустріалізації передбачає по-
вноцінне використання наявних 
технологічних ресурсів, залучення 
іноземних партнерів до індустрі-
альних проектів, створення нових 
підприємств, поширення іннова-
цій на інші сектори економіки, 
розвиток науки та освіти тощо. 

В умовах системної кризи успіш-
на ре-індустріалізація та сталий 
економічний розвиток України по-
требують запровадження режиму 
функціонування економіки, що 
поєднує ліберальні перетворення 
з активною антикризовою полі-
тикою держави по відновленню 
реального сектору економіки, 
його індустріального кластеру. 

Ключові складові такого режи-
му функціонування економіки: 

 ● концентрація ресурсів та 
нарощування капітальних 
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інвестицій держави в обо-
ронну галузь, соціальний 
захист, інфраструктуру, 
енергетичну та ресурсну 
безпеку, фінансову консо-
лідацію; 

 ● пріоритет енергетичної та 
ресурсної безпеки (еконо-
мія ресурсів, стимулювання, 
в тому числі адміністратив-
не, переходу на енергозбе-
рігаючі технології); 

 ● кардинальне спрощення 
ведення бізнесу (що забез-
печить занятість та доходи 
бюджету).

Пріоритети сталого економіч-
ного розвитку на середньостро-
кову перспективу:

 ● розвиток оборонної промис-
ловості як інструменту ре-
індустріалізації (мета – захист 
національного суверенітету, 
залучення вітчизняних та іно-
земних технологічних іннова-
цій з наступною передачею 
їх у цивільний сектор, стиму-
лювання розвитку суміжних 
секторів та загалом внутріш-
нього ринку через фактор 
додаткової зайнятості);

 ● реформування структури 
економіки (мета – забез-
печення конкурентоспро-
можності у міжнародному 
вимірі, збереження та на-
рощення (у перспективі) 
індустріального потенціалу 
економіки; інструменти – 
модернізація або виведен-
ня з ринку підприємств, що 
не відповідають критеріям 
ефективності у нових умо-
вах, залучення в Україну 
інвестицій та технологій 
тощо);

 ● розвиток індустрії агропро-
мислового комплексу на 
основі інноваційних техно-
логій;

 ● скорочення енергетичної 
та ресурсної ємності ВВП 
(мета – адаптація еконо-
мічної моделі до нових умов 
обмеженого доступу до 
природних ресурсів; інстру-
менти – реформа сектору 
енергетики та всієї промис-
ловості);

 ● макрофінансова стабіліза-
ція (інструменти – зниження 
дефіциту державного бю-
джету до нуля, консоліда-
ція державних фінансів, 
скорочення сектору дер-
жавного управління та об-
меження низки соціальних 
зобов’язань держави тощо);

 ● отримання технологічної та 
інвестиційної підтримки від 
міжнародної спільноти для 
ре-індустріалізації з метою 
забезпечення сталого еко-
номічного розвитку.

Україна фактично перебуває 
у стані неоголошеної війни із 
сильнішим та краще озброєним 
супротивником. Концентрація 
та консолідація зусиль та ресур-
сів у оборонно-промисловому 
комплексі матиме позитивний 
мультиплікаційний ефект для 
всієї економіки. Захист націо-
нального суверенітету потребує 
залучення всіх наявних ресурсів 
для організації ефективної обо-
рони, забезпечення цілей еко-
номічної 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, еконо-

мічних, політичних та військових 
ризиків викликає необхідність ре-
алізації більш зваженої соціальної 
політки. Нова соціальна політика 
має забезпечити «новий со-
ціальний баланс» для інтеграції 
українського суспільства та по-
передження загрози соціального 
вибуху в умовах зменшення ролі 
мобілізаційних чинників війни на 
тлі збільшення соціального на-
пруження.

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

 ● зростання безробіття, ско-
рочення середнього класу; 

 ● загострення проблеми бід-
ності та поглиблення соці-
альної нерівності;

 ● соціальний захист, адапта-
ції та реінтеграції колишніх 
учасників АТО;

 ● адаптація та реінтеграції 
вимушених переселенців; 

 ● соціальний захист та реін-
теграція українських гро-
мадян, що проживають на 
території Східного Донбасу, 
яка непідконтрольна україн-
ському уряду; 

 ● масова трудова міграція за 
кордон.

Подолання проблеми бідності 
та соціальної нерівності перед-
бачає вирішення таких завдань:

 ● поступове підвищення зарп-
лат працюючих громадян у 
відповідності до зростання 
продуктивності праці, по-
жвавлення економічної ак-

тивності, динаміки доходів 
державного бюджету (у ви-
падку працюючих в держав-
ному секторі економіки), 

 ● виведення з «тіні» трудових 
відносин, і передусім – по-
долання практики тіньової 
оплати праці (у «конвер-
тах»); це є необхідною пере-
думовою збільшення пенсій 
та розміру соціальної до-
помоги, 

 ● впровадження погодинної 
оплати праці та гарантова-
ного мінімуму зарплати, 

 ● проведення своєчасної ін-
дексації пенсій та заро-
бітної плати відповідно до 
офіційного рівня інфляції, 

 ● в умовах економічної депре-
сії та скорочення зайнятості 
у приватному секторі еко-
номіки широке застосуван-
ня практики громадських 
робіт, надання допомоги з 
безробіття за умови участі в 
громадських роботах, вико-
ристання громадських робіт 
для відновлення Донбасу, 

 ● впровадження адекватного і 
економічно обґрунтованого 
податку на розкіш,

 ● гарантування державою 
визначеного переліку (мі-
німуму) медичних послуг, 
які є безоплатними для гро-
мадян. При цьому механіз-
ми медичного страхування 
можуть бути різними.

Забезпечення соціального за-
хисту, адаптації та реінтеграції 
колишніх учасників АТО шляхом 
створення правових передумов 
та економічних стимулів, які б 
сприяли:
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 ● працевлаштуванню часни-
ків АТО (на підприємствах 
всіх форм власності), 

 ● започаткуванню бізнесу 
(йдеться про малий бізнес),

 ● вступу і безкоштовному на-
вчанню у вищих навчальних 
закладах,

 ● кар’єрному просуванню в 
державних установах і си-
лових структурах,

 ● отриманню соціального 
житла і поліпшенню житло-
вих умов (за потреби),

 ● отриманню медичної допо-
моги в державних медичних 
закладах, незалежно від 
місця реєстрації чи прожи-
вання особи.

Забезпечення адаптації та 
реінтеграції вимушених пере-
селенців передбачає вирішення 
таких завдань:

 ● створення недискриміна-
ційних умов для працев-
лаштування вимушених 
переселенців. Сприяння 
прийому таких осіб на ро-
боту в державні установи та 
підприємства;

 ● забезпечення переселенців 
соціальним житлом, у т.ч. – 
будівництво спеціальних посе-
лень з модульними будинками 
мінімальної площі;

 ● облік житла, яке немає влас-
ників, передусім – у сільській 
місцевості та депресивних 
районах. Створення право-
вих 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 сту-
дентам вищих учбових за-
кладів Східного Донбасу 
продовжити навчання за 
аналогічною або іншою 
спеціальністю в інших учбо-
вих закладах за рахунок бю-
джету (в державних учбових 
закладах).

Вирішення проблеми соці-
ального захисту українських 
громадян, що проживають на не-
підконтрольній території Східного 
Донбасу, має вирішувати такі 
завдання:

 ● спрощення процедури 
перетину лінії розмежу-
вання українських військ і 
проросійських бойовиків, 
скасування спеціальних 
перепусток; 

 ● виплата пенсій і соціальної 
допомоги жителям Східного 
Донбасу (які мають на це 
право), незалежно від на-
явності статусу вимушеного 
переселенця; 

 ● надання соціальної допо-
моги з безробіття жителям 
Східного Донбасу за умови 
участі безробітних у гро-
мадських роботах (на під-
контрольній території);

 ● створення правових та 
економічних стимулів, які 
б сприяли працевлашту-
ванню жителів Східного 
Донбасу на підконтрольній 
території, передусім – у 
державних установах і під-
приємствах;
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 ● надання можливості жи-
телям Східного Донбасу 
отримувати медичні послу-
ги 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 зраз-
ка, вступу і безкоштовному 
навчанню у вищих навчаль-
них закладах на підконтр-
ольній території. Остання 
обставина стримуватиме 
трудову міграцію в Росію. 

6. гуманізація розвитку, 
нова культурна політика 
та опанування культури 
сталого розвитку
Забезпечення сталого еконо-

мічного та соціального розвитку 
в Україні потребує радикальної 
переоцінки поняття культури та 
значення гуманітарних факторів.

Нова культурна політика має 
стати інтегральною складовою 
національної стратегії модерні-
зації. Культурна та гуманітарна 
політика повинна стати клю-
човим інструментом розвитку 
креативного потенціалу нації, 
утвердження моделі сталого 
та інноваційного розвитку кра-
їни, забезпечення соціальної 
єдності. 

Інструментом досягнення вка-
заних цілей повинні стати:

 ● Державна підтримка куль-
турних та гуманітарних 

практик, які працюють на 
забезпечення національ-
ної консолідації на основі 
спільного бачення ціннос-
тей та спільного образу 
майбутнього. Йдеться про 
розгортання всебічного на-
ціонального діалогу на тему 
«Культура та Розвиток – пріо-
ритет 21-го століття» та залу-
чення до нього всіх активних 
учасників суспільного життя. 

 ● Післявоєнна гуманітарна 
політика має бути спря-
мована на збереження 
потенціалу національної 
єдності, патріотизму і «відчут-
тя причетності» до України. 
Концепція «Людської без-
пеки», запропонована ООН, 
має стати складовою нової 
Стратегії національної без-
пеки України. 

 ● Ідея діалогу культур та мир-
ного співіснування покли-
кана стати компонентом 
нового бренду України. 
Культурна місія України – 
стати майданчиком куль-
турного співробітництва, 
діалогу культур та цивілізацій 
у форматі Європа-Азія. 

 ● Політика збереження та 
використання культурної 
спадщини. Національна 
програма розвитку культури 
до 2018 року повинна за-
безпечити комплекс заходів 
спрямованих на презен-
тацію та просування куль-
турної спадщини України в 
Європі та світі. 

 ● Входження України в єв-
ропейський культурний, 
освітній та інформацій-
ний простір, що потре-
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бує розробки та прийняття 
Національної програми роз-
витку креативної економіки 
та сектору національних 
культурних індустрій;

 ● Розробка та реалізаці ї 
Концепції позитивної по-
літики пам’яті та модерної 
культурної ідентичності. 

Формування культури ста-
лого розвитку передбачатиме 
створення інститутів державно-
громадського партнерства та 
прийняття Національної про-
грами дій щодо Цілей сталого 
розвитку (порядок денний ООН 
пост-2015), яку планують розгля-
нути на засіданні Генеральної 
асамблеї ООН у 2015 році.

7. Безпека розвитку
Безпека розвитку передба-

чає створення та забезпечення 
умов неконфліктного розвитку 
суспільства, держави, міждер-
жавного об’єднання. 

На національному рівні – орі-
єнтація суспільства на гармо-
нізацію соціальної структури, 
пріоритетний розвиток інфра-
структури життєзабезпечення, 
створення єдиного національ-
ного гуманітарного простору, 
що убезпечує від внутрішніх 
соціокультурних конфліктів, за-
безпечення високої якості життя 
та подолання антагоністичної 
соціальної нерівності, створення 
стимулів для безперервного тех-
нологічного оновлення. 

Важливою складовою політики 
безпеки в короткотерміновій пер-
спективі є реальне наповнення 
євроінтеграційних інтенцій, реалі-

зація підписаних угод; створення 
календарного плану і програми 
глибокої модернізації України. 
Співпраця та взаємодія з НАТО 
та ОБСЄ за окремими програ-
мами, що гарантують колективну 
підтримку у разі виникнення нових 
військових загроз. Консолідація 
українського суспільства навко-
ло 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 гу-
манітарного простору (ін-
формаційна, культурна, 
освітня складові); 

 ● досягнення загальнонаціо-
нального примирення та за-
безпечення громадянського 
миру, збереження соціаль-
ної та територіальної єдності 
України, про-активна політи-
ка «ре-інтеграції» АР Крим до 
України. (Інструменти: Рада 
Донбасу, механізми «гори-
зонтальних» комунікацій);

 ● миротворча поліцейська 
операція може стати ді-
євим засобом для при-
пинення вогню на сході 
України і початку прими-
рення. Формулювання чітких 
цілей операції, де пройде 
лінія розмежування воюючих 
сторін. Надання переваги 
дипломатичним заходам з 
врегулювання кризи, пошук 
асиметричних відповідей на 
агресію;
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 ● подолання дефіциту дер-
жавної політики у питаннях 
облаштування біженців, ліку-
вання хворих та поранених; 

 ● створення реєстрів перемі-
щених осіб, реєстрів недо-
будов, земельних ділянок, де 
може проводитись будівни-
цтво житла, залучення на це 
коштів. Це також стосується 
проблем працевлаштуван-
ня, перекваліфікації, ство-
рення робочих місць; 

 ● боротьба з незаконним обі-
гом зброї, терористичною 
загрозою; 

 ● модернізація системи ци-
вільної оборони;

 ● боротьба з техногенними 
та екологічними загрозами 
як наслідками бойових дій;

Важливим є просування україн-
ської ініціативи щодо подальшого 
розвитку глобальних та регіональ-
них систем безпеки, перш за 
все – ОБСЄ. Формування нової 
архітектури європейської без-
пеки має здійснюватися таким 
чином, щоб права на контроль 
над озброєннями, військовими 
технологіями, застосуванням 
збройних сил були передані під 
широкий «колективний сувере-
нітет», яким має бути наділена 
оБСЄ.

Зокрема, пропонується:
 ● реформування ОБСЄ з ме-

тою перетворення в орга-
нізацію з про-активними 
безпековими функціями, 
що дозволить поєднати ін-
тереси 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 регіо-
нального рівня; 

 ● надання організації пра-
вом на превентивну воєнну 
допомогу країні-учасниці 
колективними збройними 
силами у разі заявки про 
допомогу;

 ● формування механізму 
забезпечення «колективно-
го суверенітету» для кра-
їн-учасниць, що означає 
вирішення конфліктних те-
риторіальних проблем (ре-
гіоналізація, спірні території, 
самовизначення спільнот) 
лише на основі консенсус-
ного рішення членів ОБСЄ;

 ● створення системи моніто-
рингу та контролю за міліта-
ризацією новітніх «цивільних» 
технологій, наукових винахо-
дів з метою обмеження мож-
ливостей їх впровадження в 
сфері озброєнь (можливо, 
доцільно напрацьовувати 
такий механізм з ООН);

 ● формування системи ГІС-
моніторингу воєнної, інф-
раструктурної та екологічної 
безпеки на континенті при 
ОБСЄ. Створення при ОБСЄ 
міжнародної інтелектуаль-
ної мережі дослідницьких 
центрів з безпекових питань.

Ключовим для перезаванта-
ження ОБСЄ має стати новий до-
говір про безпеку на континенті. 
Дискусія та підготовка такого до-
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говору 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 од-
ночасним створенням системи 
комунікацій та субординації з 
ООН та Радою Безпеки ООН.

У секторі безпеки і оборони 
важливим є створення:

 ● ефективного сектору без-
пеки, здатного реагувати 
на поточні виклики (терито-
рія, внутрішні конфлікти) та 
інтегрованого в регіональні 
безпекові системи в Європі 
як невід’ємної складової;

 ● нової концептуально-про-
грамної бази розвитку наці-
онального сектору безпеки 

і оборони (Стратегія націо-
нальної безпеки, програмні 
документи розвитку ЗС, пра-
воохоронних органів, тощо); 

 ● оновлення законодавства, 
посилення координуючої 
та контролюючої ролі РНБО. 
Участь Уряду. Глибока ре-
форма сектору безпеки і 
оборони (збройні сили, роз-
відувальні органи, спецслуж-
би, правоохоронні органи); 

 ● системи визначення спеці-
алізації підрозділів ЗС, що 
будуть складовою мирот-
ворчих сил ОБСЄ та ООН, 
розвиток цієї спеціалізації 
на майбутнє. Комплексний 
підхід при реформуванні 
ЗС та національного ОПК. 
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пропозиції для мінська
червень 2015

На основі матеріалів Інституту стратегічних досліджень «Нова 
Україна» 2014-2015 років

Слід зазначити, що ці домовле-
ності наразі не виконуються, або 
виконуються частково. Зокрема, 
до цього часу не вдалося забез-
печити режиму повного припи-
нення вогню і відведення важкого 
озброєння. Чиняться перепони 
роботі місії ОБСЄ. Протягом 
червня поточного року безпе-
ка на Донбасі погіршилась. 
Спостерігалась присутність і ви-
користання важкої зброї вздовж 
лінії контакту сторін, констату-
вала місія. Російська сторона 
продовжує насичувати анклави 
найманцями та військовою техні-
кою. На українсько-російському 
кордоні у зоні конфлікту з боку 
РФ зосереджено близько 55-ти 
тисяч військовослужбовців і май-
же 3700 тисяч одиниць основного 
озброєння і техніки Збройних сил 
Російської Федерації (дані МО).

За таких умов зберігаються 
усі ризики відновлення повно-
масштабних бойових дій, віро-
гідність цього можна оцінювати 
по-різному. Але однозначності, 
що існувала після Мінську-1, 
вже немає, простір варіантів 
більший. Зростає політична під-
тримка України у світі, Росія 

1. Формула для Донбасу: 
оцінки та підходи до 
врегулювання

1.1. оцінки поточної 
ситуації
Мінські домовленості 12 лю-

того 2015 року щодо мирно-
го врегулювання конфлікту на 
сході України визнаються усіма 
сторонами конфлікту та стейк-
холдерами світової політики. Ці 
домовленості є даністю, що до-
зволяє визначитися з подальшими 
кроками щодо досягнення миру, 
подолання загроз великої війни в 
Європі, здійснити заходи з інте-
грації та відновлення територій.

Перші Мінські домовленості 
(вересень 2014 р.) сприйма-
лись усіма як тимчасові. Мирна 
пауза була нетривалою, пи-
тання поновлення бойових дій 
було лише питанням часу. Але 
Мінські домовленості від 12 лю-
того 2015 року мають більший 
рівень зобов’язань, адже ситуація 
змінилась, і є підстави сподіва-
тись, що відновлення масштаб-
них бойових дій не буде. 

Керівництво ЛНР/
ДНР навряд чи 

зможе вирішити 
самостійно усі 

наявні економічні 
та соціальні 
проблеми – 

без зовнішньої 
допомоги.



59

Доповіді та дослідження, 2015

Інститут стратегічних досліджень “Нова Україна”

визнана країною-агресором, 
запроваджуються нові політичні 
та економічні санкції.

Нині поточну ситуацію на 
Донбасі, у районі конфлікту, 
можна охарактеризувати як 
стан «хиткої рівноваги». При 
цьому дотримання Мінських 
домовленостей-2 залишається 
єдиним шляхом до деескалації 
конфлікту.

1.2. Економіка окупованих те-
риторій Донбасу

Економіка самопроголоше-
них «республік» не є самодос-
татньою, втрачені виробничі та 
коопераційні зв’язки з підпри-
ємствами на основній території 
України, продовжується відтік 
капіталів та закриття підприємств, 
безробіття, нестача готівки. 
Негативного впливу завдає еко-
номічна блокада з боку України. 
Промисловість працює на 30% у 
порівнянні з довоєнним рівнем. 
Натомість стрімко зростає кри-
мінальна та напівлегальна еко-
номічна діяльність. 

Керівництво ЛНР/ДНР навряд 
чи зможуть вирішити самостійно 
усі наявні економічні та соціальні 
проблеми – без зовнішньої допо-
моги. Ці «республіки» самостійно 
не зможуть генерувати належні 
кошти для підтримання навіть 
мінімальних потреб населення. 
Крім того, гостро стоять питання 
відновлення інфраструктури 
регіону, забезпечення енерго-
ресурсами, доступу до зовніш-
ніх ринків продукції, виробленої 
на території поза юрисдикцією 
України, питання щодо відновлен-
ня банківської системи та мож-

ливості проведення безготівкових 
розрахунків з суб’єктами України 
та інших країн, тощо. 

Вирішення питання відновлення 
економічних зв’язків з Україною – 
ключове питання виживання цих 
територій. Однак на сьогодні 
прогресу у цьому питанні немає. 
За таких умов очікувати на вклю-
чення крупних інвесторів у будь-які 
економічні проекти на територіях 
ЛНР/ДНР немає підстав. 

Найскладніша ситуація із ви-
платою пенсій та соціальної 
допомоги. За нинішніх умов 
джерела забезпечення таких ви-
плат у зоні конфлікту виглядають 
проблематично.

Великі підприємства залиша-
ються основою економіки тери-
торій конфлікту, забезпечуючи 
доходами близько ста тисяч сі-
мей. Щоб зберегти можливість 
належного функціонування, біль-
шість з них перереєструвалися на 
підконтрольній Україні території. 
Однак вони стикаються з низкою 
проблем – зруйновані виробничі 
потужності, проблеми з логісти-
кою, відсутність можливості здій-
снення фінансових розрахунків, 
незрозумілі та нестабільні пра-
вила ведення бізнесу, здійснення 
платежів на вимогу збройних 
формувань. Зупинка в роботі цих 
підприємств означатиме висо-
кі ризики соціальної напруги та 
втрати керованості в регіоні. 

В регіоні процвітає криміналь-
ний бізнес. Платня, яку отримують 
проросійські найманці від спец-
служб РФ та оточення колишньо-
го президента, є лише частиною 
їхніх доходів, іншими видами 
заробітку є контрабанда, погра-
бування промислових об’єктів, 
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продаж незаконно отриманого 
майна, тощо. 

Малий та середній бізнес у 
зоні конфлікту вимушено на-
буває напівкримінальних, напів-
легальних форм. Інституалізація 
нового укладу створила попит 
на «нові» послуги бізнесу, такі як: 
допомога в оформленні статусу 
переселенців, автоперевезення 
між окупованими та звільненими 
містами, переведення в готів-
ку грошей з банківських карт, 
оформлення перепусток для 
виїзду із зони АТО. 

Всі основні фінансово-про-
мислові групи зазнали втрат від 
збройного конфлікту на сході 
країни. Найбільше збитків зазна-
ли корпоративні структури СКМ, 
ІСД, Ostcham та «Групи «Приват». 
Капіталізація активів цих груп 
суттєво зменшилась, втрачено 
контроль над кількома виробни-
чими активами на окупованих 
територіях, виникли проблеми 
з обслуговуванням боргових 
зобов’язань.

З огляду на політичну та еконо-
мічну ситуацію, що складається 
навколо конфлікту, можливими 
виглядають наступні шляхи роз-
витку подій.

1.3. Підходи до процесу 
врегулювання (огляд 
основних сценаріїв)
Нині в Україні домінантними 

підходами до вирішення кризи 
на сході залишаються: заморо-
жування конфлікту або відокрем-
лення «проблемної» частини 
територій. 

1) В умовах що склалися, замо-
рожування конфлікту (припинен-

ня збройних сутичок на тривалий 
проміжок часу, відведення важких 
озброєнь на узгоджену дистанцію 
від лінії розподілу) через ізоляцію 
проблемних територій видається 
одним із можливих сценаріїв вре-
гулювання. Супутніми процесами 
«заморожування» стає, зокрема:

 ● згортання торговельно-еко-
номічних зв’язків України з 
відокремленими територі-
ями, зведення їх до прикор-
донного формату;

 ● падіння ділової активності 
та закриття бізнесу, суттєве 
скорочення частини еконо-
мічно активного населення 
на територіях конфлікту. 
Звільнені сегменти ринку 
будуть частково заміщені 
російськими бізнес-група-
ми та «сірим» або кримі-
нальним бізнесом; 

 ● ведення жорсткого контр-
ольованого режиму пере-
сування у зоні конфлікту, 
пропускний режим пере-
тину лінії розмежування;

 ● збільшення міграції, причому 
населення змушене «оби-
рати» напрямок міграції –  
в Україну чи РФ;

 ● згортання бюджетних про-
грам,  припинення  фі -
нансування всіх видатків 
держбюджету на цих тери-
торіях. Водночас, податкові 
надходження з цих терито-
рій також не надходитимуть 
до держбюджету;

 ● вимушена самоорганізація 
влади самопроголошених 
ЛНР/ДНР для забезпечення 
життєдіяльності території.

Нині сценарій «заморожування 
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конфлікту» часто розглядається 
як базовий, з огляду на неви-
значеність часових рамок та 
подальшої логіки політичного 
врегулювання. Українська влада 
залишається пасивною у вико-
нанні Мінських домовленостей у 
частині, що стосується політично-
го врегулювання, займає вичіку-
вальну позицію. Не здійснюються 
соціальні виплати, обмежено 
постачання газу, електрики, про-
довольства. Вірогідно, є споді-
вання на консервацію поточного 
стану та зняття відповідальності 
за ситуацію на цих територіях. 
Проте, розрахунок на довготри-
вале «заморожування» може 
виявитись хибним, оскільки не 
враховано цілу низку факторів, 
що впливатимуть на протилежну 
сторону конфлікту. 

Зокрема, не беруться до уваги 
такі чинники:

 ● демографічна структу-
ра та склад населення, 
що залишись на території 
конфлікту. Це переважно 
пенсіонери, працівники 
бюджетної сфери, соці-
ально незахищені верстви 
населення, що потребують 
постійної соціальної під-
тримки. Частка економічно 
активного населення є не-
значною і зменшується;

 ● за період припинення вогню 
на території конфлікту сут-
тєво зросла кількість озбро-
єних бойовиків, російських 
військовослужбовців, важкої 
військової техніки (арти-
лерійських систем, РСЗВ, 
танків). Зріс наступальний 
потенціал, сформовано 
потужні ударні групи;

 ● російська сторона не де-
монструє намірів щодо 
утримання соціальної сфе-
ри на територіях конфлікту 
та постачання ресурсів, не-
обхідних для забезпечення 
життєдіяльності населення, 
на цих територіях; можли-
вість вирішення соціальних 
питань, забезпечення життя 
населення територій у май-
бутньому залишається під 
питанням;

 ● зростає політичний тиск на 
Україну з боку її західних 
партнерів та Росії з метою 
примушення керівництва 
держави до виконання по-
літичної частини Мінських 
угод.

За таких обставин слідування 
сценарію «заморожування кон-
флікту» через ізоляцію територій 
матиме ряд істотних ризиків:

 ● хитка рівновага в зоні кон-
флікту може бути порушена 
і призвести до відновлення 
масштабних бойових дій 
та розширення зони кон-
флікту;

 ● зрив виконання Мінських 
угод матиме украй нега-
тивні наслідки для всіх сторін 
конфлікту. На даний час 
Мінські угоди розглядають-
ся як єдиний формат з 
врегулювання конфлікту, 
визнаний всіма сторонами 
конфлікту, посередниками 
та безпековими міжнарод-
ними організаціями (ООН, 
ОБСЄ). Відхід від домовле-
ностей призведе до серйоз-
них репутаційні втрат для всіх 
порушників. Наслідками 
для Росії стане посилення 
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санкцій, для України – різке 
зменшення міжнародної 
підтримки. 

Беручи до уваги соціально-еко-
номічну ситуацію на територіях 
конфлікту, великі ризики віднов-
лення бойових дій та політичні 
наслідки для сторін конфлікту 
сценарій «заморожування» не 
виглядає перспективним. 

2) Набирає популярності сце-
нарій відокремлення територій, 
який пояснюється неможливістю 
їх повноцінної реінтеграції з огля-
ду на економічні, соціальні, по-
літичні, екологічні чинники тощо. 
Вказується, що ціна такої реінте-
грації не буде спів ставною витра-
ченим ресурсам та нестиме цілу 
низку непередбачуваних ризиків. 
Не останню роль відіграє думка 
про те, що населення територій 
конфлікту не готове і не бажає 
повертатися в Україну. 

Поштовхом до розвитку подій в 
логіці цього сценарію може стати 
новий виток збройного протистоян-
ня. Далі, неможливість домовитися 
щодо принципових питань щодо 
реалізації Мінських угод, може 
підштовхнути сторони до прийняття 
рішення про остаточне розмеж-
ування. ЛНР/ДНР перетворяться 
на самостійні території (вірогідні-
ше за все – у статусі невизнаних 
держав). Лінія розмежування 
стане державним кордоном. Усі 
взаємні зобов’язання (у політичній, 
економічній, соціальній сфері) 
будуть зняті, втратять чинність.

Новий порядок взаємин віро-
гідно, може бути оформлений 
новими домовленостями. У гір-
шому випадку на довгий термін 
часу збережеться ситуація не-
визначеності (ні миру, ні війни) 

із вогнищами нестабільності та 
збройними сутичками.

Значною мірою, підтримання 
режиму миру між Україною 
та новими утвореннями зале-
жатиме від світової спільноти. 
Зокрема це потребуватиме уве-
дення миротворчого контингенту, 
військових та цивільних поліцей-
ських місій тощо.

З боку України відокремлення 
потребуватиме низки політичних 
рішень, зокрема щодо визнання 
лінії розмежування, проведення 
миротворчої операції.

«Мінуси» цього сценарію:
 ● ЛНР/ДНР змушені будуть 

формувати державні інсти-
туції, здійснювати окрему 
фінансову політику, за-
проваджувати у обіг власну 
грошову одиницю, прагну-
ти міжнародно-правової 
суб’єктності. Новостворені 
держави перебуватимуть 
під контролем РФ і не бу-
дуть дружніми до України. 
Їх територія та інституції 
використовуватимуться як 
засоби постійної дестабі-
лізації ситуації в Україні та 
в регіоні; 

 ● позиції України у майбут-
ніх дискусіях з РФ щодо 
повернення Криму будуть 
ослаблені. Сецесія демон-
струватиме неспромож-
ність української влади до 
реінтеграції територій та 
нездатність до організації 
громадянського діалогу;

 ● деескалація конфлікту не 
знімає необхідності утриму-
вати Збройні сили України, 
забезпечувати їх модерні-
зацію та переозброєння, 



63

Доповіді та дослідження, 2015

Інститут стратегічних досліджень “Нова Україна”

видатки на безпеку будуть 
істотно зростати;

 ● формування нових економік 
ЛНР/ДНР неодмінно призведе 
до переділу власності, втрати 
українськими резидента-
ми значної частини активів. 
Криміналізація економіки, 
поширення контрабандних та 
сірих транскордонних схем 
негативно позначатиметь-
ся на економіці суміжних 
держав. Погіршуватиметься 
криміногенна ситуація;

 ● відтік населення з цих те-
риторій створюватиме до-
даткову соціальну напругу 
в Україні, збільшуватиме на-
вантаження на державний 
бюджет;

 ● неспроможність влади га-
рантувати територіальну 
цілісність держави може 
підштовхнути до реалізації 
сепаратистських сценаріїв 
в інших регіонах України; 

 ● конфліктність в українсько-
му політикумі зростатиме 
з огляду на відмову влади 
від частини національних 
територій; незначна під-
тримка у суспільстві ідей 
сецесії може призвести 
до загострення протестних 
настроїв (з огляду на висо-
ку ціну таких рішень, через 
людські втрати) та політич-
ної кризи. За таких умов 
прагнення легітимізувати 
рішення про відокремлення 
через референдум буде 
проблематичним;

 ● відцентрові процеси, на-
явність конфлікту із невизна-
ними утвореннями, плюс 
окупований Крим ство-

рюватимуть перепони для 
успішної євроінтеграційної 
політики, співпраці з між-
народними організаціями, 
гальмуватимуть залучення 
інвестицій та реалізації довго-
строкових програм розвитку. 

З огляду на очевидні ризики вка-
заного сценарію він не відповідає 
національним інтересам України 
і не може розглядатися як пер-
спективний, оскільки порушує 
територіальну цілісність України 
і стає прецедентом для спроб 
перегляду кордонів у сучасній 
Європі, викликати дипломатичну 
напругу у відносинах України із 
західними партнерами.

1.4. Політична формула 
врегулювання конфлікту. 
Програма реінтеграції.
На даний час забезпечення ре-

інтеграції проблемних територій 
виглядає складним для реалізації 
підходом. Він потребуватиме про-
ведення цілеспрямованої політики 
та здійснення багатьох системних 
та скоординованих дій. Але з точ-
ки зору національних інтересів 
України, забезпечення довгостро-
кової регіональної стабільності та 
цілей розвитку держави виглядає 
найбільш прийнятним.

У політичній площині такий 
сценарій передбачатиме:

 ● спільне забезпечення сторо-
нами конфлікту деескалації 
протистояння та демілітари-
зації регіону шляхом органі-
зації спільних патрулювань, 
гуманітарних розмінувань, 
допомоги цивільному на-
селенню, забезпечення гро-
мадського порядку тощо;
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 ● інституційне забезпечення 
громадянського діалогу та 
формування консенсусу у 
суспільстві щодо реінтегра-
ції пост конфліктних терито-
рій. Формування Комітету 
ВРУ у питаннях Донбасу, 
для підвищення ефектив-
ності роботи Державного 
Агентства з питань віднов-
лення Донбасу. Важливо за-
лучити до діяльності робочих 
груп представників депутат-
ського корпусу, місцевого 
самоврядування, провідних 
суспільних діячів, експертно-
го середовища;

 ● утворення Громадської ради 
у питаннях Донбасу з ме-
тою забезпечення постійних 
соціальних комунікацій. До 
складу Ради мають увійти 
особи «поза політикою» – 
представники професійних 
середовищ, представники 
бізнесу, інтелігенції, діячі на-
уки та культури тощо;

 ● узгодження в робочих гру-
пах та прийняття нових за-
конів про формування 
особливих районів з окре-
мими адміністративни-
ми статусами – Північний 
Донбас і Південний Донбас. 
Врахувати особливі райони 
у концепції адміністративно-
територіальної реформи та 
реформи місцевого само-
врядування;

 ● закріплення поняття «осо-
бливих» чи «автономних ра-
йонів» у Конституції України. 
У подальшому такий ста-
тус можуть отримати і інші 
території, зокрема, за со-
ціально-економічною, еко-

логічною, соціокультурною 
та іншими ознаками (для 
оптимізації процесів адміні-
стрування таких територій); 

Даний підхід може бути засто-
сований і у подальшому процесі 
реінтеграції Криму. 

 ● досягнення домовленос-
тей з  представниками 
Північного та Південного 
Донбасу щодо приведення 
їх внутрішніх нормативно-
правових актів у відповід-
ність до закону про статус 
особливих районів, ство-
рення відповідних до закону 
інститутів. В тому числі: роз-
зброєння парамілітарних 
утворень, що діють поза 
межами закону та непід-
контрольні владі особливих 
районів;

 ● проведення виборів керів-
ництва особливих районів 
згідно до Конституції України 
та відповідного закону.

У соціальній площині:
Уряд має визнати соціальні 

зобов’язання по відношенню 
до населення, що отримувало 
соціальні виплати станом на 
початок АТО. Відповідно адресні 
соціальні виплати отримувачам 
на територіях зони конфлікту 
мають бути відновлені з викорис-
танням спеціально створеної 
інфраструктури з можливістю 
залучення до виконання цього за-
вдання міжнародної гуманітарної 
місії ООН, МКЧХ тощо. 

облаштувати належним чи-
ном спеціальну смугу «тимча-
сового проживання» у зимовий 
період – мережу пунктів тимча-
сового притулку для людей із зон 
конфлікту та для постраждалих 
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від техногенних аварій. Відповідні 
пункти мають надавати таким 
людям притулок і можливість за-
довольнити свої основні потреби 
(у харчуванні, лікуванні тощо). Для 
виконання таких цілей доцільно 
залучити Міністерство оборони, 
МНС інші профільні інституції.

Налагодити постійно діючий 
канал гуманітарної допомоги для 
Донбасу, що має передбачати 
можливість участі міжнародних 
гуманітарних місій. Питаннями 
забезпечення територій усім 
необхідним має займатися 
окремий підрозділ Міністерства 
соціальної політики, до сфери 
відповідальності якого має входи-
ти формування чіткої та прозорої 
політики у цій сфері. 

Створити можливості для на-
дання медичної та інших видів 
соціальної допомоги для жителів 
з особливими потребами тим-
часово окупованих територій. 
Зокрема, забезпечити «квоти» 
для цивільних пацієнтів із зони 
АТО у лікарнях регіонів, що зна-
ходяться поза зонами конфлікту. 
Крім того, «квоти» мають бути 
передбачено у спеціалізованих 
медичних закладах, що обслу-
говують дітей та інвалідів.

Передбачити у Державному 
бюджеті на 2015 рік видатки на 
потреби людей з обмеженими 
можливостями, які проживають 
у зонах, підконтрольній терорис-
там. Насамперед йдеться про 
кошти на придбання спеціальних 
засобів переміщення, окулярів, 
протезів тощо.

Інструментами нової соці-
альної політики у особливих 
районах є:

 ● розробка окремої Держав-

ної концепції  щодо по-
будови нової соціальної 
інфраструктури на Донбасі. 
Державна концепція має 
охоплювати усі вище пере-
раховані пункти, що входять 
до компетенції Уряду та 
інших органів влади.

 ● створення окремого під-
розділу Міністерства со-
ціальної політики, діяльність 
якого має бути спрямована 
на вирішення соціальних 
проблем Донбасу;

 ● створення неурядового ці-
льового фонду, зорієнтова-
ного виключно на вирішення 
соціальних питань населен-
ня Донбасу;

 ● з а п р о в а д ж е н н я  п о -
тужно ї  інформаційно ї 
(роз’яснювальної) кампанії 
в Україні (в тому числі на 
Донбасі) та поза її межами. 
Метою такої кампанії має 
стати формування широкої 
громадської платформи 
підтримки цілей політики 
України на Донбасі та за-
лучення коштів до вище-
зазначеного неурядового 
цільового фонду.

2. Аспекти державної 
економічної політики 
щодо реінтеграції
Налагодити вертикальні та 

горизонтальні комунікації з пред-
ставниками органів управління та 
суб’єктів господарювання на те-
риторіях у зонах конфлікту. Діалог 
щодо вирішення фінансових та 
інших економічних питань має 
бути прозорим та організованим 
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спеціальними інституціями, яким 
буде делеговано відповідний 
мандат. Такі принципи ведення 
діалогу дозволять виключити ко-
рупційну складову та підвищити 
легітимність комунікацій.

розпочати діалог про віднов-
лення фінансової інфраструк-
тури у спеціальних районах 
Донбасу. З цією метою необхід-
но підтримувати (за умови гаран-
тування безпечності економічних 
та фінансових трансакцій) іні-
ціативи щодо відновлення тор-
говельних відносин між зоною, 
підконтрольною терористам, та 
іншими територіями України. 

розпочати діалог про нор-
малізацію умов ведення під-
приємницької діяльності на 
непідконтрольній Уряду території. 
Насамперед такі умови мають 
відповідали пріоритету забез-
печення добробуту місцевого 
населення. Сприяти відновленню 
безпечної економічної діяльності 
у зонах конфлікту. Це особливо 
актуально для підприємств, що 
мають усталені економічні зв’язки 
з рештою територій України.

Підтримувати ініціативи орга-
нів місцевого самоврядування, 
банків, інших суб’єктів господа-
рювання у регіонах, що межують 
із зоною конфлікту, стосовно 
налагодження механізмів фінан-
сової взаємодії із іншими україн-
ськими територіями.

Створити умови для ліквідації 
наслідків техногенних аварій, 
що формують загрози життєді-
яльності населення і розповсю-
джуються на території, що не 
контролюються Урядом України. 

Інструментами політики еко-
номічної реінтеграції є:

 ● залучення громадських 
організацій, підприємців, 
представників органів міс-
цевого самоврядування 
прилеглих до зони конфлік-
ту територій, інших пред-
ставників громадянського 
суспільства до опрацю-
вання проектів економічної 
співпраці; 

 ● сприяння розвитку держав-
но-приватного партнер-
ства, започаткування нових 
проектів, що мають метою 
відновлення економіки тери-
торій зони конфлікту; 

 ● внесення у Державний бю-
джет України на 2016 рік 
позицій по видатках для за-
купівлі певних видів товарів у 
підприємств, що працюють 
на територіях, уражених 
конфліктом;

 ● покладення на Державне 
агентство з питань відновлен-
ня Донбасу функцій щодо 
практичного відновлення 
економічного співробітни-
цтва, виробничих ланцюгів, 
зокрема в таких сферах, 
як металургія, енергетика, 
машинобудування тощо;

 ● врегулювання економічних 
зв’язків між українськими 
підприємствами, що зна-
ходяться по обидва боки лінії 
розмежування: розробка та 
запровадження прозорих 
механізмів діяльності сис-
теми контролю перетину 
лінії розмежування з метою 
усунення бар’єрів віднов-
лення виробничих ланцюгів 
та виведення з тіні/легалізації 
товаропотоків тощо);

 ● сприяння реінтеграції те-
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риторій конфлікту в єди-
ний енергетичний ринок 
України, впровадження сис-
теми обліку та розрахунків; 

 ● реалізація заходів з віднов-
лення та реінтеграції інф-
раструктури (транспортне 
сполучення, лінії зв’язку, 
енергомережі тощо). 

3. Щодо формули 
реінтеграції територій 
конфлікту і позиції на 
переговорах контактної 
групи
Повернення територій нинішніх 

ДНР/ЛНР під контроль України 
у вигляді відновлених Донецької 
та Луганської областей на сьо-
годні є неможливим. Сторони 
мають знайти нову формулу для 
реінтеграції територій конфлікту, 
яка б влаштувала усі зацікавлені 
сторони і дала можливість при-
пинити воєнні дії.

Нині позиції сторін є такими: 
рФ прагне, щоб ЛНР/ДНР уві-

йшли до складу України, що пе-
редбачено Мінськими угодами, 
але на правах федеративних 
суб’єктів. Це вимагатиме відпо-
відних змін до Конституції України 
та трансформації України у фе-
деративну республіку. Максима 
цього підходу – отримати ін-
струмент впливу на зовнішню та 
внутрішню політику України, роз-
почати процес її фрагментації. 

Очільники маріонеткових уря-
дів ДНр/лНр повністю віддзер-
калюють російський підхід до 
реінтеграції. Зокрема, ними про-
понується, включити у Конституцію 

пункт про позаблоковість, статус 
російської мови, надати респу-
блікам широкі повноваження. 
Плюс Україна має виконувати 
усі соціальні зобов’язання щодо 
населення, вкладати кошти у 
постконфліктне відновлення те-
риторій.

Союзники України з числа 
країн Заходу чим далі активніше 
наполягають на прискоренні 
розв’язання кризи. З цією метою 
США та ЄС збільшують тиск, як на 
Москву, так і на Київ. 

Україна є заручником позиції 
«повернення територій», шляхом 
закріплення їх особливого стату-
су. Україна змушена виконувати 
домовленості Мінськ-1 і Мінськ-2, 
якими політично визнається існу-
вання нових суб’єктів – «окремих 
районів Донецької і Луганської 
областей». 

У процесі переговорів щодо 
статусу ЛНР/ДНР у складі України 
необхідно прагнути нейтралізу-
вати їх вплив на зовнішню та вну-
трішню політику України. Також 
важливо, усунути можливості 
для сценаріїв «повзучої автоно-
мізації», перетворення окремих 
районів на «чорний офшор» з від-
мивання брудних коштів. Україна 
не повинна за рахунок власного 
державного бюджету утримува-
ти непідконтрольну «територію 
нестабільності» і тим самим під-
живлювати загрозу суверенітету. 

Оскільки ніде в угодах не вжи-
ваються терміни «автономія, 
федералізація», а натомість 
«децентралізація» чи «особливий 
статус» – держава Україна має 
залишатися унітарною. ДНР/ЛНР 
мають існувати у рамках україн-
ського законодавства. 
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У проекті Закону про зміни 
до Конституції України (щодо 
децентралізації влади) №2217а, 
станом на 01.07.2015, не перед-
бачається особливого статусу 
для окремих районів Донецької 
та Луганської областей. 

Стаття 133. Систему адмі-
ністративно-територіального 
устрою України складають ад-
міністративно-територіальні оди-
ниці: громади, райони, регіони. 
Територія України поділена на 
громади. Громада є первинною 
одиницею у системі адміністра-
тивно-територіального устрою 
України.

Декілька громад становлять 
район.

Автономна Республіка Крим 
та області є регіонами України.

Особливості Києва, Севасто-
поля у системі адміністративно-
територіального устрою України 
визначаються окремими зако-
нами.

На думку законодавців, законо-
проектом враховано Комплекс 
заходів з виконання Мінських 
домовленостей від 12 лютого 
2015 року. Відповідно до цього 
у розділі ІІ «Прикінцеві та пере-
хідні положення» законопроекту 
передбачено, що особливості 
здійснення місцевого само-
врядування в окремих районах 
Донецької і Луганської областей 
визначаються окремим законом.

Законодавчі умови вже сьогод-
ні дозволяють реалізувати план 
«особливого статусу» терито-
рій конфлікту, передбачений 
Мінськими угодами-2. Закон 
України «Про особливий поря-
док місцевого самоврядування 
в окремих районах Донецької 

та луганської областей» до-
зволяє поруч із загальним кон-
ституційним порядком (області, 
райони) існування «окремих ра-
йонів Донецької і Луганської 
областей». Їм надаються роз-
ширені повноваження, префе-
ренції. Зберігаються зобов’язання 
держави Україна у політичній, 
правоохоронній, соціально-еко-
номічній та культурній сферах. 
Практично всі положення, перед-
бачені Комплексом заходів із ви-
конання мінських угод-2 знайшли 
відображення у Законі, навіть 
непопулярні.

Так, стаття 7  зазначеного 
Закону передбачає щорічні 
видатки державного бюджету 
України на підтримку соціально-
економічного розвитку «окремих 
районів», у обсягах, що не може 
змінюватися при скороченні 
затверджених бюджетних при-
значень.

Зрозуміло, що основні умови, 
яких прагне досягти українська 
сторона не можуть влаштовувати 
Кремль та керівництво ДНР/ЛНР. 
У свою чергу, Україна не може 
досягти ні контролю за укра-
їнсько-російським кордоном, 
ні повернення цих територій в 
українське законодавче поле, 
що не дасть змоги ні припинити 
конфлікт, здійснити його заморо-
ження з перспективою подальшої 
реінтеграції територій.

Пропозиції до формування по-
зиції України на переговорах у 
рамках Мінського процесу.

1. Автономізація. Для збалан-
сованого функціонування всіх 
рівнів самоврядування в Україні 
та чіткого розуміння і розподілу 
відповідних повноважень до-
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цільно щоб законодавство та 
Конституція України чітко відріз-
няли місцеве самоврядування від 
регіонального, а останнє – від ор-
ганів державної влади на місцях.

Повернення особливих районів 
Донецької та Луганської області в 
Конституційний та законодавчий 
простір України можливе на 
основі використання принципів 
європейської Хартії регіонально-
го самоврядування та прийняття в 
Україні пакету законів про регіо-
нальне самоврядування. 

Зокрема, у контексті здій-
снення децентралізації влади та 
реформи місцевого самовряду-
вання Україна може та повинна 
передбачити розробку та при-
йняття законодавства, яке визна-
чає особливості функціонування 
регіонального самоврядування, 
в тому числі в окремих районах 
Донецької та Луганської області. 
Відповідно, спеціальний адмі-
ністративний статус окремих 
районів Донецької та Луганської 
області може базуватися на за-
коні про регіональне самовря-
дування та нормативно-правових 
актах, які визначать механізм 
делегування повноважень. Це 
можуть бути, наприклад, до-
говори, положення яких будуть 
імплементовані у законодавство.

Україна може запропонувати 
квазіавтономізацію територій 
конфлікту, у вигляді «особли-
вих районів», з окремими ад-
міністративними статусами 
(Північний Донбас, Південний 
Донбас), з урахуванням згада-
них вище нормативно-право-
вих умов. Це потребуватиме 
врахування «особливі районів» у 
концепції адміністративно-тери-

торіальної реформи та рефор-
ми місцевого самоврядування, 
а також закріплення цього тер-
міну у Конституції України (стат-
тя 133). У подальшому такий 
статус може отримати і Крим. 
За взірець можна взяти націо-
нальні автономні райони КНР, 
що створені у місцях компак-
тного проживання нацменшин. 
Здійснення автономних прав 
у такому районі відбувається 
під керівництвом та контролем 
центральної влади. Додається 
Платформа діалогу про Статус 
окремих районів (див. додатки 
1, 2). Також, згідно з запропоно-
ваними нормами проекту змін 
до Конституції, там діятимуть 
префекти. Основною ознакою 
пропонованої «автономії» ДНР/
ЛНР є компактне проживання 
«радянських людей». Негативним 
є те, що така автономія по-суті 
законсервує на деякий час по-
страдянський уклад на цих тери-
торіях, хоча формально на них 
діятиме Конституція України, а її 
дотримання гарантуватиметься 
системою національного судо-
чинства.

2. Для подальшої деескалації 
конфлікту можливо запропо-
нувати:

 ● тристороннє спільне па-
трулювання за участю ЗСУ, 
ОБСЄ, армії ДНР/ЛНР, зони 
розмежування для запо-
бігання дій, спрямованих 
на ескалацію збройного 
протистояння. Це дозволить 
зняти обвинувачення проти 
української сторони у недо-
триманні домовленостей;

 ● двосторонню деінтернаці-
оналізацію конфлікту, що 
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передбачає заборону гро-
мадянам третіх країн брати 
участь у воєнних діях. Це до-
зволить зняти обвинувачення 
щодо начебто участі аме-
риканських та натівських 
військових у конфлікті на 
боці України. Можна озву-
чити відповідну заяву.

3. вибори. Однією із проблем 
політичного врегулювання кризи 
є відсутність легітимних пред-
ставників «окремих районів» 
Донецької та Луганської облас-
тей. Нинішні особи, що пред-
ставляють ЛНР/ДНР, виходячи із 
способу та обставин їх призна-
чення, у такій якості Україною 
визнані бути не можуть.

З позицій України набуття легі-
тимності представниками схід-
них територій може стати тільки 
наслідком проведення виборів 
відповідно до українського зако-
нодавства. Проголошені у одно-
сторонньому прядку очільниками 
ЛНР/ДНР такі вибори не можуть 
бути визнані.

Переговорна позиція України 
щодо проведення місцевих вибо-
рів може полягати у наступному:

 ● Україна зацікавлена у по-
яві легітимних представників 
для інтенсифікації пере-
говорів.

 ● вибори на територіях кон-
флікту можуть бути визнані 
тільки в разі проведення на 
основі українського законо-
давства.

 ● Україна може п і ти  на 
прийняття тимчасового/
перехідного Закону про 
особливості проведення 
виборів в окремих районах 
Луганської та донецької 

областей, за умови, якщо 
наступні пункти будуть в 
обов’язковому порядку 
включені у цей Закон:

 ● гарантії допуску всіх укра-
їнських партій до виборчого 
процесу, гарантії безпе-
ки кандидатам, їх довіре-
ним особам та політичним 
представникам партій;

 ● включення представників 
українських партій у тери-
торіальні та дільничні виборчі 
комісії;

 ● контроль цвК України над 
ходом голосування та ви-
рішальне право визнати ви-
бори такими, що відбулися;

 ● гарантії права оскарження 
ходу голосування та резуль-
татів виборів в українських 
судових інстанціях відповід-
ної юрисдикції (адміністра-
тивні суди);

 ● гарантії безперешкодно-
го допуску спостерігачів 
БДІПЛ ОБСЄ та українських 
громадських організацій 
у виборчій процес. В тому 
числі, забезпечення їх спо-
стереження за ходом голо-
сування;

 ● відновлення мовлення укра-
їнських телерадіокомпаній, 
випуску друкованих ЗМІ на 
територіях окремих районів 
Луганської та Донецької об-
ластей;

 ● забезпечення права голосу 
всіх біженців та тимчасово 
переміщених осіб із зони 
конфлікту (за місцем реє-
страції). 

4. Суспільний діалог. Слід 
запропонувати ЛНР/ДНР взяти 
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участь в утворенні громадської 
ради у питаннях Донбасу, мож-
ливо, і у багатосторонньому 
форматі, з метою забезпечення 
постійних соціальних комуніка-
цій. До складу Ради мають увійти 
особи «поза політикою» – пред-
ставники професійних серед-
овищ, представники бізнесу, 
діаспори, інтелігенції, діячі науки 
та культури тощо. Цей крок має 
зняти суспільну напругу і понизити 
градус обопільної ненависті, по-
легшити врегулювання найбільш 

гострих питань (як політичних, 
так і гуманітарних – обмін по-
лоненими, лікування поранених, 
припинення тортур тощо).

5. Внутрішні нормативно-пра-
вові акти особливих/автономних 
районів мають бути приведені у 
відповідність до закону про статус 
особливих районів. Зокрема, 
роззброєння парамілітарних 
утворень, що діють поза межами 
закону та непідконтрольні владі 
особливих районів тощо. 
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II. ВІЙНА І 
СУСПІЛЬСТВО
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гибридные проявления 
гибридной войны

Авторы: А.Ермолаев, В.Щербина, А.Левцун, Д.Ермолаев

вступление
События и процессы, происхо-

дящие в период вооруженного 
конфликта на Донбассе, полу-
чили частое общее определение 
«гибридной войны». 

Этим термином принято обо-
значать множество проявле-
ний конфликта, не связанных 
между собой в рамках имею-
щихся в обществе классиче-
ских представлений о войне.  
В силу этого смысл и протека-
ние общественных изменений 
последнего времени представ-
ляют собой достаточно сложный 
и противоречивый предмет для 
осмысления. Согласно принято-
му пониманию, гибридная война 
(англ. hybridwarfare) – термин, 
предложенный в конце XX века 
в США для описания военной 
стратегии, объединяющей в себе 
обычную войну, малую войну и ки-
бервойну. Этот термин обознача-
ет разновидность войны, которая 
включает симбиоз активного при-
менения вооружения с парал-
лельными информационными 
спецоперациями в виде мас-
штабного использования кибер-
пространства и стратегической 

связи для многонаправленной и 
эффективной информационной 
кампании как для внутренней, 
так и для внешней аудитории. 
Вместе с тем следует понимать, 
что война – это один из процес-
сов общественной жизни, она не 
охватывает всей палитры отноше-
ний в нем и потому через логику 
войны невозможно понять, что же 
происходит в это время с обще-
ством в целом, какие процессы 
в нем назревают и возможны в 
принципе.

В контекстах мировых геопо-
литических и геоэкономических 
процессов трансформации 
украинского общества во-
спринимаются весьма проти-
воречиво и зачастую слишком 
упрощенно. Поэтому оценка 
внешних факторов и процес-
сов, а также внутренняя поли-
тическая борьба исключаются 
из непосредственного фокуса 
нашего аналитического ис-
следования, переводя главное 
внимание на непосредственно 
внутриукраинcкие общественные 
изменения. Безусловно, су-
ществующие идеологические 
формулы играют свою функци-
ональную роль в существующем 

Через логику 
войны невозможно 
понять, что же 
происходит в 
это время с 
обществом в 
целом, какие 
процессы в 
нем назревают 
и возможны в 
принципе.
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конфликте – позволяя решать 
возникающие проблемы в кон-
текстах интересов различных 
субъектов-участников событий в 
Украине и вокруг неё. Понимая 
всю важность внешних факторов, 
вовлеченных и определивших 
тем или иным образом войну, 
авторы предлагают посмотреть 
на происходящие события в кон-
тексте параллельных «гибридной 
войне» внутренних «гибридных 
последствий», приблизиться к 
пониманию и описанию фе-
номенов, а также качественных 
изменений самого украинского 
общества. 

С началом войны в массовом 
сознании стали происходить 
определенные трансформа-
ции, которые привели к круше-
нию привычной картины мира, 
сформировавшейся в период 
2000-2010 г.г. Большинство сфор-
мировавшихся ожиданий у раз-
личных групп населения страны, 
оказались несостоятельны либо 
были реализованы часто с нео-
жиданно обратным эффектом.

1. Разрушилось представление 
о том, что в Украине невозможен 
вооруженный конфликт – по при-
чине существовавшего представ-
ления об особой миролюбивости 
украинцев и их способности 
решать любые проблемы путем 
договоренностей. Изменилось 
представление о соотечествен-
никах – готовых к применению 
насилия оказалось гораздо боль-
ше, чем считалось раньше. Также 
переменилось отношение к не-
возможности конфликта Украины 
с Россией – невозможности по 
причине общего исторического 
прошлого, наличия множества 

родственных связей, интересов 
бизнес-групп и общей причаст-
ности к европейской культуре. 

2. Произошел слом пред-
ставление о том, что Украина 
полностью защищена системой 
международного права и прак-
тическими гарантиями ключевых 
мировых государств, в том числе 
в вопросе территориальной це-
лостности. 

3. Радикально переменилось 
представления о «добром боль-
шом Западе», который готов 
оказать безусловную поддержку 
Украине в её стремлении обре-
сти политико-экономическую 
независимость, как и пред-
ставление о легкости самого 
перехода в состав клуба пре-
успевающих стран. Соседние 
и недавно партнерские госу-
дарства оказались разными, 
прагматичными и лишенными 
моральных сантиментов в своей 
внешней политике. 

4. У части населения страны 
произошел слом взаимных ре-
гиональных стереотипов. Юго-
восток Украины проявил себя как 
не пассивный и патриотически 
настроенный регион, в котором 
есть силы, активно поддержива-
ющие аутентичность украинской 
государственности и готовые 
к применению вооруженного 
насилия в активной ее защите. 
В тоже время Запад страны по-
казал свою готовность к общей 
равноправной вовлеченности в 
процессы государственной по-
литики, способность понимать и 
принимать особенности других 
регионов. 

Противоречия вышли за рамки 
экономического и политиче-

 Большинство 
сформировавшихся 

ожиданий у 
различных групп 

населения 
страны, оказались 

несостоятельны 
либо были 

реализованы часто 
с неожиданно 

обратным 
эффектом.
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ского пространства, затронув 
личный мир большинства на-
селения. Образ единого соци-
ального пространства страны, 
объединенного перспективой 
ближайшей евроинтеграции и 
решением всех проблем на 
этой основе, был разрушен. Это, 
в частности, вызвало к необходи-
мости формирования идеологи-
ческой программы под лозунгом 
«Украина – единая страна», 
показав таким образом пробле-
матичность данного утверждения 
относительно реального полити-
ческого пространства.

Страна оказалась фактиче-
ски разделенной на несколько 
анклавов с различными полити-
ческими и правовыми практи-
ками, часть населения живет на 
неконтролируемых центральной 
властью территориях, не участвуя 
в её формировании и не имея 
возможности полноценно пред-
ставлять свои интересы. 

В новой повестке жизни страны 
(2014 г.) население оказалось 
в новой для себя ситуации: на 
уровне локальных событий насе-
ление стало экономическим и 
политическим ресурсом власт-
ных группировок, а на уровне 
глобальных – заложником, оби-
тающим на территории раз-
ворачивания геополитического 
конфликта между мировыми 
державами. Как одна, так и 
другая повестка, которые факти-
чески определяют жизнь миллио-
нов людей, не имеют ни внятного 
понимания, ни смыслового на-
полнения для большинства на-
селения. В массовом сознании 
используются образы известных 
общественных процессов и со-
стояний: «Отечественная война», 

«гражданская война», «револю-
ция», – которые не адекватны 
происходящим исторически 
новым процессам, не дают 
осознания и практического по-
нимания динамически развива-
ющимся событиям. 

Это ведет к усложнению обще-
ственного сознания – когда участ-
ники событий находят консенсус 
лишь по отдельным вопросам и 
зачастую лишь под воздействи-
ем средств массовой инфор-
мации, будучи не в состоянии 
сформулировать собственное 
видение и интересы.

Большие общественные груп-
пы утрачивают субъектность и 
оказываются не в состоянии вы-
ступать акторами, способными 
к осмыслению своего интереса 
и стратегий его практического 
воплощения. Поэтому процесс 
создания социальных связей ста-
новится возможным лишь в очень 
узких группах и по отдельным 
вопросам (например, в форме 
волонтерства). Это делает все 
более проблематичным форми-
рование устойчивых социальных 
связей, образующих целостное 
общество как устойчивую струк-
туру. Общественные институты 
(прежде всего экономика и по-
литика) утрачивают свою норма-
тивно-ценностную значимость, 
перестают восприниматься как 
значимые и прикладные формы 
обеспечения социальной жизни. 
В силу этого, большие массы 
людей на протяжении уже более 
года переживают фрустрацию, 
сильнейший психо-эмоциональ-
ный шок, который проявляется в 
различных формах:

 ● стремление ценой любых 

Образ единого 
социального 
пространства 
страны, 
объединенного 
перспективой 
ближайшей 
евроинтеграции 
и решением 
всех проблем на 
этой основе, был 
разрушен.
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жертв (желательно не с 
личной стороны) быстро 
покончить с конфликтом

 ● эскапизм (эмиграция, вы-
бор нового сообщества для 
проживания – внутренняя 
миграция или эмиграция, 
уход в частную жизнь).

 ● рост изоляционистских на-
строений как в частной 
жизни, так и на уровне ре-
гиональных общин

 ● стремления понять новизну 
ситуации со своей («народ-
ной») точки зрения, найти 
соответствующую идеоло-
гию и сформировать свое 
политическое представи-
тельство. Это стремление 
безуспешно – однако про-
является в анархо-синди-
калистских настроениях, 
которыми успешно мани-
пулируют политические и 
экономические группы в 
регионах.

Кроме причин объективного 
характера (изменение эко-
номических, политических ре-
алий страны) на восприятие 
её событий влияют и причины 
субъективные – прежде все-
го связанные с гибридным ха-
рактером войны. Гибридность 
предполагает большую роль ин-
формационных воздействий на 
население, ведущихся на всех 
уровнях коммуникации, влияя 
на все стороны мировоззрения. 
В такой ситуации происходит 
сегментация и общественного 
сознания – единая и последо-
вательная картины происходя-
щего, которая опиралась бы на 
известные населению истори-
ческие образы войны («Вторая 

мировая», «Афганистан») в мас-
совом сознании не сложилась. 
Восприятие войны остается край-
не неоднозначным – не смотря 
на значительные усилия государ-
ственной пропаганды, принятие 
законов и деятельность активи-
стов из сферы гражданского 
общества.

Под влиянием противоречащих 
другу информационно-про-
пагандистских кампаний, в ус-
ловиях нараставшего много 
лет хронического недоверия 
к власти, всем политическим 
институтам, а также средствам 
массовой информации, растет 
амбивалентность массового 
сознания. 

Неопределенными остаются 
как видение войны, так и пути 
её завершения, единый образ 
возможного мира также не 
сформирован. 

В ситуации гибридной войны на 
первое место в формировании 
повестки жизни общества вышли 
«новые медиа», традиционные 
СМИ были вытеснены на второй 
план. Значительную, если не 
определяющую роль в динамике 
образов войны играют инфор-
мационные кампании, прово-
димые различными субъектами 
в СМИ и социальных сетях. Все 
это порождает нестабильность 
массового сознания и, как след-
ствие, неопределенность пове-
дения людей в войне на всех её 
этапах. 

Рассмотрим отдельные аспек-
ты, характерные для массового 
сознания жителей современной 
Украины. 
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1. Неоднозначное 
понимание причин 
войны
Война так или иначе связывает-

ся непосредственно с события-
ми, которые были инициированы 
Майданом-2013, сконцентриро-
вавшем на себе проблематику 
отношений между олигархиче-
скими группировками в Украине, 
а также палитру отношений 
между геополитическими игро-
ками на международной арене 
по поводу проекта Украины. 

Тема войны присутствовала в 
риторике СМИ и самих участ-
ников Майдана – однако изна-
чально лишь в фигуративном 
смысле, как образ и символи-
ческое выражение непримири-
мости различных сил Майдана 
к тому, против чего они вышли. 

Образ войны объединял раз-
личные темы борьбы: 

 ● за европейское будущее 
против олигархических 
групп, захвативших госу-
дарство; 

 ● против коррупционных по-
литиков;

 ● отдельных политических сил 
(партий) за власть;

 ● за свободу предпринима-
тельства;

 ● за возможность региональ-
ных общин участвовать в 
государственной политике;

 ● протест против насилия со 
стороны силовых структур

 ● протест против обнищания.
 ● протест против непрояс-

ненного образа будущего 
и отсутствия ясного проек-
та развития украинского 

общества: против полити-
ческого и экономического 
«застоя»

Все это легитимировало в мас-
совом сознании повышение уров-
ня насилия, делало понятным и 
оправданным факт использо-
вания оружия как последнего 
инструмента решения полити-
ческого конфликта. Особенно 
активно образ происходящего 
именно как войны «надувался» 
в социальных сетях – давались 
милитаристские оценки, приме-
нялась соответствующая ритори-
ка и терминология для описания 
хода событий. Традиционные 
СМИ следовали в логике этой ри-
торики, используя те же средства 
организации коммуникативных 
процессов, интерпретируя проис-
ходящее как войну против врагов, 
не имеющих перспектив кроме 
своего полного поражения.

Поэтому переход от «вой-
ны на Майдане» к «войне на 
Донбассе» стал достаточно 
«органичным» – что, с одной сто-
роны, легитимировало войну в 
глазах сторонников Майдана, а с 
другой – породило массу иллю-
зий относительно того, какой мо-
жет быть реальная война. Война 
виделась некоторым подобием 
событий на Майдане, названных 
войной. Иллюзии стали разве-
иваться в ходе разворачивания 
реальных военных столкновений 
и, в частности, военных пораже-
ний 2014 г. 

В глазах же людей, не прини-
мавших Майдан, он стал прямой 
причиной войны и его участники, 
независимо от их мотивов, стали 
восприниматься как разжигатели 
войны, принесшие её в их дом.
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Образ врага в массовом со-
знании, поддержавших майдан 
людей, изначально присутство-
вал в качестве «повергаемого 
зла», не способного оказать ка-
кое-либо существенное сопро-
тивление по причине отсутствия 
за ним «жизненной правды». 
Победа в Киеве представлялась 
на начальном этапе решаю-
щим, окончательным сломом 
ситуации, который оставалось 
лишь закрепить в остальных ре-
гионах страны. 

война как событие превра-
тилась в войну как состояние 
жизни общества, которое име-
ет тенденцию закрепиться. 
Приемлемым и нормальным 
стало восприятие событий вой-
ны как проявлений деятельности 
внешних сил. глобализация и 
интернационализация событий 
воспринимаются как есте-
ственное их развитие, общество 
видит себя в антураже уже не 
только проблем национального 
становления, но и как фактор 
борьбы внешних сил, решающих 
свои задачи. иными словами, 
общество стоит на пороге та-
кого состояния, когда оно будет 
нуждаться в войне и воспроизво-
дить её – несмотря на то, что это 
губительный для него процесс.

Конфликт, обозначенный в 
общественном сознании как 
война в течение весны-лета 2014г. 
вышла за пределы политиче-
ского процесса и затронул как 
украинское общество в целом, 
так и множество стран мира. 
Произошло втягивание в него 
множества новых участников 
– официальных и неофициаль-
ных (добровольческих) военных 

формирований, отдельных групп 
участников из Украины, России и 
других стран. Эти группы имели 
различное происхождение и 
различные интересы, в рамках 
которых участвовали в создании 
образа войны в массовом со-
знании.

В этих условиях сформиро-
вался ряд образов войны уже 
как собственно вооруженного 
организованного противостояния 
между сторонами. Эти обра-
зы сегодня пытаются усилить и 
использовать либо дискредити-
ровать и подавить стороны, веду-
щие войну в информационном 
пространстве. 

Сторона-противник порожден-
ных майданом сил была иден-
тифицирована изначально как 
враждебные Украине «сепара-
тисты», противники украинского 
«будущего», поддерживаемые 
Российской федерацией, позже 
– как оккупационные «россий-
ско-террористические войска». 

С другой стороны, сформи-
ровался образ пост-майданных 
сил как радикально-национа-
листических, поддерживаемых 
Западом экстремистов и фа-
шистов.

Образ врага складывается 
достаточно сложно, что насе-
лению психологически более 
приемлемо видеть «врага» как 
внешнего субъекта – потому, 
что иначе необходимо признать 
отсутствие единства общества, 
присутствие рядом с собой 
потенциально опасных сооте-
чественников. «Антиукраинские 
силы» позиционируются в мас-
совом сознании как внешние 
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«враги», располагаемые за бук-
вально территориальной линией 
разделения. Война как некий 
внутренний конфликт в сознании 
значительной части населения 
трансформировался в образ 
войны как агрессии со сторо-
ны конкретного сопредельного 
государства – Российской фе-
дерации. При этом в качестве 
главного виновника конфликта 
стал выступать В.В.Путин как де-
моническая личность. Причинами 
агрессии принялось называть 
его личностные психологические 
качества – его неадекватность и 
иррациональность. 

Поскольку именно В.В.Путин 
превратился в центральную фи-
гуру продолжающейся войны 
(которая в представлении людей 
без его участия должна была 
либо не начаться вовсе, либо 
закончиться в считанные часы), 
возникли компенсационные 
представления о скором оконча-
нии войны, которое непременно 
произойдет после безусловно 
скорой гибели путинского ре-
жима: от политического пере-
ворота до территориального 
развала, терпящего экономи-
ческий коллапс государства. 
Поэтому любая остановка во-
енных действий, пауза в войне 
воспринимается как способ 
приближения победы (дождать-
ся развала противника), но не 
этап в примирении, исходя из 
сложившихся реалий. 

Все, что противоречит такой кар-
тине происходящего, отрицается 
массовым сознанием – налицо 

феномен квази-религиозного 
восприятия реальности.

По этой же причине тема 
достижения компромиссов пу-
тем переговоров, формула 
«Минск-2» не воспринимается 
как формула завершения вой-
ны – поскольку сторонниками 
продолжения войны видится 
ближайшая перспектива абсо-
лютной победы над «колоссом 
на глиняных ногах», причем на 
территории самого противника.

Жители Украины если и отве-
чают на вопрос «С кем воюем», 
то затрудняются однозначно 
ответить «за что воюем». Ответов 
«за что воюем» множество, и они 
не до вполне последовательны 
и рациональны: «воюем за мир 
у себя дома», «воюем, чтобы не 
было войны» «воюем за свою 
землю», «воюем за будущее». 

Кризис доверия к власти на 
фоне коррупционных скандалов, 
привел к тотальной деморализа-
ции граждан и трансформации 
образа «защитника» в образ 
«пушечного мяса». Повестка 
«врага» не до кон ца прояс-
нила его собственный образ: 
призыв защитить строительство 
нового политического, социаль-
ного и экономического порядка 
контрастирует с негативными 
процессами в политике ее ре-
ализации. И врагом становится 
как вооруженный противник на 
фронте, так и «своя» коррумпи-
рованная власть.

На этой почве распространя-
ется «обывательский эскапизм» 
(население стремится выйти за 
рамки социума, как бы говоря: 
«Уйдите все!»). Такое поведение 
имеет место на всей террито-
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рии Украины – люди в массе 
не поддерживают ни спекулян-
тов-патриотов, ни сепаратистов, 
называя первых «вышиватника-
ми», а вторых «ватниками». Все 
это порождает нарушение во-
енной дисциплины, дезертир-
ство, уклонение от призыва, что 
особенно характерно для жите-
лей прифронтовых территорий. 
Находясь в эпицентре боевых 
действий, люди стремятся избег-
нуть идентификации в системе 
«свой-чужой», необходимости 
примкнуть к одной из противо-
борствующих сторон.

Для  жителей Восточного 
Донбасса характерно пережи-
вание крушения мифа о Путине 
как «собирателе русских зе-
мель, возрождающего СССР». 
После ожидания скорой реали-
зации «Крымского сценария», на 
фоне общей дестабилизации 
жизненного пространства и 
угрозы самой жизни региона, 
растет социальная аномия. 
Ожидаемые деолигархизация, 
декапитализация и присоедине-
ние к России либо автономиза-
ция в составе Украины вылились 
в бандитский беспредел и неяс-
ность дальнейшей судьбы. 

в таком состоянии массовое 
сознание нестабильно и может 
быть подвержено переключе-
нию на новый сценарий даль-
нейших событий – возможный 
как разрушительный, так и кон-
структивный.

Существенным фактором 
также становится и более глубо-
кое изменения гуманитарного 
пространства – отношение к 
человеческой жизни, образую-
щее основу общего восприя-

тия жизненного пространства 
сегодняшней Украины. После 
визуализации фактора насилия 
в конфликте через серию из-
биений и похищений знаковых 
персонажей. Первая насиль-
ственная смерть на Майдане, 
(убийство Сергея Нигояна), ста-
ло в свое время наибольшим 
резонансом для украинского 
общества, символически открыв 
и спровоцировав начало мас-
сового физического насилия как 
общественного процесса, со-
провождающегося изменением 
состояния массового сознания. 
Насильственная cмерть, которая 
раньше представлялась как 
отдаленное экстраординарное 
событие, как публичный вызов 
общепринятому безоговороч-
ному табу, стала обыденным 
происшествием, принимаемое 
как допустимое, тривиальное, 
а иногда и «необходимое зло». 
Трагические смерти «Небесной 
сотни», как и смерти правоох-
ранителей, в период событий 
Майдана, привнесли в массовое 
сознание новое, иное восприятие 
смерти и отношение к жизни. 
«Живая» картинка массовых рас-
стрелов протестующих и их же 
силовой ответ правоохранителям 
создали, в том числе усилиями 
средств массовой информации, 
новое представление о цене 
общественно-политических пре-
образований, цене решений со-
циальных противоречий. Притом, 
речь следует вести о создании 
двух полюсов нового – «легкого» 
отношения к смерти. 

В мирное время даже бо-
лее масштабная гибель людей 
также была известным фак-
том – смертность на дорогах, в 
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больницах превышала размеры 
утрат, понесенных в ходе военно-
го конфликта. Но эта смертность 
воспринималась как трагиче-
ская неизбежность, с которой в 
принципе ничего нельзя сделать 
быстро. Военный же конфликт 
заставляет воспринимать массо-
вую смертность как некоторую 
общественную необходимость.

С одной стороны, смерть бор-
ца-защитника за идею, кото-
рая имеет общую для некоего 
большинства поддержку, вос-
принимается в категориях де-
персонализированного героя: 
от «борца Небесной сотни» до 
«киборга», которым «смерть за 
общее благо» определенным 
образом делегирована. По этой 
причине восприятие обществен-
ным сознание их гибели имеет 
статус понятности, естествен-
ности, даже благодарности за 
то, что эта удаленная трагедия 
не затрагивает их жизненный 
мир. Люди получили этическое 
оправдание того факта, что они 
стали принимать смерть обла-
ченных в мифологизированный 
образ «героя» и «антигероя» как 
цену сохранения своего образа 
жизни. Смерть, таким образом, 
становится позитивной обще-
ственной ценностью, принимает 
в украинском обществе статус 
своего позитивного логического 
обоснования, при этом снимает-
ся повестка борьбы за уникаль-
ность индивидуальной жизни. 
При этом отрицается принцип 
ненасильственного разрешения 
конфликтов как основа жизни 
общества. С другой стороны, 
жизнь условного противника, 
«врага» большинства, как на 
фронте, так и в обыденном про-

странстве приобретает статус 
отчета, статистики. Риторика во-
йны позволила обесчеловечить, 
обесценить жизнь тех «других», 
которые в массовом сознание 
превращены в безоговороч-
ную опасность для жизненного 
проекта большинства. Цифры 
уничтоженных «орков», «укров» – 
людей погибших по обе стороны 
фронта, перестали шокировать 
или вообще вызывать какие-либо 
эмоции в украинском обще-
стве. Когда смерть становится 
массовым событием, она пере-
стает шокировать, легитимируя 
таким образом насильственный 
способ решения любого идей-
ного несогласия, неприязни, 
конфликта интересов и т.д. Эта 
практика распространяется и на 
другие сферы жизненного мира 
человека, делая обыденный мир 
таким, в котором присутствует 
насильственная смерть как со-
вершенно допустимое «собы-
тие», а те, кто могут её причинить 
– полноценными и приемлемы-
ми участниками общественной 
жизни. Украина как простран-
ство мира и согласия трансфор-
мируется в массовом сознании 
в пространство допустимого и 
даже оправданного лишения 
жизни в обмен за сохранение 
существующего общественного 
порядка. Гибель ребенка при 
обстреле, убийство журналиста, 
расстрел правоохранителей, 
самоубийство политика – такие 
и им подобные события спо-
койно стали восприниматься в 
общественном сознании как 
принимаемый позитивный факт, 
а также как приемлемая прак-
тика, легкий способ решения 
«проблем» в обществе. И трагич-
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ность смерти, и ценность жизни 
как переживания все больше 
сужаются до круга личного жиз-
ненного пространства, исключая 
оттуда остальное общество. 

В силу этого возникла тенден-
ция неприятия политиков такого 
типа, который соответствует 
состоянию мира – «чистоплю-
ев», классических публичных 
деятелей, апеллирующих к 
общественному мнению и за-
конности, а не к настроениям 
отдельных общественных групп 
и революционной целесоо-
бразности. Отрицание такого 
рода политических деятелей 
преподносится в СМИ часто как 
образец правильного поведения 
новой политической элиты, как 
признак её обновления, прихо-
да новых сил с благородными 
намерениями, носителей буду-
щего. В этом же контексте от-
рицание поиска компромисса 
считается правильной позицией 
в политическом диалоге.

Все более приемлемой и одо-
бряемой в публичном дискурсе 
становится практика физическо-
го принуждения или угрозы наси-
лием чиновникам, причастным к 
принятию политических, судеб-
ных, хозяйственных решений – что 
рассматривается как признак 
борьбы с коррупцией, победой 
«сил добра», наказанием пре-
ступной власти и её приспешни-
ков. Часто откровенно заказной, 
связанный с интересами кон-
кретных бизнес-групп, характер 
таких акций не воспринимается 
массовым сознанием в его 
реальном смысле поскольку 
оно использует идеологические 
категории. Более того, находит 
поддержку представление, что в 

отношении преступников закон 
не должен действовать, необ-
ходимы чрезвычайные меры 
наказания прямым насилием. 
Институтом установления вины 
и определения меры наказания 
часто становятся СМИ, социаль-
ные сети или группы активистов, 
общественное сознание идео-
логизировано.

в обществе, таким образом, 
происходит девальвация жизни 
как фундаментальной гума-
нистической ценности. При 
том, что именно ценностный 
европейский выбор лежал в 
основе публичного дискурса 
оформления событий, имеющих 
отношение к войне, возникает 
противоречие между деклари-
руемой целью и средствами её 
достижения. 

Неоднозначное восприятие 
перспективы завершения войны

До августа 2014 года в мас-
совом сознании большей ча-
сти населения присутствовало 
ожидание скорейшей победы 
в «войне Добра со Злом» силой 
оружия. Отношение к возмож-
ности завершения конфликта 
путем победы силой оружия по-
менялось после военных неудач, 
а также в силу осознания цены 
военных потерь в экономическом 
и человеческом измерении. 
Возникло понимание перспекти-
вы втягивания в военный конфликт 
с российской армией. Поэтому 
к вопросу о том, возможна ли 
военная победа сегодня отно-
шение неоднозначное, преи-
мущественно негативное. При 
том неоднозначным остается и 
восприятие возможности дости-
жения мира путем переговоров. 
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 ● Во-первых, нет представле-
ний о том, с кем возмож-
ны переговоры влияющие 
на завершение войны – 
В.В.Путин отказывается от 
роли стороны-переговор-
щика, а руководство ДНР 
и ЛНР воспринимаются как 
марионеточные, нелеги-
тимные, неприемлемые. 

 ● Во-вторых, неясно как жить 
потом, после войны в одной 
стране вместе с жителя-
ми Восточного Донбасса, 
как проводить общую вну-
треннюю и внешнюю со-
циально-экономическую и 
культурную политику

 ● В-третьих, нет ясных пред-
ставлений  о  том,  к то 
именно воюет сегодня «за 
Украину», как организова-
на военная операция со 
стороны Украины – каково 
количество и способы вза-
имодействия официальных 
и неофициальных милитар-
ных соединений. 

В условиях продолжающегося 
разрыва перспектив дальнейшего 
развития страны в общественном 
сознании возникла негативная 
амбивалентность – неприятие во-
йны и неприятие компромиссов 
по достижению мира. Многие 
варианты компромисса с сепа-
ратистами – неприемлемы, но 
в то же время неприемлемо и 
продолжение войны. Сценарий 
событий, запущенный Майданом, 
завершается и возникает осоз-
нание того, что «так дальше жить 
нельзя», однако как именно «нуж-
но жить» – неясно. 

Возник феномен готовности 
достичь мира ценой избавле-

ния от «других» – поскольку во-
йна потеряла смысл, возникла 
усталость от войны, нет образа 
победы. В начале воевали за 
территорию, землю, сейчас в 
риторике войны появилось на-
селение, которое оказалось 
«разным», не таким как было в 
образе «единой Украины» изна-
чально. С весны 2015 г. возник 
и стал укрепляться дискурс, 
предполагающий если не отде-
ление, то изоляцию Донбасса со 
своими проблемами в обмен на 
мир и социальную стабилиза-
цию страны. Формула «во всем 
виновата война» стала работать 
наоборот – «давайте заплатим 
цену войны и тем самым решим 
все проблемы, в которых она яв-
ляется причиной». То, что отделе-
ние мощного индустриального 
региона страны лишь усугубит 
комплекс экономических и по-
литических проблем других 
регионов, не прочитывается мас-
совым сознанием, находящимся 
в перманентном шоке от войны.

Согласно данных проведен-
ного с 6 по 18 мая 2015 г. во всех 
административных областях кон-
тролируемой официальными 
властями Украины репрезента-
тивного опроса (было опрошено 
3609 респондентов в возрасте от 
18 лет и старше, статистическая 
погрешность не превышает 2%), 
большинство населения готово 
принять формулу завершения 
конфликта «мир в обмен на 
Донбасс». 

На поставленный вопрос 
«Некоторые считают, что сейчас 
главное – прекратить войну на 
Донбассе, даже если придется 
отказаться от оккупированных 
территорий. Другие считаю, что 
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Украина должна продолжить во-
евать пока не установит контроль 
над всеми оккупированными 
территориями. Какая точка зре-
ния Вам ближе?» были получены 
следующие данные:

Главное – прекратить войну на Донбассе, даже если при-
дется отказаться от оккупированных территорий 61,8

Украина должна продолжить воевать пока не установит 
контроль над всеми оккупированными территориями 22,9

Затрудняюсь ответить 15,3

Однако желание большинства 
обрести мир через отказ от во-
юющих территорий не означает 
однозначность представления 
об условиях и механизмах дан-
ного «расставания». Отсутствие 
внятной официальной политики 
в вопросе разрешения войны 
и организованных процессов 
общественного обсуждения дан-
ной проблемы порождает мно-
жество взаимно противоречивых 
представлений о мире: от вза-
имного признания между про-
тивоборствующими сторонами, 
до варианта тотального разрыва 
всех социально-экономических 
связей, с желательными ката-
строфическими последствиями 
для другой стороны конфликта. 

2. Новые лидеры и новые 
идентичности
Неопределенность идеоло-

го-политической трактовки войны 
и неэффективность работы госу-
дарственного аппарата привели 
к появлению само-инициативы, 
самоуправления и самооргани-
зации граждан. Стали возникать 
новые формы локальных иден-
тичностей (которые соответствуют 

деятельности по обслуживанию 
войны и выстраивают новое ви-
дение перспектив государства), 
а также новые формы социаль-
ной активности – прежде всего 
волонтерства. 

По всей Украине развернулась 
сеть волонтерства, в которую 
оказались вовлечены как инициа-
тивные граждане, так и те, кто был 
вынужден помогать своим род-
ственникам, землякам по причине 
плохого материального снабже-
ния армии и силовых структур, 
отсутствия механизмов обмена 
пленными и эффективной вра-
чебной помощи раненым. Хотя 
в отдельных случаях волонтеры 
превращаются в бизнес цепоч-
ки, смыкаются с коррупцией, у 
людей в целом сформировалось 
очень положительное отношение 
к ним – они воспринимаются как 
новые народные герои. 

Волонтерство сделало процес-
сы поддержки войны адресными 
и часто персонифицированны-
ми. С одной стороны, это пози-
тивная компенсация недостатков 
государственной машины, с 
другой – дальнейшее разде-
ление общества на «своих», 
которым оказывает поддержку 
громада, и «не своих», о кото-
рых должны заботиться другие. 
Соответственно этому возникла и 
палитра отношений в обществе к 
волонтерству – от поддержки до 
недоверия и негативного отрица-
ния их деятельности.
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В процессе самоорганизации 
возникли новые позитивные и не-
гативные символические пред-
ставители отдельных аспектов 
войны. Примечательно, что обе 
стороны конфликта используют 
в идеологической борьбе обра-
зы и символические атрибуты 
Второй мировой войны – фаши-
стов, оккупантов, захватчиков, 
героического сопротивления, 
партизан, народной войны и т.д. 
Позитивный атрибут получили 
такие новые символизации как 
«киборги», «комбаты», «атама-
ны». Параллельно, негативную 
коннотацию несут «криминаль-
но-бандитские группы», «бытовые 
сепаратисты», «бандиты-сепара-
тисты» и т.д. 

Заметим, что с точки зрения 
противников майдана все об-
стоит наоборот: негативными 
фигурами являются «хунта», «жи-
добандеровцы», «каратели», а 
позитивными – «воины народного 
ополчения», «антифашисткое 
сопротивление» и т.д.

Молчаливое большинство вос-
принимает обе группы одина-
ково отрицательно, видя в них 
олицетворение тех сил, которые 
от состояния мира привели 
общество в состояние войны и 
втягивают в этот процесс тех, кто 
не имеет своей позиции. 

Все это создало проблему 
утраты силы символов, соли-
даризирующей и фиксирую-
щей нормативные практики. 
Активная манипуляция симво-
лами привела их к инфляции в 
виртуальные пропагандистские 
знаки. Риторика борьбы и войны 
лишает дискурс компромисса 
и возможности новых общих 

символизаций общественного 
компромисса.

В ходе разворачивания собы-
тий «Майдан-аннексия Крыма 
– Донбасс – война с РФ» в мас-
совом сознании населения 
Украины и России возник но-
вый феномен «немые чужие», 
связанный с отсутствием при-
емлемых образов восприятия 
обществ РФ и Украины. В пре-
дыдущий период население 
имело уверенность в том, что 
имеет знание о понимание 
«братского народа». После этих 
событий украинское общество 
россиянам стало представ-
ляться как непонятно почему 
воспротивившееся ожидаемой 
модели поведения (поддержки 
проекта Новороссии) внезапно 
чуждое общество («укропы», 
«хохлопитеки») с отдельными 
вкраплениями «своих», которых 
можно поддерживать и нужно 
спасать. Подобный эффект про-
изошел и с образом российско-
го общества – «москали» стали 
вдруг агрессивно-враждебны-
ми, среди которых существуют 
отдельные «светлые личности» 
выступающие против режима 
Путина и в поддержку Украины в 
её нынешнем виде. 

Информационное простран-
ство, в котором возникают об-
разы событий сегодня жестко 
разделено не только технически 
(ограничения на доступ к СМИ), 
но и концептуально – в обороте 
присутствуют средства описа-
ния одних и тех же событий, при 
помощи которых в массовом 
и индивидуальном сознании 
формируются противополож-
ные их образы и значения. Так, 
за время протекания конфлик-

Риторика 
борьбы и войны 
лишает дискурс 
компромисса 
и возможности 
новых общих 
символизаций 
общественного 
компромисса.
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та в коммуникативных средах 
сформировался феномен «со-
циально-психологической зом-
бификации» образа населения 
по обе стороны конфликта. 
Население, проживающее на 
территории, контролируемой 
сепаратистами, представля-
ется как несамостоятельные, 
управляемые, забитые люди, 
действующие лишь по принуж-
дению, подвергаемое бес-
смысленному страданию со 
стороны структур власти. Таким 
же представляется и население, 
проживающее на территории 
остальной Украины – но уже в 
коммуникативном пространстве 
и сознании жителей территорий 
подконтрольных ДНР, ЛНР и в 
России. 

Помимо двух существующих 
непримиримых мифологизиро-
ванных образов конфликтующих 
сторон, в пространстве украин-
ского общества зарождается, 
еще четко себя не определив-
шая, «третья идентификация» 
– «другая Украина». Украинцы 
«третьей идентичности» могут 
предстать как носители «третьей 
картины мира». Такая идентич-
ность может сформироваться 
как отрицающая действующие 
стереотипные представления об 
Украине-Новороссии и Украине-
Бандеровщине, в рамках такого 
отрицания эти стереотипы могут 
быть показаны как навязанные 
политическими событиями, но в 
действительности чуждые «насто-
ящей Украине». В общественной 
сфере проявляется позиция ищу-
щая выход из конфликта, на про-
тивовес двум существующим 
полярностям, не готовым к со-
вместному существованию. Это 

позиция поиска некоего нового 
варианта интегрального объеди-
нения вокруг проекта Украины. 
Позиция “третьего пути” пока что 
формируется как отдельные, 
еще не очень сильные, попытки 
бесконтурной новой картины 
Украинского мира, параллельно 
осознавая, что в самой войне нет 
ответа. 

В ситуации неопределенного 
будущего идет поиск вариантов 
развития страны, что обострило 
противоречия между бытовав-
шими ранее концептами и 
привело к появлению новых. 
Наиболее актуальной стала 
проблематика путей деолигар-
хизации, децентрализации, гео-
политического выбора, а также 
развития Украины как единой по-
литической и этнической нации. 
Последнее время стало рас-
пространенным апеллировать 
к молодежи как единственного 
носителя адекватных менед-
жерских способностей и идей, 
способных реформировать го-
сударство, «запущенное» стары-
ми кадрами. Причем, последние 
характеризуются в своем опыте и 
способностях лишь в негативной 
коннотации.

Тема мифологизации моло-
дежи как «мессии будущего», 
призванного изменить Украину 
и сделать её качественно иным 
обществом, заслуживает отдель-
ного рассмотрения. Заметим 
кратко, что проблема разры-
ва поколений в обществе, где 
катастрофически нарастает 
демографическая проблема, 
а выпускники школ из года в год 
в опросах указывают эмиграци-
онные ориентации, не осмыс-
ливается должным образом. 

В пространстве 
украинского 

общества 
зарождается 

«третья 
идентификация» – 
«другая Украина».
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Бытовавшее прежде представ-
ление населения о себе как 
образованном и интеллектуаль-
ном, свойственное поколениям, 
формировавшимся в СССР, 
сталкивается с категорическим 
его неприятием как носителей 
негативных общественных цен-
ностей – «совка». Молодежь в 
политике наделяется сверх-цен-
ностью в силу возлагаемых на 
неё сверхзадач – что далеко 
не всегда соответствует миро-
воззренческим, образователь-
ным её свойствам и навыкам. 
Мессианские настроения и 
восприятие себя как носителя 
абсолютной истины культивиру-
ются в молодежной среде часто 
и сознательно средствами идео-
логического воздействия, превра-
щая её в инструмент сведения 
счетов между бизнес-группами 
и политическими кланами, что 
может привести к фрустрациям 
массового сознания целого по-
коления жителей Украины. 

Характерной чертой новостного 
пространства стало (паранои-
дальное) сворачивание его тема-
тики до узкого набора – проблем, 
связанных с АТО, коррупционных 
скандалов и дискредитации все-
го, что имеет отношение к России. 

Международные события пре-
подносятся также в этом контек-
сте. В такой оптике Украина не 
существует помимо войны, а 
мировое сообщество не суще-
ствует вне контекста Украины. 
Все, что не вписывается в такой 
медийный дискурс, объявляется 
либо недостойным внимания, 
либо происком враждебной 
пропаганды.

Наиболее часто дискуссии 

между сторонниками различ-
ного видения будущего страны 
ведутся с применением самой 
различной аргументации – от 
прямого запугивания («кто не 
с нами, тот против нас»), до 
дискуссий с применением 
интеллектуальных аргументов. 
При этом дискуссии ведутся в 
рамках установленного набора 
тем и форматов, исключающих 
(явной или неявной отсылкой к 
тому же насилию) возможность 
обсуждать отнесенные к «враж-
дебным» темы и постановки 
вопросов. 

вытеснение неприемлемых к 
обсуждению тем возрождает 
непубличное пространство ком-
муникации – забытую советскую 
«кухню», где люди обсуждают 
вопросы, на которые в публичном 
пространстве говорить запре-
щено. Эта «кухня» существует 
особо остро в социальных сетях, 
используемых для проведения 
информационных спецопераций. 

Украина демонстрирует при-
знаки «закрытого общества» – в 
котором социальный и инфор-
мационно-коммуникативный 
процессы не совпадают.

Медийные фигуры, нарушаю-
щие этот запрет, подвергаются в 
публичном дискурсе обструкции 
и преследованию, что делает их 
символическими представите-
лями вытесненной из политиче-
ского пространства оппозиции. 

По прошествии года нерас-
следованным остается ряд со-
бытий, ряд ключевых событий в 
процессе разворачивания си-
ловых противостояний: расстрел 
«Небесной сотни», события 2 мая 
2014 г. в Одессе, майские со-
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бытия в Мариуполе, обстоятель-
ства поражений в Иловайске и 
Дебальцево, отсутствуют данные 
о погибших и раненых. У части 
населения сформировалось 
убеждение, что расследование 
этих событий противоречит ин-
тересам отдельных лиц, находя-
щихся у власти. Это усиливает 
ощущение дистанцированности 
политикума от общества.

Радикальное политическое 
крыло, используя свое главен-
ствующее положение в деле 
военной мобилизации (в т.ч. 
волонтерской деятельности и 
добровольческом движении), 
акцентирует внимание на этни-
ческом, этнокультурном аспек-
те, игнорируя гражданский и 
политический аспект нацио-
нального развития Украины. 
Представители радикально ори-
ентированных групп, вынуждают 
общество принять их концепт 
нации – построенный на явном 
или неявном признании превос-
ходства этнического украинства 
и русофобии как идеологии и 
исторической участи украинцев. 

В пространстве коммуникаций 
такого рода сформировались 
два культурных образа субъек-
тов внутренней общественной 
жизни, борьба между которыми 
определяет жизнь общества – 
«патриот» и «бытовой сепаратист, 
пятая колонна». От сторонников 
радикальных политических сил 
все чаще звучат требования по-
вышения государственного на-
силия по отношению к «бытовым 
сепаратистам» (вплоть до лише-
ния гражданства и уголовного на-
казания). Таким образом, одним 
из следствий войны становится 
экспансия политического этни-

ческого радикализма на мир 
повседневной жизни граждан 
Украины, инициирование доно-
сительства и преследований за 
идеологические и политические 
взгляды.

В процессе разворачивания 
конфликта сформировался фе-
номен нового «русского нацио-
нализма» как части мифологии 
событий на Донбассе. Часть 
активных участников событий 
выступали под лозунгами обнов-
ления России, которое начнется 
с освобождения «Новороссии» 
(Гиркин, Мозговой). В свете того, 
что такая позиция выглядит как 
фактор дестабилизации полити-
ческого пространства РФ, проект 
«Новороссия» был постепенно 
свернут. В связи с этим, СМИ 
РФ, говоря о киевской власти, 
перестали употреблять термин 
«хунта», заменив его терми-
ном «Украина – несостоявше-
еся государство». Такая смена 
акцентов произошла еще и в 
контексте изменения образа 
конфликта в международных 
СМИ, где легитимировался и 
установился образ происходя-
щего как «агрессии на Украину 
со стороны РФ, в противовес 
трактовке логики конфликта как 
«гражданской войны в Украине». 
Власти РФ учитывают, таким об-
разом, потенциальную взрывоо-
пасность событий на Донбассе, 
могущих послужить детониру-
ющими для дестабилизации 
политического пространства 
РФ под лозунгами «обновления 
России». Возврат к риторике, 
представляющей события как ис-
ключительно внутриукраинские, 
позволяет представить конфликт 
как не имеющий к РФ отношения 
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внутриукраинский феномен 
«недогосударства» («хрупкого 
государства»), поддерживаемый 
странами Запада, по отноше-
нию к которому РФ стремится за-
нять стабилизирующую позицию. 

В целом общество расколото 
на множество коммуникатив-
ных пространств, которые часто 
противоречат друг другу, СМИ в 
режиме пропаганды выполняют 
скорее разделяющую, нежели 
объединяющую различные об-
щественные группы функцию.

3. «Призрак третьего 
Майдана»
При отсутствии ясных перспек-

тив завершения войны, милита-
ризации и роста экономических 
проблем, сопровождающихся 
расшатыванием института вла-
сти, ширится кризис доверия к 
власти, наблюдается рост про-
тестных настроений. Все это 
власть пытается компенсировать 
ужесточением политического 
режима, усилением полицей-
ского аппарата. Одним из про-
явлений кризиса доверия стало 
разочарование в Порошенко, 
который не выполнил миссию 
миротворца, с которой был из-
бран Президентом. 

В обществе растет недоуме-
ние и недовольство по поводу 
того, что снабжение армии легло 
на плечи гражданской иници-
ативы и повышения налоговой 
нагрузки на граждан и бизнес. 
Общество негативно оценивает 
низкую эффективность власти в 
условиях войны, особенно возму-
щают низкие организационные 

способности, а также безот-
ветственность руководителей 
власти и военных командиров. 
Особой темой стали коррупци-
онные скандалы вокруг военных 
поставок. При этом некоторый 
кредит доверия правительству 
и новым политическим силам 
сохраняется.

В общественном сознании 
постепенно нарастает недо-
вольство политикой «затягивания 
поясов» в отношении народа и 
продолжающейся коррупцией 
со стороны представителей 
власти. Звучат оценки, что новая 
власть ворует еще сильнее и 
беззастенчивей, чем прежняя – 
при этом прикрываясь войной и 
святыми для многих украинцев 
патриотическими лозунгами. 

Снижение уровня и качества 
жизни населения деформирует 
социальную структуру – зачатки 
«среднего класса» уменьша-
ются, растет маргинализация 
больших масс при том, что 
причастные к власти группы и 
социальные деятели обогаща-
ются. Социальных компенса-
торов снижению уровня жизни 
явно недостаточно, в условиях 
недоверия к власти и неопреде-
ленности ближайших перспектив 
страны (экономический спад, 
отсутствие реформ, отсутствие 
широкой поддержки со сторо-
ны стран Запада) нарастает 
социальный невроз, формы 
проявления которого будут видны 
в ближайшее время.

В этих условиях актуализи-
руется повестка социальной 
несправедливости, растет со-
циальный запрос на борьбу с 
олигархами, повышение уровня 

В общественном 
сознании 
постепенно 
нарастает 
недовольство 
политикой 
«затягивания 
поясов» в 
отношении 
народа и 
продолжающейся 
коррупцией 
со стороны 
представителей 
власти.
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жизни, преодоление разрыва 
между богатыми и бедными. Со 
стороны власти общество слы-
шит один ответ – надо терпеть 
до победы над Россией, а затем 
разберемся.

Социальный кризис и рост 
нелегитимного, полулегального 
насилия актуализирует рост пре-
ступности. Власть единолично 
уже не ассоциируется с крими-
налитетом, как это было раньше.

Дистанция власти и граж-
данского общества стала не-
определенной – в отличие от 
предшествовавшего периода, 
в который они противопостав-
лялись. Общество сегодня не 
имеет четкого ответа на во-
прос – Стала ли власть ближе 
к народу? С одной стороны, 
революционные события иници-
ировали процессы социальной 
мобильности – получили доступ 
к власти представители новых 
социальных групп, обновился 
личный состав власти. Но, с дру-
гой стороны, власть не демон-
стрирует реальной близости к 
интересам народа – ведет себя 
так же, как и предыдущая, а ча-
сто еще и хуже. Непрозрачность 
и коррупционная составляю-
щая в использовании средств 
и принятии решений никуда не 
делись. 

В обществе, столкнувшемся с 
таким поведением новой власти, 
возник эффект «парадокса ре-
форм» – требование перемен 
(реформ) в силу необходимо-
сти изменить ухудшающуюся 
ситуацию и их неприятие в силу 
реального усугубления проблем. 
Общественное сознание одно-
временно генерирует запрос 

на либеральные реформы и 
консервативную стабилизацию. 

4. искушение «простым 
решением»
В обществе с милитаризован-

ным общественным сознанием 
в условиях отсутствия военных 
побед, на фоне роста эконо-
мических проблем, затронувших 
широкие массы населения, 
происходит усиление ради-
кально-националистических и 
авторитарных настроений, что 
ведет к угрозы диктатуры. 

Сохраняющиеся представ-
ления о возможности силового 
разрешения конфликта, со-
храняющиеся представления о 
возможности победы над «разру-
шающейся Россией» и безаль-
тернативности военной помощи 
со стороны стран Запада усили-
вает рост авторитарных настрое-
ний и, в условиях милитаризации 
общества, порождает запрос на 
«сильную руку». 

Одной из предпосылок воз-
можной диктатуры стало прео-
доление обществом «болевого 
порога», оно научилось воспри-
нимать вооруженное насилие 
во всех сферах жизни как при-
емлемую практику, научилось 
терпеливо воспринимать увели-
чение количества жертв, наруше-
ние правовых норм. От начала 
Майдана с шоком от избиения 
активистов и расстрелянной 
«небесной сотни», за полтора 
года общество привыкло к войне 
с тысячами жертв.

Готово ли общество платить за 
перестройку под радикально-на-

 Непрозрачность 
и коррупционная 

составляющая в 
использовании 

средств и 
принятии 

решений никуда 
не делись.
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ционалистический проект? 
В известной мере готово – 

показывает отношение к анти-
коммунистическим законам, к 
возможности введения военного 
положения. Но в то же время 
ширится представление, что 
«Третьего Майдана Украина не 
переживет». Такую цену люди 
платить не готовы, однако в 
меняющихся условиях обще-
ственно-политической жизни это 
имеет все меньшее значение.

5. Послесловие
Влияние войны на общество из-

учается уже достаточно давно и 
следует помнить, что у общества 
объединяющая реакция на войну 
исторически краткосрочна – 
одна обычно длится год или два. 
Война создает ловушку идеоло-
гического сознания, в которой 
цели начинают видеться сред-
ствами, а средства – целями. 
Идеологические ценности и про-
пагандистская коммуникация, 
связанные с войной, начинают 
восприниматься как некоторая 
самодостаточная цель, дости-
жение которой в последующем 
гарантирует достижение дру-
гих задач – политического и 
экономического развития. В то 
же время, экономические и 
политические задачи начинают 
пониматься как средство дости-
жения идеологических – «еди-
номыслия», «сознательности» 
на пути объединения против 
врага. Однако негативное объ-
единение, объединение против 
общего врага имеет тенденцию 
постепенно распространяться 
и на внутреннюю жизнь самого 

общества – особенно на фоне 
неуспешных военных кампаний 
и растущих экономических 
проблем. Формула «расцве-
та после победы» игнорирует 
фактичность экономических и 
политических процессов в обще-
стве. Конфликт рано или поздно 
переходит из стадии сплочения 
против внешнего врага в стадию 
внутренних расколов, разборок 
и конфликтов. При этом обе ста-
дии могут продолжаться одно-
временно. Естественно желание 
многих, чтобы Украина проявила 
себя как исторически беспре-
цедентное сообщество людей, 
чтобы она стала исключением 
в ряду исторических аналогов, 
однако рассчитывать на это 
практически было бы излишне 
самонадеянно. 

Управление образом вра-
га имеет свои объективные 
ограничения – эффективность 
пропаганды и других средств 
воздействия на массовое со-
знание ограничено горизонтом 
устойчивости жизненной среды. 
А жизненная среда современ-
ного украинского общества 
отличается от её образов в мас-
совом сознании, опирающихся 
на идеологические стереотипы. 
Проявившая себя неадекват-
ность представлений о её «про-
российскости» сопровождается 
такой же неадекватностью о её 
«национал-бандеризированно-
сти». Жизненная среда Украины 
очень сложна – информатизиро-
вана, глобализирована, дивер-
сифицирована, технологически 
насыщена, многомерна и дина-
мична. Нельзя исключить того, что 
некоторые компоненты, состав-
ляющие сегодня часть образа 
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внешнего врага, будут воспри-
ниматься частью населения как 
ресурс в борьбе с внутренним 
врагом. Специфика нынешне-
го конфликта состоит еще и 
в том, что население Украины 
имеет множество культурно-и-
сторических, личных родственных 
связей – которые сегодня попали 
в рамку общего определения 
ситуации как неприемлемых. 
Необходимость разрывать эти 
связи в рамках участия в кон-
фликте создает напряжение как 
на уровне отношения к РФ, так и 
на уровне отношения к собствен-
ному государству. 

Огульное неприятие все -
го «русского» привело к чер-
но-белому мировоззрению. 
Эмоциональное отношение к 
России как врагу во время во-
йны сегодня проецируется на 
все, связанное с Россией – как 
общественное, так и личное, 
распространяется на прошлое 
и будущее. Это затмевает раз-
ум, заставляет забыть о том, что 
почти каждый пятый гражданин 
в Украине этнический русский 
– но не гражданин России. Язык 
войны демонизирует все связан-
ное с «русскостью», обозначает 
эту идентичность как негативную 
и враждебную, принадлежащую 
традиции исключительно рос-
сийской государственности и не 
имеющую отношения к истори-
ческим судьбам Украины. На те-
левидении и в пропагандистских 
материалах время от времени 
появляется информация о «рус-
скоязычных украинских национа-
листах», но при этом в массовой 
коммуникации не артикулиро-
ваны те, кто имеет другую точку 
зрения – отрицает или не при-

емлет украинский национализм, 
находясь не по собственному 
выбору в положении внутрен-
него культурного эмигранта. А 
это фактически означает, что из 
дискурса исключена значитель-
ная часть населения, культурные 
идентичности которой не находят 
своей артикуляции в образах 
сегодняшней Украины, форми-
руемых властью и средствами 
массовой информации. 

В такой ситуации очень мно-
гие люди находятся в состоянии 
длительного когнитивного диссо-
нанса и фактор времени при-
обретает критическое значение. 
Им очень сложно долго воспри-
нимать Россию и русский народ 
в качестве врага – поскольку 
это затрагивает их собственную 
идентичность и общественные 
связи. Однако этот образ врага 
уже создан и присутствует осо-
бенно выражено в том сегменте 
публичной коммуникации, ко-
торый имеет отношение к се-
годняшней центральной власти 
в Киеве. Центральные политиче-
ские элиты часто забывают, что 
остальная Украина очень раз-
нообразна и неэффективный 
центр по мере нарастания про-
блем воспринимается достаточ-
но проблематично. Известно, что 
политические элиты, увлекаю-
щиеся формированием обра-
за общества для других, часто 
сами попадают в собственную 
ловушку, начиная верить в этот 
образ как единственную реаль-
ность. В условиях когнитивного 
диссонанса востребованными 
оказываются альтернативные 
коммуникативные среды – от но-
вых медиа в Интернете до слухов 
и межличностной коммуникации 
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по телефону, прямой комму-
никации в общинах и семьях. 
Многим кажется окончательно 
утвердившимся представление, 
что все русские – это враг насе-
ления Украины, однако исследо-
вания показывают, что в разных 
регионах это воспринимается 
по-разному. Население поддер-
живает лозунг «Украина – единая 
страна» в значительной мере 
под угрозой войны у себя дома. 
Киев очень часто не понимает 
регионы и это может обернуться 
непониманием его со стороны 
регионов – причем в краткой 
временной перспективе. Война 
становится все более непопу-
лярной – готовы ли наши элиты 
отвечать на вопросы людей, 
которые скажут: «Давайте пре-
кращать войну любой ценой!»? 
Лозунг «победа любой ценой» 
может смениться лозунгом «по-
ражение – любой ценой». В этой 
связи бескомпромиссность как 
формула общественных отно-
шений может поменять свою 
смысловую наполненность и 
превратиться в массовом со-
знании в отрицательную цен-
ность. Поэтому с точки зрения 
удержания целостности страны 
имеет смысл думать о развитии 

консенсусности, поиске ком-
промисса, которые необходимо 
сделать общественной ценно-
стью. Общественное мнение 
сегодня инструментально за-
ряжено и перегружено языком 
войны, оно объективно не готово 
к диалогу, к принятию компро-
миссных решений. 

Именно в развитии инструмен-
тов консенсуса, языка обще-
ственного диалога, различных 
видений Украины как единой 
страны нашли бы свое кон-
структивное применение ново-
образованные Министерство 
информации и Институт на-
циональной памяти. Можно 
предположить, что, хотя война 
в ближайшем настоящем и 
привела к некоторому объеди-
нению, но уже в перспективе 
ближайшего будущего это объ-
единение может стать объедине-
нием против центральной власти 
и основанием раскола страны 
на более существенном уровне, 
чем это было прежде. 

Не следует забывать, что войну 
можно выиграть, лишь выиграв 
мир – то есть, создав общую 
основу мирной жизни. 

Киев очень часто 
не понимает 
регионы и это 
может обернуться 
непониманием 
его со стороны 
регионов.
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III. МІЖНАРОДНА 
ПОЛІТИКА
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Європейська політика України:  
нові виклики та нові відповіді

Червень – 2015

Авторський колектив: А.Єрмолаєв, С.Денисенко, 
І.Клименко, В.Лупацій, О.Маркєєва, Л.Поляков, В.Потапенко, 
С.Таран, В.Ємець, В.Романова

1. Друга хвиля 
євроромантизму 

1.1. Події в Україні та 
самоутвердження 
європейського проекту
Відмова від підписання Угоди 

про асоціацію між Україною 
та ЄС у 2013 році активізувала 
громадянські процеси в Україні. 
В листопаді 2013 р. у Києві роз-
почалися масові акції протесту, 
виник Євромайдан. Виявилося, 
що для більшості активних гро-
мадян України європейський 
вибір розвитку держави, проект її 
майбутнього став цивілізаційним 
вибором. 

Готовність йти на жертви у бо-
ротьбі за цей вибір, перерос-
тання Євромайдану у Революцію 
Гідності посилило хвилю євроро-
мантизму не лише в Україні, а й у 
Східній Європі, в пострадянських 
країнах, що також покладали 
надії на євроінтеграцію. Після 
цих подій, що мали наслідком 

також агресивну реакцію Росії і 
захоплення Криму, прихильники 
ЄС в Україні були налаштовані на 
активізацію співробітництва і при-
скорення процесу євроінтеграції. 
Наприкінці березня 2014 року на 
саміті ЄС у Брюсселі Прем’єр-
міністр України А.Яценюк підписав 
політичну частину Угоди про асоці-
ацію. Ця подія була оцінена як крок 
до майбутнього членства в ЄС. 
Згодом новообраний Президент 
України П.Порошенко підписав 
Угоду про асоціацію та ЗВТ. 

У логіці російської політики, 
спрямованої на стримування єв-
роінтеграції, розгортається кон-
флікт на Сході України. По-суті, і 
втрата Криму, і подальша війна 
на Донбасі є ціною для України 
за обрання євроінтеграції як 
цивілізаційного вибору. Однак, 
у свою чергу, Європа не готова 
платити таку ціну за євроінтегра-
цію України. 

Війна в Україні каталізувала «єв-
ропейські» процеси у пострадян-
ських країнах, що розглядались 
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неспроможність його існуван-
ня у нових безпекових умовах. 
«Буферна зона» поступово зни-
кає: українська криза та війна на 
сході поляризувала позиції країн-
сусідів ЄС, зокрема, засвідчила, 
що Білорусь та Вірменія є части-
ною саме євразійського проекту. 
Лінія розмежування між Україною 
та територією «ЛНР»/«ДНР» стала 
одночасно «фронтиром» між 
Європою та російсько-євразій-
ським світом. 

1.2. Європейський 
Союз на етапі кризових 
трансформацій 
Перспективи європейської 

та євроатлантичної інтеграції 
України нині здебільшого оціню-
ються за наслідками успішності 
внутрішніх перетворень: динамі-
ки реформ, ефективності кроків 
української влади для отримання 
перспективи членства в ЄС та 
вступу до НАТО. Втім, видається, 
що питання не тільки в готовності 
України до інтеграції та часі, який 
їй знадобиться для отримання від-
повідних критеріїв. Європейський 
Союз, глобальний Захід також 
вступили в період випробувань 
та перетворень, в тому числі під 
впливом українського конфлікту. 
Можливо, новій Україні дове-
деться готуватись до інтеграції з 
«новим Заходом» у якісно нових 
умовах. 

Ситуативна невизначеність 
Європроекту. ЄС залишається 
у смузі невизначеності, в яку по-
трапила Об’єднана Європа за 
наслідками глобальної кризи. 
Усталеного динамічного зрос-
тання економіки поки що досягти 
не вдається. Так само не справ-

Європейським Союзом як своє-
рідний буфер між ЄС та Росією. 
Про це свідчить крах формату 
Східного партнерства. Чітко по-
значилася лінія, що розділяє два 
цивілізаційних проекти – європей-
ський та євразійський. Критерієм 
поділу слугує послідовність у 
зміцненні демократичних засад 
побудови держав, підвищення 
стандартів дотримання прав лю-
дини; з іншого боку – посилення 
авторитарних тенденцій, підтрим-
ка політики Москви, ставлення до 
Кримського питання (відмова від 
засудження агресії).

Східне партнерство створюва-
лось ЄС із цілком прагматичними 
цілями, що полягали у розвитку 
економічних зв’язків, розширенні 
ринку на територію східних по-
страдянських країн, що межують 
із РФ. Політика «сусідства» по-
лягала у досягненні таких умов 
у політичній та правовій сфері, 
які б дозволили європейцям без-
печно і вигідно працювати на 
цих ринках. Йдеться про гаран-
тування права власності, захист 
інвестицій, мінімізацію корупції 
тощо. При цьому країни Східного 
партнерства залишалися зна-
чною мірою у зоні політичного 
впливу РФ, у рамках російсько-
євразійського проекту, що вла-
штовувало як ЄС, так і РФ. Таким 
чином, Східне партнерство було 
по-суті «сурогатом» реальної 
євроінтеграції і скоріше консер-
вувало пострадянську інерцію, 
ніж стимулювало європейський 
демократичний поступ.

Результати Ризького саміту 
Східного партнерства 21-22 
травня 2015 року яскраво про-
демонстрували вичерпаність 
можливостей цього формату, 
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джуються очікування поступового 
вирівнювання розвитку та подо-
лання розривів у конкурентоз-
датності між різними країнами 
ЄС. Асиметрія зберігається, а 
за певними показниками навіть 
зростає.

Так, відносна стабільність еко-
номік країн-лідерів Німеччини, 
Великобританії, Польщі, які в 
останні три роки демонстрували 
приріст ВВП, дисонує з трирічною 
рецесією в Італії та Фінляндії, еко-
номічною «аритмією» Португалії, 
Іспанії та Греції. 

Серйозним викликом зали-
шається проблема боргів. За 
даними Eurostat, у 2014 році 
державний борг країн ЕС-28 зріс 
з 85,5% до 86,8%. У 16 з 28 країн 
ЄС він залишається суттєво вище 
60% ВВП. При цьому, в Німеччині 
державний борг відносно рівня 
ВВП скоротився з 77,1% до 74,7%, 
а у Франції, Великобританії, Італії, 
Греції боргове навантаження 
продовжило асиметрично збіль-
шуватись. 

Екстремальні монетарні захо-
ди, до яких вимушений був вда-
тися ЄЦБ на початку 2015 року, 
дещо зняли гостроту ситуацію, 
що дозволило знизити ризики 
для фінансово-банківської сис-
теми та здешевити фінансові 
ресурси для урядів країн-членів. 
Проте, як свідчить досвід «кіль-
кісних пом’якшень» від ФРС та 
Банку Японії, такі заходи дають 
нетривалий та здебільшого об-
межений у часі ефект. Крім того, 
за відсутності інших заходів вплив 
цього інструменту на економічну 
ситуацію в різних країнах ЄС 
також може виявитись нерівно-
мірним.

Надії на пожвавлення еко-
номічної активності та стиму-
лювання реіндустріал ізаці ї 
економіки ЄС покладаються 
на новий інвестиційний меха-
нізм, запропонований Головою 
Європейської комісії Жаном-
Клодом Юнкером. Очікується, 
що Європейський фонд страте-
гічних інвестицій (EFSI) обсягом 
більше 300 млрд. євро запрацює 
вже наприкінці 2015 року. 

Втім, щоб добитись необхід-
ного ефекту, керівництву ЄС 
доведеться переконати інвес-
торів у перспективності довго-
строкових капіталовкладень в 
Європу. Оскільки власне ЄС та 
Європейський інвестиційний 
банк планують внести до капіталу 
Фонду лише 21 млрд. євро, інші 
кошти планується залучити на 
відкритому ринку. 

На тлі нестабільної економічної 
ситуації накопичуються соціальні 
проблеми. Ключовим фактором 
ризику залишається високий 
рівень безробіття, особливо 
серед європейської молоді. У 
Греції та Іспанії рівень безро-
біття за підсумками 2014 року 
перевищував 20%, в тому числі 
серед молоді (віком до 25 років) 
більше 50%. Високий рівень без-
робіття також спостерігається 
у Португалії – 14,1% (молодіжне 
безробіття – 34,7%) Італії – 12,7% 
(42,7%), Хорватії – більше 17% 
(45,5%). 

Проблемою ЄС також стає 
значне соціальне розшарування 
як в суспільствах окремих країн-
членів, так і поміж різними краї-
нами Союзу. Так, розрив у рівні 
мінімальної заробітної плати між 
окремими країнами-членами 
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ЄС подекуди складає 5 і більше 
раз. Приміром, мінімальна за-
робітна платня в Болгарії складає 
184 євро, Греції – 683 євро, тоді як 
у Бельгії та Нідерландах – більше 
1,5 тисяч. Так само виразною є 
диференціація країн союзу за 
внутрішнім соціальним розша-
руванням. Так, коефіцієнт Джині 
у Болгарії досягає 35,4, у Греції 
– 34,3, Португалії 34,2, тоді як у 
Бельгії – 25,9, Нідерландах – 25,1 
або Швеції – 24,9. 

Симптоматично, що поряд із 
відносно закономірним розри-
вом у соціальному роз витку між 
старими та новими членами 
ЄС в Союзі починає відтворю-
ватись і інший – між Північчю та 
Півднем, із всіма відповідними 
суспільно-політичними наслідка-
ми. Окремо слід відмітити, що з 
часом ці диспропорції зберіга-
ються, вирівнювання рівня життя 
не відбувається.

Євроскептицизм. В умовах 
нестабільної соціально-еко-
номічної ситуації зростає сус-
пільно-політичне напруження у 
європейських країнах та у від-
носинах між країнами-членами. 
Зокрема, новою тенденцією у 
політичному житті країн Європи 
стало зростання електоральної 
підтримки «євроскептиків» та 
нових лівих (здебільшого соці-
ал-популістів). Серед найбільш 
впливових можна відмітити фран-
цузький «Національний Фронт», 
грецьку «СІРІЗА» або іспанський 
«Podemos». 

Євроскептицизм є природ-
ньою реакцією європейських 
національних суспільств на кризу 
європейського інтеграційного 
проекту. Його проявами є ксе-

нофобія як реакція на міграційну 
політику, спрямована передусім 
проти мусульман; зміцнення 
ультраправих («Національний 
фронт» у Франції) та ультралівих 
(СІРІЗА у Греції) політичних рухів як 
реакція на економічну політику, 
наслідком якої стало поглиблен-
ня соціальної нерівності. 

Ці рухи активно підтримують-
ся Кремлем, що переслідує 
мету послабити єдність Європи, 
стимулювати її фрагментацію, 
а головне – унеможливити єв-
роінтеграцію колишніх союз-
ників, зберегти вплив. У свою 
чергу, швидке розширення ЄС 
на схід також посилює позиції 
євроскептиків. Намагаючись 
нейтралізувати їх вплив, керівни-
цтво ЄС відмовилося від політики 
швидкого розширення ЄС. Відтак, 
для України, Молдови та Грузії 
перспектива членства є неви-
значеною. 

Свої євроскептичні настрої 
демонструють також британські 
консерватори. Після впевненої 
перемоги консерваторів на 
травневих виборах 2015 р. у 
Великобританії слід очікувати 
складних переговорів між уря-
дом Об’єднаного Королівства 
та партнерами з ЄС з приводу 
подальшої участі Великобританії 
у Європейському Союзі. 

«Міграційне питання» – додат-
ковий подразник, який викорис-
товується євроскептиками для 
укріплення свої позицій. 

Значне соціальне розшару-
вання провокує посилення мігра-
ційних потоків всередині Союзу: 
здебільшого з півдня на північ 
та з нових країн-членів Болгарії, 
Румунії, Польщі, країн Прибалтики 
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до більш соціально благопо-
лучних країн економічного ядра 
Союзу. 

На етапі економічного зрос-
тання приток внутрішніх мігрантів 
компенсувався зростаючою ди-
намікою створення нових робочих 
місць. Сьогодні, в умовах застійної 
економіки, такий перетік робочої 
сили провокує уряди розвинених 
країн до введення обмежуваль-
них та протекціоністських заходів 
на внутрішньому ринку праці. В 
тому числі до застосування більш 
жорстких правил навіть всередині 
Шенгенської зони.

Різко загострилась пробле-
ма нелегальної міграції. На тлі 
збільшення кількості та інтенсив-
ності регіональних конфліктів, 
зокрема на Близькому Сході, 
країнах Середземномор’я, по-
тік нелегальних мігрантів до ЄС 
різко збільшився. Особливо по-
терпають від мігрантів країни 
Півдня Євросоюзу.

Охоплена збройними конфлік-
тами Лівія на сьогодні фактично 
перетворилась на транзитну базу 
для нелегальної міграції в Європу. 
За різними оцінками, від 800 тисяч 
до мільйона потенційних мігран-
тів найближчим часом будуть 
прагнути звідти морем потрапити 
до Італії або Греції. 

Одним із наслідків активізації 
такого міграційного руху стало 
збільшення морських катастроф 
у Середземному морі. Тільки з 
початку 2015 року їх жертвами 
вже стали тисячі людей. 

Водночас стало зрозуміло що 
в умовах економічних проблем 
ЄС нездатний увібрати в себе 
такий потік мігрантів. Необхідних 
ресурсів та можливостей для 

адаптації та навіть утримання 
нових переселенців ці країни 
ЄС не мають. Навіть тимчасове 
перебування мігрантів в країнах 
Європи веде до істотного зрос-
тання соціального напруження. 
Зокрема, звичним явищем стали 
бунти нелегальних мігрантів у 
центрах тимчасового перебу-
вання. Такі бунти останнім часом 
мали місце в Італії, Греції, навіть 
у Латвії та Литві, де центри тим-
часового утримання переповнені 
нелегалами. За таких обставин 
плани ЄС щодо боротьби з неза-
конною міграцією, які передба-
чають, зокрема, квотний принцип 
розселення біженців та мігрантів, 
буде дуже складно реалізувати 
без соціальних наслідків для країн 
Союзу. 

Проблеми з адаптацією в ЄС 
виникають навіть у легальних 
мігрантів, в тому числі у другого 
покоління переселенців. Країни 
Європи вже пережили декілька 
хвиль соціальних заворушень, 
основними учасниками яких 
були мігранти та члени їх сімей. 
Масштабні потрясіння у 2005 році 
спостерігались у Франції, зокре-
ма в Парижі. У 2011 році бунти 
охопили передмістя Лондона. 

Окремою та досить складною 
проблемою для ЄС стає орга-
нізована за етнічним принци-
пом злочинність, основою для 
формування якої часто виступає 
саме емігрантське середови-
ще. Специфіка організації таких 
угруповань значно ускладнює 
процес їх нейтралізації. 

Останні події, зокрема те-
ракт в редакції видання Charlie 
Hebdo 7 січня 2015 року в Парижі, 
засвідчили, що проблема со-
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ціальної адаптації мігрантів не 
розв’язана та загострюється. 
Політика мультикультуралізму, 
яка була покликана забезпечити 
діалог та співіснування представ-
ників різних культур, на даний час 
не досягла поставленої мети. 
Ризики екстремізму та соціаль-
них конфліктів на ґрунті етнічної 
або релігійної нетерпимості 
зростають. 

Найбільш виразно наслідки 
перемог євроскептиків можна 
побачити на прикладі Греції. 
Перемога нових лівих із «СІРІЗА» 
різко ускладнила відносини між 
Грецією та ЄС. На початок травня 
2015 р. переговори щодо фінан-
сової підтримки Європою грець-
ких реформ практично зайшли 
у «глухий кут». При цьому ризик 
банкрутства Греції неодмінно ви-
веде на порядок денний питання 
щодо перебування цієї «батьків-
щини демократії» у складі ЄС 
загалом. 

Складність переговорів між 
Грецією та ЄС пояснюється не 
тільки важкою фінансово-еконо-
мічною ситуацію в Елладі та со-
ціальною напругою в країні, що 
виникла у грецькому суспільстві 
внаслідок численних бюджетних 
рестрикцій. Випадок Греції – 
лише верхівка айсбергу, один із 
проявів фундаментальних роз-
біжностей у розумінні подальшої 
моделі соціально-економічного 
розвитку Союзу. 

Зокрема, Німеччина нині актив-
но просуває модель бюджетної 
дисципліни та скорочення ви-
датків як універсальну доктри-
ну подолання кризових явищ. 
Водночас Франція та Італія до-
тримуються стратегії підтриман-

ня (нарощування) бюджетних 
видатків для стимулювання еко-
номічного зростання. Чергове 
загострення полеміки виникло 
восени 2014 року при затвер-
дженні Європейською комісією 
проектів бюджетів країн-членів. 
Виникала навіть загроза блоку-
вання бюджетів Франції та Італії 
з боку ЄК в наслідок нездатності 
дотримуватись цільових показ-
ників бюджетного дефіциту (3%) 
та скоротити державний борг. 
Загострення полеміки на той 
момент вдалось уникнути, проте 
протиріччя між підходами збері-
гається. В умовах ускладнення 
соціально-економічної ситуації 
можна очікувати нового раунду 
складних дискусій. 

Результати президентських ви-
борів 2015 р. у Польщі, які виграв 
кандидат від євроскептиків, і про-
ведення муніципальних виборів в 
Іспанії, які ознаменувалися втра-
тою позицій правлячою партією, 
а також новини, що приходять з 
Греції і Великої Британії, є при-
водом для ЄС переосмислити 
проект організації. Про це за-
явила високий представник ЄС з 
питань зовнішньої та безпекової 
політики Федеріка Могеріні, по-
відомляє EurActiv. «Результати 
виборів у Польщі та Іспанії, хоча 
й по-різному, і новини з Греції і 
Великобританії, демонструють 
нам, що є реальна потреба 
переосмислення нашого буття 
європейцями, якщо ми хочемо 
зберегти проект наших батьків-
засновників», – сказала Могеріні.

Загалом слід припустити, що 
європейські країни не вживати-
муть заходів, спрямованих на 
подальше поглиблення інтеграції 
або перетворення ЄС у еконо-
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мічний «клуб за інтересами». 
Керівництво країн-членів ЄС, 
євробюрократія докладатимуть 
зусиль до збереження нинішньо-
го стану справ. 

Новий вимір європейської 
безпеки. ЄС будувався як, пе-
редусім, економічний проект, 
без врахування необхідності 
протидії військовим загрозам та 
іншим безпековим викликам, 
притаманним періоду «холод-
ної війни». Основні функції у цій 
сфері традиційно були віднесені 
до компетенції НАТО, США та 
Великобританії. Військові спро-
можності країн-членів ЄС були 
обмежені, навіть потужні ФРН та 
Франція не мають можливостей 
здійснювати самостійні військові 
операції.

Саме тому ЄС не має адек-
ватних відповідей на цілу низку 
викликів та загроз, що загостри-
лись внаслідок дій чинників гло-
бальної кризи. Передусім, це 
поширення тероризму (зокрема, 
і релігійного), екстремістських 
рухів, воєнних викликів (Україна, 
Північна Африка, Близький Схід). 
Найбільш небезпечними є вій-
ськові ризики безпосередньо 
на європейському континенті, 
чинниками якого є російська 
збройна експансія і анексія 
Криму, а наслідком – руйнування 
системи забезпечення безпеки 
в Європі. Ці ризики потребують 
колективної відповіді, але на 
сьогодні ЄС не має відповідних 
інститутів. Декларації окремих 
провідників ЄС щодо створення 
Європейської армії більше вигля-
дають черговою спробою видати 
бажане за дійсне, і найближчим 
часом перспективи не мають. 
Це є одночасно політичною, 

фінансовою та організаційною 
проблемою, що потребуватиме 
консенсусу та значних зусиль 
країн-членів. Прийняття спільних 
рішень у ЄС і до цього часу було 
проблематичним, а тим більше 
в умовах послаблення націо-
нальних економік. Забезпечення 
безпеки тривалий час було дру-
горядним для ЄС, «відкладеним» 
питанням, що покладалось на 
США, які виступали гарантом 
суверенітету. Нині проблема 
недостатнього фінансування 
європейськими країнами влас-
них потреб оборони та безпеки 
стала вже хронічною для країн-
членів ЄС і актуалізувалася на 
фоні української кризи. 

Таким чином, ЄС протягом 
конфлікту зміг підтвердити свій 
економічний та гуманітарний 
потенціали, однак війна засвід-
чила – у сфері безпеки амбіції 
ЄС поки що явно перебільшені і 
не відповідають обмеженим ре-
альним спроможностям Союзу. 

За обставин, що складаються, 
перспективи швидкої євроін-
теграції є малоймовірними. В 
умовах війни, що триватиме 
невизначений період, в умовах 
недостатніх темпів внутрішніх ре-
форм та економічних негараздів 
Україна виступає «небажаним» 
гостем для ЄС, фактором по-
дразнення. Щодо України ЄС 
продовжує застосовувати по-
літику «замороження» процесу 
набуття членства. Очікувано, воно 
буде відкладене не менш, ніж на 
10 років. Свого часу підготовка 
до набуття членства в ЄС Чехії та 
Польщі, що мали значно кращі, 
ніж в Україні стартові умови, за-
йняла 15 років. З огляду на війну, 
економічну кризу, внутрішньо-
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політичну нестабільність, недо-
статні темпи реформ період у 
10 років є досить оптимістичним 
прогнозом. 

2. Боротьба за 
майбутнє: нові 
конфігурації 
посткризового світу

2.1. Боротьба за 
успішність як формула 
виживання
Під впливом глобальної кризи у 

сучасних міжнародних відноси-
нах та світовій економіці почав 
виразно проявлятися ряд нових 
тенденцій. Однією з домінантних 
на даний момент стала активіза-
ція країн-регіональних лідерів, їх 
прагнення до нарощування свого 
політико-економічного впливу 
та ревізії глобального світового 
порядку, що склався в останні 
25-30 років. 

Регіональні гравці нарощують 
зусилля для оформлення влас-
них «зон виключного впливу» з їх 
подальшим перетворенням у 
торговельно-економічні та/або 
політичні союзи. Поступово у 
глобальній економіці починають 
проступати контури новітніх різ-
норівневих (транс-регіональних, 
регіональних, субрегіональних) 
об’єднань, що претендують на 
формування власних систем 
розподілу праці, торгівлі, валюти 
та фінансів. 

Так, поряд із ЄС на євразій-
ському сході Росія намага-
ється прискорити інтеграцію 
Євразійського економічного 

Союзу (ЄАЕС). Водночас Китай 
прагне до нарощування мож-
ливості Шанхайської органі-
зації співробітництва (ШОС), 
розширення кола країн-учас-
ниць. На Близькому Сході на-
вколо Саудівської Аравії на базі 
Ради співробітництва арабських 
країн Перської затоки (РСАКПЗ) 
робляться спроби запустити 
повноцінний політико-економіч-
ний та військовий союз. Падіння 
цін на нафту і початок про-
блем в економіках Венесуели, 
Бразилії та Аргентини дещо 
загальмували процеси інтегра-
ції в Центральній та Латинській 
Америці. Проте МЕРКОСУР, 
Боліваріанська ініціатива (ALBA), 
Центральноамериканська сис-
тема інтеграції (ЦАІС) мають 
всі шанси рухатись «другим 
темпом». 

Інтенція до створення нових 
форматів політико-економіч-
ного співробітництва частково 
стала результатом наслідування 
євроінтеграційному проекту. Не 
дивлячись на нинішні пробле-
ми ЄС, здебільшого пов’язані із 
швидкістю розширення та глиби-
ною інтеграції різних країн, ідея 
регіональної інтеграції виявилась 
продуктивною і наразі сприй-
нята багатьма регіональними 
гравцями. 

Разом із тим, нинішня геопо-
літична активність має ще один 
досить прагматичний вимір. В 
основі прискореного створення 
нових об’єднань лежить загроза 
чергової хвили глобальної еконо-
мічної кризи. Цього разу «еконо-
мічне цунамі», вірогідно, матиме 
вигляд дефляційної депресії, що 
супроводжується різким звужен-
ням попиту, ринків збуту, склад-
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ностями із рефінансуванням 
боргів та із доступом до новітніх 
технологій. В цій логіці для нових 
і старих країн-лідерів питання 
збереження економічного, пе-
редусім індустріального, потен-
ціалу, забезпечення прискореної 
модернізації економіки та осво-
єння нових укладів, забезпечення 
технологічної безпеки набуває 
першочергового значення. Звідси 
прагнення до «огороджування» 
власних ринків та їх розширення 
за рахунок торговельно-еконо-
мічних угод з найближчими по-
літичними партнерами. 

У свою чергу, гарантування ста-
більності фінансово-банківської 
системи, реалізація програм 
модернізації, розширення та під-
тримання ємності внутрішнього 
ринку потребують забезпечення 
безперешкодного доступу еко-
номічних агентів до фінансових 
ресурсів. Це обумовлює нама-
гання нових регіональних лідерів 
убезпечити себе від політичних 
ризиків у відносинах з провід-
ними емісійними центрами 
(США, ЄС). У тому числі, шляхом 
розширення обігу власних валют 
в середині країни та у міжнарод-
них розрахунках, що спонукає їх 
до підписання валютних угод, під-
штовхує до створення паралель-
них міждержавних фінансових 
структур.

Подібні розрахунки здебіль-
шого пояснюють появу такого 
феномену, як транс-регіональні 
торговельно-економічні союзи. 
Першим таким союзом, що 
швидко розвивається, можна 
вважати альянс групи БРІКС. Це 
об’єднання, яке виникло у 2001 
році як просте позначення ди-
намічних економік, за останні 

десять років швидко пройшло 
дистанцію від неформального 
клубу за інтересами до струк-
турованого торговельно-еко-
номічного альянсу. Очікується, 
що на базі цієї групи вже у 2015 
році може запрацювати новий 
міжнародний Банк розвитку 
БРІКС (статутний капітал $100 
млрд.) у форматі міжнародної 
організації. Ще одним важливим 
кроком у напрямку подальшого 
оформлення цього трансконти-
нентального альянсу може стати 
створення аналогу міжнародної 
системи передачі фінансових 
повідомлень (SWIFT) та власного 
аналогу мережі Інтернет.

До переліку потенційних транс-
регіональних торговельно-еко-
номічних союзів можна додати 
проекти, які зараз активно просу-
вають США. Зокрема, йдеться про 
запуск Трансатлантичного (TAP) з 
ЄС та Транс-Тихоокеанського 
партнерства (TTP) за участю 
Японії. 

Нові регіональні центри вже в 
процесі формування продуку-
ють конкурентні по відношенню 
один до одного стратегії, прагну-
чи освоїти всі доступні «ресурси 
розвитку»: природні, фінансові, 
технологічні, людські. В результаті 
оформлення нових регіональ-
них «ядер» світової економіки та 
системи міжнародних відносин 
супроводжується зростанням 
геоекономічного та геополітич-
ного напруження на всіх рівнях. 
Широке використання отримують 
нові інструменти конкурентної 
боротьби:

 ● економічні санкції (ембар-
го, блокади тощо);

 ● фінансові спецоперації 

В результаті 
оформлення 
нових регіональних 
«ядер» світової 
економіки 
та системи 
міжнародних 
відносин 
супроводжується 
зростанням 
геоекономічного 
та геополітичного 
напруження на 
всіх рівнях. 
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із широким застосування 
скоординованих (з урядами 
численних країн) фінансо-
вих обмежень, блокування/
арешти коштів тощо;

 ● запровадження преферен-
цій (обмежень) у рамках 
багатосторонніх торговель-
них угод, укріплення конку-
руючих торгових режимів 
(на противагу формуванню 
військових союзів);

 ● ініціювання валютних війн 
(валютних атак, валютних 
інтервенцій тощо);

 ● цінові маніпуляції на товар-
них ринках (енергоресур-
сів, технологій тощо).

Таким чином, інституційна 
основа глобалізації, що сфор-
мувалася після Другої світової 
війни та отримала серйозний 
імпульс до розвитку після роз-
паду Радянського Союзу та за-
кінчення періоду Холодної війни, 
сьогодні переживає кризу. Під 
питанням опиняється доля між-
народних фінансових (МВФ, ВБ) 
та торговельних (ВТО) організа-
цій, основи діяльності світової 
валютно-фінансової (Ямайської) 
системи та принципи функ-
ціонування світової економіки 
загалом. Протекціоністські за-
ходи, стратегії «огороджування», 
політики конкурентної реінду-
стріалізації, валютні війни та 
просування мультивалютного 
порядку, відхід від ліберальних 
моделей організації економіки 
до державно-монополістичних 
позначають кризу економічного 
світоустрою. 

Водночас конкуренція інтегра-
ційних процесів та створення но-
вих регіональних альянсів ведуть 

до перегляду статус-кво в регіо-
нальних та глобальній безпековій 
системах. Безпекові інституції 
попередньої доби (ООН, ОБСЄ) 
невпинно втрачають впливовість 
та авторитет. Їх ефективність у 
процесах врегулювання конфлік-
тів, в тому числі збройних, різко 
зменшується. 

В умовах глобальної економіч-
ної кризи, що триває, важливою 
стає швидкість оформлення ре-
гіональних та транс-регіональних 
альянсів. Найбільш стабільні та 
успішні зможуть у майбутньому 
претендувати на універсальність 
або щонайменше на лідерство 
в новому світі. Саме вони відігра-
ватимуть провідну роль при побу-
дові нової глобальної економіки, 
в організації нової торговельно-
економічної та фінансової сис-
теми, перенаправленні потоків 
ресурсів, праці та капіталу. 

Ціна питання пояснює гостроту 
нинішньої боротьби. Успішність 
та виживання одного гравця по-
чинає безпосередньо залежати 
від поразки та недієздатності ін-
шого. Закономірно, що зіткнення 
«проектів» майбутнього сьогодні 
можна спостерігати практично у 
всіх регіонах світу. 

США та Китай змагаються 
за формування нового еко-
номічного порядку в Азійсько-
Тихоокеанському регіоні. На 
європейському театрі йде конку-
ренція водночас декількох центрів 
впливу і декількох стратагем: 
між Транс-Атлантикою, проек-
том Великої Європи та Великої 
Євразії. Крім США, ЄС, що по-
терпає від внутрішньої кризи, та 
ЄАЕС, що ніяк не може склас-
тися, на цьому театрі також вже 
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з’явився Китай. Утвердженням 
свого проекту «Шовкового шляху» 
КНР претендує на нову геоеко-
номічну модель організації для 
всієї Євразії. 

Конкуренція нових центрів тяжін-
ня відбивається, передусім, на їх 
безпосередньому геополітично-
му оточенні. Колишні «нейтрали» 
та країни із непевним статусом 
починають розглядатись як «бу-
дівельний матеріал» нових регі-
ональних альянсів. При цьому в 
арсеналі геополітичних гравців 
поряд з політико-економічними 
елементами трансформацій 
все частіше застосовуються від-
верто силові. 

Починаючи приблизно з 2010 
року, у багатьох регіонах акти-
візувався процес конфліктної 
хаотизації, що супроводжується 
переглядом міжнародно-пра-
вових статусів держав, режиму 
кордонів, що склались в останні 
десятиліття. У конкуренції за нову 
мапу Близького Сходу поряд із 
великими державами зіткнулись 
інтереси таких впливових регіо-
нальних гравців, як Туреччина, Іран, 
Саудівська Аравія. З’являються 
нові суб’єкти, на кшталт ІГІЛ, оста-
точну мету та можливості якого 
на даний час складно визначити. 
При цьому у зоні примусової 
трансформації опинився один із 
колишніх лідерів регіону – Ірак, а 
також Сирія, Ємен. 

Проекція Близькосхідної кри-
зи зараз віддзеркалюється в 
Африці. У зоні турбулентності 
опинилась Лівія і водночас цен-
тральні країни Африки – Малі, 
ЦАР, Нігерія, де активно діють іс-
ламістські повстанці. 

В Європі в зоні «трансформа-

ції» опинилися Східноєвропейські 
країни – Молдова, Україна та 
Білорусь. У різній мірі всі ці країни 
перетворилися на об’єкт геопо-
літичної експансії та примусової 
трансформації, що визначить їх 
політичне та соціально-економіч-
не майбутнє, місце і роль у новій 
системі розподілу праці, що 
виникне в Європі за наслідками 
нинішніх змагань. 

Зараз світ підходить до точки 
переходу або знаходиться в ній. 
Контури майбутнього, успішність 
стратегій виживання та інтеграції 
визначатимуться за результатами 
боротьби за організацію про-
стору. 

2.2. Українська криза 
в контексті глобальної 
конкуренції
Українська криза стала ваго-

мим інструментом стримування 
Росії та планів РФ з реалізації 
повноцінного регіонального про-
екту на базі ЄАЕС. 

Втягнувшись у внутрішньополі-
тичні процеси в Україні та нава-
жившись на анексію Криму, РФ 
зіткнулась із різким спротивом 
колективного Заходу. Секторальні 
економічні санкції, обмеження 
доступу до фінансових ресурсів 
та різке загострення військово-
політичної ситуації змусили ке-
рівництво РФ швидко перевести 
економіку на мобілізаційні рейки. 

Прямих економічних дивідендів 
від операції «приєднання Криму» 
керівництво РФ не отримало. В 
умовах режиму санкцій регіон 
потребує постійних і зростаючих 
дотацій з державного бюджету. 
Водночас, вступаючи у проти-
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стояння із Заходом, керівництво 
РФ значно ускладнило доступ ро-
сійських економічних суб’єктів до 
сучасних технологій та кредитних 
ресурсів, необхідних для підтрим-
ки та зростання конкурентоз-
датності виробництв. Обмежені 
ресурси були вимушено задіяні у 
нарощування передусім військо-
вих можливостей, тоді як розвиток 
інших галузей економіки істотно 
загальмувався. Як наслідок, роз-
початі процеси модернізації ро-
сійської економіки загальмували. 

В результаті, протягом 2014-2015 
років спостерігається істотне па-
діння основних макроекономіч-
них показників розвитку, падіння 
активності в обробній промис-
ловості, складнощі в реалізації 
проектів модернізації промис-
лових потужностей і введення в 
експлуатацію нових виробництв. 
Натомість потенціал імпор-
тозаміщення, особливо у ви-
сокотехнологічних секторах 
економіки, виявився украй обме-
женим. Девальвація національної 
валюти та наслідки контр-санкцій 
прискорили інфляцію на базові 
продукти споживання та при-
звели до зниження рівня життя 
населення.

Готовність до застосування вій-
ськового примусу керівництвом 
РФ призвело до істотного «по-
холодання» у відносинах із парт-
нерами з євразійської інтеграції. 
Агресивність Росії по відношенню 
до сусідів для партнерів по ЄАЕС 
ставить питання щодо глибини 
співпраці та її доцільності загалом. 

Таким чином, Росія, як і свого 
часу СРСР, фактично постала 
перед ризиком втягування у нову 
гонку озброєнь, з подібними на-

слідками. «Повернення Криму» 
наразі виглядає «пірровою пере-
могою», що вже негативно відби-
вається на потенціалі Росії, в тому 
числі як ініціатора інтеграційних 
проектів. 

Водночас українська криза 
стала викликом не тільки для 
Росії, але й для ЄС. Довгий час 
розвиток російсько-європей-
ських відносин розглядався кра-
їнами Європи як довгострокове 
стратегічне співробітництво, в 
якому ЄС виступав інвестором 
та технологічним спонсором 
російської модернізації в обмін 
на доступ до російської сиро-
винно-ресурсної бази. У геопо-
літичному та геоекономічному 
вимірі такий підхід знайшов своє 
відображення у концепції Великої 
Європи, що мала простягтися від 
Дубліна до Владивостока.

Українська криза наразі піді-
рвала шанси на реалізацію цієї 
доктрини. Під впливом санкцій 
європейський бізнес змушений 
шукати нові ринки, а керівництво 
ЄС – альтернативні джерела за-
безпечення енергоносіями еко-
номік країн-членів Союзу. 

Українська криза та російський 
чинник перетворились для ЄС 
на важливий тест щодо їх здат-
ності забезпечувати політичну 
єдність та політичну спромож-
ність Союзу. Для багатьох країн-
членів, особливо тих, що мають 
тісні зв’язки із російським ринком, 
режим санкцій та контр-санкцій 
видається дуже обтяжливим, а 
перспектива пошуку альтерна-
тивних постачальників сировини 
– ризикованою та хиткою страте-
гією. Потенційні втрати та виклики 
змушують їх у різних формах 

Росія, як і свого 
часу СРСР, 

фактично постала 
перед ризиком 

втягування у нову 
гонку озброєнь, 

з подібними 
наслідками.
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протистояти режиму санкцій, 
поступово підточуючи спільну по-
зицію ЄС у відносинах з Росією. 

Вочевидь, майбутнє європей-
ського проекту великою мірою 
залежатиме від розвитку ситуації 
в Україні та динаміки російсько-
європейських відносин. 

2.3. Примусова 
трансформація України
Опинившись у вирі геополі-

тичного протистояння, Україна 
у повній мірі відчула на собі 
ефект «примусової трансфор-
мації». Вибір на користь участі в 
Європейському проекті та агре-
сивна реакція Росії спричинили 
тектонічні зсуви не тільки в полі-
тичному, але й в соціально-еко-
номічному ландшафті країни. 

Профіль національної економі-
ки України (в аспекті сировинної 
складової у ВВП) напередодні 
політичної кризи та російської 
агресії несуттєво відрізнявся від 
ситуації у решті країн-членів СНД 
та особливо країн-членів Митного 
Союзу (МС). За рівнем розви-
тку економіки Росії, Білорусі та 
Казахстану були подібними до 
української. 

У міжнародному поділі праці 
країни СНД позиціонуються як 
виробники сировинних товарів 
– енергоресурсів, аграрної, ме-
талургійної та хімічної сировини. 
У структурі експорту країн СНД 
близько 60 % становить міне-
ральне паливо, що значно від-
різняється від структури світової 
торгівлі, де більше третини екс-
порту припадає на продукцію 
машинобудівної та транспортних 
галузей, а на мінеральне па-

ливо припадає менше 20%. Це 
дає підстави стверджувати, що 
мінеральне паливо є сферою 
спеціалізації СНД у міжнарод-
ній торгівлі, тому що саме в цій 
сфері регіональний блок має 
виявлену порівняльну перевагу. 
Разом з тим, значна частка енер-
гетичної сировини в експорті вка-
зує на чинники розбалансованої 
та досить специфічної структури 
економіки двох із трьох країн МС.

Спорідненість української мо-
делі економіки з російською 
була наслідком поєднання кіль-
кох факторів: штучного зани-
ження вартості енергетичної 
сировини, переважання секторів, 
пов’язаних з енергетичним, при-
гнічення розвитку решти секторів 
економіки, високої частки про-
мислової кооперації у галузі 
машинобудування та військово-
промислового комплексу; збе-
реження спільної інституційної 
структури (з високою часткою 
корупційної складової) та втра-
ти стимулів до підвищення ві-
тчизняними підприємствами 
енергоефективності виробничих 
процесів. 

Проте протягом останніх 10 ро-
ків чітко виокремилися найбільш 
конкурентоспроможні сектори, 
що сформували специфічний 
економічний профіль України, 
куди входять позиції, що, з одного 
боку, є конкуруючими до членів 
МС, а з іншого, – навпаки є зо-
рієнтованими виключно на ринки 
СНД. Так, найбільш конкурен-
тоспроможними українськими 
товарами на світових ринках є 
чорні метали та вироби з них, зер-
нові та олійні культури, добрива 
та інша продукція хімічної галузі, 
залізничне обладнання. 
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Конкурентні переваги україн-
ської економічної моделі були 
сформовані переважно у ра-
дянські часи та, відповідно, мали 
локалізацію, обмежену терито-
рією країн колишнього СРСР. 
Саме тому агресія з боку Росії і 
фактичне закриття східного век-
тору співробітництва спричинило 
шоковий ефект на економіку та 
обумовило глибоку стагнацію 
національної економіки. В першу 
чергу, постраждав промисловий 
потенціал країни. 

За підсумками 2014 р., падін-
ня промислового виробництва 
склало 10,7%. Найбільше по-
страждали виробництва, що роз-
ташовані на окупованій території 
або орієнтовані на ринки СНД: 
падіння у вугільній галузі склало 
30%, машинобудуванні – 21%, 
металургії – 15%. За підсумками 
І кварталу 2015 р., падіння про-
мисловості прискорилося до 
21,4%. За підсумками 2014 р., 
падіння будівництва продовжи-
лося і склало 22% (а в Донецькій 
і Луганській областях – 50% і 
54% відповідно). У незачеплених 
війною частинах України ско-
рочення в будівельному секторі 
також було значним (19%). За 
підсумками 2014 р., товарний 
експорт до Російської Федерації 
скоротився на 34%, до Білорусі 
майже на 17%, до Казахстану 
майже на 50% (48,7%).

Падіння ділової активності в 
економіці призвело до ско-
рочення сектора транспорту. 
Вантажообіг у 2014 р. впав на 
10,8%. Найбільше падіння спо-
стерігалося в трубопровідному 
транспорті – 26,4%. Перевезення 
залізничним транспортом, на 
який припадає 63% всіх ванта-

жоперевезень, скоротилися на 
4,5%. Загалом, відповідно до про-
гнозів Міжнародного валютного 
фонду, скорочення ВВП у 2015 
р. може сягнути 9% при інфляції 
близько 40% (у 2014 р. – 6,8% і 25% 
відповідно). 

З моменту агресії було при-
зупинено, а на даний час пе-
рервано військово-технічне 
співробітництво з Росією. Значній 
частині підприємств українського 
ОПК в нових умовах доведеться 
шукати нових партнерів та нову 
нішу у розподілі праці.

Агресія проти України спричи-
нила кардинальну трансфор-
мацію структури національної 
економіки, значно скоротивши 
чисельність промислових акти-
вів та зменшивши частку таких 
галузей, як вугледобування, ме-
талургія, хімічна промисловість. 
Станом на середину 2015 р. 
Україна втратила у кількісному 
вимірі майже п’яту частину ВВП, 
проте лише частково змінила 
економічну структуру: поряд із 
скороченням базових галузей 
промисловості та сектору послуг 
(транспорт, машинобудування) 
незначно зросла частка сільсько-
господарського виробництва, 
переробної промисловості та 
сектору телекомунікацій. 

Під впливом глибокої еконо-
мічної кризи також відбуваються 
тектонічні трансформації в сис-
темі соціального забезпечення. 
Відбувається швидкий демонтаж 
пострадянського соціального 
порядку. Перспектива переходу 
до страхової медицини, нако-
пичувальної пенсійної системи, 
адрес соціальних гарантій за-
мість тотальних пільг ознаменує 
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завершення патерналістської со-
ціальної парадигми, що Україна 
наслідувала від УРСР.

Таким чином, Україна посту-
пово втрачає риси, притаманні 
пострадянській економіці, оста-
точно виходить із системи роз-
поділу праці, що залишалась у 
спадок від СРСР. Проте контури 
майбутнього національної еко-
номіки її місце в регіональній та 
світовій системі розподілу праці 
до цього часу залишаються неви-
значеними.

3. особливий 
шлях України до 
євроінтеграції

3.1. «Домашні завдання» 
України 
«Українська криза» утвердила-

ся у загальносвітовому дискурсі 
як потужний драйвер геополітич-
них та геоекономічних транс-
формацій, спрямованих на 
модернізацію старого світо-
устрою, що перестав відповіда-
ти сучасним реаліям. Потреба 
у перебалансуванні ресур-
сів розвитку основних світових 
гравців (країн та блоків) вкотре 
актуалізувала завдання пере-
гляду принципів міждержавної 
взаємодії, переоцінки ефектив-
ності функціонування як окремих 
інтеграційних блоків, так і міжна-
родних фінансових і економічних 
інститутів.

Хоча країни Європейського 
Союзу та Україна стикаються 
зі схожими викликами (як-от: 
забезпечення стійкого еконо-
мічного зростання, здійснення 

структурних реформ, забезпе-
чення макрофінансової стійкості, 
активізація інвестиційної та інно-
ваційної діяльності та гарантуван-
ня певних соціальних стандартів), 
зміст відповідних політик ЄС та 
України є принципово відмін-
ним. Можемо стверджувати, 
що новий євроінтеграційний 
порядок денний України (вже 
після підписання та старту імп-
лементації Угоди про асоціацію 
з ЄС) наразі є асинхронним 
до європейського та загалом 
містить значно менше власне 
євроінтеграційних цілей, ніж два 
роки тому, коли Україна тільки 
готувалася встановити асоці-
ативні відносини з ЄС. Відтак і 
Європейський Союз змушений 
відступити від жорстких рамок 
Угоди про асоціацію, включивши 
у двосторонній формат відносин 
значно ширший перелік як спіль-
них, так і суто українських або 
суто європейських (які можуть 
суперечити українським і на-
впаки) цілей. 

Таким чином, до порядку ден-
ного українсько-європейського 
співробітництва включено:

 ● широкий комплекс питань, 
пов’язаних з російською 
агресією (пошук інструмен-
тів стримування агресора, 
реформування сектору 
безпеки, вироблення спіль-
них (або компромісних) 
підходів щодо урегулювання 
енергетичних, торговельних 
та інших суперечностей на 
дво- та тристоронній основі 
ЄС + Україна + Росія);

 ● заохочення системних ре-
форм в Україні (створення 
інституцій зовнішнього «сти-
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мулювання», тиску та /або 
примусу, постійного моніто-
рингу та корегування політик 
імплементації інституційних 
трансформацій тощо);

 ● надання фінансової до-
помоги з метою поперед-
ження колапсу української 
держави, створення умов 
для приватних інвестицій;

 ● власне імплементація Угоди 
про асоціацію та ЗВТ.

Підсумовуючи політико-еконо-
мічні процеси в Україні в умовах 
зовнішньої агресії Росії в Криму 
та на Донбасі, можемо конста-
тувати, що «дизайн» стратегії 
європейської інтеграції України, 
сформований у 2013 р., фак-
тично вже не є актуальним ні 
для України, ні для ЄС. Наразі 
найбільш привабливі для україн-
ського суспільства цілі стратегії, 
наприклад, вступ до ЄС, що 
асоціювався із долученням укра-
їнців до європейських соціальних 
стандартів життя, є недосяжними 
у середньостроковій перспек-
тиві. Більш того, загрози та ви-
клики, що генерує Росія у сенсі 
військово-політичної та соціаль-
но-економічної невизначеності 
можуть спричинити кардинальне 
перебалансування здобутків та 
втрат української державності у 
постреволюційний період (2013-
14 рр.), відсунувши завдання з 
реалізації власне стратегії євро-
інтеграції на невизначений час.

Зауважимо, що загальний про-
цес адаптації України до умов 
глобальної конкуренції після здо-
буття незалежності на початку 
90-х минулого сторіччя відбувався 
нелінійно та вкрай неефектив-
но. Поряд із суто економічними 

деформаціями (як спадок ра-
дянської доби) цей процес по-
значився глибокими ціннісними 
та інституційними відмінностями 
у соціальних укладах українців 
та європейців. Очевидно, саме 
тому євроінтеграційні декларації 
української влади (з мовчазної 
згоди українського соціуму) про-
тягом більш ніж двадцяти років 
не знаходили втілення у резуль-
тативній політиці євроінтеграції. 
Навпаки, протягом цього часу 
відбувалося переформатування 
та укріплення геоекономічної за-
лежності від Росії, конструкт якої 
не міг бути зламаним без зброй-
ного протистояння. І саме тому 
український Майдан став симво-
лом нової якості суспільства – на-
родження української політичної 
нації. Події під час Майдану та 
після початку агресії маніфес-
тували реальний «попит» на 
європейські цінності та відпо-
відну проєвропейську політику 
в Україні, зрілість українського 
суспільства, його готовність не 
тільки розірвати «життєзабез-
печувальні» зв’язки з росією, але 
й вести збройну боротьбу за 
європейську Україну. Водночас 
українські політичні еліти, пред-
ставники опозиційних політичних 
сил, що в результаті революції та 
кризи обійняли державні посади, 
виявилися не готовими реалізу-
вати євроінтеграційні очікування 
українського суспільства.

З формальної точки зору, 
Українська держава у пост-
майданний період досягла зна-
чного поступу у просуванні по 
шляху європейського вибору. В 
минулому році ухвалено Угоду 
про асоціацію між Україною та 
ЄС, і 16 вересня 2014 р. Верховна 



111

Доповіді та дослідження, 2015

Інститут стратегічних досліджень “Нова Україна”

Рада України синхронно з 
Європейським парламентом її 
ратифікувала. З 1 листопада 2014 
р., ще до завершення ратифіка-
ційного процесу, розпочалося 
застосування Угоди. Українська 
сторона почала реалізувати 
Програму імплементації УА. У 
свою чергу, парламенти країн-
членів ЄС проходять через про-
цедури ратифікації УА, Угода про 
вільну торгівлю з ЄС вже введена в 
дію, а з 1 січня 2016 р. аналогічний 
режим запровадить Україна. 

Прагнучи інтенсифікувати про-
цеси загальнополітичної асоціа-
ції та економічної інтеграції, Рада 
ЄС ініціювала оновлення Порядку 
денного асоціації України з 
Європейським Союзом, за-
значивши, що Порядок денний 
асоціації (ПДА) є практичним 
інструментом відносин Україна-
ЄС з метою підготовки та полег-
шення повної реалізації Угоди 
між Україною та ЄС про асо-
ціацію. Ухвалений документ 
містить положення щодо співп-
раці України з ЄС в економічній, 
юридичній сферах, в галузі без-
пеки, зовнішньої політики тощо, а 
також пропонує українській владі 
зосередитись на впровадженні 
реформ в десяти ключових га-
лузях. Таким чином, у баченні ЄС 
ключовими є: 

 ● конституційна реформа, 
включно з кроками, які до-
зволять подальші реформи 
юридичної системи та де-
централізації;

 ● судова реформа (що має 
забезпечити дотримання 
європейських стандартів на 
основі Стратегічного плану 
правових реформ);

 ● антикорупційна реформа 
(включно з пакетом анти-
корупційних законів, при-
йнятих 14 жовтня 2014 р., 
та ефективним функціо-
нуванням Національного 
антикорупційного Бюро та 
Національного агентства із 
запобігання корупції);

 ● реформа державного 
управління (формування 
системи держслужби та 
органів місцевого само-
врядування відповідно до 
європейських принципів 
державного управління);

 ● виборча реформа (ство-
рення єдиного виборчого 
законодавства, яке регу-
люватиме процес фінан-
сування політичних партій, 
зокрема, коштами з держ-
бюджету тощо);

 ● реформи у сфері держза-
купівель;

 ● податкова реформа;
 ● проведення реформ з де-

регуляції (з метою лібералі-
зації контролю над бізнесом 
та спрощення системи ви-
дачі дозволів, ліцензій тощо);

 ● проведення ефективної ре-
форми зовнішнього аудиту 
(забезпечення прозорості 
у використанні зовнішньої 
допомоги);

 ● енергетична реформа 
(відповідно до Третього 
енергетичного пакету, ре-
формування енергетичних 
ринків та державного на-
гляду);

Також у Порядку денному 
окремий наголос зроблено на 
дотриманні прав людини та гро-



Міжнародна політика

112

Частина 3

мадянських свобод в Україні, що 
має стати наскрізним трендом 
та пріоритетом реформування 
всіх без виключення сфер сус-
пільного життя. 

Попри наявність чітких планів 
імплементації УА, загальна (май-
же хронічна) незадоволеність 
темпами та змістом реалізації 
політики реформ є постійним 
контекстом критики України 
як з боку європейської спіль-
ноти, так і з боку українського 
громадянського суспільства. 
Вкажемо на дві вірогідні причини 
такого стану справ. Перша – 
низька результативність політики 
євроінтеграції, відсутність успіхів 
і ефектів від запровадження 
чималого обсягу змін та пере-
творень відповідно до зобов’язань 
УА. Крім того, українська влада 
та суспільство демонструють 
втому від трансформацій на тлі 
наростання супротиву будь-яким 
реформам, особливо тим, що 
зачіпають фундамент старої 
економічної системи. Відтак, 
формальні цілі та звіти1у царині 
євроінтеграції дисонують із ха-
рактером та обсягом загроз, що 
постали перед Україною. Друга 
причина – триваюча військова 
агресія, що є сучасним потуж-
ним мотиватором внутрішніх 
інституційних трансформацій, 
фактично «замістила» (відсунула 
на другий план, відтермінувала, 
якоюсь мірою навіть дискредиту-
вала) цінність і цілі євроінтеграції.

1	 Звіт	 про	 виконання	 Порядку	 денного	
асоціації	та	Угоди	про	асоціацію	між	Укра-
їною	та	Європейським	Союзом	(вересень	
2014	 року	 –	 квітень	 2015	 року).	 http://
www.irf.ua/knowledgebase/publications/
zvit_pro_vikonannya_poryadku_dennogo_
asotsiatsii_ta_ugodi_pro_asotsiatsiyu_mizh_
ukrainoyu_ta_evropeyskim_soyuzom/

Сьогодні саме збройний су-
против військовій агресії є од-
ним із найдієвіших драйверів 
перезавантаження ключових 
інститутів української держав-
ності – армії, правоохоронної 
системи, судочинства тощо. 
Глибока економічна криза стала 
наслідком дії багатьох факторів: 
злочинної політики попередньої 
влади, фактичної відсутності 
економічних реформ до та після 
зміни влади в 2014 р., агресії Росії 
проти України та особливо – не-
компетентної та неефективної 
політики вже нової влади. Як на-
слідок, 2015 рік не стане пере-
ламним роком щодо відповіді 
на питання про економічну жит-
тєздатність держави – на питання, 
чи вдасться новій владі відвернути 
загрозу фінансово-економічного 
краху та дефолту. 

Відсутність поступу у політиці 
реформ, спрямованих як на 
забезпечення обороноспромож-
ності держави, так і на реаліза-
цію стратегії євроінтеграції може 
призвести до вкрай негативних 
наслідків, які, в найгіршому ви-
падку, призведуть до втрати 
політичного та економічного су-
веренітету. Зберігається загроза 
того, що Україна може бути від-
кинута у своєму цивілізаційному 
розвитку далеко назад та знову 
опиниться перед загрозою віднов-
лення імперського російського 
авторитаризму. 

Наразі євроінтеграційний курс 
України є викликом не тільки 
для українського уряду та сус-
пільства. Це виклик і для наших 
європейських партнерів, заці-
кавлених у зміцненні потенціалу 
і привабливості європейської 
моделі політичної та економічної 
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організації. Від нинішніх успіхів 
України у значній мірі залежить 
оцінка того, чи залишиться євро-
пейська модель привабливим 
орієнтиром для модернізації сус-
пільств, які стали на шлях демо-
кратичного розвитку. Особливо 
в ситуації глобальної кризи, коли 
світ перебуває в пошуку най-
більш оптимальних відповідей і 
шляхів забезпечення процвітання 
і розвитку. 

За таких умов крах україн-
ського євровибору може по-
ставити під загрозу цивілізаційну 
привабливість європейського 
проекту в регіоні та світі. І від-
вернути цю загрозу, відповісти на 
цей виклик сьогодення Україна 
і Європейський Союз мають 
спільно.

3.2. Нове позиціонування у 
світовому/ європейському 
поділі праці 
Більшість минулих вигод від 

участі у світовому поділі праці 
і глобальних економічних про-
цесах були отримані внаслідок 
інтегрованості української еко-
номіки в російську «рентну еко-
номіку». Результатом таких вигод, 
з одного боку, стало подолання 
трансформаційної кризи у 90-ті 
роки та відновлення економічного 
зростання; з іншого боку, в Україні 
набула певної стійкості спорід-
нена з російською економічна 
модель. Тепер розрив економіч-
них зв’язків з РФ і прискорює, і 
якоюсь мірою полегшує завдання 
пошуку власної ніші у світовій еко-
номіці, адже Україна втратила 
ресурс, що живив деформовану 
соціально-економічну систему. 

Для успішного подолання кри-

зи необхідний симбіоз політики 
«опори на власні сили» і політики 
економічної інтеграції. Причому 
основою пере-позиціонування 
України повинні стати галузі та 
проекти, що вже довели свою 
конкурентоспроможність на 
світових ринках та є інвестиційно 
привабливими в контексті реа-
лізації стратегії євроінтеграції. 
Водночас необхідно пам’ятати, 
що індустріальні країни (світо-
ві лідери) знаходяться у фазі 
«дезінтеграції». Політика ре-
індустріалізації – наша відповідь 
на виклики поточного моменту. 
Наші національні інтереси – збе-
реження промислового потенці-
алу, залучення західних інвестицій 
і технологій. ОПК може стати 
драйвером інноваційного тренда 
в економіці.

Гібридна агресія з боку Росією 
змушує Україну прийняти ви-
клик – захистити суверенітет та 
одночасно кардинально змінити 
економічну модель розвитку. 
Сьогодні неможливо відкладати 
реформи, посилаючись на 
війну. Україна не спроможна 
вистояти, спираючись на старі 
політико-економічні підходи. 
Відтак, фактори, що визначають 
рамкові умови щодо економічної 
політики, адекватної поточним за-
грозам та викликам, полягають у 
наступному.

По-перше, забезпечити обо-
роноспроможність країни. 
Відповідно захист національно-
го суверенітету потребує за-
лучення всіх наявних ресурсів 
для організації ефективної обо-
рони, забезпечення цілей еко-
номічної безпеки одночасно зі 
створенням умов відновлення 
сталого економічного розвитку 

Загальна (майже 
хронічна) 
незадоволеність 
темпами та 
змістом реалізації 
політики реформ 
є постійним 
контекстом 
критики України 
як з боку 
європейської 
спільноти, так і з 
боку українського 
громадянського 
суспільства. 
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у пост-конфліктний період. Нові 
пріоритети вже не включатимуть 
орієнтири галузевого розвитку. 
Натомість ключовою стає еко-
номічна політика, що орієнту-
ється на ефективне зростання в 
умовах обмежених ресурсів та 
фінансових коштів. Потреба у за-
безпеченні основ життєдіяльності 
суспільства в умовах гібридної (в 
тому числі – економічної) війни 
з боку РФ, напружена макро-
фінансова ситуація (зростання 
інфляції та девальвація гривні), 
балансування уряду країни на 
межі дефолту по державним 
борговим зобов’язанням, руйну-
вання ланцюжків коопераційних 
зв’язків всередині країни та із зо-
внішніми партнерами диктують 
необхідність запровадження еле-
ментів мобілізаційної економіки. 
Пріоритетизація енергетичної 
безпеки вимагатиме економії 
ресурсів, обмеження вільно-
го використання енергетичних 
ресурсів тощо. Кардинальне 
спрощення ведення бізнесу 
не суперечить режиму мобілі-
заційної економіки проте має 
забезпечити розкриття підприєм-
ницького потенціалу українсько-
го суспільства, збільшити занятість 
та доходи бюджету.

По-друге, серйозно ускладню-
ють вирішення поточних проблем 
деіндустріалізація та кардиналь-
на трансформація постра-
дянської структури економіки, 
розрив коопераційних зв’язків 
з Росією, втрата промислових 
активів внаслідок руйнування та/
або захоплення підприємств. 
Проте війна лише посилила не-
гативні тенденції деіндустріаліза-
ції, що проявлялися як у зниженні 
частки промислової продукції у 

ВВП, так і у примітивізації готової 
продукції, переважанні у випуску 
товарів проміжного споживання. 
Наприклад, частка доданої вар-
тості в сільському господарстві 
до валового внутрішнього про-
дукту у 2006 р. становила 8,6%, 
а в 2013 р. – 9,1%, натомість 
частка промислової продукції 
у цей період знизилася з 27,7 
до 21%. Це дає підстави для ви-
сновку про наявність в україн-
ській економіці сталих процесів 
деіндустріалізації, які супрово-
джуються суттєвими втратами 
у випуску найважливіших видів, 
насамперед промислової про-
дукції в натуральному виразі (у 
машинобудуванні, хімічній про-
мисловості, виробництві електро-
енергії тощо).

По-третє, на процеси еконо-
мічної трансформації матимуть 
серйозний вплив тенденції до 
демократизації суспільства та 
одночасного наростання со-
ціальної напруженості, що не 
завжди сприятимуть швидкому ви-
рішенню проблем в умовах війни. 
З одного боку, посилення факто-
рів самоорганізації та ініціативи 
в суспільстві стимулюватимуть 
демонтаж монополізованої та 
забюрократизованої економічної 
моделі в Україні. З іншого – патер-
налістські інтереси та очікування 
населення, високий рівень коруп-
ції та впливовість олігархічних груп 
гальмуватимуть модернізаційні 
процеси в економічній політиці та 
загалом в економіці.

Стосовно основного напрямку 
міжнародної регіональної інте-
грації України і поглиблення співп-
раці з Європейським Союзом 
слід підкреслити два важливих 
моменти:
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1) підписання Угоди щодо по-
глибленої та всеохоплюючої зони 
вільної торгівлі між Україною та 
ЄС створюватиме умови для за-
безпечення реального «прориву» 
українських виробників не лише 
на ринку ЄС, але і на світовому 
ринку в цілому;

2) євроінтеграційний напря-
мок слід розцінювати як довго-
строковий тактичний пріоритет, 
оскільки в своїй довгостроковій 
стратегії ми виходимо з подаль-
шого розвитку лібералізації умов 
міжнародної торгівлі, в результаті 
якої відбуватиметься поступове 
об’єднання ринків, з одного боку, 
Північної Америки та Європи 
(в рамках Трансатлантичного 
торгівельного та інвестиційно-
го партнерства), а з іншого – 
Євразійського та Далекосхідного 
ринків (Євразійський економічний 
союз та Азійсько-Тихоокеанське 
економічне співробітництво).

Виходячи зі сказано вище, прі-
оритетом зовнішньоекономічної 
політики у царині інтеграційних 
процесів слід вважати поступову 
та неухильну інтеграцію України 
до умов діяльності та структур 
Європейського Союзу при одно-
часному поглиблені економічної 
співпраці зі США, Китаєм, інши-
ми азійськими країнами, маючи 
на увазі забезпечення законодав-
чо-нормативної та технологічної 
сумісності трансатлантичного та 
євразійського сегментів світового 
ринку в процесі їхньої майбутньої 
конвергенції. Наразі відновлення 
більш глибокої співпраці з Росією 
відтерміновується у часі на неви-
значену перспективу.

3.3. рамкові умови 
взаємодії з росією
У середньостроковій пер-

спективі в Україні об’єктивно 
зберігатимуться напружені відно-
сини з Російською Федерацією. 
Причому спектр можливих 
форм співіснування виглядає 
досить широким: від посилення 
воєнного протистояння у відповідь 
на нову агресію до обмеженої 
нормалізації політичних і еконо-
мічних стосунків. 

З огляду на високу ймовірність 
заморожування конфлікту на 
Сході та втрату контролю над 
територіями Кримського пів-
острова та Донбасу, можемо 
прогнозувати, що стосункам з 
Росією у найближчий перспек-
тиві, як і нинішньому конфлікту 
будуть притаманні всі ознаки 
«гібридності». Це означатиме се-
ред іншого:

 ● невизнання російського 
суверенітету над окупова-
ними територіями;

 ● домінування реактивної 
зовнішньої політики, осо-
бливо в умовах наростання 
внутрішньополітичної розба-
лансованості в обох країнах 
та у третіх країнах (країни 
ЄС, США), що залучені до 
пошуку шляхів урегулювання 
української кризи;

 ● збереження режиму за-
гальної невизначеності, що 
ускладнюватиме ухвалення 
стратегічних рішень;

 ● пошук шляхів «співіснуван-
ня» та уникнення повного 
розриву дипломатичних та 
економічних стосунків;
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 ● подальше падіння обсягів 
торгівлі; 

 ● мінімізація постачань енер-
горесурсів;

 ● затухання промислової ко-
операції;

 ● згортання політично-чутли-
вих проектів у економічній, 
гуманітарній та культурній 
сферах.

Станом на середину 2015 р., 
Україна зберігає економічне 
співробітництво з Росією, хоча і в 
обмеженому обсязі. З огляду на 
відсутність позитивних сигналів 
щодо вирішення кризи, можемо 
прогнозувати, що середньостро-
ковій перспективі зберігається 
ризик подальшого скорочення 
(до повного розриву за окреми-
ми напрямками) економічних 
стосунків, що може завдати до-
даткового удару по українській 
економіці. 

По-перше, маємо враховува-
ти, що політичні лідери Росії не 
виключають 10-річну перспективу 
міжнародної ізоляції та перехід 
російської економіки у режим 
мобілізації з усіма відповідними 
наслідками. Не виключається 
поглиблення системної фінан-
сово-економічної кризи, спад у 
промисловості, примітивізація 
економічної структури тощо. 
Отже, попит на товари україн-
ського експорту може просто 
зникнути. 

По-друге, стратегічна мета 
зовнішньої політики РФ в Україні 
також залишається незмінною. 
Тобто це ліквідація державності і 
незалежності в Україні: за допо-

могою політичного, економічного 
тиску, підривної і терористичної 
діяльності на території України 
домогтися того, щоб в Україні 
відбулася фінансово-економіч-
на криза, щоб Україна зазнала 
дефолту, щоб країна збанкру-
тувала і врешті-решт самоліквіду-
валася. Україна має враховувати 
серйозність цієї загрози в тому 
сенсі, що будь-які зусилля по 
консолідації реформаторських 
кроків в Україні зустрічатимуть 
жорсткий опір. Під особливим 
ризиком імплементація Угоди 
про асоціацію з ЄС і загалом від-
новлення економічного зростан-
ня в Україні. Відтак, повний розрив 
економічного співробітництва 
між двома країнами – абсолют-
но реальна перспектива.

Поточна динаміка свідчить, що 
обсяги двосторонньої торгівлі 
продовжують скорочуватися. За 
минулий рік імпорт знизився на 
28% до рівня 2013 р. і в 1,8 разів 
проти рівня 2011 р.. Падіння екс-
порту на кінець 2014 р. стано-
вило 32%, в тому числі удвічі з 
продовольства і на третину – по 
металах. Виробничо-технологічна 
кооперація (включаючи оборонну 
промисловість) практично пере-
стала існувати, оборот машинно-
технічної продукції впав на 42,4%. У 
1 кв. 2015 року торговельний обо-
рот продовжував скорочуватися, 
зменшившись в середньому на 
64%. За даними російських дже-
рел, імпорт з Росії за січень-квітень 
2015 р. у вартісному вираженні 
становив $2,964 млрд проти $8,123 
млрд за той самий період 2014 р., 
експорт з України – $1,608 млрд 
проти $ 4,031 млрд у січні-квітні 
минулого року. 

Українська влада та бізнес 

Політичні 
лідери Росії не 

виключають 
10-річну 

перспективу 
міжнародної 

ізоляції та перехід 
російської 
економіки  

у режим 
мобілізації з усіма 

відповідними 
наслідками.
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змушені пристосовуватися до 
цих трансформацій. Оскільки 
протягом 2014 та 2015 років част-
ка РФ у зовнішньоторговельному 
обороті залишається значною 
(25%), закриття цього ринку – 
навіть тимчасове – позначиться 
значними втратами та формува-
тиме серйозні загрози як з точки 
зору економічної безпеки, так і 
темпів та вектору економічного 
розвитку України.

На характер двосторонніх сто-
сунків значний вплив матиме 
супротив політичним трансфор-
маціям з боку олігархічного бізне-
су та деяких політичних суб’єктів 
в Україні. Це пояснюється тим, 
що протягом тривалого часу 
українські бізнесові та політичні 
кола замість радикальної пере-
будови політичної та економічної 
системи віддавали пріоритет 
збереженню спорідненої з росій-
ською моделі господарювання, 
прагнучи максимально скорис-
татися з долучення до російської 
ресурсної бази. Тут доречною 
є метафора – дві країни, одна 
економіка. Зовнішньоекономічні 
угоди України з РФ традиційно 
були спрямовані на «стабілізацію» 
(з тенденцією до максимізації) 
енергетичних відносин з Росією; 
інші складові співпраці, навіть ви-
робнича кооперація у оборонно-
промисловому комплексі, мали 
другорядне значення. Водночас 
для РФ важливий компонент спів-
робітництва припадав саме на 
ВПК, особливо на ту його складову, 
відтворення якої на території РФ 
пов’язувалося з труднощами нала-
годження виробництва аналогічної 
продукції – фінансовими, техно-
логічними, організаційними тощо. 

Зовнішньополітична та фінан-

сова ізоляція РФ має своєю зво-
ротною стороною консолідацію 
економічної моделі ресурсної 
ренти, що також знаходить широ-
ку підтримку населення. В Україні 
наразі маємо більш складну та 
неоднозначну ситуацію: з одного 
боку, суспільний запит на ре-
форми, з іншого – страх перед 
реформуванням та супротив 
серйозним трансформаціям. 
Таким чином, на жаль, можемо 
констатувати, що після політичної 
кризи періоду кінця 2013- почат-
ку 2014 р., після декларування 
початку процесу утвердження 
нової якості української держав-
ності точка неповернення ще не 
пройдена. Причому Росія – тут 
основний чинник: як економічна 
модель, що ще вчора функціо-
нувала в Україні, і як «магніт», що 
притягує найбільш корумповані 
та найменш життєспроможні 
складові української економіки.

3.4. Нова концепція 
економічного розвитку
Конкретизуючи завдання щодо 

пошуку сучасних підходів до 
стратегування євроінтеграції, 
враховуючи як фактори кризи на 
Сході, так і потенційні можливості 
тектонічних політико-економіч-
них змін моделі Європейського 
Союзу, фокус зусиль зовнішньо-
економічного позиціонування 
України має зміщуватися на цілі 
національного розвитку: модер-
нізації економіки, підвищення 
стійкості фінансової та фіскаль-
ної систем до зовнішніх шоків і 
з цією метою – диверсифікації 
торговельних зв’язків та повніше 
використання євроінтеграційних 
механізмів (співпраці, допомоги, 
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імплементації правил та норма-
тивів тощо). Крім того, майбутнє 
позиціонування України у євро-
пейському просторі значною 
мірою залежатиме від ситуації 
в ключових галузях, що є визна-
чальними як для національного 
розвитку, так і для загальноєв-
ропейського – сільському гос-
подарстві та енергетичній галузі.

Реалізація євроінтеграційної 
стратегії великою мірою залежа-
тиме також від поступу в імпле-
ментації міжнародних договорів 
між Україною та ЄС – Угоди про 
асоціацію та Угоди про Зону віль-
ної торгівлі. Ключове значення для 
євроінтеграційних процесів угоди 
про ЗВТ обумовлене тим, що 
структурно «глибока і всеосяжна» 
торговельна угода між Україною 
та ЄС охоплює широке коло 
пов’язаних з торгівлею питань і не 
лише спрямована на усунення 
бар’єрів в торгівлі, але й сприяти-
ме забезпеченню глибокого регу-
ляторного зближення, тим самим 
частково відкриваючи внутрішній 
ринок ЄС для України. Таким чи-
ном, частина завдань щодо еко-
номічної модернізації вже має 
євроінтеграційне наповнення. 
Тобто вписується і в національний, 
і в загальноєвропейський порядок 
денний соціально-економічного 
реформування.

Курс на економічну інтегра-
цію України до єдиного ринку 
Європейського Союзу є важли-
вим чинником, що спонукатиме 
суб’єктів бізнесу та державні ре-
гуляторні органи та інституції до 
глибоких економічних реформ, 
результатом яких має стати підви-
щення конкурентоспроможності 
як окремих галузей, так і економі-
ки нашої країни в цілому. На да-

ний час у економічній співпраці 
з Євросоюзом спостерігається 
певна стабілізація, що свідчить 
про вичерпання потенціалу чин-
них угод, вказує на необхідність 
нового рівня відносин та нових 
стимулів до розвитку. 

АПК та харчова промисловість 
Аграрний сектор України є 

одним з провідних секторів еко-
номіки країни. У сільському гос-
подарстві виробляється близько 
8-10% ВВП, харчовій промис-
ловості – 8% ВВП. Україна має 
найбільшу площу сільськогоспо-
дарських земель в Європі – 41,5 
млн га землі, з яких 32,5 млн га ви-
користовуються для вирощування 
сільськогосподарських культур. 
Основний напрямок українсько-
го агробізнесу сьогодні – рос-
линництво (70% випуску). Україна 
є одним з найбільших світових 
виробників та експортерів сіль-
ськогосподарської продукції, 
вирощуючи близько 60 млн. т зер-
нових та більше 10 млн. т насіння 
соняшника на рік. У сільському 
господарстві зайнято близько 17% 
усіх працівників.

Україна має значний експорт-
ний потенціал у сфері АПК та 
спроможність відігравати гло-
бальну роль у харчовій безпеці. 
На сьогодні сектор формує зна-
чну частину доходу від експорту 
України і його роль в загальному 
експорті поступово зростає. Так, 
у 2014 р. частка сільськогоспо-
дарських товарів та продукції 
харчової промисловості в екс-
порті досягала 30%, тоді як у 2010 
р. вона була 19,3%, а у 2005р. 
– 12,6%. Основні товарні групи 
аграрного експорту з України 
включають: зернові культури (32,3 
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млн. тон зерна у 2013-2014 мар-
кетинговому році), насіння та 
олію соняшника, готові харчові 
продукти, молоко та молочні 
продукти, яйця птиці, натураль-
ний мед.

Сектор АПК має значний по-
тенціал для розширення співп-
раці з країнами ЄС, перш за 
все, за рахунок нарощування 
експорту до країн ЄС. У 2014 р. 
продукція агропромислового 
комплексу та харчової про-
мисловості займала найбільшу 
частку у структурі українського 
експорту до країн ЄС – 28%. В 
структурі експорту продукції 
АПК та харчової промисловості 
до ЄС найбільшу вагу займають 
зернові культури – 37,9% (у т.ч. 
кукурудза та пшениця), насіння 
і плоди олійних рослин – 19,3%, 
жири та олії тваринного або рос-
линного походження – 16,6% (олія 
соняшникова – 14,2%). Проте в 
аграрному експорті до ЄС пере-
важають товари з низьким рівнем 
переробки та доданої вартості, а 
частка готових харчових продуктів 
все ще є незначною. 

Привабливість сектору АПК 
для внутрішнього та зовнішнього 
інвестування, в т.ч. з країн ЄС, 
також постійно зростає. Цьому 
сприяла позитивна кон’юнктура 
світових ринків. Особливо прива-
бливою для іноземних інвесторів 
була харчова промисловість, 
інвестиційні вкладення у харчову 
промисловість майже подвоїлися 
протягом останніх років та досягли 
3287,2 млн дол. США або 5,7% 
усього обсягу прямих іноземних 
інвестицій (ПІІ) в Україну (2013 р). 
Сільськогосподарські підприєм-
ства акумулювали лише 1,4% ПІІ.

Однак внесок сектору в еко-
номічне зростання міг би бути 
значно більшим. Рівень інвестицій 
в основний капітал аграрного 
сектору все ще обмежений і 
потенціал сектору залишається 
невикористаним. Так, урожай-
ність більшості зернових культур 
в Україні значно відстає від се-
редніх світових показників, не-
зважаючи на кращі умови для 
вирощування зернових культур 
в Україні. Застаріле обладнання 
та технології виробництва с/г під-
приємств, відсутність ефективної 
інфраструктури аграрних ринків 
та системи маркетингу, а також 
нестабільна державна політика 
та негармонізовані стандарти 
виробництва та якості продукції 
негативно впливають на конку-
рентоспроможність аграрного 
сектору і звужують перспективи 
розвитку сектору. Суттєвого 
покращення потребує також 
фінансування сільського госпо-
дарства, оскільки рівень креди-
тування сектору доволі низький у 
порівнянні з подібними країнами. 

Виконання Угоди про асоціа-
цію між Україною та ЄС може 
стати ефективним інструментом 
для покращення умов торгівлі з 
ЄС та роботи сектору АПК в ці-
лому. ЄС вже скасував тарифні 
обмеження на експорт більшості 
української агропродукції до ЄС, 
водночас щодо деяких позицій 
були запроваджені тарифні кво-
ти (зернові, свинина, яловичина, 
птиця). Крім того, в АПК буде 
усунено найбільше нетариф-
них обмежень для українського 
агроекспорту. Україна бере 
зобов’язання адаптуватися до 
стандартів ЄС у таких сферах, 
як санітарні та фітосанітарні за-
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ходи, сертифікація і метрологія, 
проходження митниці, ринко-
вий нагляд, оцінка відповідності. 
Адаптація стандартів агарної 
політики з прозорими та перед-
бачуваними регуляторними пра-
вилами сприятиме покращенню 
інвестиційного клімату та інвести-
ційної привабливості аграрного 
сектора економіки для європей-
ських партнерів. 

У короткостроковому періоді 
основною конкурентною пере-
вагою України у відносинах з ЄС, 
очевидно, залишиться постачан-
ня сировини та сільськогоспо-
дарських продуктів з низьким 
рівнем переробки (зерна, на-
сіння олійних культур, борошна). 
Однак основний потенціал секто-
ру АПК пов’язаний з поєднанням 
виробників сільськогосподар-
ських та харчових продуктів 
України та ЄС у виробничих лан-
цюгах та каналах постачання та 
виробництво продукції з більш 
високим рівнем доданої вартос-
ті. Це дозволить підвищити про-
дуктивність АПК за допомогою 
передачі передових технологій 
і практик та посилення економії 
завдяки збільшенню масштабів 
діяльності у виробництві та пе-
реробці сільськогосподарської 
продукції, збільшити внесок АПК в 
економіку. При цьому включення 
в виробничі ланцюги з європей-
ськими партнерами та вищий 
рівень переробки вимагає від 
українських виробників виконан-
ня вимог безпечності та якості 
харчової продукції на цільовому 
ринку. 

В цілому, з огляду на стійку 
тенденцію до подальшого зрос-
тання міжнародного попиту на 
харчові та сільськогосподарські 

продукти (особливо продукти 
тваринництва й готові харчові 
продукти) перспективними на-
прямками для інвестування в 
аграрний сектор України для 
європейських партнерів є: 

 ● виробництво зерна та олій-
них культур;

 ● подальший розвиток вер-
тикально інтегрованих 
холдингів, які займаються ви-
робництвом та збутом про-
дукції і контролюють повний 
ланцюг створення вартості 
(особливо в цукровій галузі, 
у свинарстві та птахівництві);

 ● розвиток харчової промис-
ловості та модернізація 
систем якості та безпеч-
ності харчової продукції для 
зростання виробництва та 
експорту якісної продукції з 
високим рівнем переробки;

 ● розбудова фізичної інфра-
структури аграрних ринків 
та інфраструктури сприян-
ня експорту, в т.ч. елеваторів, 
перевалочних потужностей 
у портах тощо;

 ● впровадження передових 
практик і збільшення інвес-
тицій у проекти у сфері 
агробізнесу, спрямовані на 
економію води, енергії та 
інших ресурсів.

Реалізація потенційних вигод та 
можливостей Угоди про асоціа-
цію між Україною та ЄС вимагає 
залучення об’ємних інвестицій 
агробізнесу у модернізацію ви-
робництва та підвищення конку-
рентоспроможності продукції, 
зокрема покращення стандартів 
якості та безпечності продукції. 
Необхідною передумовою для 
залучення інвестицій є стабіліза-
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ція загальної політичної ситуації, 
макроекономічна стабілізація, 
а також стабільна і передбачу-
вана економічна політика уряду, 
відновлення кредитування. Інші 
необхідні кроки для реалізації 
нових можливостей Угоди про 
асоціацію включають: 

 ● прискорення роботи з адап-
тації українських технічних ре-
гламентів до європейських, 
а також з отримання необ-
хідних дозволів на експорт 
української продукції до ЄС.

 ● бюджетне фінансування 
створення інфраструк-
тури аграрного ринку (в 
т.ч. за рахунок програм 
бюджетної допомоги ЄС) 
та посилення інституційної 
спроможності відповідних 
державних органів.

 ● переговори про збільшення 
тарифних квот для чутливих 
груп українського аграрно-
го експорту в ЄС. 

 ● полегшення доступу ви-
робників сільгосппродукції 
до фінансування шляхом 
розвитку агрострахування 
як інструменту управління 
ризиками, що полегшує 
доступ до фінансування 
завдяки використанню як 
застави застрахованого 
врожаю. Посилення по-
тенціалу місцевих банків, 
реалізуючи програму агро-
фінансування. 

 ● зміцнення зв’язку сільсько-
господарських виробників 
з ринками.

 ● дерегуляція і полегшення 
входу в бізнес і виходу з 
бізнесу для сільськогоспо-
дарських підприємств.

Електроенергетика
Співробітництво України з кра-

їнами ЄС у сфері електроенер-
гетики за нашими оцінками 
має два найбільш перспективні 
напрямки для розвитку: (1) наро-
щення постачання електроенергії 
виробленої в Україні до країн 
східної Європи; (2) інтеграція 
електроенергетичної системи 
України до європейської сис-
теми.

Нарощення постачання елек-
троенергії виробленої в Україні 
до Європи

Питання нарощення постачан-
ня української електроенергії за 
кордон є неоднозначним на сьо-
годні, оскільки галузь знаходиться 
в глибокій кризі, яка обумовлена 
низкою факторів, серед яких 
головним є збройний конфлікт 
на сході країни. Разом з тим, 
Україна має потенціал та пер-
манентно не задіяні потужності, 
зокрема на АЕС, які можуть бути 
використані для нарощення екс-
порту електроенергії. Зі свого 
боку, країни-сусіди України, що 
входять до ЄС, в останні роки 
проявлять зацікавленість у купівлі 
електроенергії в Україні. Так, в 
останні роки Україна експор-
тувала електроенергію до таких 
країн ЄС, як Угорщина, Румунія, 
Словаччина та Польща. При 
цьому відомо, що у 2013 р. по-
ставки електроенергії з України 
забезпечували приблизно 10% 
її споживання в Угорщині2. Річ 
у тім, що ця країна має не до-
статньо власних генеруючих 
потужностей3, тому вдається до 

2	 http://censor.net.ua/news/262679/v_
ukraine_profitsit_elektroenergii_poetomu_ee_
nujno_eksportirovat_ekspert

3	 	 ht tp://www.ic is.com/resources/

Україна має 
потенціал та 
перманентно не 
задіяні потужності, 
зокрема на АЕС, 
які можуть бути 
використані 
для нарощення 
експорту 
електроенергії.
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імпорту електроенергії з сусідніх 
країн. Звісно, реалізація проекту 
з добудови двох енергоблоків 
на Угорській АЕС «Пакш» ви-
рішить питання країни щодо 
необхідності імпорту електро-
енергії, але це станеться не 
раніше 2023 р. (рік планового 
запуску нових енергоблоків). 
Польща також зацікавилась на-
рощенням можливості імпорту 
електроенергії з України. Річ у 
тім, що у кінці 2014 р. польський 
регулятор на енергетичному 
ринку повідомив про високу 
вірогідність появи суттєвого де-
фіциту електроенергії в країні у 
2015 р. в результаті зносу вироб-
ничих потужностей.Схожа ситу-
ація спостерігається і в Румунії. 
Зацікавленість в розбудові необ-
хідної інфраструктури для наро-
щення поставок електроенергії, 
зокрема ядерної, в Польщу під-
твердив найбагатший польський 
бізнесмен Ян Кульчицький (який 
відзначає дефіцит електро-
енергії в Європі), його фірма 
Kulczyk Investments вже підписа-
ла декілька документів в цьому 
напрямку з НАК «Енергоатом»4. 
Відзначимо, що для нарощення 
поставок електроенергії до країн 
ЄС потрібні досить суттєві інвес-
тиції в інфраструктуру, зокрема, 
побудова нових високовольтних 
електромереж, а також інвес-
тиції для добудови виробничих 
потужностей, в першу чергу, 
йдеться про добудову блоків 
№ 3 та 4 Хмельницької атомної 
електростанції.

news/2014/11/26/9842230/depth-of-polish-
electricity-generation-deficit-revealed/

4	 	 http://forbes.ua/nation/1392510-vse-
na-prodazhu-ukraina-sobiraetsya-postavlyat-
bolshe-elektroenergii-polyakam

Інтеграція електроенергетич-
ної системи України до європей-
ської системи

Енергетична система України 
(за виключенням Бурштинського 
енергетичного острову), ще з 
радянських часів працює пара-
лельно з енергетичними систе-
мами Росії, а також Білорусі та 
Молдови, що дає можливість 
експортувати її до останніх двох 
країн в досить значних об’ємах, 
а також отримувати електро-
енергію з РФ у випадку її дефіциту 
у прилеглих з Росією регіонах 
України.

У свою чергу, Бурштинський 
енергетичний острів з 2002 р. 
включений на паралельну ро-
боту з об’єднанням енергосис-
тем країн Європи UCTE (яке, в 
свою чергу, входить до європей-
ської мережі системних опера-
торів передачі електроенергії 
ENTSO-E), що дає змогу поставля-
ти електроенергію вироблену на 
острові до країн ЄС. Разом з тим, 
Україна має зацікавленість до 
переходу на паралельну роботу 
з об’єднанням енергосистем 
країн Європи, що викликане, в 
першу чергу, необхідністю змен-
шення енергетичної залежності 
від РФ, а також недопущенням 
використання взаємозалежності 
енергосистем України та РФ як 
аргументу, що може викорис-
тати остання, в контексті певних 
переговорів або у випадку кризо-
вих явищ, що можуть мати місце 
в український енергосистемі. 
Також інтеграція енергосистеми 
України та ЄС матиме загальні 
позитивні наслідки для енерго-
системи України, оскільки зможе 
сприяти підвищенню завантажен-
ня АЕС і знизить завантаженість 
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більш маневрених і дорогих (у 
сенсі собівартості електроенер-
гії) ТЕС та ТЕЦ.

Зі свого боку, ЄС зацікавлена 
у долучені української електро-
системи по причині того, що до-
лучення української енергетики 
до європейської електроенер-
гетичної системи може розгля-
датися як елемент підвищення 
загальної енергетичної безпеки 
ЄС. Адже фактично всі країни 
ЄС з’єднані між собою числен-
ними електроенергетичними 
інтерконнекторами.

Транзит
Перспективи взаємодії України 

з ЄС у питаннях транзитних марш-
рутів набувають сенсу, в першу 
чергу, у контексті участі України 
у міжнародних транспортних 
коридорах. Процеси, пов‘язані з 
визначенням євроінтеграційного 
шляху як пріоритетного, а також 
зміна ставлення до РФ євро-
пейського бізнес-середовища 
відкривають для нашої держави 
нові можливості в цій сфері. 
Україна може претендувати 
на збільшення товарних потоків 
з АТР сухопутним маршрутом 
через країни Кавказу та Чорне 
море в обхід РФ. Крім того, 
наша держава вдало розташо-
вана на маршруті, що зв‘язує 
країн и Центральної Азії через 
Туреччину з Європою. Також слід 
відмітити, що у разі згоди Румунії, 
Азербайджану та Грузії на будів-
ництво газопроводу AGRI (що 
обходить РФ), входження України 
до цього проекту може частково 
вирішити проблему диверсифі-
кації поставо к природного газу 
до країни.

Коридор ТрАСЕКА об‘єднує 

12 країн Європи,  Кавказу, 
Центральної Азії і передбачає 
поєднання сухопутного марш-
руту з водним (зі Східної Азії через 
Кавказ, Чорне море до Європи). 
Серед країн, які мають можли-
вість обробляти вантажі, достав-
лені до європейської частини 
Чорного моря: Румунія – осно-
вний порт Констанца; Болгарія – 
основний порт Бургас та Україна 
-основний порт Одеса. У ви-
падку, якщо питання, пов’язані з 
різноманітними адміністратив-
ними обмеженнями та «вузькими 
місцями» інфраструктури укра-
їнських портів будуть вирішені, 
маршрут через Україну може 
виявитися найшвидшим та най-
дешевшим для поставок това-
рів у країни Східної Європи та 
Прибалтики.

Коридор центральна Азія-
Туреччина-Європа-Скандинавія

Цей коридор зорієнтова -
ний на товарні потоки з країн 
Центральної Азії та Туреччини. 
Найбільш перспективний марш-
рут проходить через українські 
порти Причорномор‘я (Одеський, 
Іллічівський та Південний), по-
тім залізничним шляхом через 
Білорусію до країн Балтії та 
Скандинавії. Зацікавленість у 
розвитку даного коридору нео-
дноразово висловлювали пред-
ставники ділових кіл Латвії та 
Туреччини. 

У 2012 році в Україні було за-
пущено курсування контейнер-
них поїздів ZUBR та VIKING, що 
зв‘язують країни Балтії з причор-
номорськими портами України.

використання потенціалу пор-
тів Придунав’я

Тенденції останніх років свідчать 
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про зниження ролі Дунайського 
судноплавства у транспортуванні 
вантажів до Центральної Європи. 
Ця ситуація пов‘язана зі сповіль-
ненням темпів росту економік 
країн ЄС, а також зі зменшенням 
собівартості доставки товарів 
великими суднами морськими 
шляхами. Разом з тим, перспек-
тива розвитку портів Придунав‘я 
актуалізується в контексті погли-
блення економічних зв‘язків між 
Україною та ЄС й можливою ре-
індустріалізацією Південного ре-
гіону країни. Створення в Україні 
доданої вартості, орієнтованої на 
європейський ринок, сприятиме 
нарощуванню вантажопотоків, 
якими буде обмінюватися наша 
держава з країнами ЄС. Для 
цього дуже зручним виявить-
ся Дунайський маршрут, який 
фактично дає змогу доставляти 
вантажі з українських портів до 
Австрії, минаючі такі країни, 
як Румунія, Молдова, Болгарія, 
Сербія, Хорватія, Угорщина та 
Словаччина.

У випадку відновлення повноцін-
них партнерських відносин між 
Україною та РФ перспективним 
є будівництво шести-восьми во-
лосної автомобільної магістралі, 
яка буде зв’язувати промислові 
регіони РФ (такі як Московська, 
Белгородська, Волгоградська, 
Воронезька, Саратовська та інші 
області) з європейськими краї-
нами, в першу чергу, з Польщею, 
Румунією, Угорщиною та іншими 
країнами ЄС у подальшому. При 
цьому, така магістраль може 
функціонувати за принципом 
платних високошвидкісних ав-
тобанів європейського зразку. 
Серед основних переваг такого 
маршруту доставки товарів з 

Європи в РФ і навпаки є можли-
вість швидкої доставки товарів у 
порівнянні з залізничним та вод-
ним транспортом та дешевизна 
у порівнянні з авіатранспортом. 
Побудова такого автобану зро-
бить більш зручною та дешевою 
у порівнянні з білоруським марш-
рутом доставку товарів з РФ 
(та навпаки) у південні частини 
центральної та західної Європи.

видобуток корисних копалин
Україна в своїх надрах має 

велику кількість різноманітних 
копалин, які потенційно можуть 
зацікавити європейські компа-
нії. Зокрема, з боку європей-
ців спостерігається інтерес до 
розробки уранових родовищ в 
Україні. У кінці минулого року 
французька компанія Areva ви-
робник ядерного палива заявили 
про свою зацікавленість щодо 
розробки уранових родовищ. 
Іншим прикладом зацікавленості 
європейців до розвитку добув-
ної промисловості в Україні є 
зацікавленість польської ком-
панії KGHM у видобутку міді у 
Волинській обл., про що велися 
переговори між українською 
та польською сторонами кілька 
років тому. Польська компанія 
PKN Orlen виявляла зацікавленість 
у видобутку природного газу 
в Україні. В кінці 2014 р. італій-
ська Eni підтвердила свої наміри 
щодо видобутку сланцевого 
газу у Івано-Франківській обл. 
Європейців також можуть за-
цікавити видобуток титанових 
руд, скандію, торфу з метою 
його переробки у відновлюванні 
ґрунту тощо.

Щодо зацікавленості з боку 
України у природнє ресурсах, 
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що добуваються у Європі, то 
потенційно існує зацікавленість 
у постачанні вугілля з території 
Польщі для українських ТЕС, але 
для цього спочатку необхідно 
здійснити певне переоснащення 
останніх.

3.5. Безпекова політика
Співпраця з ЄС у сфері без-

пеки. Перспективною поки що 
виглядає переважно взаємодія 
правоохоронних органів з питань 
боротьби з нелегальною міграці-
єю, організованою злочинністю, 
незаконним обігом наркотиків 
тощо. 

Інтеграція у Європейський 
оборонно-промисловий простір. 
За висновками економістів, най-
прогресивніші технології в Україні 
залишилися саме в секторі обо-
ронної промисловості. Саме 
там в України є реальна, а не 
гіпотетична база для впроваджен-
ня інноваційних технологій. За 
умов, коли в цьому секторі буде 
проводитись адекватна держав-
на політика, ситуація в секторі 
ОПК може серйозно змінитися. 
Україна має величезний потен-
ціал, яким не може похизуватися 
більшість країн світу.

Співробітництво розвідуваль-
них органів. Окрім традиційних 
контактів між спецслужбами та 
обміну інформацією, Україна 
та ЄС у минулому вже опрацьо-
вували можливості системного 
практичного співробітництва під 
час операцій. Зокрема, пред-
ставники підрозділів спеціального 
призначення Служби безпеки 
України та Міністерства оборо-
ни України у взаємодії з іншими 
державними відомствами у 

минулі роки вивчали можливості 
та вели переговори з окремими 
країнами ЄС щодо участі укра-
їнського спецназу у Військово-
морській операції ЄС «Аталанта» 
(EU NAVFOR – ATALANTA). Однак 
принциповим стримуючим чин-
ником у подальшому розвитку 
співробітництва між Україною та 
ЄС з питань розвідки є низький 
рівень фінансування. Зокрема, 
бюджет Служби зовнішньої роз-
відки України порівняно з бюдже-
тами відповідних розвідувальних 
служб провідних розвідок країн 
ЄС виглядає на один-два порядки 
(!) меншим. 

Інтеграція в НАТо. З урахуван-
ням усіх елементів поточної об-
становки Україні на найближчу 
перспективу доцільно взяти курс 
на максимально можливе збли-
ження з НАТО без формального 
вступу (Шведський варіант).

Важливу роль у забезпеченні 
власної безпеки та реалізації 
військового потенціалу України 
в інтересах європейської без-
пеки відіграватиме ефективне 
використання вже накопиченого 
досвіду співробітництва з НАТО. 
За багато років планомірного 
проведення заходів з окремими 
країнами НАТО (і ЄС) у стосунках 
з цими країнами навіть виникла 
певна спеціалізація. Наприклад, з 
британською стороною особли-
во добре розвивалися стосунки 
з тематики мовної підготовки, 
військової освіти, військово-мор-
ських сил та сил спеціальних 
операцій. З представниками 
збройних сил Німеччини склали-
ся тісні стосунки з питань оборон-
ного менеджменту, управління 
персоналом, радіаційного, хі-
мічного та біологічного захисту, 

З урахуванням усіх 
елементів поточної 
обстановки Україні 
на найближчу 
перспективу 
доцільно взяти курс 
на максимально 
можливе 
зближення з НАТО 
без формального 
вступу.
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зв’язку, утилізації застарілих боє-
припасів тощо. З французькими 
партнерами добре вдавалося 
організувати тісну співпрацю 
між представниками військово-
морських сил, інженерних військ, 
військової освіти, професійної 
підготовки сержантів, миротвор-
чої діяльності тощо.

Окрім заходів військової ди-
пломатії та співробітництва під 
час миротворчих операцій ма-
ють місце і спроби створити 
довготривалі постійно діючі ба-
гатосторонні формати – про-
довжуються спроби створити 
тристоронню українсько-литов-
сько-польську миротворчу бри-
гаду (ЛИТПОЛУКРБРИГ). Досвід 
спільних навчань, освіти і спільної 
участі у миротворчих та антите-
рористичних операціях створює 
необхідне підґрунтя для раніше 
заявленого Україною бажання 
брати участь у формуванні сил 
швидкого реагування НАТО. У 
зв’язку з цим, напевне потре-
буватиме вдосконалення нор-
мативно-правова база участі 
підрозділів України у операціях 
за кордоном, а також норма-
тивно-правова база допуску на 
територію України військ країн 
союзників. 

3.6. Європейський вибір та 
геокультурні пріоритети 
України
Економічна криза поставила 

під загрозу не лише економічну 
та політичну стабільність в Європі 
та Світі. Спостерігачі визнають, 
що глобальна економічна кри-
за супроводжується кризою 
культури та соціальних інститутів 
сучасності. Традиційна модель 

збереження та розвитку куль-
турної та гуманістичної спадщи-
ни Європи, на якій базувалась 
моделі соціалізації, соціальної 
консолідації та інтеграції, пока-
зала межі своїх можливостей. 
Глобальна криза супроводжу-
ється ренесансом ідеології не-
нависті, ксенофобії, релігійного 
фундаменталізму та політичного 
авторитаризму. 

Криза безпеки на європей-
ському континенті, яка постала 
внаслідок агресивних дій РФ, 
отримала чіткий гуманітарний 
вимір. Не лише в Україні, але 
й в Європі під загрозою опи-
нились принципи соціальної 
солідарності, діалогу культур 
та мирного співіснування, які 
традиційно визначали гуманіс-
тичний фундамент європейської 
цивілізації. Відтак, розвиток люд-
ського капіталу та збереження 
культурної спадщини, розвиток 
креативного потенціалу, захист 
людської гідності та протидія 
процесам дегуманізації – ось 
ключові виклики, які є спільними 
як для України, так і для країн ЄС. 

Українські інтелектуали та ді-
ячі культури повинні стати по-
вноправними  учасниками 
загальноєвропейської дискусії 
щодо пошуку нової парадигми 
ідентичності, національної іс-
торії та культурного різноманіття. 
Україні доцільно визначити своє 
ставлення до нової парадигми 
європейської культурної політики, 
яка розривається між прагнен-
ням захистити культурні права 
громадян, національні культури 
чи забезпечити культурний суве-
ренітет країн-членів ЄС5.

5	 	 ht tp://dia logs.org.ua/ru/cross/
page26002.html
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Успішна реалізація євроін-
теграційної стратегія України 
передбачає розробку влас-
ної геокультурної платформи 
співробітництва з країнами 
ЄС та світу. Наразі Україні по-
трібна про-активна геокультур-
на політика, яка дозволить нам 
бути не лише реципієнтом «єв-
ропейських цінностей», але й 
стати продуцентом та «спі-
вавтором» нової парадигми 
культури та розвитку. Можна 
цілком погодитись з тезою про-
фесора Гаврилишина про те, 
що «Україна може стати інку-
батором для нових цінностей, 
нових форм відносин та нової 
ідеології»6. Іншими словами, 
геокультурна політика України 
покликана донести світу не лише 
образ нашої культурної само-
бутності, але й образ України як 
нового культуротворчого центру 
європейської цивілізації.

Інтеграція в європейський куль-
турний простір та присутність 
української культури у світі перед-
бачає наступні пріоритети:

1. Культурне співробітництво 
між Україною та ЄС повинно 
стати предметом переговорів 
на вищому політичному рівні. 
Питання інтеграції в європейський 
інформаційний, культурний та 
освітній простір необхідно вклю-
чити до порядку денного Ради 
та Комітету з питань асоціації, 
Парламентського комітету з пи-
тань асоціації. Культурне співро-
бітництво повинно бути визнано 
«локомотивом» євроінтеграцій-
ної стратегії України. Зокрема, 
Порядок денний асоціації (ПДА), 
який є практичним інструмен-

6	 	http://1-12.org.
ua/2015/05/05/3526#more-3526

том відносин Україна-ЄС та 
складається з 10 пріоритетних 
напрямків реформ, необхідно 
доповнити окремим пріорите-
том щодо реформування секто-
ру культури в Україні та надання 
підтримки з боку ЄС процесу 
інтеграції України в європейський 
інформаційний, культурний та 
освітній простір.

2. Розробка та запровадження 
механізму координації дій між 
Україною та ЄС у сфері інфор-
маційної безпеки. Долучення 
України до програм ЄС щодо 
ідентифікації та протидії спіль-
ним викликам, які створює ін-
формаційно-пропагандистська 
кампанія, яку веде РФ в інформа-
ційному та культурному просторі 
Європи та України (маніпуляції 
з історичною пам’яттю, підрив 
загальноєвропейської ідентич-
ності, розпалювання ксенофобії 
та ненависті на основі етнічних 
та расових, цивілізаційних та 
релігійних, історико-культурних 
відмінностей). 

3. Зміну моделі представлення 
української культури в Європі. 
Україна має розпочати фор-
мування мережі культурних 
центрів, які покликані стати 
основою розвитку культурної 
дипломатії та просування обра-
зу української культури в Європі 
та світі. 

4. Перехід до багаторівневого 
співробітництва з ЄС у сфері 
культури, яке не обмежується 
приєднанням України до міжна-
родних конвенцій щодо захисту 
культурної спадщина. Необхідно 
задіяти механізми публічно-дер-
жавного партнерства, що до-
зволить забезпечити присутність 



Міжнародна політика

128

Частина 3

у культурному просторі Європи 
та окремих держав ЄС україн-
ського образотворчого та деко-
ративно-прикладного мистецтва, 
виконавського мистецтва та 
музики, література та бібліотеки, 
архітектура та природне серед-
овище, кіно, відео, фотографія, 
культурні індустрії тощо.

5. Розробка та просування 
ініціативи України щодо приєд-
нання України та країн Східного 
партнерства до Європейської 
програми «Культурні столиці 
Європи».

6. Приєднання України до 
програми «Креативна Європа», 
яка покликана відкрити шлях для 
розвитку національного сектору 
креативних індустрії та креативної 
економіки в Україні.

7. Гуманізація суспільного роз-
витку потребує реформування 
гуманітарного сектору освіти в 
Україні та запровадження євро-
пейських стандартів гуманітар-
ної освіти в Україні. 

8. Розробка повноцінної на-
ціональної стратегії сталого 
розвитку у відповідності до по-

рядку денного ООН Пост-2015 та 
Програми ЄС Пост-2015.

9. Україна має стати повно-
цінним партнером ЄС у питан-
нях розширення європейського 
цивілізаційного простору та про-
сування зразків європейської 
культури та культурної спад-
щини у світі. Позиціонування 
Києва та України як регіонально-
го майданчика діалогу культур 
Європи та Азії під егідою форуму 
«Європа-Азія» або Всесвітнього 
форуму культури «World Cultural 
Forum».

10. Просування «централь-
ноєвро пейської платформи куль-
тури» – реабілітація не лише 
політичної суб’єктності, але й 
соціокультурної унікальності цен-
тральноєвропейської матриці 
культури та культурної спадщи-
ни візантійської цивілізації, які є 
органічним компонентом у фун-
даменті європейської цивілізації. 
Це передбачає інтенсивне куль-
турне співробітництво з країнами 
Балто-Чорноморського простору, 
Вишеградської четвірки, ОЧЕС.
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трансатлантичне 
торговельно-інвестиційне 
партнерство: нові виклики, 

старі сУперечності
Червень 2015

Автор: Ірина Клименко

За своєю значимістю для сві-
тової політики і економіки, за 
своїми масштабами і обсягом 
відносини США і ЄС утримують 
перше місце у світі. У зовніш-
ніх відносинах ЄС центральне 
місце відводиться трансатлан-
тичній співпраці зі Сполученими 
Штатами. Так само для США 
Європейський Союз є найважли-
вішим стратегічним партнером. 
Останнім часом обидві сторони 
особливо підкреслюють, що вони 
поділяють спільні цінності і мають 
спільні інтереси (хоча між ними 
час від часу і виникають розбіж-
ності в питаннях акцентів і підхо-
дів). Водночас сучасні виклики та 
загрози – глобальна економічна 
криза, криза міжнародної право-
вої системи, локальні війни, що 
загрожують перерости у світову ві-
йну, – всі ці фактори так чи інакше 
мотивують США та ЄС до глибшої 
співпраці, до об’єднання зусиль у 
вирішенні проблем економічного 
розвитку та скоординованої між-
народної політики.

1. Трансатлантичне 
торговельно-інвестиційне 
партнерство: загальне 
бачення
Новаторське значення TTIП 

полягає у модернізації, онов-
ленні підходів до міжнародного 
співробітництва на засадничих 
принципах верховенства права. 
Фактично від часу закінчення 
Другої світової війни США та кра-
їни-члени ЄС еволюціонували 
кожний по-своєму, тим не мен-
ше прагнучи утвердженню спіль-
них демократичних цінностей та 
верховенства права. У нових умо-
вах посилення глобальної конку-
ренції та зростання потуги менш 
розвинених (у сенсі демократії 
та правових інститутів) західні 
демократії стикаються із подвій-
ними загрозами – внутрішніми 
(старіння населення, повільне 
зростання, вичерпання ресурсів 
розвитку тощо) та зовнішніми, що 
генерують міжнародні актори, які 
не поділяють західні цінності та 
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навіть загрожують суверенітету 
інших держав. Таким чином, 
партнерство США та ЄС, відпо-
відно до загальної візії угоди, – це 
також відповідь на питання, чиї 
стандарти та правила мають 
домінувати у глобальному про-
сторі і на які моделі міжнародних 
відносин будуть спиратися західні 
країни – на свої власні, або на 
ті, що їм будуть пропонуватися 
менш розвинутими, але більш 
чисельнішими опонентами.

Концепція майбутньої тран-
сатлантичної торговельної угоди 
передбачає застосування більш 
широких підходів, ніж визначають 
класичні режими торговельної 
лібералізації у межах зон вільної 
торгівлі, які традиційно перед-
бачають скасування (чи суттєве 
зниження) тарифів, відкриття 
ринків інвестицій, послуг та дер-
жавних закупівель. Станом на 
2014 р. разом Європейський 
Союз і Сполучені Штати виро-
били більш ніж 50% вартості 
світового ВВП (або 41% ВВП за 
паритетом купівельній спромож-
ності). Це найбільший ринок у 
світі, що акумулює 3/4 світових 
фінансів і 30% світової торгівлі7. 
Трансатлантичний договір тор-
кнеться всіх ключових галузей 
торгівлі, але буде зорієнтований 
на сфери, які дадуть економіці 
США та країн Євросоюзу макси-
мальну синергію в стимулюванні 
економічного зростання, зайня-
тості населення та розвитку інно-
вацій. Відповідно до прогнозних 
розрахунків низки незалежних 
досліджень, запровадження TTIП 

7	 The	Geopolitical	aspect	of	TTIP.	–	Cecilia	
Malmström,	Commissioner	for	Trade,	Speech,	
EP	Brussels	–	ALDE	hearing	on	3	June	2015.	
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/
june/tradoc_153511.pdf	

зможе генерувати додаткове 
зростання в ЄС до €119 млрд. на 
рік, у США – до €95 млрд8. 

Послідовне та наполегливе 
просування трансатлантичної 
ініціативи, незважаючи на постійні 
та серйозні конфлікти інтересів 
партнерів, дає вагомі підстави 
вважати, що наміри сторін ви-
ходять далеко за рамки простої 
лібералізації взаємної торгівлі та 
поглибленого економічного спів-
робітництва. Незважаючи на нео-
днозначний історичний спадок 
складних та повільних перегово-
рів (протягом останніх 24 роки – 8 
раундів переговорів), у сучасних 
обставинах досягнення суттєвого 
прогресу у формуванні нового 
інтеграційного об’єднання є до-
волі ймовірним. Такий висновок 
випливає з аналізу глобальних 
викликів та можливостей пост-
кризового розвитку у середньо-
строковій та у довгостроковій 
перспективі, які беруться до ува-
ги потенційними учасниками 
Трансатлантичного партнерства. 

2. геополітичні аспекти ТТІП
Загальна налаштованість парт-

нерів відносно неприйнятності 
збереження status quo у двосто-
ронніх стосунках також відо-
бражає запит на кардинальні 
зміни глобального економічного 
простору в контексті «української 
кризи». Очевидно, що стара мо-
дель глобалізації поступово змі-
нює свою архітектуру. Фактично 
провідними світовими гравцями 
досягнуто нового консенсусу з 

8	 W h y 	 T T I P 	 m a t t e rs 	 t o 	 E u ro p e a n	
business.	 16	 Apri l 	 2014.	 http://www.
b u s i n e s s e u ro p e . e u / c o n t e n t / d e f a u l t .
asp?PageID=568&DocID=32927
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приводу більш широкого засто-
сування політико-економічного 
компоненту в глобальних гібрид-
них конфліктах. Замість підходів 
мирного часу, на заміну практик 
«business as usual» у міжнародні 
відносини повертаються прин-
ципи «співіснування» часів хо-
лодної війни: економічні санкції, 
фінансові спецоперації, валютні 
атаки, економічна дискримі-
нація, цінові маніпуляції тощо. 
Загалом це вказує на кризу інсти-
туційної основи глобалізації, що 
сформувалася після другої світо-
вої війни та отримала серйозний 
імпульс до розвитку після розпаду 
Радянського Союзу та закінчення 
періоду холодної війни9. 

Розвинуті країни постали перед 
загрозами втрати важелів впливу 
на економічну ситуацію всере-
дині країн внаслідок політизації 
глобальних процесів. Не маючи 
потужних драйверів економіч-
ного зростання, вони ризикують 
погіршити свої геоекономічні 
позиції вже у середньостроковій 
перспективі. Відтак серед ар-
гументів на корись посилення 
спроможності – як економічної та 
і політичної – трансатлантичного 
партнерства геополітичні чин-
ники виходять на перший план. 

1. відновлення міжнародного 
світоустрою, заснованого на 
принципах верховенства права. 
Оскільки трансатлантичні від-
носини є вагомим елементом 
глобальної економіки і також 
фундаментом міжнародного 
світового порядку, TTIP покликана 
дати відповіді на загрози та ви-

9	 Geo-economics:	 Seven	 Challenges	
to	 Globalization.	 Report,	 World	 Economic	
Forum,	 2015.	 http://www3.weforum.org/
docs/WEF_Geo-economics_7_Challenges_
Globalization_2015_report.pdf

клики, що виникли в результаті 
сучасної кризи. Таким чином 
США та ЄС, ініціюючи заснування 
трансатлантичного партнерства, 
декларують комплексну мету: від-
криваючи трансатлантичні ринки 
та генеруючи глобальне зростан-
ня, зміцнити глобальні правила 
взаємодії міжнародних гравців.

2. Укріплення ціннісних засад 
демократичного розвитку. TTIП 
позиціонується як глобальний ін-
струмент просування цінностей 
західних демократій, зокрема 
пріоритет прав людини та вер-
ховенства права. США та ЄС 
прагнуть укласти угоду, що вклю-
чатиме спільні підходи до ринку 
праці, екологічних стандартів та 
систем захисту прав споживачів. 
І оскільки ТТІП поширюватиметься 
на гармонізацію двох найбільш 
складних регуляторних систем 
світу, як наслідок – сторони бу-
дуть підтримувати та відстоювати 
відповідні стандарти не тільки у 
двосторонніх стосунках, а й у 
глобальному масштабі. Таким 
чином ТТІП трансформувати-
меться у потужний фундамент 
нового міжнародного права.

3. Посилення глобальної безпе-
ки. Багато дослідників та експертів 
підкреслюють важливість безпеко-
вого компоненту ТТІП, що цемен-
тує поточні двосторонні стосунки 
США та ЄС. Хоча ініціатори Угоди 
відкидають визначення «економіч-
ного НАТО», вони солідарні, що 
новий формат стосунків матиме 
наслідком суттєвого підвищення 
дієздатності партнерів до ви-
рішення глобальних безпекових 
проблем як через фактор узго-
дженої політики у відношенні до 
третіх сторін, так і через фактор 
вищої економічної спроможності 
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у відстоюванні спільних підходів у 
кризових ситуаціях.

4. Нейтралізація конкурентів, 
консолідація інтересів розвине-
них країн, створення нової моделі 
взаємодії з країнами, що швидко 
зростають. Як очікують ідеологи 
ТТІП, конвергенція ресурсів та 
принципів взаємодії партнерів 
сприятиме виробленню консолі-
дованої політики по відношенню 
до країн з недемократичними по-
літичними режимами (експансі-
онізм, авторитаризм, мілітаризм 
тощо), що у середньостроковій 
перспективі кількісно переважа-
тимуть за часткою населення та 
ВВП. Об’єднавши зусилля, тран-
сатлантичні партнери тим самим 
зможуть не тільки відвернути ес-
калацію загроз їхньому сталому 
розвиткові, а й «втягнути» країни, 
що розвиваються, до спільного 
правового та ціннісного простору.

5. Особливого значення на-
буває ТТІП у контексті супротиву 
наполегливим зусиллям росії 
розхитати світовий порядок, 
нівелювавши принципи верхо-
венства права та зруйнував-
ши партнерські стосунки між 
США та ЄС. Загострення укра-
їнської кризи актуалізувало такі 
стратегічні завдання трансат-
лантичного партнерства, як по-
силення стійкості європейських 
країн (особливо країн Східної та 
Центральної Європи, включаючи 
Україну) до агресивної політики 
Росії, що прагне переділу кор-
донів та переформатування 
сфер впливу, використовує ін-
струменти економічного тиску та 
енергетичного шантажу з метою 
не допустити інтеграції колишніх 
радянських республік у спільний 
з ЄС економічний простір.

6. Пріоритезація партнерства 
в енергетичній сфері (енерге-
тична безпека). Останні події, 
пов’язані з російсько-українським 
конфліктом, суттєво змінили пе-
реговорні пріоритети США та ЄС. 
На відміну від попередніх періодів 
нині поглиблення трансатлантич-
ного енергетичного співробітни-
цтва є однією із стратегічних цілей 
ТТІП. Сьогодні за рахунок внутріш-
нього виробництва ЄС може за-
безпечити лише незначну частину 
своїх енергетичних потреб; імпорт 
нафти складає близько 80% і 
газу близько 60%. Більше третини 
нафти і 30% газу – російського 
походження. Деякі держави-члени 
ЄС на 100% залежать від поста-
чань газу з Росії. Водночас США 
в результаті стрімкого зростання 
видобутку енергоресурсів на 80% 
забезпечує себе власними енер-
горесурсами і вже найближчим 
часом стане найбільшим у світі 
виробником нафти і зрідженого 
природного газу, випередивши 
Росію і Саудівську Аравію.

3. Економічні чинники ТТІП
глобальний економічний кон-

текст ТТІП за час консультацій 
щодо окремих проблемних 
питань Угоди хоча і мав пер-
шочергове значення, проте не 
стимулював досягнення про-
ривних рішень. Так, в політичних 
документах до саміту США-ЄС 
ще у 2010 р. відзначалося, що 
ініціатива запровадження тран-
сатлантичного ринку ще «ніколи 
не була більш нагальною та 
більш необхідною»10. Можемо 

10	 A	 Strategic	 Vision	 for	 the	 Transatlantic	
Market.	 2010.	 Third	 Report.	 Transatlantic	
Policy	 Network	 –	 http://www.tpnonline.org/
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констатувати, що за цей час 
світ вже сильно змінився, проте 
конфлікти інтересів між США та 
ЄС залишаються значними та 
перешкоджають прогресу у до-
сягненні фінальних рішень. 

Дослідження Berte l smann 
Foundation і Атлантичної Ради 
дає уявлення про характер про-
блем між сторонами11. Воно 
ґрунтується на опитуванні зацікав-
лених сторін по обидві сторони 
Атлантики про перспективи пе-
реговорів та про очікування щодо 
їхньої результативності. Наразі 
стейкхолдери прогнозують три 
можливих сценарії TTIP: 

1) помірний прогрес: партне-
ри досягають згоди щодо зняття 
чисельних бар’єрів у торгівлі та 
інвестиціях, але уникають вирі-
index.html

11	 The	Transatlantic	Trade	and	Investment	
Partnership:	 Ambitious	 but	 Achievable.	 A	
Stakeholder	 Survey	 and	 Three	 Scenarios.	
April	 2013	 –	 http://www.acus.org/files/
publication_pdfs/403/TTIPReport_web.pdf

шення найбільш спірних питань 
(відтерміновують або зберігають 
статус-кво); 

2) провал Угоди: партнери не 
змогли погодити навіть базову 
Угоду через фокусування на про-
блемних питаннях та нехтуючи 
цінністю вже погоджених рішень;

3) успішне укладання Угоди: 
Сполучені Штати та ЄС відносно 
швидко погоджують більшість 
спірних питань за умови наяв-
ності політичної волі та активної 
залученості керівництва всіх за-
цікавлених сторін.

Учасникам опитування також 
було запропоновано прорей-
тингувати потенційно найбільш 
дискусійні позиції угоди за крите-
ріями важливості для успіху пере-
говорів та ступенем складності 
його досягнення.

рейтинг проблемних питань в контексті узгодження позицій сторін ТТІП

Проблемні питання на шляху  
досягнення ТТІП

За ступенем 
складності до-

сягнення загальної 
згоди (від найбільш 
складного питання 

до найлегшого)

За ступенем важ-
ливості для успіш-

ного результату 
Угоди (від найбільш 
важливого питання 
до найменш важ-

ливого)

1 2 3

Істотна лібералізація доступу на 
ринок ГМО та сільськогосподар-
ської продукції (особливо щодо 
стандартів використання гормонів)

1 7

Значне зближення регуляторних 
процедур в різних секторах 2 1

Значне вирівнювання підходів щодо 
регулювання та правил захисту 
даних та приватного життя

3 6
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1 2 3

Значне спрощення доступу до 
ринку державних закупівель 5 9

Значне зближення правових режи-
мів і стандартів для промислових 
товарів

5 2

Значний прогрес щодо санітарних 
та фітосанітарних заходів 6 3

Значне зближення екологічних 
норм 7 16

Конвергенція процедур, пов’язаних 
з визнанням географічних зазна-
чень

8 13

Взаємне визнання або зближення 
регуляторних правил щодо фінан-
сових послуг

9 5

Погодження правил, лібералізація 
двосторонніх інвестицій та взаєм-
ний захист прав інвесторів

10 14

Гармонізація правовідносин на 
ринку злиттів та поглинань 11 15

Конвергенція фармацевтичних 
стандартів щодо тестування та 
випуску нових лікарських засобів

12 10

Значний прогрес у гармонізації 
трудових стандартів 13 17

Гармонізація правил захисту прав 
інтелектуальної власності 14 8

Узгодження спільних підходів та 
принципів у відношенні третіх країн, 
включаючи субсидії, вимоги щодо 
прав власності тощо

15 11

Спрощення доступу на енерге-
тичні ринки (зокрема скасування 
обмежень щодо експорту енер-
гоносіїв з боку США)

16 12

Ліквідація тарифів або значне 
скорочення тарифів в більшості 
секторів

17 4
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З обґрунтування політико-еко-
номічних засад трансатлантич-
ного партнерства випливає, що 
стратегічні виклики у перспективі 
2025 р. загрожують як стійкому 
розвиткові західної цивілізації, так 
і національній безпеці індустрі-
альних країн12. Так, відповідно до 
прогнозу від 2011 р., підготовле-
ного до наступного саміту США-
ЄС, прогнозувалося, що світове 
виробництво в 2025 році може 
майже подвоїтися по відношен-
ню до 2005 року. Але при цьому, 
стверджують фахівці, ні США, ні 
ЄС більше не будуть домінува-
ти у світі, Європейський Союз 
втратить лідерство у експорті 
продукції, а центр ваги світового 
виробництва та світової торгівлі 
зосередиться в Азії. Станом на 
початок 2015 р., США та ЄС збері-
гають лідерство за обсягами ВВП 
(1 та 2 позиції), але частка країн, 
що розвиваються, вже досягла 
40% світового ВВП та продовжує 
зростати швидшими темпами, 
ніж розвинуті країни.

Також експерти попереджають 
про нарощування соціально-по-
літичних дисбалансів: зростання 
розриву між багатими і бідними 
країнами, що посилюючи со-
ціальну і політичну напруженість 
на ключових ринках – фінансів, 
енергоносіїв, продовольства 
тощо. Водночас, відсутність ефек-
тивних важелів впливу на демо-
графічні процеси, гіпотетично, 
формуватиме додаткові ризики 
для розвинених країн. Так, на-
селення світу може зрости до 8 

12	 	 Towards	 a	 Strategic	 Vision	 for	 the	
Transatlantic	 Market.	 2011.	 Fourth	 Report.	
Transatlantic	 Policy	 Network	 –	 http://www.
tpnonline.org/pdf/TPN_Report_Towards_a_
Strategic_Vision_For_the_Transatlantic_
Market_October_2011.pdf

млрд осіб, при цьому 3/5 з тих 
людей будуть азіатського по-
ходження. Європейський Союз 
перетвориться на регіон із найста-
рішим населенням та, подібно 
до США, матиме колосальне на-
вантаження на бюджет внаслідок 
високих соціальних стандартів, 
обсягу пенсійного забезпечення 
та витрат на охорону здоров’я для 
потреб старіючого населення. 
Міграція перетвориться на одну 
з ключових проблем для США та 
ЄС: наприклад, кожний восьмий 
мешканець в ЄС до 2025 р., ймо-
вірно, буде мігрантом.

Загальносвітова економічна 
динаміка посткризового періоду 
2010-2015 рр., на який припадає 
чергова фаза активізації зусиль з 
боку США та ЄС по формуван-
ню ТТІП, продемонструвала при-
скорення негативних процесів в 
індустріальних країнах. Причому 
ймовірно, що за окремими по-
казниками найбільш песимістичні 
прогнози можуть реалізуватися 
задовго до 2025 р. Слабкість ім-
пульсів до економічного підне-
сення в економічно розвинених 
країнах є загальним трендом у 
середньостроковому періоді. Так, 
в більшості розвинених країн у по-
передні роки були запроваджені 
стандартні програми антикризо-
вих заходів. Передбачалося, що 
протягом наступних одного-двох 
років індустріальні країни по-
вернуть фінансово-економічну 
систему (як на глобальному, так 
і на регіональному рівні) до зба-
лансованого стану. Тактика подо-
лання кризових тенденцій, до яких 
вдалися США та ЄС, полягали у 
поєднанні бюджетної економії та 
стимулюючої кредитно-грошової 
політики, центральним елементом 
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якої стали фінансові ресурси у 
якості інструмента попередження 
зупинки економіки. Проте така 
політика могла забезпечити ко-
роткотермінові результати, але не 
стимулювала структурні інновації. 

Створення спільного трансат-
лантичного ринку ґрунтується на 
низці політ-економічних чинників, 
зокрема:

 ● потреба у додаткових чин-
никах інтенсифікації наяв-
них факторів виробництва в 
умовах «інноваційної паузи» 
та уповільнення темпів гло-
бального розвитку;

 ● адаптація (убезпечення парт-
нерів) в умовах наростання 
глобальних дисбалансів та 
зростання напруження у від-
носинах між державами та ін-
теграційними об’єднаннями;

 ● спільне вирішення ресурс-
них проблем (зокрема про-

блеми обмежених запасів 
традиційних енергоносіїв);

 ● об’єднання зусиль по ви-
рішенню екологічних про-
блеми та попередженню 
загроз глобального поте-
пління;

 ● спільна політика подолання 
демографічної кризи, регу-
лювання міграційних потоків 
тощо. 

Вочевидь сучасний етап розви-
тку глобальної економіки позна-
чений т.зв. інноваційною паузою13, 
що ускладнює для індустріальних 
країн пошук адекватних рішень 
з метою утримання світового 
лідерства у середньостроковій 

13	 Див.,	 наприклад,	 В.	 Е.	 Дементьев.	
Инвестиционная	пауза	при	смене	длинных	
волн	экономического	развития.	–	Кондра-
тьевские	 волны.	 Аспекты	 и	 перспективы.	
Волгоград:	Учитель,	2012.	–	384	с.	–	http://
www.socionauki.ru/book/files/k_waves/
volume_1/263-285.pdf

оцінки загального макроекономічного ефекту від укладання Угоди про вільну торгівлі між 
США та ЄС (у млн. €)

Обмежена 
Угода, тільки 

тарифи

Обмежена 
Угода: тільки 

послуги

Обмежена 
Угода: тільки 

закупівлі

Всеосяжна 
Угода: помір-
но амбіційна

Всеосяжна 
Угода: амбі-

ційна
Зміни ВВП
ЄС 23,753 5,298 6,367 68,274 119,212
США 9,447 7,356 1,875 49,543 94,904
Двосторонній 
експорт
ЄС в США 43,840 4,591 6,997 107,811 186,965
США в ЄС 53,777 2,859 3,411 100,909 159,098
Сукупний експорт
ЄС 43,740 5,777 7,136 125,232 219,970
США 57,330 5,488 5,942 142,071 239,543
Джерело:	Reducing	Transatlantic	Barriers	to	Trade	and	Investment.	An	Economic	Assessment.	Primary	authors:	Joseph	Francois,	

Miriam	Manchin,	Hanna	Norberg,	Olga	Pindyuk,	Patrick	Tomberger.	March	2013.	Report	was	prepared	for	European	Commission	
by	Centre	for	Economic	Policy	Research,	London
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перспективі. Розвинуті країни за 
відсутності інноваційних ком-
пенсаторів, що постійно впро-
ваджуються, фактично змушені 
нарощувати обсяги «неефектив-
ного» виробництва за рахунок 
збільшення споживання палива, 
іншої сировини, які мають тенден-
цію до подорожчання. Об’єктивно 
для виходу з цієї ситуації необ-
хідні нові великі інновації. Проте 
зміни назрівають дуже повільно, 
і неможливо прогнозувати точні 
терміни зламу поточного тренду. 

У країнах, що розвиваються, 
насамперед у Китаї, Індії та ін-
ших країнах, що знаходяться на 
етапі переходу від аграрної до 
індустріальної економіки, вироб-
ничі потужності використовуються 
дещо «ефективніше» за рахунок 
існування невикористаних резер-
вів дешевої робочої сили. Тому 
ці країни можуть нарощувати 
виробництво товарів, що мають 
вищу цінову конкурентоспро-
можність, з наступним експор-
туванням їх до розвинених країн. 
Але часовий горизонт функціо-
нування чинного економічного 
балансу не є безкінечним. 

За сучасних умов структурні 
реформи у розвинених краї-
нах мають помірні результати 
– зростання безробіття на тлі 
стабілізації обсягів виробництва. 
Таке, наприклад, відбувається 
в Сполучених Штатах, де ви-
робництво відновлюється, але 
кількість робочих місць не росте. 
Очевидно, такі економічні пара-
докси, що суперечать класичній 
економічній теорії, свідчать про 
складність балансування еко-
номіки у період невизначеності 
щодо переходу до наступного 
циклу інноваційної економіки.

На даний час з точки зору 
впровадження передових тех-
нологій та продуктивності праці 
США є «еталонною країною»14, 
т.зв. світовою технологічною ме-
жею15. Зокрема, у дослідженнях 
підкреслюється, що визначення 
(оцінка) світової технологічної 
межі ґрунтується на специфіч-
ному поєднанні факторів вироб-
ництва (робочої сили, капіталу 
та технологічного прогресу) та 
факторів культури. Таким чином 
США постають країною, що 
найефективніше використовує 
наявні фактори виробництва16.

Отже, потреба прогресувати 
в умовах «інноваційної паузи» та 
зустріти нову фазу інноваційно-
го циклу на позиціях лідерства 
зобов’язує уряд США неухильно 
відстоювати, розвивати та за-
хищати інновації та технологічні 
досягнення усіма доступними 
засобами. 

14	 Наприклад,	 PWC	 зміни	 у	 американ-
ському	 ВВП	 моделює	 із	 врахуванням	
середньорічного	 зростання	 продуктив-
ності	 праці	 на	 2%	 на	 рік.	 Див.:	 World	 in	
2050.	 The	 BRICs	 and	 beyond:	 prospects,	
challenges	and	opportunities.	January	2013.	
PricewaterhouseCoopers.	 http://www.pwc.
com/en_GX/gx/world-2050/assets/pwc-
world-in-2050-report-january-2013.pdf

15	 В	роботах	західних	економістів	дослі-
джується	питання	«глобальна	технологічна	
межа»,	 зокрема,	 США	 позиціонується	 як	
країна	 з	 найвищим	 рівнем	 технологічного	
розвитку,	 якому	 властиві	 певні	 темпи	 та	
закономірності	щодо	прогресу,	та	у	відно-
шенні	до	якого	порівнюють	показники	інших	
країн	 світу.	 Див.,	 наприклад,	 Francesco	
Caselli,	 Wilbur	 John	 Coleman.	 The	 World	
Technology	Frontier.	The	American	Economic	
Review.	June	2006.	С.499-522.

16	 Jakub	 Growiec.	 The	 World	 Technology	
Frontier:	 What	 Can	 We	 Learn	 from	 the	 US	
States?	 Oxford	 Bulletin	 оf	 Economics	 аnd	
Statistics.	Ст.	777-807.	2012	р.	–	http://akson.
sgh.waw.pl/~jg23234/WTF_OBES.pdf

Розвинуті країни 
за відсутності 
інноваційних 
компенсаторів, 
що постійно 
впроваджуються, 
фактично змушені 
нарощувати 
обсяги 
«неефективного» 
виробництва 
за рахунок 
збільшення 
споживання 
палива, іншої 
сировини, які 
мають тенденцію 
до подорожчання.
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рівні продуктивності праці в країнах оЕСр (2007 р.)

Країна

Додана вартість на 
одну зайняту особу в 
рік, тис. дол. США із 
врахуванням ПКС

%, США=100

США 94,1 100,0
Франція 81,9 87,0
Італія 76,3 81,1
Великобританія 73,0 77,5
Німеччина 72,3 76,8
Японія 66,8 71,0
Корея 51,2 54,4
Чехія 50,2 53,3
В середньому по ОЕ-СР 71,9 74,0
Росія (2006 р.) 27,1 28,9
Джерело:	 International	Comparison	of	Labor	Productivity	–	Japan	Productivity	Center	 for	Socio-

Development.	Report,	December	24,	200817.	

17	 Производительность	 и	 факторы	 долгосрочного	 развития	 российской	 экономики.	
Бессонов	В.	А.,	Гимпельсон	В.	Е.,	Ясин	Е.	Г.,	Кузьминов	Я.	И.	–	2009.	Г.	Доклад	к	X	Между-
народной	научной	конференции	ГУ	ВШЭ	по	проблемам	развития	єкономики	и	общества.	
Москва.	–	http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ticket/1378706315951f49a17557c7fcfb1
fc0a7e1f25b7b/BGKY-scan.pdf

Узагальнюючи, можна ствер-
джувати, що саме США більшою 
мірою, ніж їхній потенційний 
трансатлантичний партнер 
Європейський Союз, зацікавлені 
та спроможні до консолідова-
ного відстоювання глобального 
технологічного лідерства як 
основної конкурентної пере-
ваги. Прагнучи втілення власних 
стратегічних цілей сталого роз-
витку, США готові пов’язати ці цілі 
із завданнями конституювання 
Трансатлантичного партнерства. 

4. Трансатлантичне 
торговельно-
інвестиційне 
партнерство та Україна
Загострення геополітичних та 

геоекономічних конфліктів у світі, 
депресивна динаміка світової 
економіки та невизначеність 
щодо фінансових-економічних 
чинників у відношенні різних країн 
та інтеграційних об’єднань обу-
мовлює звуження для України 
простору у виборі стратегії роз-
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витку України. Долучення України 
до двосторонніх та багатосто-
ронніх торговельних угод (СОТ, 
зони вільної торгівлі) сприяли 
трансформації пострадянської 
інституційної моделі у напрямку 
міжнародних правил та стандар-
тів економічного співробітництва 
України з партнерами. Разом з 
тим, експортоорієнтована еко-
номіка України була та залиша-
ється надзвичайно вразливою до 
зовнішньоекономічних чинників.

Серед чинників, що сфор-
мували поточну траєкторію 
розвитку України у контексті 
глобальної економіки, є:

 ● зовнішньоекономічна від-
критість економіки (зовніш-
ньоторговельний оборот 
складає близько 100 % ВВП) 
на тлі високої концентрації 
експорту, звідки походить 
висока залежність від рівня 
попиту на українську про-
дукцію з боку окремих тор-
говельних партнерів – країн 
та інтеграційних блоків; 

 ● розвиток експортного по-
тенціалу сільськогоспо-
дарського виробництва та 
галузей з виробництва про-
довольчої продукції;

 ● розширення частки торгівлі 
послугами; 

 ● різке підвищення вартості 
енергетичного імпорту, що 
призвело до втрати цінової 
конкурентоспроможності 
експорту, заснованої на 
низькій вартості енергоносіїв;

 ● низька частка товарів з висо-
ким рівнем доданої вартості 

витку на середньострокову пер-
спективі. Наша країна має не 
тільки мінімізувати зовнішньое-
кономічні ризики та виклики, але 
й органічно «вписатися» у світові 
тренди, інтегруватися в глобаль-
ні процеси таким чином, щоб 
зайняте місце у міжнародному 
поділі праці сприяло збалансо-
ваному розвиткові України і тим 
самим відповідало національ-
ним інтересам.

Жорсткі рамки вибору моделі 
зовнішньоекономічної інтеграції 
для України перш за все визна-
чаються наступними чинниками:

 ● поляризація позицій гео-
політичних гравців (еконо-
мічні преференції в пакеті 
з безпековим та військовим 
партнерством);

 ● вирішення завдань наздога-
няючого розвитку у контексті 
імплементації Угоди про 
асоціацію з ЄС;

 ● відновлення (створення но-
вих) інституцій суверенної 
держави (військо, право-
охоронна та судова сис-
теми);

 ● укріплення інститутів рин-
кової держави (розвиток 
банківської системи, фон-
дового та страхового ринків 
та ін.);

 ● адаптація до розриву сто-
сунків з Росією.

Зовнішньоекономічна та інте-
граційна політика нашої держави 
мала ключове значення у фор-
муванні сучасного тренду роз-
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у експортній пропозиції, зо-
крема, частка високотехно-
логічних товарів у загальній 
структурі експорту не пере-
вищує 3%, що сформували 
уразливість України до ціно-
вої кон’юнктури зовнішніх 
ринків;

 ● поступова втрата порівняль-
них конкурентних переваг 
на світових ринках через 
зростання глобальної кон-
куренції, ціновий тиск та 
підвищення вимог до якості 
продукції; а також запрова-
дження протекціоністських 
заходів країн-торговельних 
партнерів;

 ● низькі темпи модернізації 
експортних галузей та брак 
нових товарів в експортному 
портфелі.

Виходячи з того, що головним 
важелем економічного зрос-
тання у найближчі роки залиша-
тиметься зовнішньоекономічний 
сектор, питома вага якого у ВВП 
у різні роки коливалася від 80% до 
100%, можемо прогнозувати зву-
ження діапазону маневрування 
у здійсненні зовнішньоекономіч-
ної політики у середньостро-
ковій перспективі. Натомість 
врахування закономірностей 
розвитку інтеграційних процесів 
у світовій економіці з метою 
максимального використання 
можливостей, що відкриваються, 
на глобальному, регіональному 
та національному рівні створюва-
тиме необхідний ресурс для при-
множення потенціалу економіки 
України.

Створення Трансатлантичного 
партнерства знаходиться «в трен-
ді» глобалізаційних процесів, 

які характеризуються, з одного 
боку, ескалацією геополітичних 
чинників у зовнішньоекономічній 
сфері, а з іншого – «вибірковістю» 
інтеграційних процесів. Відтак 
економічно розвинуті країни 
концентруватимуть зусилля на 
створенні нових економічних 
мега-блоків (в тому числі всео-
сяжних зон вільної торгівлі), до-
ступ до яких буде обмежено. 
Таким чином індустріальні країни 
створюватимуть певні штучні 
стимули підтримки та розвитку 
один одного, тим самим від-
волікаючи ресурси розвитку від 
ринків решти країн світу. Тому 
позиціонування української дер-
жави по відношенню до ТТІП буде 
визначальним для перспектив 
національного розвитку у довго-
строковому періоді. 

Що стосується переваг, які 
відкриває доступ України до 
спільного економічного простору 
Трансатлантичного партнерства, 
то вони полягають у синергії 
ефектів наздоганяючого роз-
витку, імплементації інновацій 
(технологічних та соціальних) та 
ефекту масштабу в результаті 
доступу на найбільший ринок у 
світі. За умови успішної адаптації 
до правил та стандартів ЄС та 
відтермінування угоди про ТТІП, 
Україна матиме можливість ви-
значити власні терміни та умови 
інтеграції у трансатлантичний 
ринок. Натомість, якщо ТТІП 
буде створено вже у найближчій 
перспективі (як відповідь на гео-
політичні загрози) Україна буде 
стикатися з певними викликами 
та ризиками.

Брак прогресу у імплементації 
Угоди по Асоціацію України та ЄС 
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загрожуватиме втратою підтрим-
ки з боку ЄС, наростанням дис-
пропорцій внутрішнього розвитку, 
що у свою чергу зміщуватиме 
зусилля влади та суспільства у бік 
антикризових заходів на противагу 
досягненню цілей сталого розви-
тку. Не стабілізувавши макроеко-
номічну ситуацію та не створивши 
внутрішні стимули для відновлення 
економічного зростання, Україна 
буде неспроможна скористатися 
перевагами Трансатлантичного 
партнерства, що передбачають 
інституційну готовність країн до 
глибшої конвергенції на основі до-
сконаліших правил та стандартів. 
В результаті Україна втрачатиме 
час та можливості інтенсифікації 
розвитку за рахунок трансферту 
технологій та капіталу від розви-
нутих країн світу. 

Повільна реалізація (або по-
вний зрив) задекларованої про-
грами реформ, метою якої, по 
суті, є остаточний демонтаж по-
страдянської моделі економіки 
та розбудова базових інститутів 
соціально-ринкової економі-
ки, унеможливлює синхроніза-
цію завдань сталого розвитку 
з індустріальними країнами. 
Причому незважаючи на те, 
що останні авансували Україні 
право бути їхнім стратегічним 
партнером практично у всіх 
сферах економіки. Характер 
економічного розвитку та умови 
міжнародного співробітництва 
в межах Трансатлантичного 
торговельного та інвестиційного 
партнерства відображатимуть 
кардинальні зрушення у структу-
рі виробництва, що формують 
конкурентні переваги сучасних 
світових лідерів. Зокрема, цен-

тральне місце у формуванні по-
глиблених економічних відносин 
всередині ТТІП матиме конвер-
генція (зближення правил або 
запровадження уніфікованих 
правил) сфери сертифікації та 
стандартизації. З метою збере-
ження перспективи для України 
щодо інтегрування у процеси 
трансатлантичного партнер-
ства важливо прискорити про-
цеси регуляторної конвергенції 
на основі правового надбання 
Європейського Союзу (Аquis 
Сommunautaire). 

Традиційна слабкість україн-
ської влади у питаннях стратегу-
вання розвитку генерує ризики 
потенційних втрат від співпраці з 
новим мега-блоком. Актуальний 
процес наближення регулятор-
ного законодавства України до 
ЄС вже вимагає проектування 
перспективних напрямків транс-
формації нововведень також і до 
американської регуляторної сис-
теми. Причому такі оцінки можна 
робити на основі аналізу змісту 
дискусій між трансатлантичними 
партнерами по низці питань (див. 
рейтинг проблемних питань). Дві 
світові потуги – США та ЄС – вже 
є двома надскладними регуля-
торними системами, що нині 
розпочали процес конвергенції 
у напрямку створення спільного 
економічного простору. У свою 
чергу Україна, лише почавши 
гармонізацію національної ре-
гуляторної системи з системою 
однієї із сторін – ЄС, вже ризикує 
не встигнути та не вписатися у 
майбутню рамку трансатлантич-
ного партнерства.

У секторальному вимірі най-
більш складними для України 
будуть процеси гармонізації 
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правил та регулювання доступу 
на трансатлантичний ринок 
аграрної продукції. На даний 
час важко прогнозувати, які саме 
питання дискутують учасники 
трансатлантичного партнерства. 
Водночас відкриття національно-
го сільськогосподарського ринку 
для великих компаній ЄС та США 
створюватиме можливості мо-
дернізації в Україні виробничої 
бази з перспективою трансфер-
ту технологій та полегшеної адап-
тації або приєднання до змінених 
нормативів ТТІП.

Проблематика енергетичного 
сектору в рамках ТТІП становить 
одночасно і виклик, і можливість 
для України. Оскільки енергетич-
на безпека сьогодні є одним із 
ключових драйверів пришвид-
шення переговорного процесу 
в рамках ТТІП, Україна також 
буде змушена або інтенсифіку-
вати імплементацію зобов’язань 
згідно Угоди про членство в 
Енергетичному співтоваристві 
ЄС з перспективою долучення 
до спільного трансантлатичного 
ринку енергоресурсів або зали-
шитись в частковій ізоляції та по-
терпати від енергетичного тиску 
з боку Росії.

З огляду на значний стимулюю-
чий (або обмежуючий) потенціал 
розвитку ТТІП для країн партне-
рів, ризикованим для України є 
нехтування політично чи еконо-
мічно чутливими проблемами 
трансатлантичних партнерів. 

Такими, наприклад, є питання 
захисту прав інтелектуальної 
власності. Виходячи з того, що 
головним прискорювачем еко-
номічного розвитку США та ЄС 
буде зростання продуктивності 
праці внаслідок запровадження 
нових технологічних рішень, учас-
ники ТТІП будуть надавати велике 
значення процедурам захисту 
прав інтелектуальної власності. 
Таким чином, для України, що 
фігурує у політичних звітах США 
як країна, що є світовим лідером 
у порушенні прав інтелектуальної 
власності, унормування право-
відносин щодо захисту автор-
ських прав є однією з ключових 
перешкод у процесі потенційної 
інтеграції до ТТІП.

Після початку російської агре-
сії Україна практично втратила 
можливість вільно вибудовувати 
стосунки з сусідніми країна-
ми, ґрунтуючись на історичних 
зв’язках, традиціях та наявних 
економічних інтересах. Загроза 
початку холодної (економічної) 
війни так само як примусова 
трансформація соціально-еко-
номічної системи внаслідок 
анексії Криму та війни на Донбасі 
інтенсифікує та пришвидшує 
болюче самовизначення укра-
їнської держави. Визначений 
вектор європейської інтеграції 
є одночасно і невідворотним, і 
проміжним у процесі складного 
пошуку нашою державою влас-
ної ніші у світовому поділі праці. 

Вектор 
європейської 

інтеграції є 
одночасно і 

невідворотним, 
і проміжним у 

процесі складного 
пошуку нашою 

державою власної 
ніші у світовому 

поділі праці.
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IV. ПОЛІТИЧНІ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ
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децентралізація влади 
та реформа місцевого 

самоврядУвання в Україні
Квітень 2015

Авторський колектив: Андрій Єрмолаєв, Володимир 
Лупацій, В’ячеслав Потапенко, Ірина Клименко, Валентина 
Романова, Вадим Ємець, Світлана Таран.

вступ
Започаткована реформа сис-

теми місцевого самоврядування 
є довгоочікуваною відповіддю на 
суспільний запит щодо руйну-
вання жорсткої неорадянської 
політичної системи в Україні.

Мусимо констатувати, що 
спроби зберегти або адаптува-
ти до сучасних умов ієрархічну 
фінансову та адміністративну 
монополію центральної влади – 
як на рівні центру, так і на рівні 
окремих регіонів – є сьогодні 
однією з найсерйозніших загроз 
відновлення державності та суве-
ренітету в Україні.

Імплементац і я  реформ, 
пов’язаних із розвитком засад 
самоврядності в українському 
суспільстві, спричинятиме глибокі 
зміни у системах державного 
управління та залучення громад 
до творення політики розвитку 
на місцевому та центральному 
рівнях. З огляду на це реформи 

місцевого самоврядування по-
требуватимуть дотримання чіткої 
послідовності та етапності у впро-
вадженні інституційних новацій. 

На першому етапі реформи 
через інструменти децентра-
лізації влади розпочалося роз-
межування повноважень між 
органами державної влади та 
органами місцевого самовря-
дування, посилення фінансової 
спроможності органів регіональ-
ного самоврядування та підви-
щення відповідальності органів 
місцевої влади перед громада-
ми. Наразі вже запроваджено 
окремі елементи реформи 
адміністративно-територіального 
устрою, активізовано механізми 
добровільного об’єднання те-
риторіальних громад, створено 
можливості для співробітництва 
територіальних громад, розпо-
чато реформу бюджетної децен-
тралізації тощо. Також до завдань 
першого етапу реформ нале-
жить систематизація та упорядку-
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вання системи надання публічних 
послуг населенню органами 
місцевого самоврядування, роз-
робка широкого спектру засобів 
гармонізації інтересів центру та 
регіонів, зокрема, формування 
стратегій, програм, планів регі-
онального розвитку.

Водночас поточний етап де-
централізації потребує певної 
синхронізації та гармонізації з 
сучасним політичним проце-
сом. Відтак у порядку денному 
реформ актуалізується завдан-
ня ухвалення нової редакції 
окремих статей у 9-му та 10-му 
розділах чинної Конституції, а 
також ухвалення низки законів: 
«Про місцеве самоврядування»  
(у новій редакції) та «Про місцеві 
державні адміністрації» (у новій 
редакції) та ін. У свою чергу, 
результати чергових виборів до 
місцевих органів влади мають 
враховувати нові функції органів 
місцевого самоврядування, тому 
їхнє проведення має відбутися на 
основі нової редакції виборчого 
законодавства. 

Ми виходимо з того, що транс-
формації у системі місцевого 
самоврядування співвідносні із 
фундаментальними принципа-
ми становлення демократичної 
соціально-ринкової держави. 
Відтак завдання інституалізації в 
Україні аналогічних до європей-
ських самоврядних практик на 
рівні громад, районів та областей 
не може обмежитися лише ре-
формою децентралізації влади. 
Прогрес у посиленні спромож-
ності місцевих громад сприяти-
ме утвердженню засад прямої 
демократії та зростанню ролі 
представницьких органів місце-

вого самоврядування. Підвищення 
відповідальності громад, роз-
ширення сфери їхнього впливу 
на управлінські рішення з питань 
розвитку закономірно активізува-
тимуть суспільний запит на продо-
вження та поглиблення реформ 
самоврядування. У продовження 
розпочатих трансформацій – на 
другому етапі реформ – має 
бути забезпечено докорінне 
переформатування політичної 
системи держави із відповідними 
змінами у виборчому законодав-
стві, подальшому перерозподілі 
функцій та відповідальності між 
центральними законодавчими, 
виконавчими та місцевими орга-
нами влади тощо. 

Розвиток та укріплення засад 
самоврядування потребуватиме 
перегляду моделі парламен-
таризму в Україні, що відобра-
жатиме нову якість організації 
управління та участі громад у 
досягненні цілей регіонального 
розвитку. На цьому етапі ре-
форм, очевидно, актуалізуєть-
ся завдання з розробки нової 
редакції Конституції України, 
що визначатиме новий баланс 
повноважень та відповідальності 
між законодавчою та виконавчою 
гілками влади. Таким чином, 
нова політична система стане 
компліментарною новій дина-
мічній моделі самоврядування. 
Оскільки в результаті реформ 
децентралізації посилиться са-
моврядність громад (інституцій-
на, організаційна, фінансова), 
розширені повноваження органів 
місцевого самоврядування ба-
зового, районного та обласного 
рівнів потребуватимуть відповід-
ного інституційного забезпечення 

У порядку 
денному реформ 
актуалізується 
завдання ухвалення 
нової редакції 
окремих статей 
у 9-му та 10-му 
розділах чинної 
Конституції, а 
також ухвалення 
низки законів: 
«Про місцеве 
самоврядування» 
(у новій редакції) 
та «Про місцеві 
державні 
адміністрації»  
(у новій редакції).
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на рівні центральної влади. Одна 
із можливих моделей – двопалат-
ний парламент, нові повноважен-
ня президента та уряду, новий 
адміністративно-територіальний 
устрій у країні. 

Функціонально нова політич-
на модель має забезпечити 
більш збалансований механізм 
державного управління та ре-
гіонального розвитку, створити 
можливості для завершення 
реформи адміністративно-те-
риторіального устрою України. 
Економічні ініціативи щодо регі-
онального розвитку мають стати 
одним з найважливіших компо-
нентів державної політики еко-
номічних реформ. Відтак органи 
самоврядування здійснювати-
муть весь комплекс політик, що 
стимулюватимуть економічний 
розвиток територій: від державно-
го сприяння існуючих видів бізне-
су до промотування принципово 
нових видів економічної активнос-
ті у виробництві та сфері послуг. 

1. Децентралізація 
влади в Україні – ключові 
проблеми реформи
Державна влада в Україні ли-

шається централізованою, а ор-
гани місцевого самоврядування 
дотепер не стали повноцінним 
суб’єктом територіального роз-
витку та представником інтер-
есів відповідних територіальних 
громад.

Ключові проблеми, які поклика-
на вирішити реформа:

1. Підвищення суб’єктності ор-
ганів місцевого самоврядування 
та реалізація принципу субсиді-
арності. 

1.1. Дотепер повноваження 
органів місцевого самовряду-
вання залишаються обмеженими 
та нечітко розмежованими із 
функціями місцевих держав-
них адміністрацій18. Це знижує 
спроможність органів місцевого 
самоврядування вирішувати пи-
тання місцевого значення в меж-
ах Конституції і законів України. 

Тільки міські, селищні, сіль-
ські та районні в містах ради 
мають власні виконавчі орга-
ни; тоді як обласні та районні 
ради делегують повноваження 
щодо виконання своїх рішень 
(зокрема, стосовно програм 
соціально-економічного і куль-
турного розвитку тощо) відпо-
відним місцевим державним 
адміністраціям. 

1.2. У країні має місце центра-
лізація бюджетно-фінансового 
управління. Місцеві бюджети 
залишаються слабкими та за-
лежними від центру. Органи міс-
цевого самоврядування мають 
обмежені повноваження у частині 
формування місцевих бюджетів. 
Є постійний дефіцит фінансових 
ресурсів місцевих бюджетів на 
виконання делегованих держа-
вою місцевому самоврядуванню 
повноважень. Дохідна база фор-
мування місцевих бюджетів є 
низькою. Держава часто не має 
коштів для виконання державних 
зобов’язань з фінансування де-
легованих повноважень. 

1.3. Невирішеними залиша-
18	 У	тому	числі	йдеться	про	повноваження	

органів	місцевого	самоврядування,	які	пе-
редаються	відповідним	місцевим	держав-
ним	адміністраціям	за	рішенням	районних,	
обласних	 рад,	 а	 також	 про	 повноваження	
органів	виконавчої	влади,	надані	органам	
місцевого	самоврядування	законом	(деле-
говані	повноваження).



147

Доповіді та дослідження, 2015

Інститут стратегічних досліджень “Нова Україна”

ються земельні питання, зо-
крема, питання прозорого 
регулювання землевідведення, 
реєстрації прав на землю тощо. 
Ключове невирішене питання: 
який суб’єкт має розпоряджа-
тися земельними ресурсами 
за межами населених пунктів 
(органи центральної влади чи 
органи місцевого самовряду-
вання). 

Землі, які знаходяться на тери-
торії сільських, селищних і місь-
ких рад, але не входять до земель 
населених пунктів, не підпадають 
під юрисдикцію органів місце-
вого самоврядування. Місцеві 
громади усунені від розпоря-
дження земельними ділянками 
за межами населених пунктів 
та позбавлені впливу на рішення 
щодо надання їх в оренду, зміни 
цільового призначення земельних 
ділянок приватної власності.

2. Приведення адміністра-
тивно-територіальний устрою, 
успадкованого від УРСР, у відпо-
відність із вимогами часу та викли-
ками, з якими Україна стикається 
у ХХІ ст.

Серед основних недоліків чин-
ного адміністративно-територі-
ального устрою називають значні 
диспропорції між адміністратив-
но-територіальними одиницями 
того самого рівня, розривність 
цілісної території адміністра-
тивно-територіальних одиниць, 
перебування територіальних 
громад сіл, селищ, міст у складі 
інших територіальних громад та 
на територіях інших адміністра-
тивно-територіальних одиниць19. 

19	 Ганущак	 Ю.	 Реформа	 територіальної	
організації	влади	/	[Ю.	Ганущак	–	К.];	Швей-
царсько-український	 проект	 «Підтримка	
децентралізації	в	Україні	–	DESPRO».	–	К.:	

2. Пріоритети реформи 
у програмних 
документах Президента, 
Парламенту та Уряду
основним позиційним доку-

ментом уряду щодо реформи 
децентралізації є Концепція 
реформування місцевого са-
моврядування і територіаль-
ної організації влади в Україні, 
схвалена урядом 1 квітня 2014 
року20.Вона встановлює основні 
завдання, принципи та етапи 
реформування місцевого са-
моврядування та територіаль-
ної організації влади. Зокрема, 
основні нововведення Концепції 
включають:

 ● розподіл повноважень між 
органами місцевого само-
врядування за принципом 
субсидіарності і наділення 
громад максимально ши-
роким колом повноважень; 

 ● л і к в і д а ц і ю  д е р ж а в н и х 
адміністрацій і створен-
ня натомість державних 
представництв з виключно 
контрольно-наглядовими і 
координаційними, а не ви-
конавчими функціями;

 ● передачу функцій виконавчої 
влади від місцевих адміні-
страцій виконавчим органам 
рад відповідного рівня; 

 ● об’єднання територіальних 
громад, спроможних са-
мостійно або через органи 
місцевого самоврядування 
вирішувати питання місце-
вого значення;

 ● уточнення трьохрівневої 

ТОВ	«Софія-А».	–	2013.	–	160	с.
20	 ht tp://zakon2.rada.gov.ua/ laws/

show/333-2014-%D1%80
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системи адміністративно-
територіального устрою 
України – область, район, 
громада з повсюдністю 
місцевого самоврядування;

 ● створення сприятливих пра-
вових умов для залучення 
населення до прийняття 
управлінських рішень та 
розвиток форм прямого 
народовладдя;

 ● надання територіальним 
громадам права розпо-
ряджатися земельними ре-
сурсами в межах своєї 
території, об’єднувати своє 
майно та ресурси в рамках 
співробітництва територі-
альних громад.

Уряд планував реалізувати 
Концепцію в два етапи:

1. Протягом 2014 р. внести 
зміни до Конституції України в 
частині утворення виконавчих ор-
ганів обласних та районних рад; 
запровадити правові механізми 
прямого народовладдя; створи-
ти правові засади для добровіль-
ного об’єднання територіальних 
громад, а також для співробіт-
ництва територіальних громад. 
Також уряд планував законодав-
че врегулювання нової системи 
адміністративно-територіального 
устрою і моделювання адміні-
стративно-територіальних оди-
ниць у регіонах. 

2. Протягом 2015-2017 рр. уні-
фікувати та стандартизувати 
публічні послуги, що надаються 
населенню; реорганізувати ор-
гани місцевого самоврядування 
та місцеві органи виконавчої 
влади на новій територіальній 
основі (після завершення проце-
су об’єднання громад); провести 

місцеві вибори з урахуванням 
реформованої системи органів 
місцевого самоврядування; вдо-
сконалити систему планування 
території.

18.06.2014 Уряд затвердив План 
заходів з реалізації Концепції, 
який передбачав в т.ч. внесен-
ня змін до Конституції України 
(протягом II кварталу 2014 р.), до 
Земельного кодексу щодо роз-
ширення повноважень органів 
місцевого самоврядування з 
розпорядження земельними ді-
лянками, у тому числі за межами 
населених пунктів (до вересня 
2014 р.), до Закону про місцеві 
вибори (до вересня 2014 р.), а 
також законодавче врегулювання 
порядку вирішення питань ад-
міністративно-територіального 
устрою України (до листопада 
2014 р.) тощо. Однак реалізація 
першого (законодавчого) етапу 
Концепції затягувалося: більшість 
з пунктів плану не було виконано. 
Тому реалізацію обіцяних заходів 
було перенесено на 2015 р., що 
відображено в основних про-
грамних документах уряду та 
парламенту. 

Зобов’язання щодо децен-
тралізації  влади містяться у 
ключових програмних доку-
ментах Президента, Уряду та 
Парламенту: 

 ● у Стратегії сталого розви-
тку «Україна-2020» (далі – 
Стратегія-2020);

 ● у Плані дій уряду «відновлення 
України» від 3.09.2014;

 ● у Коаліційній угоді;
 ● у Програмі діяльності КМУ 

від 11.12.201421. 
21	 Коаліційна	угода	http://samopomich.

ua/wp-content/uploads/2014/11/
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Стратегія-2020 дає лише ви-
значення мети децентралізації 
влади та встановлює індикатор 
оцінки результатів відповідної 
реформи. 

Метою децентралізації вла-
ди є «відхід від централізованої 
моделі управління в державі, 
забезпечення спроможності 
місцевого самоврядуван-
ня та побудова ефективної 
системи територіальної ор-
ганізації влади в Україні, реа-
лізація у повній мірі положень 
Європейської хартії місцево-
го самоврядування, принципів 
субсидіарності, повсюдності і 
фінансової самодостатності 
місцевого самоврядування». 

Стратегія-2020
План дій уряду «відновлення 

України» від 3.09.2014 передба-
чає такі заходи щодо реформи 
децентралізації: 

 ● Протягом 6 місяців закріпити 
за органами місцевого са-
моврядування власну дохідну 
базу (місцеві податки і збо-
ри, 60% ПДФО, 10% податку 
на прибуток підприємств). 
Стимулювати укрупнення 
територіальних громад і під-
тримувати їхнє добровільне 
об’єднання через прийняття 
відповідного закону.

 ● Протягом 12 місяців створи-
ти трьохрівневу структуру 
місцевого самоврядування 
(регіон, район, громада), 

Koaliciyna_uhoda_parafovana_20.11.pdf	

Стратегія	реформ	2020,	http://www.
president.gov.ua/documents/18688.html		
Програма	діяльності	КМУ	http://www.
kmu.gov.ua/control/publish/article?art_
id=247809587	
План	дій	КМУ	http://www.kmu.gov.ua/
control/publish/article?art_id=247573184

передати на місця зна-
чну частину повноважень 
державних органів шляхом 
прийняття змін до Конституції 
України. 

Парламентська  коал іц і я 
зобов’язалася провести весь 
комплекс заходів щодо реформ 
з децентралізації та місцевого са-
моврядування у 2015 р. Зокрема, 
Коаліційна угода виокремлює 
чотири складові реформи міс-
цевого самоврядування, що 
мають бути виконані протягом 
2015 року: 

1. Ефективний розподіл повно-
важень (протягом 2015 р.):

 ● забезпечити місцеве само-
врядування базового рівня 
повноваженнями на основі 
принципу субсидіарності; 

 ● запровадити прозорі ме-
ханізми адміністративного 
нагляду органів державної 
влади по відношенню до 
органів місцевого самовря-
дування, які не суперечать 
принципам Європейської 
хартії місцевого самовря-
дування і не блокуватимуть 
діяльність органів місцевого 
самоврядування у разі ви-
никнення спірних питань; 

 ● законодавчо врегулювати 
питання проведення місце-
вих референдумів. 

2. Належне ресурсне забез-
печення місцевого самовряду-
вання (протягом I кварталу 2015 
року):

 ● наділити органи місцевого 
самоврядування фінансо-
вими ресурсами відповідно 
до повноважень; 

 ● забезпечити сплату податку 
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на доходи фізичних осіб ви-
ключно за місцем здійснен-
ня діяльності працівника; 

 ● надати права органам міс-
цевого самоврядування 
обслуговувати місцеві бю-
джети за доходами і видат-
ками спеціального фонду 
в банківських установах, 
обраних за відкритими про-
цедурами закупівель; 

 ● встановити чіткі строки (до 5 
днів) проходження платіжних 
доручень місцевих бюджетів 
у системі держказначей-
ства; зарахування податку 
на нерухомість до місцевих 
бюджетів;

 ● запровадити формуль-
ні розрахунки галузевих 
трансфертів та запровади-
ти горизонтальну систему 
вирівнювання спроможності 
місцевих бюджетів за до-
ходами;

 ● спростити механізми до-
ступу органів місцевого са-
моврядування до кредитних 
ресурсів;

 ● забезпечити можливості 
взяття довгострокових бю-
джетних зобов’язань за 
проектами державно-при-
ватного партнерства. 

3. Формування самодостатніх 
громад (протягом 2015 р.):

 ● визначити критерії форму-
вання громад з урахуванням 
їх матеріально-фінансової 
спроможності для забез-
печення доступності осно-
вних публічних послуг (час 
прибуття для надання швид-
кої медичної допомоги в 
ургентних випадках та по-

жежної допомоги не має 
перевищувати 30 хвилин); 

 ● запровадити зміни тери-
торіальних меж громад 
виключно з врахуванням 
попереднього з’ясування 
думки відповідних місцевих 
громад. 

4. Територіальна організація 
влади на місцевому рівні (про-
тягом 2015 р.): 

 ● внести зміни до Конституції 
України, реорганізувати 
місцеві державні адміні-
страції в органи префек-
турного типу; 

 ● реформувати систему те-
риторіальних підрозділів 
центральних органів ви-
конавчої влади та місцевих 
державних адміністрацій, 
посилення ролі Державного 
фонду регіонального роз-
витку. 

У частині децентралізації влади 
Програма діяльності уряду від 
11.12.2014 передбачає лише такі 
кроки: 

1. Бюджетну децентралізацію 
у вигляді змін до Бюджетного та 
Податкового кодексів) (I квартал 
2015 р.); 

2.Ухвалення закону про децен-
тралізацію повноважень у сфері 
архітектурно-будівельного контр-
олю (I квартал 2015 р.); 

3. Відкриття «Прозорих офісів» 
в органах місцевої влади (про-
тягом 2015 р.). 

Аналіз програмних документів 
Президента, Верховної Ради та 
КМУ у частині децентралізації 
влади вказує, що зобов’язання, 
зокрема відображені у Концепції 
реформування місцевого само-
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врядування і територіальної орга-
нізації влади в Україні, були дуже 
масштабними. Однак подальші 
наміри уряду (зокрема, План 
дій уряду «Відновлення України» 
від 3.09.2014; Програма діяль-
ності КМУ від 11.12.2014) щодо 
децентралізації можна назвати 
фрагментарними. Коаліційна 
угода містить ґрунтовний пе-
релік завдань та заходів щодо 
реформи місцевого самовря-
дування, однак вона не містить 
чітких критеріїв виконання, тому 
їх складно проконтролювати. 
Стратегія-2020 теж не містить 
конкретних інструментів та часо-
вих рамок проведення реформи 
децентралізації. Стає очевидним, 
що реалізація програмних до-
кументів Президента, Верховної 
Ради у частині децентралізації 
влади відтерміновується.

3. реалізація 
реформи місцевого 
самоврядування: перші 
кроки та подальші плани
Протягом 2014-2015 рр. було 

ухвалено низку законів, що мали 
створити належне нормативно-
правове поле для ефективної 
децентралізації влади згідно 
принципу субсидіарності, а 
також для підвищення спромож-
ності органів місцевого самовря-
дування представляти інтереси 
територіальних громад:

 ● Одним з перших кроків уря-
ду та парламенту у цьому 
напрямку стало ухвалення 
Закону «Про співробітни-
цтво територіальних гро-
мад». Закон покликаний 
створити сприятливі умови 

для успішної реалізації про-
ектів місцевого розвитку 
спільними зусиллями те-
риторіальних громад. Для 
практичного застосування 
положень цього закону 
було розроблено та затвер-
джено відповідні методичні 
рекомендації22.

Закон України «Про спів-
робітництво територіальних 
громад», прийнятий 17 червня 
2014 р., покликаний надати те-
риторіальним громадам пра-
вовий інструмент об’єднання 
своїх ресурсів для вирішення 
місцевих проблем. Закон 
визначає спосіб, у який мо-
жуть співпрацювати органи 
місцевого самоврядування 
у сферах спільних інтер-
есів територіальних громад. 
Зокрема, співробітництво 
може здійснюватися у формі: 

 ○ реалізації спільних про-
ектів, що передбачає 
координацію діяльності 
суб’єктів співробітни-
цтва та акумулювання 
ними на визначений пе-
ріод ресурсів з метою 
спільного здійснення 
відповідних заходів; 

 ○ спільного фінансування 
(утримання) суб’єктами 
співробітництва підпри-
ємств, установ та ор-
ганізацій комунальної 
форми власності; 

 ○ утворення суб’єктами 
співробітництва спіль-
них комунальних під-
приємств, установ та 
організацій.

22	 h t t p : / / w w w. m i n r e g i o n . g o v. u a /
attachments/content-attachments/3539/
Metodychka_a4_normal.pdf
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Дотепер є лише кілька прикла-
дів співробітництва територіаль-
них громад, відповідно до нового 
закону. Зокрема, 5 грудня 2014 р. 
чотири сільські територіальні 
громади Віньковецького району 
Хмельницької області підписа-
ли договір про співробітництво 
щодо спільного фінансування 
(утримання) місцевої пожежної 
охорони; 8 сусідніх сільських те-
риторіальних громад уклали до-
говір про співробітництво щодо 
створення спільного комунально-
го підприємства «Шляхрембуд»23.
Співробітництво територіальних 
громад відбувається в т.ч. із за-
лученням міжнародної технічної 
допомоги.

 ● 21 листопада 2014 р. уряд 
прийняв Державну стратегію 
регіонального розвитку на 
період до 2020 року24, що 
визначає цілі, завдання, прі-
оритети та план виконання, 
з якими мають бути узго-
джені регіональні та місцеві 
стратегії розвитку, чинні до 
2020 року. Реалізація нової 
Державної стратегії регіо-
нального розвитку поклика-
на забезпечити ефективну 
горизонтальну та вертикаль-
ну координацію дій цен-
тральних та місцевих органів 
виконавчої влади у сфері 
регіонального розвитку. 

 ● Кроком у напрямку ство-
рення умов для динамічного 
розвитку регіонів України та 

23	 http://www.minregion.gov.ua/news/
gromadi-pochali-aktivno-vikoristovuvati-
instrument-spivrobitnictvo-teritorialnih-
gromad--998979/

24	 Протягом	шести	місяців	з	21	листопада	
2014	 р.	 має	 бути	 розроблений	 План	 реа-
лізації	 Державної	 стратегії	 регіонального	
розвитку	на	період	до	2020	року.

забезпечити соціально-еко-
номічну єдність країни ста-
ло ухвалення Закону «Про 
засади державної регіо-
нальної політики». Відповідно 
до нового закону, держав-
на регіональна політика 
має сповідувати принцип 
субсидіарності – передачі 
владних повноважень на 
найнижчий рівень управлін-
ня для найбільш ефективної 
реалізації. Також закон вво-
дить поняття «мікрорегіону» 
(частини території регіону, 
в межах якої реалізують-
ся спеціальні проекти ре-
гіонального розвитку) та 
«макрорегіону» (частини те-
риторії України у складі де-
кількох регіонів чи їх частин, 
де реалізуються спеціальні 
для цієї території програми 
регіонального розвитку). 
Регіонами України закон на-
зиває територію Автономної 
Республіки Крим, області, 
міст Києва та Севастополя. 

Закон «Про засади дер-
жавної регіональної політики» 
ухвалено 5 лютого 2015 р.. 
Закон визначає пріоритети 
державної регіональної по-
літики, серед яких – стимулю-
вання й підтримка місцевих 
ініціатив щодо розкриття вну-
трішнього потенціалу регіонів; 
зменшення територіальної 
диференціації; формування 
конкурентоспроможності 
регіонів тощо. Відповідно 
до закону, фінансування 
регіонального розвитку за 
рахунок коштів Державного 
фонду регіонального розви-
тку може здійснюватися на 
умовах інвестування за умови 
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надання гарантій на безпово-
ротній основі у вигляді грантів. 
У новому законі враховано 
зарубіжний досвід, насам-
перед країн ЄС.

 ● Ухвалення Закону «Про 
добровільне об’єднання 
територіальних громад» 
покликане сприяти фор-
муванню дієздатних тери-
торіальних громад, які б 
володіли відповідними ре-
сурсами, територією та 
об’єктами соціальної інф-
раструктури, необхідними 
для ефективного виконання 
покладених на їхні органи 
місцевого самоврядування 
завдань та функцій. 

Н о в и й  з а к о н  с т и м у л ю є 
об’єднання територіальних гро-
мад завдяки наданню їм таких 
самих повноважень, як містам 
обласного значення, а також за-
вдяки фінансовому заохоченню 
процесів об’єднання територі-
альних громад – наданню дер-
жавної підтримки об’єднаним 
територіальним громадам. 

Таким чином, закон має спри-
яти зміні адміністративно-те-
риторіального устрою на рівні 
територіальних громад шляхом 
укрупнення, що дозволить ре-
алізувати завдання Концепції 
реформування місцевого са-
моврядування та територіаль-
ної організації влади в Україні. 
Відповідно до Концепції, замість 
більш ніж десятка тисяч чинних 
територіальних громад (місь-
ких, селищних і сільських рад) 
буде сформовано близько 1500 
громад.

Закон України «Про добро-
вільне об’єднання територі-

альних громад», прийнятий 5 
лютого 2015 р., регулює відно-
сини, що виникають у проце-
сі добровільного об’єднання 
територіальних громад сіл, 
селищ, міст. Закон встанов-
лює порядок об’єднання 
територіальних громад сіл, 
селищ, міст та регламентує 
надання державної підтрим-
ки об’єднаним територіаль-
ним громадам. Зокрема, 
закон дозволить громадам 
укладати між собою угоди, 
створювати спільний орган 
управління, затверджувати 
власні бюджети і спільними 
зусиллями реалізовувати 
проекти місцевого розвитку. 
Загальний обсяг фінансо-
вої підтримки, згідно з зако-
ном, розподілятиметься між 
бюджетами об’єднаних 
територіальних громад про-
порційно до їхньої площі та 
кількості населення. 

8 квітня 2015 р. Уряд своєю 
Постановою затвердив розро-
блену Мінрегіоном Методику 
формування спроможних 
територіальних громад25. 
Методика визначає потен-
ційні адміністративні центри 
майбутніх спроможних тери-
торіальних громад та їхні зони 
впливу. Такими потенційними 
адміністративними центрами 
визначено насамперед міста 
обласного значення та насе-
лені пункти, що мають статус 
районних центрів. Також ад-
міністративними центрами 
потенційно можуть бути села, 
селища, міста, що історично 
мали статус районних центрів 

25	 http://decentralization.gov.ua/news/
item/id/243
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та знаходяться на відстані по-
над 20 км від міст обласного 
значення, районних центрів, 
а також інші населені пункти. 
Зона доступності населених 
пунктів до адміністративного 
центру спроможної територі-
альної громади складає 20–25 
км. Згідно з положеннями 
Методики, території громад 
формуються з врахуванням 
принципу повсюдності, а та-
кож мають бути нерозривни-
ми, розташованими в межах 
області та, по можливості, в 
межах одного району. 

Також в Методиці містять-
ся вимоги щодо розроб-
ки проекту Перспективного 
плану формування терито-
рій громад кожної області. 
Зокрема, проект перспек-
тивного плану має вклю-
чати графічну частину, яка 
відображає межі спромож-
них територіальних громад, 
потенційні адміністративні 
центри таких громад та всі 
населені пункти, а також 
паспорт спроможної тери-
торіальної громади з описом 
кожної такої громади.

 ● Практичним кроком у на-
прямку бюджетної децен-
тралізаці ї  та реформи 
міжбюджетних відносин 
стали зміни до Бюджетного 
і Податкового кодексів. 
Закони «Про внесення змін 
до Бюджетного кодексу 
України щодо реформи 
міжбюджетних відносин» 
та «Про внесення змін 
до Податкового кодексу 
України та деяких законо-
давчих актів України щодо 
податкової реформи» по-

кликані створити право-
ве та фінансове підґрунтя 
для бюджетної автономії та 
фінансової самостійності 
місцевих бюджетів шля-
хом розширення дохідної 
бази місцевих бюджетів, 
введення нових видів транс-
фертів і впровадження ново-
го механізму бюджетного 
вирівнювання. Також вони 
мають сприяти передачі 
органам місцевого са-
моврядування додаткових 
бюджетних повноважень і 
стабільних джерел доходів 
для реалізації їхніх повно-
важень та стимулювати 
територіальні громади до 
об’єднання та переходу на 
прямі міжбюджетні відноси-
ни з державним бюджетом 
з відповідним ресурсним 
забезпеченням на рівні міст 
обласного значення тощо.

Закони «Про внесення 
змін до Бюджетного кодексу 
України щодо реформи 
міжбюджетних відносин» 
та «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України 
та деяких законодавчих актів 
України щодо податкової 
реформи»: 

 ○ встановлюють новий по-
рядок бюджетних пра-
вовідносин на основі 
децентралізації фінан-
сів, розширення повно-
важень територіальних 
громад, розширення 
дохідної бази місцевих 
бюджетів шляхом закрі-
плення (або збільшення 
відсотка) окремих подат-
кових платежів та зборів за 
місцевими бюджетами;
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 ○ відносять до категорії 
місцевих податків плати 
за землю та включен-
ня її до складу податку 
на нерухоме майно; 
запроваджують акциз-
ний податок (ставка 5%) 
з роздрібного прода-
жу підакцизних товарів 
(пиво, алкогольні напої, 
тютюнові вироби, на-
фтопродукти) – кошти 
зараховуються до місце-
вих бюджетів за місцем 
розміщення об’єктів, в 
яких проводиться діяль-
ність, що підлягає опо-
даткуванню; змінюють 
механізм оподаткування 
нерухомості.

 ● Децентралізація влади в 
умовах проведення антите-
рористичної операції регла-
ментується новим Законом 
«Про військово-цивільні ад-
міністрації», який надає 
можливість вводити тим-
часові державні органи для 
забезпечення законності, га-
рантування безпеки та нор-
малізації життєдіяльності, 
недопущення гуманітарної 
катастрофи в районі про-
ведення антитерористичної 
операції. Законом надано 
можливість утворення вій-
ськово-цивільних адміні-
страцій населених пунктів, 
де (а) сільські, селищні, 
міські ради та/або їх вико-
навчі органи не здійснюють 
своїх повноважень, або (б) 
для забезпечення громад-
ського порядку і безпеки. 

Військово-цивільні адміністра-
ції можуть бути створені у разі 
потреби на території Донецької 

та Луганської області. Вони 
покликані виконувати повно-
важення органів місцевого са-
моврядування, забезпечувати 
безпеку і гарантувати законність. 
Військово-цивільні адміністрації 
працюватимуть до формування 
дієздатних органів місцевого 
самоврядування відповідних 
територій або впродовж всього 
періоду існування загроз та ви-
кликів безпеці громадян.

В ійськово-цив ільн і  ад -
міністрації діють у складі 
Антитерористичного центру 
при Службі безпеки України. 
Керівники військово-цивільних 
адміністрацій у населених 
пунктах призначаються на по-
саду та звільняються з посади 
Президентом України.

У разі прийняття рішення 
про утворення військово-ци-
вільних адміністрацій їх ста-
тусу набуватимуть відповідні 
районні, обласні державні 
адміністрації. 

Вже створено військово-
цивільну адміністрацію, 
зокрема, у Луганській об-
ласті.
Подальша реалізація рефор-

ми місцевого самоврядуван-
ня та децентралізації влади 
передбачає внесення змін до 
Конституції України. 

Відповідно до наявних проектів 
запланованих конституційних 
змін, система адміністративно-
територіальних одиниць України 
складатиметься з регіонів, ра-
йонів і громад. Буде збільшено 
повноваження органів місцевого 
самоврядування шляхом фор-
мування виконавчих комітетів 
обласних та районних рад. Такі 
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виконавчі комітети втілюватимуть 
рішення відповідних місцевих 
рад (за теперішніх умов місцеві 
ради делегують функції щодо 
виконання власних рішень місце-
вим державним адміністраціям). 
Головами виконавчих комітетів 
будуть голови відповідних місце-
вих рад. Також буде розширено 
сфери відповідальності органів 
місцевого самоврядування.

a) Органи місцевого само-
врядування регіонів стануть від-
повідальними за:

 ○ Утримання об’єкт і в 
спільної власності те-
риторіальних громад 
регіонів;

 ○ Транспортну інфра-
структуру регіонального 
значення;

 ○ Планування регіональ-
ного розвитку;

 ○ Спеціалізовану охорону 
здоров’я;

 ○ Спеціалізовану серед-
ню освіту;

 ○ Розвиток культури, спор-
ту та туризму. 

b) Органи місцевого само-
врядування районів стануть від-
повідальними за:

 ○ Утримання об’єкт і в 
спільної власності те-
риторіальних громад 
районів;

 ○ Транспортну інфра-
структуру районного 
значення;

 ○ Забезпечення надання 
вторинної медичної до-
помоги;

 ○ Виховання та навчання 
дітей у школах-інтерна-

тах загального профілю.
c) Органи місцевого само-

врядування громад стануть від-
повідальними за:

 ○ Планування розвитку 
території громади; 

 ○ Житлово-комунальні по-
слуги;

 ○ Розвиток місцевої інф-
раструктури;

 ○ Вирішення питань забу-
дови території;

 ○ Культура та фізична 
культура;

 ○ Соціальна допомога 
через територіальні цен-
три;

 ○ Благоустрій територій;
 ○ Місцевий економічний 

розвиток (залучення ін-
вестицій, розвиток під-
приємництва);

 ○ Середня, дошкільна та 
позашкільна освіта;

 ○ Організація пасажир-
ських перевезень на 
території громади;

 ○ Утримання доріг кому-
нальної власності в по-
селеннях;

 ○ Швидка медична до-
п о м о г а ,  п е р в и н н а 
охорона здоров’я, про-
філактика хвороб;

 ○ Громадська безпека 
(дільничні міліціонери і 
ППС).

Дискусійним моментом сто-
совно конституційних змін у 
частині децентралізації влади 
залишається питання обласних 
та районних державних адміні-
страцій. 
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Однією з перших пропозицій 
уряду була зміна функцій міс-
цевих державних адміністрацій 
з виконавчих на контрольно-на-
глядові. Зокрема, відповідно до 
першої редакції Концепції ре-
формування місцевого само-
врядування та територіальної 
організації влади в Україні, осно-
вними функціями місцевих дер-
жавних адміністрацій мали би 
стати: здійснення контролю за 
дотриманням надання адміні-
стративних, соціальних та інших 
послуг населенню та юридичним 
особам; координація територі-
альних органів виконавчої влади; 
нагляд за законністю в діяльності 
органів місцевого самовряду-
вання; координація всіх органів 
публічної адміністрації в умовах 
надзвичайного стану. 

Водночас проект  Закону 
України «Про внесення змін до 
Конституції України», який нада-
ється Мінрегіоном України у пу-
блічний доступ26, виключає статті 
про обласні та районні державні 
адміністрації (статті 118 та 119) і 
вводить систему представників 
Президента в регіонах та райо-
нах. Представники Президента 
виконуватимуть наглядові функції 
щодо діяльності органів місце-
вого самоврядування, забез-
печуватимуть законність їхньої 
діяльності та рішень, а також 
координуватимуть діяльність те-
риторіальних органів центральної 
влади. Декларується, що це до-
зволить ліквідувати дуалізм влади 
на місцях та чітко розподілити 
повноваження органів місцевого 

26	 	 h t t p : / / w w w. m i n re g i o n . g o v. u a /
attachments/content-attachments/3538/
Porivnyalna_tablutsya.pdf

http://decentralization.gov.ua/document

самоврядування обласного та 
районного рівня і повноваження 
органів місцевого самовряду-
вання та виконавчої гілки влади. 

Робота над документом три-
ває, і остаточний узгоджений 
текст конституційних змін (у час-
тині децентралізації влади) пла-
нується винести у парламент до 
середини 2015 р.

Урядом задекларовано, що 
подальша децентралізація влади 
передбачатиме доопрацювання 
та ухвалення низки додаткових 
законів, зокрема:

 ○ проект Закону України 
«Про місцеве само-
врядування», який має 
забезпечити реалізацію 
принципу повсюдності 
місцевого самовряду-
вання та перерозподіл 
повноважень між дер-
жавними органами 
виконавчої влади і орга-
нами місцевого само-
врядування на засадах 
субсидіарності. 

 ○ проект Закону України 
«Про внесення змін до 
деяких законодавчих ак-
тів України щодо децен-
тралізації повноважень у 
сфері архітектурно-бу-
дівельного контролю та 
удосконалення містобу-
дівного законодавства», 
що передбачає децен-
тралізацію повноважень 
з видачі дозвільних до-
кументів та спрощення 
дозвільних і погоджуваль-
них процедур у будівни-
цтві, що має призвести 
до покращення пози-
цій України у рейтингу 
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«Doing Business» за інди-
катором «Отримання 
дозволів на будівництво».

 ○ проект Закону України 
«Про муніципальну по-
ліцію», що має запро-
понувати механізми 
забезпечення реалізації 
рішень органів місце-
вого самоврядування у 
сфері забезпечення за-
конності, правопорядку, 
охорони прав і свобод 
громадянина. 

 ○ проект Закону України 
про внесення  зм ін 
до  Закону  Укра їни 
«Про вибори депута-
т і в  Верховно ї  Ради 
Автономної Республіки 
Крим, місцевих рад та 
сільських, селищних, 
міських голів», що має 
визначити новий поря-
док обрання місцевих 
рад на новій територі-
альній основі.

 ○ проекту Закону України 
«Про місцевий рефе-
рендум», що має надати 
дієвий механізм реаліза-
ції права територіальних 
громад на проведення 
місцевих референдумів 
стосовно питань місце-
вого значення. 

Орієнтири запланованих змін 
до адміністративно-територіаль-
ного устрою України включають: 

 ● 27 регіонів (АРК, 24 областей, 
м. Київ та м. Севастопіль); 
це, зокрема закріплено у 
Законі «Про засади держав-
ної регіональної політики»;

 ● близько 100 районів (замість 
наявних 490 районів);

 ● близько 1500 громад (за-
мість більш ніж десятка ти-
сяч наявних територіальних 
громад – міських, селищних 
і сільських рад)27. 

Адміністративно-територі альний 
устрій на рівні районів та терито-
ріальної громади буде змінено 
шляхом укрупнення. Механізм 
укрупнення, зокрема на рівні гро-
мад, передбачений Законом «Про 
добровільне об’єднання територі-
альних громад». 

Очікуються подальші консти-
туційні, законодавчі та інші нор-
мативно-правові ініціативи, що 
дозволяють конкретизувати ме-
ханізми та інструменти змін ад-
міністративно-територіального 
устрою України28. 

4. оцінка реформи 
місцевого 
самоврядування
Наміри Парламенту, Уряду 

і Президента провести децен-
тралізацію влади, а також втілити 
в життя реформу місцевого са-
моврядування стали предметом 
дискусії українських та зарубіж-
них експертів та політиків. 

 ● Пропозиції щодо внесен-
ня змін до Конституції 
України, запропонова-
ні П.Порошенком, отри-
мали попередню оцінку 
венеціанської комісії.

Венеціанська комісія (ВК) 
27	 Відповідно	до	Концепції	реформування	

місцевого	самоврядування	та	територіаль-
ної	організації	влади.

28	 Зокрема,	 5	 березня	 2015	 р.	 в	 Мін-
регіонбуді	 відбулося	 обговорення	 шляхів	
“Муніципальної	 консолідації	 в	 Україні”,	 у	
рамках	дискусій	стосовно	адміністративно-
територіальної	реформи.
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визнала, що у пропонованих 
П.Порошенком змінах принцип 
субсидіарності (переваги ниж-
чої ланки при прийнятті рішення) 
дотримано29. Однак ВК піддала 
критиці пункти щодо підпорядку-
вання Президентові представни-
ків держави на місцях. Відповідно 
до інформації Ю.Ганущака, 
«Відсутність в уряду ефективного 
зворотного зв’язку для проведення 
державної політики через терито-
ріальний орган виконавчої влади 
загальної юрисдикції – місцеву 
державну адміністрацію – стане 
постійним джерелом напруги 
між урядом і президентом, …
досить згадати відносини між 
цими інститутами влади у 2007-
2010 рр.»30 Посилаючись на ви-
сновок ВК, Ю.Ганущак називає 
помилковою спробу об’єднати 
посади голови представницького 
органу і виконавчого на районно-
му та обласному рівнях. 

Н а  п е р ш о м у  з а с і д а н н і 
Конституційної Комісії Президент 
підкреслив, що децентралізація 
залишається пріоритетом кон-
ституційної реформи31. 

 ● Експерти відмічають, що 
реформа місцевого са-
моврядування розпоча-
лася з прийняття змін до 
Бюджетного та Податкового 
кодексів, які мали б за-
вершити децентралізацію 
влади, визначаючи фінан-
сову основу місцевих бю-
джетів. Зокрема, на думку 
представників Асоціації 
районних та обласних рад 

29	 http://www.eurointegration.com.ua/
articles/2015/02/4/7030422/

30	 http://gazeta.zn.ua/internal/klyuch-ot-
reform-v-konstitucii-_.html

31	 http://decentralization.gov.ua/news/
item/id/239

України, до утворення ви-
конавчих органів місцевого 
самоврядування не може 
йтися про самостійність 
бюджетів місцевого само-
врядування, оскільки процес 
формування та затвер-
дження бюджетів знаходить-
ся під контролем відповідних 
місцевих державних адміні-
страцій32. 

Більше того, фахівці вказують, 
що розпочата бюджетна децен-
тралізація призводить до проти-
лежних результатів. 

 ○ Посилюється залеж-
ність місцевих бюдже-
тів від трансфертів з 
центрального бюджету. 
Прогнозують, що ново-
введення в Бюджетному 
кодекс і  спричинять 
зростання залежнос-
т і  місцевих бюдже -
тів від трансфертів із 
Державного бюджету. 
За підрахунками CASE 
Ukraine, якщо на 2014 
рік вага трансфертів 
у  доходах бюджету 
була 54,9%, то в 2015 
році вона становитиме 
61,6%. При цьому, на 
думку представників 
ВО «Батьківщина», від 
децентралізації най-
більше втратять пред-
ставники сіл, селищ та 
міст районного підпо-
рядкування, яких стиму-
люють до об’єднання 
громад шляхом пере-
важно обмеження до-

32	 h t t p : / / w w w. o b l ra d a . k h a r k o v. u a /
uk/article/tezy-do-vystupu-prezydenta-
ukrayinskoyi-asotsiatsiyi-rayonnyh-ta-
oblasnyh-rad-holovy-2688.html
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ступу до трансфертів та 
нульовим нормативом 
податку на доходи фі-
зичних осіб33. 

 ○ За розрахунками бю-
джету-2015 знижується 
рівень соціальних видат-
ків. Нові медичні та освіт-
ні субвенції гарантують 
лише мінімум на ви-
плату зарплат та оплату 
комунальних послуг, 
який навіть не досягає 
рівня 2014 року34.

 ○ Нововведення заби-
рають без належної 
компенсації стабільні 
джерела доходів і пе-
рекладають на регіони 
непрофінансовані ви-
датки під виглядом поси-
лення їхніх повноважень. 
Зокрема, нові делегова-
ні повноваження включа-
ють: передачу 800–900 
установ соціально-бю-
джетної сфери, ство-
рення місцевої міліції, 
співфінансування регі-
онами проектів ліквідації 
підприємств вугільної 
галузі, проектів у ЖКГ та 
охорони навколишньо-
го середовища, які не 
мають відповідного фі-
нансування та залежа-
тимуть від трансфертів з 
центрального бюджету. 
Водночас доходи міс-
цевих бюджетів важко 
спрогнозувати. У місце-
вих бюджетів відбираєть-
ся частина податку на 
доходи фізичних осіб 

33	 http://www.civicua.org/news/view.
html?q=2419338

34	 Там	само.

(ПДФО), який є осно-
вним стабільним дже-
релом їх наповнення, і 
пропонується натомість 
компенсація частиною 
податку на прибуток 
та введенням нових 
платежів, розмір над-
ходжень від яких поки 
неможливо точно спрог-
нозувати. Наприклад, 
запроваджений пода-
ток на майно (кварти-
ри, житлові будинки та 
інше нерухоме майно) 
на даний момент не 
можна справляти, зва-
жаючи на відсутність 
бази оподаткування, що 
не дозволяє органам 
місцевого самовря-
дування прогнозувати 
надходження цього по-
датку35.

 ○ Асоціація районних та 
обласних рад України 
вважає, що «місце-
ві органи будуть ви-
мушен і  в ідвол і кати 
ресурси місцевих бю-
джетів на видатки, які не 
забезпечені субвенцією 
з Державного бюджету». 
Зокрема, Постановою 
Кабміну від 14.01.2015 
№6 «Про деякі питан-
ня надання освітньої 
субвенції з державного 
бюджету місцевим бю-
джетам» передбачає 
«дозволити здійснюва-
ти видатки навчальних 
закладів одночасно з 
державного та місцевих 
бюджетів та/або одно-
часно з різних місцевих 

35	 Там	само.
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бюджетів». Асоціація вка-
зує, що вказана стаття 
суперечить частині дру-
гій статті 85 Бюджетного 
кодексу України, де за-
боронено здійснювати 
впродовж бюджетного 
періоду видатки на фі-
нансування бюджетних 
установ одночасно з 
різних бюджетів36.

Крім оцінок реалізації рефор-
ми місцевого самоврядування, 
експерти та політики надають 
альтеративні пропозиції, зокрема 
щодо бюджетної децентралізації. 

Згідно інформації Асоціації 
малих міст України, сільські, се-
лищні бюджети та бюджети міст 
районного значення лишаються 
найслабшими. У 71% міст ра-
йонного значення зменшився за-
гальний фонд міських бюджетів, 
у 76% міст районного значення 
зменшився бюджет розвитку, а 
у 18% міст районного значення 
бюджет розвитку відсутній вза-
галі37. Саме сільські, селищні 
бюджети та бюджети міст район-
ного значення Асоціація малих 
міст України закликає зміцнити 
у першу чергу. 

Голова Асоціації міст України 
П.Козирєв у лютому 2015 року 
пропонував заборонити переда-
чу на рівень району повноважень 
щодо фінансування культури і 
дошкільної освіти. 

На думку директора Фундації 
«Відкрите суспільство» І.Сікори, 

36	 h t t p : / / w w w. o b l ra d a . k h a r k o v. u a /
ru/article/tezy-do-vystupu-prezydenta-
ukrayinskoyi-asotsiatsiyi-rayonnyh-ta-
oblasnyh-rad-holovy-2688.html

37	 Протокол	 рішення	 розширеного	 за-
сідання	 правління	 Асоціації	 малих	 міст	
України	від	23	січня	2015	р.

за рахунок належного оподат-
кування нерухомості та землі, на 
якій вона розташована, можна 
було б знайти можливості лише 
для незначного збільшення над-
ходжень місцевих бюджетів, але 
й в разі сплати ПДФО за місцем 
ведення господарської діяльнос-
ті суб’єктом господарювання, 
надати стимул для економічної 
активності на місцях. Як вказує 
І.Сікора, на заваді виконанню 
урядового прогнозу збільшенню 
у 2-3 рази надходжень місцевих 
бюджетів стоїть невиконання обі-
цянки в частині порядку сплати 
ПДФО, корупція та брак галузе-
вих реформ38. 

У свою чергу, лідер фракції 
«Батьківщина» Ю.Тимошенко 
виступає за те, що зібрані по-
датки від оподаткування сільських 
об’єктів сплачувалися у сільські 
бюджети, а не в Київ39. 

 ● Експерти вказують на про-
блеми створення механізму 
формування територіаль-
них громад, здатних само-
стійно вирішувати питання 
розвитку своїх територій. 
Фактично Закон про до-
бровільні об’єднання те-
риторіальних громад не 
дає можливості власне 
жителям громад ініціювати 
об’єднання чи, навпаки, 
відмовитись від нього. У 
чинному Бюджетному ко-
дексі України об’єднані і 
«прості» громади розведе-
ні навіть по різних статтях: 
надходження та витрати 

38	 http://platforma-reform.org/?p=1540
39	 http://podrobnosti.org.ua/item/2139-

timoshenko-detsentralizatsiya-potribna-
shchob-kozhen-selyanin-pochav-zhiti-
krashche-inakshe-tse-ne-reforma
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бюджетів об’єднаних те-
риторіальних громад, що 
створюються згідно із за-
коном та перспективним 
планом формування тери-
торій громад, передбачені 
у статті 64, а «…сільських, 
селищних бюджетів» – у 
статті 69. Доходи, відповідно, 
теж різні, і, очевидно, що на 
користь об’єднаних громад 
їх «покладено» більше40. 

Існує ризик ліквідації найниж-
чого рівня місцевого самовряду-
вання (громади). Люди можуть не 
відчути переваги децентралізації 
на практиці: вони так само не 
матимуть права голосу щодо 
організації базових послуг у сво-
єму населеному пункті (чи районі 
міста), оскільки все буде вирішу-
ватися на рівні району (міста) 
– принаймні поки не будуть ство-
рені “об’єднані громади”. 

Експерти Ради Європи реко-
мендують крім добровільного 
об’єднання територіальних гро-
мад, впроваджувати «напівдо-
бровільні та обов’язкові форми» 
об’єднання громад, або ж «поєд-
нання усіх типів на різних етапах 
реформи»41. Також експерти 
РЄ пропонують КМУ покласти 
на обласний (або районний) 
рівень відповідальність стосовно 
об’єднання громад42. 

 ● Існують різні бачення щодо 
передачі місцевим гро-
мадам повноважень роз-
поряджатися земельними 

40	 h t t p : / / g a z e t a . d t . u a / i n t e r n a l /
reformuyemo-misceve-samovryaduvannya-
yak-u-polschi-hto-bilshe-_.html

41	 http://www.eurointegration.com.ua/
files/f/7/f7abaeb----.pdf

42	 http://www.eurointegration.com.ua/
files/f/7/f7abaeb----.pdf

ресурсами за межами на-
селених пунктів на зако-
нодавчому рівні. Депутати 
парламентської коаліції під-
тримують негайне прийняття 
закону про передачу да-
них повноважень місцевим 
радам. Однак Є.Соболєв 
(Антикорупційний комітет) 
не підтримує цю ініціати-
ву на даному етапі через 
неготовність та відсутність 
необхідних передумов (ді-
ючий відкритий земельний 
кадастр, ін.) і пропонує 
приймати відповідний за-
конопроект після виборів до 
місцевих рад у 2015 р.

Українська аграрна асоціація 
пропонує передати державні 
землі сільгосппризначення із 
розпорядження Державного 
агентства земельних ресурсів 
місцевим радам, що є поши-
реною міжнародною практикою 
розвинених країн і має сприяти 
ефективнішому використанню 
земель та наближенню адміні-
стративних послуг до їх спожи-
вачів. Як зазначають в Українській 
аграрній асоціації, в системі 
управляння державними земля-
ми склалася ситуація, при якій 
органи місцевого самовряду-
вання, з одного боку, зацікавлені 
у встановлені найкращої ціни 
оренди земельних ділянок (адже 
платня за неї спрямовується до 
місцевого бюджету), а з іншого 
боку, вони позбавлені будь-якого 
впливу на рішення щодо пере-
дачі землі в оренду. За оцінкою 
УАА, від ефективнішого розпоря-
дження землями місцеві бюдже-
ти зможуть щороку отримувати 
додатково до 1 млрд. грн43. 

43	 http://www.uagra.com.ua/
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Глава фракції «Батьківщина» 
Ю.Тимошенко пропонує по-
вернути сільській громаді право 
розпоряджатися землями запасу 
і резерву. «Наша фракція напо-
лягає на тому, щоб цю землю 
віддати сільській громаді. І вже 
на аукціоні дати право на орен-
ду тому фермеру, який дасть за 
неї більше коштів. Потім ці гроші 
підуть сільській громаді, на роз-
виток садочків, на ремонт шкіл 
і доріг – на розвиток села» – за-
явила Ю.Тимошенко. Крім того, 
з її слів, один з законопроектів, 
які пропонує «Батьківщина», до-
зволяє фермеру приватизувати 
землю, щоби прив’язати «сіль-
госпвиробника, його сім’ю до 
села, до рідної землі»44. 

Бачення експерта А.Ткачука 
таке: «Відповідно до перехідних 
положень Земельного кодексу 
України, землями у населених 
пунктах розпоряджаються органи 
місцевого самоврядування, а за 
межами населених пунктів – міс-
цеві державні адміністрації. Це 
було зроблено, аби не допустити 
розбазарювання земель органа-
ми місцевого самоврядування, 
на які держава не може настільки 
безпосередньо впливати, як на 
місцеві державні адміністрації. 
Проте такий підхід не дав пози-
тивного результату: землі навколо 
великих міст були роздані МДА 
під різні цілі, міста здебільшого 
затиснули приватною забудовою 
і позбулись значного ресурсу для 
розвитку. Великою проблемою для 
залучення інвестицій в економіку 
міст та областей стала відсутність 

44	 http://podrobnosti.org.ua/item/2139-
timoshenko-detsentralizatsiya-potribna-
shchob-kozhen-selyanin-pochav-zhiti-
krashche-inakshe-tse-ne-reforma

у містах земельних ділянок єди-
ним масивом у 15–20 га, які по-
трібні для розміщення серйозних 
виробництв. У більшості великих 
та середніх міст, у разі наявності 
(поки що) загалом достатньої кіль-
кості земельних ділянок, вони ви-
явились настільки подрібненими, 
що говорити про їх інвестиційну 
привабливість не доводиться»45. 

 ● Перспектива змін адмі-
ністративно-територі-
ального устрою викликає 
бурхливу реакцію політиків 
та експертів.

Голова депутатської фрак-
ції «Блок Петра Порошенка» 
А.Матвієнко пропонує говорити 
не про об’єднання громад, 
а про розукрупнення районів 
(на базі сьогоднішнього одного 
району створити кілька). Таким 
чином, послуги будуть наближе-
ні до людей, а базовим рівнем 
буде не об’єднана громада, а 
район. За словами А.Матвієнка, 
реформа має також перед-
бачати ефективний механізм 
об’єднання навколо мегаполісів 
навколишніх сіл в одну громаду. 
Для міста-обласного центру це 
може бути в радіусі 15-20 км. 
Всі села в цьому радіусі можуть 
представляти одну громаду. «Тоді 
ми перейдемо на дворівневу 
структуру організації – область 
та район. Між ними не буде нія-
ких проміжних ланок, – зазначив 
депутат. – Хочу наголосити, така 
реформа не знищить села. Вони 
залишаться. Залишиться голова 
села і рада. Зменшиться штат. 
Голова села увійде в керівництво 
новоствореного району», – за-
значив А.Матвієнко (30.01.2015)46. 

45	 http://www.csi.org.ua/www/wp-content/
uploads/2013/07/reg_roz-prn.pdf

46	 http://solydarnist.org/?p=8832
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Лідер фракції «Батьківщина» 
Ю . Т и м о ш е н к о  п і д т р и м у є 
об’єднання громад на добро-
вільних засадах. З її слів, у разі 
укрупнення сільських громад 
на базі понад 400 сільських ра-
йонів і понад 10000 сільських 
рад буде утворено 780 громад. 
Ю.Тимошенко виступає за збе-
реження у 2015 році фінансу-
вання сільської громади на рівні 
минулого року47. 

Інститут громадянського сус-
пільства на чолі з А.Ткачуком 
пропонує залишити трирівневу 
систему адміністративно-тери-
торіального устрою, яка могла б 
виглядати таким чином:

 ○ Базовий рівень – волость 
(або громада) – сукуп-
ність низки поселень 
навколо домінуючого 
центру разом із навко-
лишніми землями. 

 ○ Проміжний рівень – повіт 
(район). Нинішні райо-
ни мають бути укрупнені 
та приведені до більшої 
однорідності. 

 ○ Регіональний рівень – 
край (земля) – це чинні 
області. Основна функ-
ція – регіональний роз-
виток.

На думку А.Ткачука, єдиним 
суб‘єктом місцевого само-
врядування в Україні може бути 
лише волость (громада), а рівень 
повіту (району) та краю (області) 
використовується для того, аби 
виконувати повноваження, які не-
можливо чи не ефективно вико-

47	 http://podrobnosti.org.ua/item/2139-
timoshenko-detsentralizatsiya-potribna-
shchob-kozhen-selyanin-pochav-zhiti-
krashche-inakshe-tse-ne-reforma

нувати на рівні волості (громади).
Експерт Ю.Ганущак вважає 

недоцільним змінювати адміні-
стративно-територіальний устрій 
на рівні областей. Він вважає, що 
адміністративно-територіальний 
устрій має відповідати європей-
ській системі Номенклатури 
територіальних одиниць (NUTS): 
українські області можна назвати 
відповідником другого рівня цієї 
системи (NUTS-2). Ю.Ганущак 
розглядає чотири основні варіан-
ти реформування громад: 

(1) перерозподіл повноважень 
та відповідальності без укрупнен-
ня та об’єднання громад;

(2) укрупнення шляхом добро-
вільного об’єднання громад та 
розподіл функцій залежно від 
наявних договірних відносин; 

(3) укрупнення громад шляхом 
централізованого об’єднання; 

(4) розукрупнення районів до 
рівня мінімально можливого для 
виконання делегованих повно-
важень та формування громад 
навколо центрів економічного 
розвитку48.

Директор Центру правотвор-
чості УжНУ М.Савчин вважає, 
що в Україні слід підтримати 
укрупнення територіальних гро-
мад, аби укрупнені територіальні 
громади могли забезпечувати 
надання базових освітніх, кому-
нальних послуг, послуг з охо-
рони здоров’я тощо49.На думку 
М.Савчина, критично важливо, 
щоб працювали національні 

48	 Ганущак	 Ю.	 Реформа	 територіальної	
організації	влади	/	[Ю.	Ганущак	–	К.];	Швей-
царсько-український	 проект	 «Підтримка	
децентралізації	в	Україні	–	DESPRO».	–	К.:	
ТОВ	«Софія-А».	–	2013.	–	160	с.

49	 http://gazeta.dt.ua/LAW/konstituciyniy-
audit-i-konstituciyna-reforma-sanaciya-_.html
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програми вирівнювання розви-
тку громад і було впроваджено 
перерозподіл між податками на-
ціонального та місцевого рівнів.

5. Децентралізація 
та реінтеграція, 
баланс між місцевим 
та регіональним 
самоврядуванням
В умовах політичної та еко-

номічної кризи, дезорганізації 
структури управління, введення 
елементів воєнного стану, ма-
сової мобілізації зростає роль 
місцевої влади, мерів, голів сіль-
ських рад, керівників містоутво-
рюючих підприємств та бізнесу. 
Відтак, децентралізація – це не 
суб’єктивне побажання влади, 
а об’єктивно обумовлений про-
цес в Україні. Водночас політика 
децентралізації не може зводи-
тись до простого реагування на 
вимоги Росії щодо необхідності 
прийняття Україною так званої 
«федеральної Конституції». 

Наразі  взаємини по л ін і ї 
«центр – регіони» характеризу-
ються хитким балансом доцен-
трових і відцентрових тенденцій. 
Відсутність ефективної системи 
державної регіональної політики 
та моделі реінтеграції країни 
програмує зіткнення і конфлікт 
відцентрових і доцентрових сил. 
Натомість у разі загострення фі-
нансово-економічної кризи та/
або військової агресії будь-який 
локальний конфлікт в регіоні 
може легко перерости в по-
літичний клінч у взаєминах між 
центром і регіонами.

Досвід центральноєвропей-

ських країн, зокрема Словаччини, 
демонструє інтегральний під-
хід, який розглядає стратегію 
децентралізації влади та заходи 
по забезпеченню цілісності кра-
їни як дві сторони однієї медалі. 
Непродумана децентралізація 
завжди несе у собі ризик по-
літичного автономізму та регіо-
нального націоналізму. На жаль, 
задекларована владою стратегія 
децентралізації не передбачає 
запобіжників щодо посилення 
стихійної фрагментації України, 
перетягування повноважень між 
центром та регіонами. очевидно, 
що політика щодо децентраліза-
ції повинна бути доповнена роз-
робкою та прийняттям Концепції 
реінтеграції України. 

Зокрема, Концепція реінтегра-
ції повинна передбачити:

 ● Запровадження системи 
управління просторовим 
розвитком та управління на 
макрорегіональному рівні;

 ● Створення та запроваджен-
ня моделі міжрегіональної 
співпраці та кооперації об-
ластей України в межах 
нових функціональних ре-
гіонів;

 ● Подолання регіональної са-
мозамкненості та форму-
вання єдиного економічного 
простору;

 ● Розвиток міжрегіональної 
інфраструктури життєза-
безпечення та міжрегіональ-
них економічних кластерів;

 ● Формування єдиного ін-
формаційного та соціо-
культурного простору, 
мережі кластерів культур-
них індустрій та креативної 
економіки. 
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В кінцевому підсумку, саме 
політика реінтеграції покликана 
створити «корсет», який забло-
кує відцентрові тенденції, які 
об’єктивно супроводжують про-
цес децентралізації влади. 

Основною загрозою при здій-
снені політики децентралізації 
є втрата балансу, або перетя-
гування повноважень між регіо-
нальним самоврядуванням та 
самоврядуванням територіаль-
них громад. Найбільший ризик, 
який несе реформа, – це «олі-
гархічна децентралізація», яка 
означає проведення реформи 
місцевого самоврядування в ін-
тересах регіональної бюрократії, 
регіональних баронів і олігархії. 
«Олігархічна децентралізація» 
– це збільшення повноважень 
регіонального самоврядування 
в межах існуючих областей без 
симетричної передачі повно-
важень самоврядуванню міст 
і територіальним громадам. 
Важливо не допустити, щоб 
регіональне самоврядування 
стало на шлях узурпації та дикта-
ту по відношенню до місцевого 
самоврядування на рівні міст та 
селищ. 

Запобіжником проти такого 
сценарію є проведення рефор-
ми місцевого самоврядування 
у два етапи. На першому етапі 
реформи самоврядування по-
вноваження повинні отримати 
територіальні громади міст та 
селищ. Не можна забувати, що 
базою та первинною ланкою 
місцевого самоврядування є 
не регіон, а територіальна гро-
мада. І лише на другому етапі 
реформи повинно вирішуватись 
питання щодо обсягу повно-
важень, моделі та формату 

функціонування регіонального 
самоврядування в Україні. Крім 
того, бажано, щоб регіональне 
самоуправління розгорталось 
на новому адміністративно-те-
риторіальному каркасі, а не на 
основі радянського адміністра-
тивно-територіального устрою.

6. Земельний 
устрій у форматі 
функціональних регіонів
розпочата реформа місце-

вого самоврядування є по-
ловинчастою, оскільки вона не 
вирішила питання про поетапний 
перехід до нового адміністра-
тивно-територіального устрою 
держави. Повноцінна реформа 
місцевого самоврядування не 
повинна обмежуватись рефор-
мою міжбюджетних відносин та 
механічним перерозподілом 
повноважень між ОДА та викон-
комами обласних рад в межах 
існуючих областей. 

Децентралізація та рефор-
ма місцевого самоврядування 
має призвести до формування 
інтегрованих та здатних до са-
морозвитку функціональних ре-
гіонів (земель), що формуються 
за рахунок консолідації (асоціа-
ції) окремих територіальних гро-
мад, які представляють декілька 
сусідніх областей. 

Адміністративні облас-
ті Україна успадкувала від 
Радянського Союзу, однак, 
вони не відповідають вимогам 
адміністративного управлін-
ня території, формування 
умов для економічного роз-
витку, забезпечення умов 
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життєдіяльності населення 
та раціонального викорис-
тання природних ресурсів 
і охорони навколишнього 
середовища. На нашу дум-
ку, найбільш дієздатним де-
мократичним інститутом в 
Україні є інститут мерів міст 
(міських голів) та сільських го-
лів. Мери та сільські голови не 
лише мають мандат від своїх 
територіальних громад, але 
й уособлюють певний комп-
роміс та консенсус інтересів 
місцевих еліт та виборців. 
Саме місцеві громади пер-
винного рівня є тією базою 
реальної демократії при всіх 
її вадах, що забезпечує роз-
виток як демократичного 
суспільства, так і ринкової 
економіки. Важливо здійсни-
ти процес децентралізації з 
передачею частини повно-
важень місцевим громадам, 
особливо в сфері збору 
податків та формування міс-
цевих бюджетів, культури 
та освіти, мовної політики, 
комунального господар-
ства, організації судочинства, 
правопорядку, захисту націо-
нальних меншин.
Метою створення функціональ-

них регіонів (земель) є оптимізація 
системи державного управляння 
та місцевого самоврядування 
з врахуванням особливостей 
та потреб місцевих громад. 
Формування «функціональних 
регіонів» під назвою «землі» по-
винно забезпечити фундамент 
для нового регіонального само-
врядування та стати проміжною 
ланкою між системою місцевого 
самоврядування та системою 
державного управління. 

Така система не передбачає 
федералізацію, створення та 
розвиток регіональних ідентич-
ностей. Функціональні регіони 
(землі) не можуть проводити ре-
ферендуми щодо самовизна-
чення або вихід із складу держави. 
Перехід України у перспективі до 
2-х палатного парламенту має 
забезпечити представництво ін-
тересів функціональних регіонів 
(земель) у вищому законодавчо-
му органі влади. 

У перспективі місцеві громади 
та центральні органи державної 
влади зможуть делегувати новим 
функціональним регіонам (зем-
лям) частину повноважень, якими 
вони зможуть краще управляти:

 ● економічний та просторо-
вий розвиток;

 ● організація судочинства;
 ● освіта та культура;
 ● використання регіональних 

мов;
 ● національні меншини;
 ● прикордонне економічне і 

культурне співробітництво;
 ● умови господарської діяль-

ності (за виключенням стра-
тегічних галузей економіки);

 ● землекористування.
У компетенції місцевої (муніци-

пальної) влади доцільно залишити:
 ● комунальне господарство;
 ● охорона правопорядку. 

Функціональні регіони (землі) 
самі зможуть розробляти плани 
стратегічного розвитку в рамках 
країни, зберігаючи культурні та 
інші традиції, визначаючи еконо-
мічну специфіку та пріоритети. 
Ми пропонуємо починати цю 
роботу знизу, створюючи в кож-
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ній області і на міжобласному 
рівні групи з місцевих експертів 
і депутатів з розробки програм 
поетапного формування функ-
ціональних регіонів (земель): 
економічний та просторовий 
розвиток, генеральне планування 
територій, модернізація інфра-
структури життєзабезпечення, 
яка має міжобласне значення, 
розвиток кооперації та інтеграції 
між областями України як основи 
майбутніх функціональних регіо-
нів (земель) тощо.

Економічні основи самовря-
дування також визначені діючим 
основним законом держави. 
Відповідно до статті 142 Конституції 
України, «матеріальною і фінан-
совою основою місцевого само-
врядування є рухоме і нерухоме 
майно, доходи місцевих бюдже-
тів, інші кошти, земля, природні 
ресурси, що є у власності тери-
торіальних громад сіл, селищ, 
міст…, а також об’єкти їхньої 
спільної власності, що пере-
бувають в управлінні районних 
і обласних рад. Територіальні 
громади сіл, селищ і міст можуть 
об’єднувати на договірних заса-
дах об’єкти комунальної влас-
ності, а також кошти бюджетів для 
виконання спільних проектів або 
для спільного фінансування…» 

Формування нових функціо-
нальних регіонів та земельного 
устрою України повинно мати 
еволюційний характер на основі 
балансу інтересів територіальної 
цілісності і національної єдності 
країни, місцевих громад та на-
ціональних меншин, відповідно 
до стандартів формування регі-
ональної політики Європейського 
Союзу. Доцільно здійснити ад-
міністративно-територіальну 

реформу, суть якої полягає у 
децентралізації, підвищенні ролі 
місцевих громад і добровільне 
поєднання їх у функціональні ре-
гіони (землі) – нові територіальні 
одиниці, які враховують традиції 
та звички, торговельні зв’язки та 
транспортну інфраструктуру, 
спеціалізацію господарства та 
мовні і культурні особливості. 

7. варіанти нового 
земельного устрою
Науковою основою для ви-

значення земель як об’єднань 
територіальних громад є аналіз 
наступних чинників: 

 ● перебування в межах дер-
жавних утворень протягом 
тривалого часу;

 ● традиційні історико-геогра-
фічні області, які визначають-
ся на основі особливостей 
перебування в межах дер-
жавних або автономних 
утворень, системи тради-
ційного природокористу-
вання, архітектури, побуту та 
діалекту української мови;

 ● природні ландшафти;
 ● окремі етнічні групи україн-

ського народу;
 ● етнічні території компактно-

го проживання автохтонного 
неукраїнського населення;

 ● гірничопромислові райони 
та міські агломерації;

 ● економічні райони України;
 ● автомобільні, залізничні, річ-

кові та морські транспортні 
комунікації.

Серед науковців існує декіль-
ка варіантів виділення певних 
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функціональних регіонів України. 
Всі вони ґрунтуються на основі 
економічного, історичного та ет-
нографічного районувань. 

Економічне районування 
України (рис.1) на початку ХХI 
століття набуло усталеної форми 
і ввійшло до шкільних підручників. 

В радянській традиці ї  три 
економічні райони (Донецько-
Придніпровський, Південно-
Західний та Західний) були 
розділені за існуючими межами 
адміністративних областей відпо-
відно до основних типів господар-
ської спеціалізації. Головна увага 
приділялася типу промисловості 

рис.1. Економічні райони України

Джерело:	 Масляк	 П.О.,	 Шищенко	 П.Г.	 Географія	 України	 (Пробний	 підруч.	 для	 8-9	 кл.	
серед,	шк.)	//	Зодіак.	–	ЕКО.–	К.,	1996.	–	С.267

та сільського господарства. 
На жаль, транспортна інфра-
структура, особливості міграції 
населення, сфера послуг, бан-
ківський сектор та інформаційні 
технології було враховано незна-
чною мірою. Необхідно зазна-
чити, що поділ на функціональні 

регіони на основі економічних 
районів є неефективним.

Визначення чітких меж істо-
ричних (рис. 2) та етнічних (рис. 
3) територій є питанням досить 
спірним, але визначення осно-
вних ареалів населення, що 
принципово відрізняються за ти-
пом традиційного господарства, 
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одягу, діалектів, переважаючими 
релігійними уподобаннями, три-
валим переобуваннями в межах 
державних утворень та іншими 
показниками різні автори виді-
ляють декілька основних регіонів 
або земель (Полісся, Волинь, 
Галичина, Буковина, Закарпаття). 

Якщо стосовно  Под ілля , 
Слобожанщини та Середньої 
Наддніпрянщини серед екс-
пертів є консенсус, то щодо 
інших територій дискусії продо-
вжуються (рис. 4). Втім можна 
визначити Буджак та Бессарабію, 
Таврію, Донщину, Запоріжжя, 
Причорномор’я. Більшість насе-

рис. 2. Історичні землі України

Джерело:	Історико-географічне	районування	України	http://etnoua.info/rajonuvannja/

лення проживає в містах, тому 
ареали історичних та етногра-
фічних земель не можуть стати 
взірцем для функціонального 
районування території.

За допомогою синтезу харак-
теристик окремих територіальних 
громад (в т.ч. політичних, природ-

них, господарських, історичних, 
культурних та мовних особли-
востей) розроблено пропозиції 
щодо реформування земельного 
устрою України на основі добро-
вільного об’єднання місцевих 
громад без укладання федера-
тивної угоди – формування функ-
ціональних регіонів (земель).
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рис. 3. Етнографічні землі України

рис. 4. Історико-етнографічна карта України

Джерело:	Етнографічне	районування	України	http://etnoua.info/rajonuvannja/

Джерело:	Київщина:	Географічний	атлас:	Моя	мала	Батьківщина,	К.:	Мапа,	2006.	–	24с.
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7.1. Функціональні регіони 
(землі) України. Модель 1
Запропонована схема ра-

йонування дозволяє визначити 
групу функціональних регіонів, 
які є відносно внутрішньо одно-
рідними за багатьма параме-
трами (природно-ресурсними, 
соціальними, економічними), а в 
їх межах спостерігаються щільні 
постійні внутрішньо системні 
зв’язки. Такі зв’язки простежуються 
як між населеними пунктами, так 
і через інфраструктурні та вироб-
ничі зв’язки між промисловістю, 
агрокомплексом та сферою 
обслуговування. 

Запропоноване районування 
забезпечує виявлення об’єктивно 
існуючих природно-господар-
ських територіальних систем, 
що складаються з трьох функ-
ціональних взаємозалежних та 
взаємопов’язаних блоків: при-
родно-ресурсного, соціального 
та економічного. 

Виявлені у процесі дослідження 
функціональні регіони в своїх 
межах пов’язані автомобільними 
та залізничними шляхами, трубо-
проводами та лініями електропе-
редач, тут відбувається процеси 
маятникової трудової міграції та 
промислової кооперації. Кожна 
з визначених одиниць району-
вання відрізняється внутрішньою 
самобутністю, особливостями 
культури, побутових традицій, 
діалектів української мови та 
наявністю етнічних груп, що по-
стійно використовують інші мови, 
релігійною приналежністю, істо-
ричною пам’яттю.

Перелік функціональних регі-
онів (земель) України відповідно 
до моделі 1:

1. Київська земля – столиця 
Київ (Київська область, більша 
частина Чернігівської, Черкаської 
та Житомирської областей, пів-
ніч Кіровоградської області), 
фактично – це Центральний 
макрорегіон. Земля є державо-
утворюючою з часів Київської Русі.

2. Слобожанська земля – сто-
лиця харків (Сумська, Харківська 
області, північ Луганської об-
ласті, захід Полтавської області, 
північ Донецької області, північ 
Луганської області).

3 .  Н а д д н і п р я н щ и н а , 
Дн іпровська земля  –  сто -
л и ц я  Д н і п р о п е т р о в с ь к 
(Дніпропетровська область, за-
хід Кіровоградської області, час-
тини Полтавської, Херсонської, 
Миколаївської та Запорізької 
областей).

4. чорноморська земля – сто-
лиця одеса (південь Одеської 
області, південь Миколаївської та 
Херсонської областей).

5. Дністровсько-Бузька земля 
– столиця вінниця (Вінницька об-
ласть, захід Кіровоградської об-
ласті, схід Чернівецької області, 
південь Тернопільської області, 
Хмельницька область, південь 
Житомирської області, захід 
Черкаської області).

6. галицька земля – столи-
ця львів  (Льв івська,  І вано-
Франківська, Тернопільська 
області).

7. Таврійська земля – столиця 
херсон (південь Херсонської 
області, південь Запорізької об-
ласті, південь Донецької області 
та Крим).

8. Карпатська земля – столиця 
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Ужгород (Закарпатська об-
ласть, гірські частини Львівської, 
Івано-Франківської областей, 
Чернівецька область).

9. волинська земля – столи-
ця луцьк (південь Волинської 
т а  Р і в н е н с ь к о ї  о б л а с т е й , 
Житомирська область, північ 
Хмельницької області).

10. Донбаська земля – столиця 
Донецьк (південь Донецької об-
ласті, південь Луганської області та 
захід Дніпропетровської області).

7.2. Функціональні регіони 
(землі) України. Модель 2
В основу Моделі 2 земельного 

устрою покладено принцип ре-
інтеграції України. Друга модель 
виходить із того, що стратегічною 
ціллю є формування та інституалі-
зація Центрального макрорегіону 
(Київська, Черкаська, Вінницька, 
Кіровоградська та Хмельницька 
області), який покликаний ви-
конувати функцію політичного, 
економічного, історичного та 

рис. 5. Функціональні регіони (землі) України. Модель 1

 Джерело: авторська карта-схема
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соціокультурного «ядра» країни. 
Створення Центрального (№1), 
«регіону-ядра» дає старт та від-
правну точку для структурування 
інших функціональних регіонів-зе-
мель: Дніпровський (№2), Таврія-
Крим (№3), Південно-Західний 
(№4), Західний (№5), Північне 
Лівобережжя (№6), Поліський 
(№7), Східний (№8), формування 
яких підпорядковано завданням 
забезпечення самодостатності, 
взаємодоповнення та забезпе-
чення цілісності країни. 

 ● вирішити питання з рефор-
муванням адміністративно-
територіальної структури 
державного управління та 
місцевого самоврядування 
із перерозподілом відпо-
відальності та бюджетами 
між центром, регіонами 
та місцевими громада-
ми відповідно до принци-
пів, законів та практики 
Європейського Союзу; 

 ● сприяти розвитку економіки 
в межах функціональних 

рис. 6. Функціональні регіони (землі) України. Модель 2

	Джерело:	авторська	карто-схема

Отже, можемо зробити висно-
вок, що об’єднання місцевих 
громад в функціональні регіони 
дозволить: 

 ● зберегти та відновити тери-
торію єдиної України; 

регіонів, які характеризують-
ся більш однорідним типом 
природно-ресурсного по-
тенціалу, подібними систе-
мами землекористування, 
зумовленими природно-
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кліматичними чинниками 
та традиціями, розвитку 
промисловості та сфери 
обслуговування; 

 ● зменшити соціальне на-
пруження, перевести ви-
рішення вирішити інтереси 
різних соціальних, етнічних, 
релігійних, культурних, про-
фесійних груп населення 
на рівень функціональних 
регіонів;

 ● зберегти природне та куль-
турне середовище, від-
творювати та розвивати 
людський та природний 
потенціал України.

8. розвиток муніципальної 
економіки: стратегічні 
пріоритети та 
інструменти реалізації
Відповідно до європейського 

досвіду державне управління 
регіональним розвитком країн-
членів ЄС організовано на трьох 
рівнях: держава – регіон – грома-
да. Кожен рівень має виборних 
посадових осіб, визначені права, 
обов’язки та зобов’язання. Україні 
доцільно враховувати цей досвід. 
З огляду на слабкість самовряд-
них інститутів, на першому етапі 
реалізації комплексної програ-
ми реформ – етапі розробки 
нормативних актів та опанування 
методами та інструментами 
самоврядування – органи міс-
цевого самоврядування (ОМС) 
зберігатимуть «двоїсту» природу: з 
одного боку, вони виконуватимуть 
функції державного управління, а з 
іншого – функціонуватимуть як від-
носно самостійні представницькі 

органи самоврядування (місцеве 
і регіональне). На другому етапі 
відбуватиметься зміцнення само-
врядування, посилення ролі само-
врядної функції місцевої влади, 
здійснюватиметься передача 
більш широких повноважень до 
місцевих та регіональних органів 
самоврядування із мінімізацією 
функцій державного управління, 
що концентруватиметься в цен-
тральних органах влади.

Таким чином, розвиток муніци-
пальної економіки в Україні має 
стати центральним елементом 
і метою здійснення економічних 
реформ та політики децентралі-
зації. Можемо стверджувати, що 
реформу самоврядування тільки 
тоді можна вважати успішною, 
коли місцеві громади отрима-
ють всю повноту відповідальності 
та матимуть виключні права у 
здійсненні політики економічного 
розвитку територій. Таким чином 
муніципальна економіка не тіль-
ки надасть більше можливостей 
територіальним громадам у ви-
борі інструментів для вирішення 
завдань місцевого розвитку, але 
і забезпечуватиме сталий розви-
ток української держави.

8.1. цільові орієнтири 
та принципи політики 
економічного розвитку 
території
Економічні ініціативи щодо регі-

онального розвитку мають стати 
одним з найважливіших компо-
нентів державної політики еконо-
мічних реформ. Відтак, органи 
самоврядування здійснюватимуть 
весь комплекс політик, що сти-
мулюватимуть економічний роз-
виток територій: від державного 
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сприяння існуючих видів бізнесу до 
промотування принципово нових 
видів економічної активності у ви-
робництві та сфері послуг.

1. Нормативне закріплення 
виключних прав та зон відпові-
дальності оМС. Основні сфери 
відповідальності органів місцево-
го самоврядування мають вклю-
чати: територіальне планування, 
регіональний розвиток, соціаль-
ну сферу, регіональні дороги, 
об’єкти культури та участь в ци-
вільній обороні.

2. Запровадження програмно-
цільового підходу у діяльності ор-
ганів самоврядування, зокрема, 
середньо-термінові плани соці-
ально-економічного розвитку на 
муніципальному рівні. Діяльність 
органів самоврядування до-
цільно зосередити на розробці 
спеціальних заходів і програм, 
спрямованих на стимулювання 
місцевого економічного розви-
тку з урахуванням особливостей 
конкретних територій.

3. З метою досягнення пріори-
тетів сталого економічного роз-
витку територій сконцентрувати 
діяльність ОМС на наступних на-
прямках: 

 ● залучення інвестицій на те-
риторію; 

 ● підтримка діючих підпри-
ємців; 

 ● підтримка підприємців-по-
чатківців;

 ● розвиток конкретних сек-
торів.

4. Запровадити систему оцінки 
реалізації політики економічного 
розвитку територій. Ключовими 
критеріями оцінки роботи орга-
нів місцевого самоврядування 

мають стати показники ефек-
тивності управління економічним 
розвитком.

5. Забезпечити фінансову са-
модостатність ОМС. Органи 
місцевого самоврядування пови-
нні бути реально самостійними 
у виборі засобів і програм для 
економічного розвитку, маючи 
в наявності широкий інструмен-
тарій і володіючи необхідними 
знаннями та навичками. 

Політики місцевого (муніци-
пального) економічного роз-
витку в Україні в однаковій мірі 
мають бути реакцією на еко-
номічні реформи та відповіддю 
на процеси децентралізації, 
що надають більше можли-
востей в підборі інструментів у 
вирішенні локальних проблем. 
Органам самоврядування 
необхідно почати здійснювати 
принципово нові види діяль-
ності, мета яких полягатиме 
виключно у стимулюванні еко-
номічної активності в своїх 
регіонах. Наприклад, для ре-
алізації політики розвитку кон-
кретних секторів (з прихованим 
внутрішнім потенціалом, але 
потенційно високим попитом 
з боку споживачів продукції) 
органи місцевого самовря-
дування мають забезпечити 
підвищення ефективності ви-
користання ресурсів з точки 
зору виробництва кінцевої про-
дукції; розробку та реалізацію 
стратегій розвитку туризму; 
визначення пріоритетних галу-
зей промисловості; підтримку 
малого та середнього бізнесу 
в сферах з високим рівнем 
доданої вартості, зокрема, у 
сфері послуг тощо. 

Органам 
самоврядування 

необхідно почати 
здійснювати 

принципово нові 
види діяльності.
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8.2. Матриця програмно-цільового підходу щодо реалізації пріоритетів економічного 
розвитку територій
Таблиця 1. види та інструменти економічної політики на місцевому рівні 

Напрямок Інструменти вирішення завдань/досягнення мети
Залучення ін-
вестицій

• розробка регіональної / місцевої стратегії економічного розвитку з акцентом на 
можливостях для інвестування;
• створення нових науково-технологічних парків (greenfield projects); 
• аналіз можливостей існуючих виробничих об’єктів з метою залучення інвестицій; 
• ліквідація територій з підвищеним екологічним навантаженням, сприяння в залученні 
інвестицій підприємствами, розташованими на цих територіях (brownfield projects);
• сприяння створенню регіональних (міжрегіональних) інвестиційних та страхових 
компаній, муніципальних банків тощо.

Підтримка під-
п р и є м н и ц ь -
кої активності 
та створення 
сприятливого 
ділового се -
редовища

• підтримка прискореної реструктуризації малих і середніх підприємств (МСП); 
• підтримка розвитку та диверсифікації економічної діяльності та створення нових 
робочих місць;
• створення промислових парків; 
• сприяння розвитку освіти в галузі маркетингу для менеджерів малого та середньо-
го бізнесу; 
• підтримка розвитку сфери послуг для малого та середнього бізнесу; 
• підтримка регіональних підприємницьких об’єднань і фондів;
• створення технологічно-випробувальних центрів для підвищення якості продукції 
малого та середнього бізнесу;
• підтримка транскордонного ділового співробітництва;
• створення бізнес-інкубаторів та управління ними; 
• формування експертних та консультативних центрів; 
• створення та підтримка центрів першого контакту для розповсюдження інформації 
та допомоги в розробці проектів, які можуть бути подані для отримання МСП фінан-
сування в національних та міжнародних фондах тощо.

Розвиток пер-
с п е к т и в н и х 
секторів

• підвищення ефективності використання ресурсів з точки зору виробництва кінцевої 
продукції;
• розробка стратегії розвитку туризму; 
• підтримка створення туристичних центрів і служб; 
• створення умов для екологічного та сільського туризму;
• проведення кластерного аналізу територій з метою визначення пріоритетних га-
лузей промисловості; 
• підтримка малого та середнього бізнесу в сферах з високим рівнем доданої 
вартості, зокрема, у сфері послуг. 

М і ж г а л у з е в і 
проблеми

• поліпшення якості регіональних і міських маркетингових стратегій; 
• реконструкція та розширення технічної інфраструктури, що безпосередньо або 
опосередковано обслуговує підприємців;
• підтримка рекламної діяльності, в тому числі сприяння розвитку МСП; 
• створення та встановлення інформаційних систем; 
• вирішення проблем, пов’язаних з розміщенням підприємств і фірм; 
• розробка та оновлення прогнозів економічного і ринкового розвитку; 
• розвиток місцевої чи регіональної освітньої мережі, що відповідає поточному та 
очікуваному попиту на ринку праці;
• розвиток інструментів навчання «протягом життя» в якості інструменту для поліпшення 
кваліфікації робочої сили та її адаптації до мінливих ринкових умов; 
• підтримка інновацій, знань і прикладних досліджень.



Політичні трансформації

178

Частина 4

З метою створення стратегіч-
них рамок та умов для фокусу-
вання на конкретному завданні 
необхідно запровадити серед-
ньострокові плани соціально-
економічного розвитку. Ці плани 
матимуть середньостроковий 
характер (4-5 років), в якості ці-
льових завдань ними визначати-
муться чотири види політики, що 
проводиться на місцевому (му-
ніципальному) рівні: залучення 
інвестицій на територію; підтрим-
ка діючих підприємців, підтримка 
підприємців-початківців, розвиток 
конкретних секторів.

Відповідно для підтримки на-
мічених планових завдань те-
риторіальне самоврядування 
(муніципалітет) готує перелік 
нормативних актів, зокрема: фі-
нансових; щодо відведення тери-
торій; маркетингових; з розвитку 
або створення відповідної інфра-
структури; надання спеціальних 
консультаційних послуг в сфері 
інформаційних (комунікаційних) 
технологій.

9. Закордонний досвід 
щодо інструментів 
стимулювання 
муніципальної економіки

9.1. Комунальні банки, 
кредитні спілки та 
будівельні товариства
У європейських країнах створе-

но широкі можливості для поси-
лення економічної спроможності 
місцевих громад. Розгалужена 
мережа фінансових компаній 
працює на ринкових засадах, 
проте реалізує пріоритети міс-

цевих громад, сприяє діяльності 
муніципалітетів у реалізації цілей 
їхньої сфери відповідальності.

Так, у Великій Британії кому-
нальні банки, кредитні спілки та 
будівельні товариства обслуго-
вують інтереси територіальних 
громад та націлені на вирішення 
проблем економічного розвитку 
територій. 

Комунальні банки (community 
banks) та кредитні спілки (credit 
unions) вкладають кошти на-
самперед у місцеві проекти, 
що покликані сприяти розвитку 
місцевої громади. Увійти до 
кредитної спілки може лише 
той, хто проживає на певній 
території (або належить до пев-
ної професійної групи, якщо 
кредитна спілка побудована за 
такою ознакою)50.У комунальних 
банках та кредитних спілках від-
сотки для кредитів та депозитів є 
більш привабливими, ніж у наці-
ональних та міжнародних банках 
Великої Британії. Якщо кредитна 
спілка збанкротувала, її клієнти 
отримують компенсацію, відпо-
відно до Компенсаційної схе-
ми фінансових послуг Великої 
Британії51. 

Будівельні товариства (building 
societies) теж активно працюють 
із територіальними громадами52.
Наприклад, Будівельне товари-
ство міста Бат спонсорує роботу 
місцевих шкіл та локальні фес-
тивалі. Будівельне товариство 
Камбрії (Північна Англія) що-
річно вкладає кошти у місцеві 

50	 http://www.telegraph.co.uk/finance/
personalfinance/savings/10564255/Forget-
banks-and-join-credit-unions-middle-
classes-urged.html

51	 http://www.communitybanking.org.uk/
52	 www.bsa.org.ua

З метою створення 
стратегічних 
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розвитку.
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ініціативи, школи та волонтерські 
організації. 

Ключова відмінність будівельних 
товариств від банків полягає в 
тому, що банки – це компанії, 
якими володіють і управляють їхні 
власники. Тоді як будівельні то-
вариства – це не компанії, вони 
не мають зовнішніх власників (і 
не сплачують їм дивідендів). Це 
дозволяє пропонувати дешевші 
кредити для купівлі чи будівництва 
житла і водночас вищі відсотки 
для депозитів. Інша відмінність 
від банків полягає в тому, що у 
структурі фонду будівельного 
товариства залучення коштів з 
грошового ринку (мається на 
увазі короткострокових залу-
чень – строком до одного року) 
не може перевищувати 50%. 
Частіше за все будівельні компа-
нії залучають близько 30% коштів з 
грошового ринку.

9.2. Міжмуніципальне 
співробітництво
Оскільки міжрегіональне спів-

робітництво виконує функцію 
забезпечення акумуляції засобів 
та організаційної спроможності 
ОМС, ЄС заохочує муніципалі-
тети до створення спеціальних 
інститутів задля досягнення спіль-
них цілей розвитку. 

Так, у Румунії є досвід міжмуні-
ципального співробітництва задля 
розвитку туристичної інфраструк-
тури та інфраструктури аварій-
но-рятувальних служб. Зокрема, 
цікавим є приклад співпраці міс-
та Хорезу – адміністративного та 
економічного центру відповідного 
регіону – із чотирма сусідніми 
муніципалітетами. П’ять муні-
ципалітетів прагнули спільними 

зусиллями реалізовувати проекти 
(в тому числі – проекти місцевого 
розвитку), які вони були нездатні 
реалізувати власними силами. 
Таким великим проектом був, 
зокрема, розвиток туризму. 

Задля покращення міжмуніци-
пальної співпраці у туристичній 
сфері органи місцевого само-
врядування м.Хорезу та сусідніх 
муніципалітетів зареєстрували 
громадську організацію (Horezu 
Depression Association) (у 2005 
році). Першопочаткова концеп-
ція міжмуніципального співробіт-
ництва була розроблена у 1994 
році. Вона ґрунтувалася на відпо-
відному французькому досвіді, 
який досліджувала Румунська 
Асоціація міст та неурядова ор-
ганізація «Фундація партнерів з 
місцевого розвитку». 

Процес та результати роботи 
Асоціації є предметом моніто-
рингу та контролю з боку кож-
ного муніципалітету-учасника. 
Щорічний фінансовий та пред-
метний звіт по роботі Асоціації 
дозволяє регулярно оцінювати 
ефективність її роботи. 

Позитивним результатом між-
муніципального співробітництва 
стала поява більшої кількість 
малих готелів у муніципалітетах-
учасниках, вища якість допо-
моги туристам у надзвичайних 
ситуаціях та стрімке поширення 
реклами про туристичні послуги 
регіону. Це стимулювало розви-
ток туризму та підвищило якість 
життя територіальних громад 
регіону53.

53	 http://managementjournal.usamv.ro/
pdf/vol.XIII/Art16.pdf
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9.3. Транскордонне 
співробітництво 
муніципалітетів 
У країнах ЄС має місце тран-

скордонне співробітництво му-
ніципалітетів, зокрема у рамках 
єврорегіонів, Європейських 
угруповань територіального 
співробітництва, Об’єднань єв-
рорегіонального співробітництва. 

Формат єврорегіону дозволяє 
місцевим органам влади при-
кордонних територій за згодою 
центральних органів державної 
влади і спільно з бізнесом та 
громадськими організаціями 
впроваджувати проекти соціально-еко-
номічного та іншого характеру54. 
З  2 0 0 6  р .  ф у н к ц і о н у ю т ь 
Європейські угруповання терито-
ріального співробіт ництва55, які є 
набагато меншими за єврорегіо-
ни, мають статус юридичної особи 
і включають до свого складу тери-
торії як мінімум двох держав-членів 
ЄС (території країни – не членів ЄС 
можуть долучатися тільки, якщо це 
дозволяє їх національне законо-
давство). Такий формат дозволяє 
успішно реалізовувати такі спільні 
проекти, як: побудова шпиталів, 
мостів, шкіл, ліній транспортного 
сполучення56.Відповідні приклади57:

 ● Побудова транскордонного 
шпиталю на французь-
ко-іспанському кордоні. 
Шпиталь може приймати 
одночасно 71 пацієнта, об-
слуговувати 30 000 жителів з 

54	 http://www.niss.gov.ua/articles/1236/
55	 Регламент	 Європейського	 Парла-

менту	 та	 Ради	 Європи	 №	 1082/2006	 про	
Європейські	угруповання	територіального	
співробітництва	від	5	липня	2006	року.

56	 	http://eep.org.ua/files/MR_NewForms.pdf
57	 http://municipal.gov.ua/articles/show/

article/4

провінцій Хірона та Ллейда 
в Іспанії та Капсір у Франції. 

 ● Побудова рибопідйомника 
та двох мостів через річку 
Іполі (ЄУТС Істер-Гранум 
на угорсько-словацькому 
кордоні),

 ● Створення коридору охоро-
ни навколишнього середо-
вища вздовж ріки Тамега та 
транскордонних мистець-
ких шкіл (ЄУТС Шавез-Верін 
на іспансько-португаль-
ському кордоні).

 ● Вирішення проблемних пи-
тань у зоні р. Есп’єр, які ви-
никають через часті повені 
в регіоні та побудова нових 
тринадцяти ліній автобус-
ного сполучення в рамках 
ЄУТС Ліль-Кортрійк-Турнай 
на французько-бельгійсько-
му кордоні.

Об’єднання єврорегіональ-
ного співробітництва функціо-
нують з 2009 року. Подібно до 
Європейських угруповань тери-
торіального співробітництва, вони 
є юридичними особами, але 
долучатися до їх роботи можуть 
країни, що не входять до ЄС, але 
є учасниками Ради Європи і ра-
тифікували Рамкову конвенцію 
та додаткові протоколи до неї58.

9.4. розвиток фондового 
ринку муніципальних цінних 
паперів як інструмент 
залучення коштів у 
розвиток територій 
Муніципальні цінні папери 

випускаються місцевими орга-
нами влади з метою мобілізації 
коштів для виконання місцевих 

58	 http://www.niss.gov.ua/articles/1236/
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програм, зв’язаних з об’єктами 
громадського користування.

У країнах Центрально-Східної 
Європи, зокрема у Латвії, Естонії, 
Литви, Угорщині, Польщі та 
Румунії, інвестиції у місцевий 
розвиток – місцеві інвестиційні 
програми – часто фінансуються 
за рахунок випуску муніципаль-
них цінних паперів59.За рахунок 
емісії муніципальних цінних 
паперів формується до 10-15% 
доходів місцевих бюджетів країн 
ЦСЄ60.Муніципальні запозичення 
можуть спрямовуватися лише 
на інвестування, зокрема у 
будівництво об’єктів соціальної 
інфраструктури.

Регламентацію, контроль за 
використанням і спрямуванням 
коштів, отриманих за рахунок 
емісії муніципальних облігацій, 
здійснює центральний уряд. 
Національне законодавство об-
межує відносну частину витрат 
на обслуговування боргу у за-
гальній сумі комунальних витрат, 
а також визначає квоту на загаль-
ний розмір боргу у порівнянні з 
валовим обсягом комунального 
бюджету.

9.4. Управління місцевим 
боргом 
Досвід Швеції
Управління місцевим боргом 

Швеції закріплено спеціальним 
законом (1998 р.), відповідно до 
якого, (а) дефіцит місцевого 
бюджету має бути покритий 
упродовж найближчих 3-4 років; 
(б) чітко встановлено джерела 

59	 	http://unpan1.un.org/intradoc/groups/
public/documents/nispacee/unpan025602.
pdf

60	 http://www.niss.gov.ua/articles/1131/

фінансування поточних витрат у 
випадку виникнення бюджетного 
дефіциту. Наприклад, доходи від 
продажу державних активів не 
можуть бути використані для по-
криття поточних витрат, а мають 
бути спрямовані на фінансу-
вання довгострокових проектів 
або на амортизацію активів, що 
знаходяться на балансі муніци-
палітету61. 

Досвід Німеччини
У Німеччині питання, пов’язані 

з управлінням боргом, визнача-
ються конституцією відповідного 
регіону (землі). При цьому що-
річні запозичення регіонів обме-
жені Федеральною Конституцією 
та регіональним законом про 
бюджет. Фактично всі бюджетні 
закони регіонів базуються на фе-
деральному законі про бюджет. 

Політика управління боргом 
місцевих спільнот знаходиться 
під контролем регіонів: кожен 
регіон встановлює власні реко-
мендації і регулюючі обмеження 
щодо управління місцевими бю-
джетами. Регіональні закони об-
межують частку боргу в доходах 
місцевих бюджетів, обмежують 
залучення короткострокових за-
позичень, використання дерива-
тивів тощо62. 

Досвід Іспанії
Національна законодавча сис-

тема Іспанії встановлює єдині 
правила обліку для всіх субна-
ціональних утворень, визначає 
обмеження на обсяг боргового 
навантаження і гарантій. З 2003 
р. національні законодавчі ви-
моги щодо фінансової стійкості 

61	 http://www.government.se/sb/d/574
62	 ht tp://www.bmjv.de/DE/Serv ice/

Broschueren/_node.html
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субнаціональних утворень по-
силюються: субнаціональним 
утворенням не дозволяється збіль-
шувати обсяг боргу. Залучення 
запозичень дозволяється тільки з 
метою заміщення погашеного 
боргу за тієї умови, щоб загаль-
ний борговий рівень залишався 
як мінімум незмінним63.

Досвід Італії
В ідпов ідно до І тал ійсько ї 

Конституції та законодавства, 
центральному уряду забороне-
но гарантувати борг регіонів і 
місцевої влади. Конституція об-
межує цілі залучення запозичень 
капітальними інвестиціями, хоча 
місцева влада може покривати 
за їх рахунок деякі позабалан-
сові капітальні операції. Також 
встановлено обмеження на об-
сяг боргових платежів. Місцева 
влада може залучати коротко-
строкові запозичення на покриття 
тимчасової недостатності ліквід-
ності (в межах 25% своїх поточних 
доходів). Регіонам заборонено 
вдаватися до запозичень на 
короткі терміни. Крім того, всім 
субнаціональним утворенням на 
центральному рівні встановлю-
ються обмеження щодо вартості 
залучених запозичень64.

Податкові стимули для розвитку 
сільського та зеленого туризму

Податкові стимули для розвитку 
сільського та зеленого туризму у 
країнах ЄС встановлюються на 
національному рівні65.Країни ЄС 
стимулюють розвиток сільського 
та зеленого туризму завдяки 
зменшенню податків у туристич-

63	 ht tp://www.mjust ic ia.gob.es/cs/
Satellite/Portal/es/inicio

64	 http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1.wp
65	 h t t p s : / / w w w . e c o t o u r i s m . o r g /

ecodestinations-europe

ному бізнесі66.Якщо стандартний 
ПДВ складає 25%, то у туристичній 
галузі в ЄС він часто знижується 
на більш, ніж 5-10%:

 ● У Болгарії у 2010-2012 рр. ді-
яли знижені ставки податків 
на туристичні послуги.

 ● Якщо інвестори у сфері 
туризму в Румунії сплачують 
24% ПДВ і 16% податок на 
прибуток; то у Болгарії 20% 
ПДВ і 10% податку на при-
буток.

 ● До кінця 2013 року в Ірландії 
діяв знижений ПДВ (9%) на 
усі туристичні послуги, в 
т. ч. на сільський зелений 
туризм. 

 ● В Угорщині селяни звільнені 
від ПДВ на «готелі» до 10 
ліжок і отримують субсидії, 
кредити тощо від держави 
через Державний фонд 
розвитку туризму.

 ● У Польщі туристичні послуги 
в селі не вважаються підпри-
ємництвом і не потребують 
сплати ПДВ, якщо відповідні 
сільські садиби не перебіль-
шують площі у 5 кімнат для 
проживання. 

 ● В Австрії близько 10% сіль-
ських господарств надають 
туристичні послуги, і усі вони 
мають пільги зі сплати ПДВ. 

Зниження податків у турис-
тичному бізнесі дає позитивні 
результати. Зокрема, завдяки 
зменшенню податку на додану 
вартість Німеччина створила 
додатково 20% робочих місць у 
готельному бізнесі під час фінан-
сової кризи.

66	 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/
tourism/sustainable-tourism/index_en.htm
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Податкові стимули для розвитку 
сільського та зеленого туризму у 
країнах ЄС діють також на регі-
ональному та місцевому рівні67. 

У деяких країнах ЄС сільський 
зелений туризм отримує під-
тримку на регіональному та на-
віть на міському рівні68: 

(а) зниження податків:
 ● У Східній Німеччині повністю 

звільнено від податків сіль-
ські господарства, де є до 8 
ліжок для приймання гостей. 

 ● На Кіпрі та о.Мальта було на 
3% зменшено ПДВ за про-
живання в готелі (до 5%) – для 
стимулювання туристичної 
індустрії.

(б) введення нових податків та 
зборів (у більшості європейських 
міст є туристичні збори за про-
живання у готелях). 

Зібрані кошти мають цільове 
спрямування і використовуються 
для розвитку туристичної галузі на 
підконтрольних ОМС територіях, 
для догляду за пам’ятками історії, 
культури та довкілля на місцево-
му та регіональному рівні.

Залучення бізнесу до надання 
комунальних послуг та модер-
нізації об’єктів інфраструктури

Основним інструментом у сфе-
рі долучення суб’єктів підприєм-
ницької діяльності до виконання 
функцій у зоні виключних повнова-
жень ОМС є державно-приватне 
партнерство (ДПП) – засноване 
на довгостроковому договорі 
співробітництво між органом 
місцевого самоврядування або 
центральним органом виконавчої 

67	 http://www.slovenia.info/?ps_eu_
marjetica=0

68	 http://is.muni.cz/do/econ/soubory/
katedry/kres/4884317/41725568/80_2013.pdf

влади та приватною компанією 
чи підприємцем щодо надання 
певних послуг, які традиційно 
надаються державними та ко-
мунальними підприємствами і 
стосуються інфраструктури. ДДП 
зазвичай застосовується у таких 
галузях: телекомунікація, енерге-
тика, транспорт, водопостачання, 
школи, лікарні, інформаційні тех-
нології тощо. 

Закордонний досвід ДПП69: 
 ● У Румунії 25-річна угода 

ДПП залучила 70 млн. євро 
інвестицій від французької 
компанії Vivendi у систему 
водопостачання столиці 
Бухареста. Нова очисна 
споруда замінила дві старі, 
було введено облік води, 
вдвічі зменшилися втрати 
води у мережі. 

 ● На Мальдівських островах 
було побудовано комп-
лексну систему управління 
відходами за допомогою 
20-річної концесії на будів-
ництво, експлуатацію та 
передачу. 

 ● У Великій Британії у період 
2005-2007 рр. ДПП склада-
ли близько 40% загального 
обсягу інвестицій у галузь 
охорони здоров’я країни. 

 ● У Молдові 12-річна концесія 
дозволила приватній медич-
ній компанії збудувати та 
експлуатувати діагностичний 
центр радіології та діагнос-
тичної візуалізації. Компанія 
Magnific інвестувала 7 млн. 
доларів США у заклад, який 
здатен надати послуги 100000 
пацієнтам на рік. 

69	 http://www.auc.org.ua/sites/default/
files/files/Praktyky_26_small.pdf
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 ● У Румунії приватний парт-
нер за механізмом ДПП 
відремонтував та управляє 
діалізними центрами у 8 
лікарнях по всій країні, інвес-
тувавши майже 30 мільйонів 
євро. 

 ● У Польщі у місті Раджонков 
приватна компанія провела 
санацію у п’яти школах, що 
супроводжувалася ремон-
том будівель з метою змен-
шити витрати на опалення 
та споживання електро-
енергії. Приватний партнер 
відповідав за залучення ін-
вестицій у розмірі 2,4 млн. 
доларів США, проведення 
ремонтних робіт та досяг-
нення очікуваного ефекту 
щодо енергоефективності. 

 ● У муніципалітетах Альмада 
та Сейксал (Португалія) 
приватний партнер за уго-
дою концесії на 30 років 
інвестував 339 млн. євро у 
будівництво та управління 
двома лініями легкого ме-
тро, які були успішно введені 
в дію у 2008 році.

висновки та пропозиції
1. Узагальнюючи початковий 

етап децентралізації влади, вка-
жемо на низку стратегічних і 
тактичних вад чинної моделі 
реформи самоврядування в 
Україні. В стратегічному плані за-
лишається невизначеним та не-
чітким інструментарій досягнення 
таких пріоритетів: «деолігархи-
зації» регіонального розвитку та 
забезпечення територіальної 
цілісності в умовах зовнішніх 
загроз та ризиків наростання 

відцентрових тенденцій на цен-
тральному та регіональному рів-
нях. У тактичному плані можемо 
вказати на недостатність зусиль 
з підтримки та заохочення само-
врядних засад реформи. До 
таких проблем можна віднести: 
(а) обмеженість повноважень та 
нечітке розмежування функцій 
між центром та регіонами, не-
визначеність обсягу повноважень 
та відповідальності місцевих дер-
жавних адміністрацій; (б) висо-
кий рівень бюджетно-фінансової 
залежності місцевих бюджетів 
від центру; (в) невирішеність пи-
тань, пов’язаних з регулюванням 
землевідведення, реєстрацією 
прав на землю на місцевому 
рівні, тощо; (г) застарілий ад-
міністративно-територіальний 
устрій в Україні, що не відповідає 
вимогам часу та актуальним ви-
кликам.

2. Успішна реалізація рефор-
ми самоврядування потребує 
подальшої законотворчої ро-
боти, зокрема законодавчого 
забезпечення розширених по-
вноважень громад та органів 
місцевого самоврядування, що 
їх представляють. Основним 
позиційним документом уряду 
щодо реформи децентраліза-
ції є Концепція реформування 
місцевого самоврядування і те-
риторіальної організація влади в 
Україні, схвалена 1 квітня 2014 р. 
Вона встановлює основні завдан-
ня, принципи та етапи реформу-
вання місцевого самоврядування 
і територіальної організації влади. 
Іншими ключовими програмни-
ми документами Президента, 
Уряду та Парламенту, що містять 
зобов’язання щодо децентралі-
зації влади, є: Стратегія сталого 
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розвитку «Україна 2020», План 
дій уряду «Відновлення України» 
від 3.09.2014, Коаліційна угода, 
Програма діяльності КМУ від 
11.12.2014.

3. Аналіз програмних доку-
ментів у частині децентралізації 
влади вказує, що першочергові 
зобов’язання, зокрема відобра-
жені у Концепції реформування 
місцевого самоврядування і 
територіальної організації влади 
в Україні, були дуже масштаб-
ними. Подальші наміри уряду 
щодо децентралізації можна 
назвати, навпаки, фрагментар-
ними. Стає очевидним, що ре-
алізація програмних документів 
Президента, Верховної Ради у 
частині децентралізації влади 
відтерміновується.

4. Протягом 2014-2015 рр. було 
ухвалено низку законів, що мали 
створити належне нормативно-
правове поле для ефективної 
децентралізації влади, а також 
для підвищення спроможності 
органів місцевого самовряду-
вання представляти інтереси 
територіальних громад. Такими 
законами стали: ЗУ «Про спів-
робітництво територіальних 
громад», ЗУ «Про засади дер-
жавної регіональної політики», 
ЗУ «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», ЗУ «Про 
внесення змін до Бюджетного 
кодексу України щодо реформи 
міжбюджетних відносин» та «Про 
внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких за-
конодавчих актів України щодо 
податкової реформи», ЗУ «Про 
військово-цивільні адміністрації».

5. Бюджетна децентралізація 
призводить до неоднозначних 

результатів на практиці. Зокрема, 
посилюється залежність місце-
вих бюджетів від трансфертів з 
центрального бюджету, знижу-
ється рівень соціальних видатків, 
нововведення забирають без 
належної компенсації стабільні 
джерела доходів і перекладають 
на регіон непрофінансовані ви-
датки тощо.

6. Проблематичним є задекла-
роване проведення добровільно-
го об’єднання місцевих громад, 
розширення повноважень місце-
вих громад щодо користування 
земельними ресурсами, зміна 
адміністративно-територіаль-
ного устрою країни. Особливо 
чутливим моментом є загроза 
спотворення принципу добро-
вільності на користь примусового 
злиття територій.

Пропозиції
1. Впроваджувана модель де-

централізації не передбачає 
запобіжників щодо посилення 
стихійної фрагментації України. 
Тому державна політика щодо 
децентралізації повинна бути 
доповнена розробкою та при-
йняттям Концепції реінтеграції 
України, що включатиме в себе 
такі елементи, зокрема: (а) за-
провадження системи управ-
ління просторовим розвитком 
та управління на макрорегіо-
нальному рівні; (б) створення 
та запровадження моделі між-
регіональної співпраці та коопе-
рації областей України в межах 
нових функціональних регіонів; 
(в) подолання регіональної са-
мозамкненості та формування 
єдиного економічного простору; 
(г) розвиток міжрегіональної інф-
раструктури життєзабезпечення 



Політичні трансформації

186

Частина 4

та міжрегіональних економіч-
них кластерів; (ґ) формування 
єдиного інформаційного та со-
ціокультурного простору, мережі 
кластерів культурних індустрій та 
креативної економіки. 

2. Найбільшим ризиком, з яким 
пов’язана реформа децентра-
лізації – є «олігархічна децентра-
лізація», що означає проведення 
реформ місцевого самовряду-
вання в інтересах регіональної 
бюрократії, регіональних «баро-
нів» і олігархії. Запобіжником про-
ти такого сценарію є проведення 
реформи місцевого самовряду-
вання у два етапи. На першому 
етапі реформи самоврядування 
повноваження повинні отримати 
територіальні громади міст та 
селищ. І лише на другому етапі 
реформи має вирішуватись 
питання щодо обсягу повнова-
жень та моделі функціонування 
інститутів регіонального само-
врядування в Україні. 

3.Подальша реалізація рефор-
ми місцевого самоврядування 
та децентралізації влади, без-
умовно, передбачає внесен-
ня змін до Конституції України. 
Доопрацювання пропозицій 
щодо конституційних змін у час-
тині децентралізації влади може 
розвиватися за двома сценарі-
ями – «оптимізація» та «модер-
нізація».

Сценарій «оптимізація» перед-
бачає:

 ● Чітке визначення на рівні 
Конституції того, що обсяг та 
зміст повноважень органів 
місцевого самоврядування, 
що діють на рівні областей, 
є виключно функціональним 
і не носить представницький 

характер. Відтак, у поправ-
ках до Конституції пропо-
нується чітко зафіксувати те, 
що обласна рада є орга-
ном самоврядування, що діє 
на рівні області, відповідно 
обсяг повноважень органів 
місцевого самоврядування, 
що діють на рівні областей, 
витікає виключно із необхід-
ності задоволення спільних 
інтересів громад області.

 ● Уточнення та розширення 
положень, які визначають 
принципи розмежування 
повноважень органів міс-
цевого самоврядування. 
Місцеве самоврядування 
повинно отримати консти-
туційні гарантії своєї са-
мостійності. Зокрема, у 
поправках до Конституції 
пропонується чітко зафіксу-
вати те, що орган місцевого 
самоврядування, що діє 
на рівні області (обласна 
рада), не порушує само-
стійності органу місцевого 
самоврядування, що діє на 
рівні району та громади, а 
органи місцевого самовря-
дування, що діють на рівні 
області (обласна рада), 
не є органами контролю 
чи нагляду над органами 
місцевого самоврядування 
району чи громади.

Сценарій «модернізація» пе-
редбачає:

Розширення повноважень ор-
ганів місцевого самоврядування 
базового, районного та облас-
ного рівнів. Водночас буде спро-
щено систему обрання місцевих 
рад, зменшено загальну кількість 
депутатів органів самовряду-
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вання усіх рівнів та забезпечено 
безпосередню участь громадян 
у формуванні інститутів пред-
ставницької демократії на кож-
ному рівні.

Система самоврядування 
включатиме ради базового рівня, 
ради районного рівня (районні 
збори) та ради обласного рівня 
(обласні збори). Ради базового 
рівня – тобто сільські, селищні 
та міські ради – обиратимуться 
відповідними громадами. Кожна 
рада базового рівня зі свого 
складу обиратиме депутатів для 
роботи в районних зборах та 
депутатів для представництва в 
обласних зборах. Кількість таких 
депутатів від кожної ради базо-
вого рівня визначатиметься за 
певною квотою, пропорційно на-
селенню громад. Так, на прямих 
місцевих виборах громадяни 
обиратимуть депутатів рад базо-
вого рівня, частина з яких додат-
ково представлятиме інтереси 
громад у відповідних районних 
та обласних зборах. 

Ради кожного з рівнів зможуть 
формувати власні виконавчі 
комітети, функцією яких буде 
імплементація рішень відповід-
них рад у рамках українського 
законодавства. 

Пропонується формувати ви-
конавчі комітети обласних зборів 
(які можуть називатися обласни-
ми урядами) у такий спосіб: 

 ● обласні збори обирають 
своє керівництво (голову 
та заступників) і направ-
ляють на розгляд Кабінету 
Міністрів подання з трьома 
кандидатурами на посаду 
голови виконавчого комітету 
обласних зборів;

 ● за  наявн іс тю подання 
Кабінет Міністрів затвер-
джує голову виконавчого 
комітету обласних зборів;

 ● голова виконавчого комітету 
обласних зборів формує 
структуру і склад виконавчо-
го комітету, обласні збори їх 
затверджують.

Виконавчий комітет обласних 
зборів буде підконтрольний і 
підзвітний обласним зборам. 
Питання відповідальності вико-
навчого комітету обласних зборів 
можуть ініціювати самі збори та 
Кабінет Міністрів. 

Формування виконавчих ко-
мітетів районних зборів відбу-
ватиметься без участі Кабінету 
Міністрів. Районні збори направ-
лятимуть подання з кандидату-
рами на посаду голови свого 
виконавчого комітету вже сфор-
мованому виконавчому комітету 
відповідних обласних зборів. 
Виконавчий комітет районних 
зборів буде підконтрольний і під-
звітний районним зборам. 

На обласному рівні діятимуть 
державні представники / пре-
фекти, що призначатимуться (і 
звільнятимуться) Президентом 
України і представлятимуть дер-
жавну владу в регіонах. Префекти 
матимуть контрольно-наглядові 
повноваження щодо законності 
рішень органів самоврядування. 
Відповідно, префекти та само-
врядні структури не дублювати-
муть функції одне одного.

4. На завершальному етапі 
реформи місцевого само-
врядування потрібно буде за-
провадити більш оптимальну 
модель територіальної організа-
ції влади та провести реформу 
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адміністративно-територіаль-
ного устрою. З метою форму-
вання конкурентоспроможних 
та здатних до саморозвитку 
територій та місцевих громад 
доцільно здійснити їх об’єднання 
за територіальним принципом 
у функціональні регіони (землі), 
враховуючи економічні, інфра-
структурні, природно-ресурсні, 
культурні, етнічні, мовні та ре-
лігійні уподобання населення. 
Пропонується дві моделі земель-
ного устрою України на осно-
ві добровільного об’єднання 
місцевих громад без укладання 
федеративної угоди:

Модель 1 – формування зе-
мельного устрою на основі ви-
ділення десяти умовних земель в 
Україні та формування в їх рам-
ках об’єднань місцевих громад.

Модель 2 підпорядкована цілям 
реінтеграції країни та передба-
чає формування та інституаліза-
цію Центрального макрорегіону, 
який покликаний виконати функ-
цію політичного, економічного, 
історичного і соціокультурного 
«ядра» країни.

5. Розвиток муніципальної 
економіки в Україні має ста-

ти центральним елементом і 
метою здійснення економічних 
реформ та політики децентралі-
зації. Органи самоврядування по-
винні здійснювати весь комплекс 
політик, що стимулюватимуть 
економічний розвиток терито-
рій: підтримка підприємницької 
активності, сприяння залученню 
інвестицій, розвиток перспектив-
них секторів та вирішення низки 
міжгалузевих проблем. З метою 
створення стратегічних рамок 
необхідно запровадити програм-
но-цільовий підхід у діяльності 
органів самоврядування.

Політика щодо розвитку муніци-
пальної економіки в Україні має 
враховувати позитивний євро-
пейський досвід у цій сфері, зо-
крема щодо застосування таких 
інструментів, як: комунальні бан-
ки, кредитні спілки та будівельні 
товариства; міжмуніципальне 
співробітництво; транскордонне 
співробітництво муніципаліте-
тів; розвиток фондового ринку 
муніципальних цінних паперів; 
стимули для розвитку сільського 
та зеленого туризму; залучення 
бізнесу до надання комунальних 
послуг та модернізації об’єктів 
інфраструктури.
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Приходится констатировать, что 
в Украине логика постреволюци-
онного развития разворачивается 
«от противного». Не имея четкого 
представления об обустройстве 
общественной и государствен-
ной жизни после свержения «ре-
жима семьи», революционные 
слои общества начали отстраи-
вать представления о будущем 
путем кардинального отрица-
ния всего, что воспринималось 
как элементы преступного ре-
жима. Такая судьба постигла 
отношение к существованию 
и деятельности в Украине круп-
ного национального капитала, 
объявленного олигархическим и 
подлежащим демонтажу, неза-
висимо от тех разрушительных 
последствий для национальной 
экономики в целом. 

Тоже самое можно сказать о 
системе социального патерна-
лизма, благодаря которой правя-
щий режим неизменно покупал 
лояльность и терпение боль-
шей части населения страны. 

Заменить ее должна либераль-
ная система, не предусматри-
вающая широких социальных 
гарантий. Хотя ценой за это 
неминуемо окажется падение 
уровня жизни граждан. И тоже 
самое – в отношении центра-
лизованной системы государ-
ственного управления, которая 
позволяла режиму установить 
монопольный диктат на принятие 
политических и экономических 
решений в стране. В этом случае 
единственно верным решением 
оказалась децентрализация, 
ослабляющая влияние центра 
на жизнь местных громад. Тезис 
о децентрализации был охотно 
поддержан многочисленными 
региональными элитами, увидев-
шими в ней шанс избавиться от 
навязчивого контроля и вмеша-
тельства со стороны центральных 
властей, которые волюнтарист-
ским образом перераспреде-
ляли общественные ресурсы в 
свою пользу.

Но если для украинской об-
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щественности события рубежа 
2014-2015 годов были револю-
цией, процессом пересмотра 
сложившейся системы, то для 
элитной группы (и чем дальше, 
тем больше это ощущается), 
которая пришла на смену адми-
нистрации В.Януковича, это было 
скорее ротацией режима, даю-
щей оппозиции шанс до срока и 
в обход установленных процедур 
занять господствующие высоты 
в политике и экономике. И это 
обусловило разницу в отноше-
нии общества и новой власти к 
реализации провозглашенных 
целей. Для общественности и 
местных элит децентрализация 
стала частью реформирования 
модели устройства и обновле-
нием соглашения с властью. Для 
самой власти децентрализация 
в основном стала частью согла-
шения с внешними элитами, 
на условиях которого они под-
держивали Киев в конфликте с 
РФ. Это и предопределило суть 
политики новой власти в этом 
вопросе. Поддерживая тезис 
о децентрализации, новая ад-
министрация сделала все воз-
можное, чтобы затянуть процесс 
выработки проекта реформы, 
исключить из него других субъ-
ектов и в итоге – пересмотреть 
ее суть. 

Ощутимым подспорьем для 
властей, безусловно, является 
конфликт на востоке страны. 
Угрозу его распространения на 
другие территории неминуемо 
будут использовать как аргу-
мент о несвоевременности и 
необходимости приостановки 
децентрализации, убеждающий 
общественность отказаться от 
этой цели. И если эта точка зре-

ния в будущем станет одним из 
ключевых элементов политики 
центральной власти, можно 
будет говорить об угрозе новых 
разрушительных конфликтов в 
Украине между центром и ре-
гионами. 

1. Почему 
децентрализация?

I.1. Полномочия 
центральной и местной 
власти: историческая 
проблема выбора
Поиск оптимального балан-

са полномочий центральной и 
местной власти в Украине имеет 
долгую историю. Фактически с 
момента обретения независимо-
сти Украины этот вопрос не схо-
дил с национальной повестки дня. 

На начальном этапе строи-
тельства государственной си-
стемы в Украине проблема 
отношений центра и власти на 
местах свелась к обеспечению 
управляемости и подавлению 
вспышек местного автономиз-
ма. Ситуация начала девяностых 
диктовала центральной власти в 
Киеве необходимость поиска бы-
стрых решений. Экономический 
кризис разрастался, разрывы 
в социально-экономическом 
развитии между регионами 
становились критическими, обе-
спечить рациональное распре-
деление бюджетных ресурсов 
не удавалось. 

При Л.Кравчуке была пред-
принята попытка купировать 
проблему через назначение 
«представителей Президента» в 

Поддерживая 
тезис о 
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новая 
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областях, в задачу которых вхо-
дил контроль над деятельностью 
местных советов. Однако в отсут-
ствии четкого правового регули-
рования (Конституция Украины 
еще не была принята) и в усло-
виях противостояния Президента 
с Верховной Радой этот шаг не 
принес результатов. Отчасти воз-
никшая правовая неопределен-
ность способствовала первому 
обострению крымского сепа-
ратизма. Ее удалось купировать 
лишь в 1995 году путем отстране-
ния от власти президента Крыма 
Ю.Мешкова. 

После прихода к  власти 
Л.Кучмы явно обозначился тренд 
к перераспределению полномо-
чий в пользу центра. Этот подход 
был закреплен в Конституции 1996 
года и законе о местном самоу-
правлении 1997 года. Обрезание 
возможностей местной власти 
и установление жесткого цен-
трализованного контроля над 
исполнительной вертикалью со 
стороны Президента объясня-
лось спецификой момента и 
потребностью в «сильной руке».

Когда экономический кри-
зис в стране был преодолен и 
обозначился выход на траек-
торию роста, акценты полити-
ческой дискуссии в вопросе 
самоуправления сместились 
от централизации управления к 
эмансипации власти на местах. 

Стало очевидным, что тоталь-
ный контроль президентской 
вертикали не может обеспечить 
динамичного развития террито-
рий. В отсутствие налогово-бюд-
жетных стимулов разрывы в 
региональном развитии только 
росли. Большинство регионов 

страны превратились в дотаци-
онные, без перспективы и мо-
тивов к исправлению ситуации. 
Центральная власть получила 
возможность произвольно рас-
поряжаться ресурсами мест-
ных советов, в ручном режиме 
регулируя доступ к средствам 
местной власти на казначей-
ском счете. 

Местный бизнес и региональ-
ные элиты оказались подчинены 
крупно-монополистическому 
капиталу, имеющему широкое 
представительство в централь-
ной власти. Большая часть эконо-
мической активности на местах 
была вынужденно выведена в 
тень. Ускорился процесс дегра-
дации локальной транспортной 
инфраструктуры, систем жиз-
необеспечения и инженерных 
коммуникаций, что существенно 
влияло на качество жизни людей, 
особенно в малых городах и 
сельской местности. 

Вместе с тем резко снизилось 
доступность и качество управ-
ления на местах. Назначение 
чиновников осуществлялось, 
в основном, исходя из их ло-
яльности центральной власти. 
Назначения практически не за-
висели от эффективности дея-
тельности кандидата. Реальной 
ответственности перед населе-
нием за принимаемые реше-
ния местная власть не несла. В 
результате рядом с управлен-
ческой вертикалью возникла 
вертикаль коррупции и злоупо-
треблений. 

На фоне явных проблем в 
сфере экономики и админи-
стрирования централизованная 
модель власти доказала свою 

Местный бизнес 
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в центральной 
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высокую политическую «эффек-
тивность». Киевское руководство 
получило практически неогра-
ниченные возможности влиять 
на избирательный процесс и 
результаты выборов, контроли-
ровать и управлять обществен-
но-политической жизнью на 
местах. 

Закономерно, что тема ре-
формы самоуправления обо-
стрилась на парламентских 
выборах 2002 и президентских 
2004 годов. Расширение пол-
номочий власти на местах, 
обеспечение ее открытости и 
подотчётности громадам стали 
одним из «краеугольных камней» 
в политической платформе де-
мократической оппозиции и кан-
дидата в Президенты В.Ющенко. 

Однако в период баталий 
вокруг политической реформы 
в 2004 году вопрос местного са-
моуправления оказался отодви-
нут на второй план. Основная 
дискуссия развернулась вокруг 
распределения полномочий в 
центре: в треугольнике между 
Президентом, парламентом 
и правительством. В результа-
те при внесении изменений в 
Конституцию в 2004 году вопрос 
местной власти был отложен. 

После смены режима в 2005 
году реальных шагов по децен-
трализации власти, расшире-
нию полномочий и укреплению 
доходной базы местных советов 
сделано не было. Комиссия 
Р.Безсмертного по администра-
тивной реформе и реформе 
местного самоуправления ре-
зультатов не достигла. Работа 
над продолжением политиче-
ской реформы в части расши-

рения полномочий местного 
самоуправления, которую пытал-
ся организовать А.Мороз, бес-
конечно переносилась, вплоть 
до политического кризиса 2007 
года. Разразившийся в 2008-
2009 годах экономический кри-
зис лишь усугубил ситуацию. 
Правительство Ю.Тимошенко 
вернулась к изъятию ресурсов 
местной власти и управлению 
ее денежными средствами в 
ручном режиме. 

Вместе с тем, политико-эконо-
мические конфликты в центре, 
нагнетание идеологического, 
социокультурного антагонизма 
усилили напряженность в от-
ношениях между регионами. 
Различные идеологические пред-
почтения населения территорий, 
разрывы в уровне развития, не-
прозрачная политика выделения 
субсидий на местах создали 
почву для роста автономистских 
устремлений и усиления локаль-
ных идентичностей.

В  период президентства 
В.Януковича (2010-2013 гг.) тен-
денция к росту напряженности 
в отношениях между центром и 
местной властью, а также в отно-
шениях регионов между собой 
только усилилась. К традицион-
ным проблемам коррупции и 
безответственности власти на 
местах, волюнтаристской бюд-
жетной политики правительства 
добавилась еще и кадровая про-
блема. Стал очевиден серьезный 
перекос в вопросах кадровых 
назначений в пользу выходцев из 
Юго-Восточных областей. 

Зачастую назначенцы из цен-
тра получали индульгенцию на 
самоуправство, нередко прямо 
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и открыто нарушавшее права 
граждан. Тотальная коррупция, 
безнаказанность и самоуправ-
ство власти на разных уровнях, 
а главное – абсолютная невоз-
можность повлиять на ситуацию 
приводили к открытому протесту 
населения. Случаи скандалов 
и социальных бунтов (в т.ч. во 
Врадиевке Николаевской обла-
сти), связанные с действиями 
власти множились, подготавли-
вая почву для открытого и массо-
вого протеста.

Еще одним источником напря-
жения стала провозглашенная 
В.Януковичем политика форми-
рования «стройной вертикали 
власти», которая превратилась 
в наступление на позиции мест-
ных бизнес элит и региональных 
групп влияния. Теневые меха-
низмы согласования интересов 
перестали работать. При этом 
попытки институционализировать 
диалог (создание Совета регио-
нов при Президенте) выполняли 
лишь фасадную функцию. 

Недовольство местных элит 
росло и в конечном итоге пре-
допределило их активное уча-
стие в революционных событиях 
осени 2103 – зимы 2014 года. 
Предпринимательские круги 
(мелкий и средний бизнес) не 
только выступили спонсорами 
киевского майдана, но и под-
держали открытый бунт против 
центра, включившись в создание 
Народных рад в регионах. 

Таким образом, вполне зако-
номерно, что тема децентра-
лизации и расширения влияния 
населения на работу власти ста-
ли топовыми темами Революции 
Достоинства. Реформа мест-

ного самоуправления истори-
чески стала одной из наиболее 
ожидаемых и востребованных 
обществом изменений.

В вопрос выбора модели 
децентрализации существен-
ные коррективы сегодня вно-
сит прецедент с аннексией 
Крыма со стороны Российской 
Федерации и попытка форми-
рования квази-государственных 
образований на базе самопро-
возглашенных ДНР и ЛНР. Как 
свидетельствуют эти события, 
именно органы местного само-
управления могут оказаться тем 
«слабым звеном», через которое 
может развернуться кризис госу-
дарственности.

В случае с аннексией Крыма 
местное самоуправление 
крымской автономии фактиче-
ски стало субъектом, который 
своими решениями проложил 
путь к отчленению террито-
рий. В случае с Донбассом 
местная власть проявила свою 
слабость и беспомощность 
перед сепаратистским движе-
нием. Она просто раствори-
лась. Представители местной 
власти либо примкнули к сепа-
ратистам, повторяя «крымский 
сценарий», либо «самораспу-
стились», спасаясь бегством в 
Киев.

В свете этих событий, вопрос 
передачи больших полномочий 
на места частью украинских 
политиков и экспертов стал 
восприниматься как реальная 
угроза целостности страны. 
Многие из них начали говорить 
о необходимости радикальной 
смены приоритетов в отношении 
центральной и местной власти. 

Реформа 
местного 
самоуправления 
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востребованных 
обществом 
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В том числе, о необходимо-
сти расширении полномочий 
Президента по контролю над 
деятельностью местного само-
управления. Децентрализация в 
этой трактовке стала восприни-
маться как передача на места 
ответственности за политиче-
скую, экономическую, социаль-
ную ситуации при усилении 
контроля со стороны Центра. 

В то же время сторонники 
децентрализации продолжают 
настаивать на необходимости 
передачи полномочий и фи-
нансов на местный уровень. 
Указывая, в том числе, на то, 
что реформа самоуправления 
является одним из базовых ус-
ловий преодоления конфликта 
на востоке. А формирование 
ответственной и полномочной 
власти на местах может стать 
действенным предохранителем 
от возникновения подобных кон-
фликтов в будущем.

На сегодняшний день кон-
фликт между двумя этими 
подходами остается неразре-
шенным. Причем проблема 
выбора становится все более 
острой. Отказываться от децен-
трализации кажется рискован-
ным. Это может спровоцировать 
очередное военное обострение 
на Донбассе и деморализовать 
общество. Форсировать про-
цесс кажется опасным в связи 
с угрозой разрастания сепара-
тистских настроений. 

Однако откладывать решение, 
вероятно, будет худшей из так-
тик. В этом случае риски потери 
управляемости будут только 
расти, но и общественное ра-
зочарование будет усиливаться. 

В этих условиях, как представля-
ется, ответ необходимо искать 
не в отказе от децентрализации, 
а в повышении качества прово-
димых преобразований. 

I.2. «режим ожидания» и 
мифы реформы
За время, прошедшее с мо-

мента революции, тема децен-
трализации успела обрасти 
дополнительными надеждами 
и даже мифами, со време-
нем приобретя свойство демо-
кратического «философского 
камня». Очевидно, что выход де-
централизации на передний 
край преобразований связан с 
крахом другого демократиче-
ского мифа – о преображаю-
щей силе парламентаризма, 
доминирующего в предыдущем 
периоде. Политическая прак-
тика убедительно показала, что 
перемещение полномочий 
между парламентом и главой 
государства особенно не влияет 
ни на качество управления, ни 
на открытость и подотчетность 
власти, ни на защищенность 
гражданских прав. Поэтому 
пришло время для поиска дру-
гого объекта для поклонения 
интеллектуалов-демократов. 
Смысл их посыла таков: дело 
не в горизонтальных отношениях 
наверху; ключ – исключительно в 
изменении отношений по верти-
кали. Беда такого подхода, равно 
как и предыдущего, очевидна – 
однобокость. Но если в случае с 
развитием парламентаризма в 
итоге мы получили непрерывную 
политическую склоку и клинч в 
отношениях ветвей власти, то во 
втором случае Украина рискует 
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столкнуться с реальными угроза-
ми целостности страны.

Тем не менее от успеха 
реформы общество сегод-
ня действительно ждет много. 
Главной надеждой, безусловно, 
является прекращение боевых 
действий на востоке страны. 
Предполагается, что децентра-
лизация в стране и расширение 
полномочий отдельных райо-
нов Донбасса проложит путь 
к мирному урегулированию 
конфликта. 

Вместе с тем, предполагается, 
что реформа местного самоу-
правления повысит ответствен-
ность и эффективность власти. 
Ожидается, что формирование 
исполнительной власти органа-
ми местного самоуправления, а 
не назначение их из центра, даст 
возможность населению влиять 
на чиновников. 

Вместе с тем, предполагает-
ся, что люди смогут принимать 
участие в решении важных для 
громады вопросов, в т.ч. за счет 
местных опросов и плебисци-
тов. Ожидается, что это повысит 
прозрачность принятия решений 
и значительно уменьшит корруп-
ционную составляющую работы 
власти. В свою очередь, улуч-
шится ситуация с соблюдением 
базовых прав и свобод граждан.

Многие гражданские активи-
сты и представители власти на 
местах ожидают, что следом 
за реформой местного само-
управления будет проведено 
реформирование налоговой и 
бюджетной системы, а именно 
– расширена финансовая база 
местного самоуправления в 
соответствие с переданными 

местной власти полномочиями. 
С этим многие связывают начало 
модернизации транспортной 
инфраструктуры, систем жиз-
необеспечения, коммуникаций, 
улучшение работы социальных 
служб. Активизируется процесс 
развития территорий, произойдет 
выравнивание социально-эконо-
мического развития областей.

Кроме того, распростране-
но мнение, что расширение 
полномочий местной власти 
в вопросах налогово-бюджет-
ной политики откроет путь к 
развитию местного бизнеса. 
Считается, что власть на местах 
получит возможность стимули-
ровать предпринимательство, 
привлекать на рынке финансо-
вые ресурсы для инвестирования 
в коммунальную экономику, 
реализацию важных для громад 
проектов. Развитие местного биз-
неса, в то же время, обеспечит 
создание новых рабочих мест 
и даст возможность локальным 
экономикам приспособиться 
к кризису и пережить потерю 
внешних рынков сбыта.

Распространено мнение, что 
реформа самоуправления по-
высит автономность местной 
власти в вопросах социокуль-
турной политики. Откроется воз-
можность для финансирования 
из местных бюджетов программ 
развития региональных языков 
и языков национальных мень-
шинств, культурных, образова-
тельных и социальных проектов 
с региональной спецификой. 
Как ожидается, это должно снять 
с повестки дня вопрос социо-
культурной дискриминации и 
расширить гуманитарные права 
локальных национальных групп. 
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Также распространенным 
является ожидание более актив-
ного диалога между центром 
и регионами. Реформа мест-
ного самоуправления должна 
превратить местные советы во 
влиятельных политических игро-
ков, чье мнение будет учитывать 
центральная власть при выработ-
ке общенациональной политики.

Если обобщать эти ожидания, 
становится ясно, что децентрали-
зация и эмансипация местного 
самоуправления воспринима-
ется сейчас не просто как эле-
мент реформы политической 
системы. В ожиданиях общества 
это решение все больше при-
обретает качество «панацеи», 
которая излечит страну от глу-
бокого политического кризиса 
и экономической депрессии. 
Надежды и ожидания зашкали-
вают, создавая вокруг децентра-
лизации атмосферу мифа и 
повышая риски в случае отказа 
или неспособности власти при-
нять необходимое решение. 

I.3. «Феодальные гнезда»
Миф о всемогуществе де-

централизации отчасти базиру-
ется на живущих в экспертной 
среде представлениях о при-
рожденной демократичности 
и либерализме местных и му-
ниципальных элит. Постоянное 
тиражирование этих представ-
лений через средства массовой 
информации заразили этой 
идеей и наиболее активную 
часть украинской обществен-
ности. Однако уже неглубокого 
изучения состояния, в котором 
находится украинское местное 
самоуправление и местные 

элиты, позволяет усомниться в 
перспективах демократизации с 
опорой исключительно на мест-
ный уровень.

Среди наиболее острых про-
блем, связанных с местным са-
моуправлением, можно сразу 
назвать корпоративный эгоизм 
и невысокий уровень правовой 
культуры местных элит, а также 
проистекающие из этого высо-
кая степень коррумпированно-
сти, клиентелизма и сращение 
политики и бизнес-интересов.

Такое положение является 
ожидаемым результатом специ-
фичной посткоммунистической 
трансформации украинского 
государства. Его сутью были не 
переход к цивилизованному рын-
ку и обеспечение прав и свобод, 
а организация централизованно-
го и контролируемого распреде-
ления государственных активов 
между частными корпорациями. 
Трудно было ожидать, что в таких 
условиях будет востребован опыт 
отношений государства и само-
управления, базировавшийся на 
принципе субсидиарности. За 
основу была взята советская мо-
дель, что было совершенно есте-
ственным, так как постсоветской 
трансформацией занимались 
советские кадры. Да и сама 
трансформация была в значи-
тельной степени вынужденной, 
осуществленной вследствие 
распада Советского Союза.

Проще говоря, центр управле-
ния переместился из Москвы в 
Киев. С той лишь поправкой, что 
это смещение не было простым. 
Некоторое время центральная 
власть не имела влияния на 
процессы на местах. И это по-
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зволило оформиться достаточно 
сильным местным элитам. 

Из-за вертикальной интегриро-
ванности украинской экономики 
со временем статус-кво цен-
тральной власти восстановился. 
Но уже с учетом интересов мест-
ных элит. Фактически можно 
говорить об оформлении пакта 
между центральным правитель-
ством и местными элитами. 
Центр, управляющий стратеги-
ческими отраслями, лоялен к 
регионам, позволяя местным 
элитам самостоятельно орга-
низовывать жизнь на местах. А 
это значит – систему отношений 
собственности, местные финан-
совые потоки, работу силовых и 
судебных органов и т.д. При этом 
центр выполняет роль арбитра, 
конечной инстанции для разре-
шения корпоративных конфлик-
тов на местах. А местные элиты 
сохраняют лояльность к нацио-
нальному правительству в рам-
ках централизованной системы 
государственного управления. 
В этом смысле регулярные, но 
нерезультативные реверансы в 
пользу развития самоуправления 
превратились в симоволическое 
подтверждение этого пакта цен-
трального правительства и мест-
ных элит. 

В  период президентства 
В.Ющенко эта система выроди-
лась в специфичное образование 
неофеодально-олигархического 
типа. Приватизация и демонтаж 
стратегических постсоветских 
активов снизили значимость 
общенационального правитель-
ства и государственного курса. 
Его функции были сведены к 
взиманию дани (не только офи-
циальной налоговой) с регионов, 

которые все больше превраща-
лись в «феодальные гнезда», в 
дела которых Киев особенно не 
вникал. Время от времени под 
давлением экономического кри-
зиса правительство предприни-
мало попытки внести коррективы 
в отношения с регионами, но 
наталкивалось на их непреодо-
лимое сопротивление. 

Последняя попытка центра 
установить диктат над региона-
ми была предпринята во время 
правления В.Януковича. При этом 
покорение регионов приобрело 
буквальный характер. На места 
спускались ставленники, кото-
рые занимались произвольным 
перекраиванием карты мест-
ного бизнеса и влияний. В итоге 
режим Януковича впервые за всю 
историю независимой Украины 
столкнулся с массовым и ор-
ганизованным (не без участия 
местных элит) протестом по всей 
территории Украины, привед-
шим к его падению. 

Но в этом же кроется одна из 
причин провала второй револю-
ции Майдана. Под давлением 
общественности была смещена 
центральная власть. Но к этому 
времени она уже не являлась 
главным стержнем системы. 
На местах революционные про-
цессы на позиции и характер 
деятельности местных элит никак 
не повлияли. Народные рады, ко-
митеты и другие революционные 
органы зачастую формирова-
лись с их непосредственным 
участием. И не менее часто эти 
органы оказывались не более, 
чем инструментами внутриэ-
литной корпоративно-групповой 
борьбы на местах, которая не 
изменяла ничего по сути. 

Фактически 
можно говорить 
об оформлении 
пакта между 
центральным 
правительством 
и местными 
элитами. 
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Зная об этом факте, полити-
ки, пришедшие к власти после 
Майдана, выбрали стратегию 
наименьшего сопротивления. 
Проведя формальные переста-
новки на региональном уровне, 
они на некоторое время самоу-
странились от модерации про-
цессов в регионах. Очевидно, 
не желая повторять ошибки 
свергнутого Януковича, боясь 
партикулярных настроений и 
расширения территорий, охва-
ченных сепаратистскими высту-
плениями. 

Но «новый центр» предпочел 
также некоторое время воздер-
жаться от переподтверждения 
пакта с местными элитами. Со 
времени революции централь-
ной властью не было проведе-
но ни одного совещательного 
форума с местным депутат-
ским корпусом. Местные элиты 
были фактически отстранены 
от подготовки закона о местных 
выборах, проекта децентра-
лизационных конституционных 
изменений. Новая власть не 
спешит, чтобы не дать повода 
для обвинений в сотрудниче-
стве с осколками «преступного 
режима Януковича». Вторая 
причина – центральная власть 
выжидает, пока конкурирующие 
корпорации на местах истощат 
друг друга и дадут основания для 
прямого вмешательства из цен-
тра. Но из-за этого же возрастает 
риск дестабилизации ситуации 
в стране.

Выжидающая позиция центра 
истолковывается как проявле-
ние его очевидной слабости и 
неспособности к выполнению 
арбитражной функции. Это 
провоцирует всплеск острых 

корпоративных конфликтов на 
местах. Закарпатье – это один из 
эпизодов. Хотя и яркий. Но были 
и другие примеры. Затягивание с 
обновлением пакта с местными 
элитами может привести к такой 
эскалации напряжения и кон-
фликтов в регионах, с которыми 
теряющий авторитет центр уже 
не сможет справиться. 

Очевидно, новый пакт будет за-
ключен. Но скорее всего, сделать 
это предполагается после мест-
ных выборов, которые зафикси-
руют новый состав региональных 
элит, и на условиях центра. Для 
этого предпринимаются все 
возможные усилия: от подготовки 
триумфа пропрезидентских сил 
на местных выборах до консти-
туционных изменений, подготов-
ленных к первому чтению. 

I.4. «Новый старый 
порядок»
Местные элиты могут не оправ-

дать ожиданий революционе-
ров-интеллектуалов. И вместо 
двигателя преобразований об-
щества и государства могут 
превратиться в гробовщика укра-
инской государственности. 

До последнего времени мест-
ные элиты подвязывались к наци-
ональному центру при помощи 
бюджетных субвенций, зависи-
мости от производственных и 
товарных циклов общегосудар-
ственного масштаба, присут-
ствия вертикально-подчиненных 
силовых структур и государ-
ственной административной 
вертикали. На сегодня можно 
утверждать, что большинство из 
этих связок существенно осла-
блены. Государственные расхо-

Очевидно, новый 
пакт будет 

заключен. Но 
скорее всего, 

сделать это 
предполагается 
после местных 

выборов, которые 
зафиксируют 
новый состав 
региональных 

элит, и на условиях 
центра.
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ды сокращаются. Правительство 
избавляется от ответственности 
за уровень жизни граждан, из-за 
кризиса и специфичной прави-
тельственной политики распа-
даются экономические цепочки. 
В силовых и административных 
структурах царит хаос. Они 
сворачиваются, оставляя все 
больше территорий без присут-
ствия украинского государства. 
В стране действует значительное 
количество незаконных воору-
женных формирований, не под-
чиняющихся государству. И это 
повышает риски для Украины. 
Особенно в случае реализации 
плана децентрализации, пред-
ложенного Президентом.

Децентрализация в таком ис-
полнении не является воплоще-
нием реформистских ожиданий 
украинского общества. Для об-
щества децентрализация – это 
преодоление авторитарности 
государственной администра-
ции и пересмотр ее функций.

Для правящего ныне режима  
это попытка торгов с коррумпи-
рованными местными элитами 
с целью «предотвратить распад 
государства», но лучше ска-
зать – сохранить свое влияние. 
Примечательно, что распад го-
сударства как угроза зачастую 
является как раз следствием 
политики правящего режима. Он 
пытается бороться с тем, что сам 
же порождает. 

По сути, децентрализация 
по-президентски – это установ-
ление «старого нового» порядка. 
Президент отдает местные ис-
полнительные органы местным 
советам. Он дает им право 
формировать местные струк-

туры охраны правопорядка. 
Он предлагает передать на 
местный уровень выполнение 
большинства обязательств го-
сударства – образование, ме-
дицина и т.д. Предполагается 
даже, что будет расширяться 
финансовая и имущественная 
база местного самоуправле-
ния. Но выдвигается встречное 
требование: система подчине-
ния местного самоуправления 
государственным решениям, 
выработанным без его участия, 
остается без изменений. Как и 
раньше. Центральная власть не 
будет особенно вмешиваться 
в то, что происходит в регионах 
(даже еще меньше, чем рань-
ше). Но местные элиты будут 
безропотно выполнять распоря-
жение центральных властей. И 
самоуправление превратится в 
подразделение государствен-
ной администрации. Ведь ему 
делегируются функции государ-
ственного управления, благодаря 
которым оно становится подот-
четным правительству и главе 
государства. За это самоуправ-
лению платят из госбюджета. И 
в случае неповиновения орган 
самоуправления могут уволить 
(распустить). Нельзя сказать, что 
после президентской децен-
трализации самоуправление в 
Украине исчезнет. Но оно оста-
нется самоуправлением, управ-
ляемым государством.

Президент уже сделал свое 
предложение. В парламент вне-
сен проект конституционных 
изменений, получены нужные 
позитивные оценки, готовится 
его первое чтение. Фактом, под-
тверждающим заключение но-
вого пакта, станет обеспечение 

Нельзя сказать, 
что после 
президентской 
децентрализации 
самоуправление в 
Украине исчезнет. 
Но оно останется 
самоуправлением, 
управляемым 
государством.
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местными элитами победы про-
президентских партий на местных 
выборах и формирование в пар-
ламенте большинства, которое 
окончательно утвердит президент-
скую инициативу. В противном 
случае – если президентские 
партии не получают большинства 
в местных советах – процесс де-
централизации просто замрет, 
оставляя без изменений систему 
государственного диктата. Или 
даже, что не исключено, начнется 
обратный процесс «закручивания 
гаек», фоном для которого станет 
конфликт на востоке.

Но есть два «но». 
Первое. Местные элиты стре-

мятся не столько к увеличению 
своей ответственности за уро-
вень жизни громад, сколько к 
самостоятельности распоряже-
ния имеющимися у них ресурса-
ми. В этом смысле для советов 
было бы более интересным не 
тасование налоговых процентов 
по типу «35 – туда, 65 – сюда», а 
право распоряжаться своими 
средствами без посредниче-
ства казначейства. Тем более, 
что в случае делегирования са-
моуправлению функций госу-
дарства, оно будет вынуждено 
кредитовать эти функции в слу-
чае, если государство будет за-
держивать их финансирование.

Местные элиты не только стре-
мятся к меньшему вмешатель-
ству центра в местную жизнь. 
Они уже хотят непосредственно 
участвовать в формировании 
общегосударственного курса. 
Умножая свой потенциал на 
объединенные возможности 
всего государства. Будет ли это 
вторая палата парламента или 

другой способ – не суть важно. 
Удовлетворение этого ожидания 
будет способствовать укрепле-
нию единства государства.

Предложения Президента не 
отвечают этим ожиданиям. Они 
никак не объясняют, почему 
регионам Украины должно быть 
интересно оставаться в рам-
ках единого государства, а не 
двигаться к федеративности 
и дальше. Наоборот, лучшим 
путем развития объявляется обо-
собление полномочий и возмож-
ностей. И в дополнение к этому 
местной элите предлагают под-
писать заявление об увольнении 
по собственному желанию без 
даты. А это значит, что пробле-
ма не снимается. И это будет 
усиливать напряжение по линии 
центр – регионы.

Не будем также забывать о кон-
фликте на востоке страны, кото-
рый совершенно неразрешим в 
рамках президентской модели.

Второе. Общественность мо-
жет не воспринять предложен-
ной Президентом подмены. 
Рассчитывая на ослабление дик-
тата власти, общественность не 
видит это как перекладывание 
ответственности государства на 
кого-нибудь еще. Граждане хотят 
открытого и ответственного госу-
дарства. А им предлагают нечто, 
что ни за что не отвечает, но при 
этом ведет себе совершенно 
асоциально во всех сферах от 
налоговой до культурной политики.

Ведь отвечая на запрос гро-
мад, Президент должен был вво-
дить институт префектов с одной 
базовой целью – защиты громад 
от непоследовательности и об-
мана со стороны элит, которые 
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контролируют местные органы 
власти. Было бы логичным, если 
бы он получал право распускать 
совет по результатам референ-
дума громады, проводимого по 
ее инициативе. А вместо этого он 
хочет получить право роспуска 
легитимного представительского 
органа в случае, если он отка-
жется выполнять предписание 
из центра.

Общественность не инте-
ресует попытка Президента 
оформить новый пакт с местны-
ми элитами, которые намере-
ны жить по старым правилам. 
Граждан интересует практиче-
ская реализация их естественных 
и гражданских прав. Причем, как 
показали события, они готовы 
отстаивать эти права, прибегая к 
радикальным методам. И расчет 
на то, что ожидания людей мож-
но будет успокоить новыми вну-
триэлитными сговорами, может 
оказаться ошибочным, ведущим 
к новым столкновениям. 

2. Политическая 
расстановка накануне 
реформы

2.1. Пакт и выборы
Заявленный Президентом про-

ект нового пакта с местными 
элитами пройдет проверку в 
ходе местных выборов, которые 
должны пройти осенью 2015 
года. Поэтому для П.Порошенко 
результат местных выборов име-
ет принципиальное значение. 

Уже сейчас можно сказать, что 
для победы пропрезидентских 
сил созданы максимально бла-

гоприятные условия. Критикуемый 
многими новый закон о мест-
ных выборах при всех своих 
недостатках может считаться 
победой П.Порошенко. Власть 
получила все необходимое, 
чтобы не только сформировать 
лояльный состав избирательных 
комиссий, выгодно смоделиро-
вать карту округов, но и принудить 
авторитетных местных политиков 
избавиться от комплекса фрон-
ды и сделать правильный выбор 
в пользу президентских списков.

Можно смело предполагать, 
что БПП на этих местных выбо-
рах окажется вне конкуренции. 
Никаких неожиданностей вроде 
первого результата Народного 
Ф р о н т а  н е  п р е д в и д и т с я . 
Политически Народный фронт 
сник. Он уже не является конку-
рентом БПП. Даже наоборот, 
всерьез рассматриваются ва-
рианты, когда НФ вольется в ряды 
своего старшего партнера. Для 
А.Яценюка это будет уже вторым 
растворением. Но если вхож-
дение Фронта перемен в БЮТ 
было стратегически правильным 
промежуточным этапом для 
А.Яценюка, то вхождение в БПП 
станет для него политической 
эпитафией.

Не станем сейчас рассма-
тривать, каким образом союз 
с обрушившимся Народным 
фронтом повлияет в  буду -
щем на популярность самого 
Президента. На данный момент 
важно то, что самый опасный 
его конкурент фактически выбыл 
из игры.

Наибольшую угрозу для пози-
ций БПП на местных выборах 
могли бы представлять три поли-

Общественность 
не интересует 
попытка 
Президента 
оформить новый 
пакт с местными 
элитами, которые 
намерены жить по 
старым правилам. 
Граждан 
интересует 
практическая 
реализация их 
естественных и 
гражданских прав.
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тические силы: «Самопомощь», 
«Батькивщина» и Оппозиционный 
блок. С точки зрения Банковой, 
Оппозиционный блок является 
наиболее беспокоящим оп-
понентом. Имея другое пред-
ставление об обустройстве 
отношений между центром и 
регионами, на определенном 
этапе Оппозиционный блок мо-
жет стать главным препятствием 
для планов Президента. Получив 
преимущество в ряде регионов 
Украины, он может выступить от 
имени местных громад с тре-
бованием пересмотра модели 
децентрализации. Тем самым 
становясь реальной угрозой для 
общенациональных позиций 
главы государства.

В борьбе с Оппозиционным 
блоком П.Порошенко скорее 
всего в полной мере исполь-
зует свой статус «президента 
войны», который является для его 
политической силы «охранным 
билетом» от нападок украинских 
национал-радикалов. Сами по 
себе радикалы не несут никакой 
угрозы для БПП из-за своей низкой 
популярности среди населения. 
Но они будут крайне полезны в 
организации силового давления 
на оппозиционных кандидатов. 
Радикалы тем более ценны, что 
никакого дополнительного при-
нуждения или стимулирования для 
выполнения их роли не требуется. 
Они устроят масштабную травлю 
Оппозиционного блока, исходя из 
собственных соображений.

Совсем по-другому придет-
ся действовать в отношении 
«Самопомощи» и «Батькивщины». 
В целом, они не являются против-
никами предложенной модели 
децентрализации. С одним лишь 

уточнением – на вершине новой 
«пирамиды власти» должен ока-
заться не президент, а парла-
мент со своим правительством. 
И это принципиальное расхож-
дение, которое делает их реаль-
ной угрозой для П.Порошенко. 

Существует  мнение,  ч то 
«Самопомощь» и «Батькивщина» 
не смогут реализовать потенци-
ал своей популярности из-за не-
достаточной представленности в 
регионах. Это станет стержнем 
для стратегии президентской 
команды в отношении этих сил. 
В то время, как БПП планирует 
аккумулировать «цвет» мест-
ной элиты, «Самопомощи» и 
«Батькивщине» придется доволь-
ствоваться фигурами меньшего 
калибра, либо и вовсе – граж-
данскими активистами, полезны-
ми в интернет-дискуссиях или во 
время публичных акций, но име-
ющими слабое представление о 
работе с реальным и эгоистично 
настроенным избирателем. 

Но недостаточный местный 
ресурс не является большой 
проблемой для обеих политиче-
ских сил. Скорее всего, они не 
ставят для себя цели получения 
региональной гегемонии, пред-
почитая действовать поэтапно, 
постепенно наращивая (или 
восстанавливая, как в случае 
«Батькивщины») свое присутствие 
в политическом пространстве 
Украины. Местные выборы для 
них – промежуточный экзамен, 
по итогам которого эти поли-
тические силы планируют про-
демонстрировать результат, 
достаточный для постановки во-
проса о перетасовке в коалиции 
и коалиционном правительстве. 
Не исключено, что именно эти 
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политические силы станут драй-
верами новых досрочных парла-
ментских перевыборов, если их 
запрос не будет удовлетворен. 

2.2. Местная специфика
На первый взгляд, в сложив-

шихся условиях политический 
выбор для местных элит не богат. 
Они вынуждены будут принять 
условия пакта, предложенного 
Президентом, или в полной мере 
ощутить на себе влияния поли-
тики центра по борьбе с кор-
рупцией и теневой экономикой. 
Гнев центра и принудительная 
ротация управленческих элит на 
местах сломает сложившийся 
политико-экономический уклад 
и разрушит их «феодальные 
гнезда». В этом смысле, раз-
витие ситуации в Одесской и 
Закарпатской областях может 
стать наглядным примером для 
сомневающихся. 

Несмотря на довольно жесткие 
условия предложенного цен-
тром пакта, у региональных элит 
остается значительная «свобода 
маневра». Принимая правила, 
расширяющие их полномочия, 
местные элиты будут стараться 
максимально «капсулироваться» 
от центра. 

На грядущих выборах их стра-
тегией может стать не явная 
оппозиция центру, но поиск 
способов лишить центральную 
власть рычагов управления на 
местах. Из Киева местные выбо-
ры воспринимаются как способ 
сформировать на местах ло-
яльное к центральным властям 
большинство. Но что будет, если 
в партийных списках окажется 
большинство представителей 

местных политико-бизнесовых 
групп, которые, в первую оче-
редь, ориентированы на до-
стижение своих целей, а не на 
реализацию приказов сверху? 
Ожидаемо, что формирование 
местных советов на основе депу-
татов, лояльных к местным груп-
пам интересов, станет базовой 
стратегией местных элит.

Одним из путей к этой цели 
является создание на местах 
региональных политических объ-
единений, независимых от всех 
общенациональных брендов. 
Второй путь: масштабная инкор-
порация представителей мест-
ных групп в списки всех ведущих 
политических сил. 

В результате может сложиться 
ситуация, когда номинально в 
местных советах будут пред-
ставлены носители партийных 
брендов, но реально будет вос-
произведено подконтрольное 
местным элитам большинство. 
Это значит, что в случае неосто-
рожных шагов центральной 
власти она быстро получит резко 
оппозиционные местные советы, 
а партийные игроки – быстро 
утратят контроль над формаль-
но «своими» фракциями на 
местах. Рассматривая местные 
выборы и децентрализацию как 
подписание долговременного 
пакта с местными элитами, 
Киев может получить временное 
соглашение с неопределенной 
перспективой.

Возможность такого развития 
событий общенациональные 
партии предчувствуют. Именно 
поэтому с подачи Батькивщины, 
которая уже сталкивалась с 
подобными ситуациями, в за-

Может сложиться 
ситуация, когда 
номинально 
в местных 
советах будут 
представлены 
носители 
партийных 
брендов, но 
реально будет 
воспроизведено 
подконтрольное 
местным элитам 
большинство. 
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конопроект о местных выборах 
включено положение об импера-
тивном мандате. Причем права 
отзыва депутата оставлено за 
руководящим органом партии. 
Насколько этот предохранитель 
будет эффективным в случае 
не единичного, но массового 
выхода депутатов из-под партий-
ного контроля пока остается под 
большим вопросом.

Таким образом, возможность 
появления проблем в отношени-
ях между центром и регионами 
нынешний пакет реформ не 
снимет. Напротив, стремление 
партий опереться на этих выборах 
на представителей местных элит, 
включая их в списки, породит це-
лый набор политических рисков. 

2.3. реформа, местные 
выборы и политические 
риски
Борьба за перетягивание 

полномочий или риск потери 
баланса между центростре-
мительными и центробежными 
силами

В условиях политического и 
экономического кризиса, дезор-
ганизации структуры управления, 
введения элементов военного 
положения, массовой мобили-
зации возрастает роль местной 
власти, мэров, глав сельских 
советов, руководителей гра-
дообразующих предприятий и 
бизнеса. Следовательно, де-
централизация – это не субъ-
ективное пожелание власти, 
а объективно обусловленный 
процесс в Украине. 

Вместе с тем, отношения по 
линии центр – регионы харак-

теризуется хрупким балансом 
центростремительных и центро-
бежных тенденций. Отсутствие 
эффективной системы государ-
ственной региональной политики 
и модели реинтеграции страны 
программирует столкновение и 
конфликт центробежных и цен-
тростремительных сил. В услови-
ях финансово-экономического 
кризиса и военной агрессии 
любой локальный конфликт в ре-
гионе может легко перерасти в 
политический клинч в отношениях 
между центром и регионами.

Задекларированная стратегия 
децентрализации не предус-
матривает предохранителей 
по усилению стихийной фраг-
ментации Украины. Политика в 
отношении децентрализации 
должна осуществляться в паке-
те с Концепцией реинтеграции 
Украины, которая базируется 
на развитии межрегионального 
сотрудничества и кооперации 
областей Украины в рамках 
новых функциональных макро-
регионов. 

Основной риск при осущест-
влении политики децентрали-
зации – это потеря баланса, 
или перетягивание полномочий 
между региональным самоу-
правлением и самоуправлени-
ем территориальных общин, 
между центральным правитель-
ством и областными советами. 

Углубление межрегиональных 
диспропорций и «неготовность» 
депрессивных регионов к само-
управлению 

Углубление диспропорций 
в развитии регионов также со-
провождается серьезными ри-
сками. Экономический кризис 
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и падение ВВП, потеря части 
территорий, а также значитель-
ной части промышленного и 
экспортного потенциала не толь-
ко подрывает финансовые воз-
можности государства, но и его 
способность проводить эффек-
тивную региональную политику, 
направленную на сглаживание 
межрегиональных диспропор-
ций. Военный и экономический 
кризис спровоцировал углубле-
ние разрыва между регионами 
по уровню благосостояния и эко-
номического развития регионов. 

Украина стала менее гомо-
генной страной, что объективно 
ухудшило стартовые условия 
для реализации полноценной 
реформы местного самоу-
правления. Украинское прави-
тельство не готово предложить 
продуманную, последователь-
ную и дифференцированную 
политику по отношению к регио-
нам Украины. Существует риск 
того, что депрессивные регионы 
и территориальные громады, 
даже получив дополнительные 
полномочия, будут не в состо-
янии произвести «перезапуск» 
региональной и муниципальной 
экономики и перейти в режим 
«экономического самообслу-
живания» и полноценного само-
управления. 

«Феодализация» регионов и 
риск «самопоедания» в системе 
самоуправления 

Механическая  передача 
полномочий на места без си-
стемной политики по демокра-
тизации, демонополизации и 
борьбе с коррупцией вряд ли 
может стать угрозой для регио-
нальных кланов. Сегодня они не 

только занимают доминирую-
щие позиции в сфере бизнеса, 
но и патронируют и контролиру-
ют социально-политическое про-
странство в регионах и городах. 
Существует риск того, что об-
ластные советы, которые получат 
дополнительные полномочия в 
ходе децентрализации, попа-
дут под контроль местечковых 
олигархов, региональных моно-
полистов и коррумпированной 
местной бюрократии. Иными 
словами, существует риск того, 
что обратной стороной непод-
готовленной децентрализации 
будет феодализация власти на 
уровне отдельных регионов. 

Вызывают беспокойство нор-
мативно-правовые лазейки 
Проекта Закона об изменениях 
в Конституцию (о децентрализа-
ции власти), которые могут быть 
использованы для узурпации 
власти в регионах. органы само-
управления, которые действуют 
на уровне области, склонны к 
«самопоеданию» нижестоящих 
уровней самоуправления (рай-
он и территориальная громада). 
Вероятность «приватизации» 
кланами областных советов и 
перспектива совмещения по-
ста главы областного совета и 
главы облисполкома несет риск 
узурпации власти и подавления 
функциональной автономно-
сти местного самоуправления 
на уровне территориальных 
громад. Иерархизация само-
управления приведет к его са-
модискредитации и поиску 
«доброго царя».

«Партизация» регионов и риск 
углубления политико-идео-
логического раскола между 
регионами
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Однако главный риск для сба-
лансированного развития мест-
ного самоуправления несет 
проект Закона о местных выбо-
рах. Во-первых, Закон о выборах 
в местные органы власти носит 
дискриминационный характер. 
Он создает необоснованные 
преференции для партий, ко-
торые представлены в парла-
менте и «отсекает» возможность 
для появления новых политиче-
ских проектов в Украине. Во-
вторых, гражданские активисты 
и беспартийные представите-
ли территориальных громад 
поставлены перед жестким 
выбором: или «принудительная 
партизация», или отказ от участия 
в местных выборах. В-третьих, 
политико-идеологическая кон-
фронтация, существующая 
между парламентскими пар-
тиями, будет перенесена на 
региональный уровень. В итоге, 
вместо оптимизации управления 
на уровне регионов и территори-
альных громад Украина получит 
политизацию местного само-
управления и межпартийные 
разборки. 

Наконец, перспектива про-
ведения выборов в районные и 
областные советы и горсоветы 
по пропорциональной системе 
приведет не только к «парти-
зации» регионов Украины, но 
и актуализирует риск полити-
ко-идеологического раскола 
внутри страны. Среди партий, 
представленных в парламенте, 
только Блок Петра Порошенка 
и «Батьківщина» Ю.Тимошенко 
гарантированно сохранят за 
собой статус общенациональ-
ной политической силы, которая 
имеет политическое представи-

тельство в большинстве регионов 
Украины. Остальные политиче-
ские силы столкнутся с острым 
дефицитом людей, которые бы 
обладали авторитетом на уров-
не территориальных громад и 
были готовы стать «солдатом 
партии». Для многих политиче-
ских сил, которые представлены 
в парламенте, существует риск 
«выпадения» в категорию реги-
ональной политсилы. 

Дискредитация реформы 
местного самоуправления и 
риск переноса социального и 
политического недовольства 
на Киев

Экономический спад и на-
растание диспропорций меж-
ду регионами, феодализация 
региональной власти и появле-
ние сети анклавов «фиктивного 
местного самоуправления», 
кризис рентной модели эко-
номики, консервация клано-
во-монополитической системы 
власти в регионах и отсутствие 
новых точек роста в регионах, 
нарастание конфликтогенно-
сти в регионах – это тренды, 
которые будут работать на 
д и с к р е д и т а ц и ю  р е ф о р -
мы местного самоуправления. 
В условиях нарастания кризис-
ных тенденций, децентрализа-
ция кланово-олигархической 
модели управления порождает 
риск автономистских настро-
ений, развития регионально-
го национализма и желание 
перенаправить социальное и 
политическое недовольство на 
Киев. Дискредитация рефор-
мы местного самоуправления 
будет усиливать риск скатыва-
ния регионов к экономической 
автаркии и подталкивать регио-
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нальные элиты к войне с Киевом 
на платформе открытых авто-
номистских требований. 

3. Сценарии развития 
ситуации
В зависимости от темпов и каче-

ства реформ, а также поведения 
ведущих политических игроков в 
центре и на местах ситуация в 
Украине может развиваться по 
нескольким сценариям. Стоит 
выделить из них три «идеальных» 
устойчивых варианта, способных 
на годы определить путь разви-
тия страны. Условно они могут 
быть обозначены, как: 1) «вторая 
волна» распада, 2) новая фе-
одализация и 3) национальное 
самоуправление. 

3.1. «вторая волна» распада
Это наиболее пессимистич-

ный сценарий (подразумевает-
ся, что «первая волна распада» 
– сецессия Крыма и отделение 
ДНР и ЛНР). В результате его запу-
ска Украина приобретет черты, 
характерные, например, для 
конфедерации по типу Боснии. 
Его отличительные признаки: 
слабый центр, который не в 
состоянии эффективно решать 
насущные вопросы жизни стра-
ны, и взаимно отчужденные ре-
гионы, которые пытаются решать 
свои проблемы самостоятельно. 
Вертикаль разрушена, а гори-
зонтальные связи не развиваются. 
Отсутствует доверие и управляе-
мость по линии «центр-регионы», 
а также между регионами.

Как и «первая волна», этот 
сценарий также может быть 

инспирирован извне, и не толь-
ко российским политическим 
руководством и спецслужбами. 

Наиболее уязвимыми для вли-
яния сепаратистских сил явля-
ются приграничные регионы. 
Традиционно это Луганская, 
Донецкая и Харьковская области. 
На севере страны мишенью для 
раскачивания ситуации извне мо-
жет быть определена Сумская об-
ласть. На западе – Закарпатская, 
Львовская, Черновицкая области. 
На юге – Одесская, Николаевская. 
При этом причинами поддержки 
сепаратистских идей могут слу-
жить как этнические, так и соци-
ально-экономические интересы. 
Большую роль играет влияние 
местных элит – духовенства, биз-
неса, а также традиционных «хо-
зяев» регионов. Если последние 
в достаточной степени владеют 
ресурсами региона, они в состо-
янии установить контроль над его 
населением. Технически схема 
«раскачивания» региона уже 
апробирована в Крыму и на вос-
токе страны. С большой долей ве-
роятности существует также ряд 
проектов иностранных спецслужб 
в других регионах Украины, акти-
визация которых дестабилизирует 
ситуацию и усилит центробежные 
тенденции, провоцируя распад.

После инцидента в Мукачево 11 
июля 2015 г. Закарпатье становит-
ся наиболее «слабым звеном» в 
реализации сценария распада. 
Этот регион традиционно являет-
ся полем работы спецслужб всех 
смежных стран, а также России. 
Традиционно сильным является 
влияние Венгрии, обусловленное 
наличием крупной венгерской 
общины. В последнее время 
это проявляется в нарастающей 
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активности спецслужб Венгрии 
в Закарпатье. Нельзя исключать, 
что в случае ослабления цен-
трального руководства Украины 
аналогичным образом могут 
действовать и другие соседи – 
Польша, Словакия, Румыния. 

Отдельная проблема – «га-
лицкий сепаратизм». Так, еще 
в 2002 году звучали идеи о наде-
лении Львова особым статусом, 
путем расширения местного 
самоуправления. А.Садовой 
выступал за проведение рефе-
рендума по этому вопросу. Идея 
галицкой особости, которая 
изначально была расценена как 
сепаратистская, получила по-
литическое оформление в виде 
Украинской галицкой партии. 
После Революции достоинства 
эта партия получила в свои ряды 
«живую кровь», новых членов 
из числа патриотов, прошед-
ших Майдан. Поддерживаемая 
интеллигенцией, социально 
активными гражданами, она 
декларирует защиту интересов 
Галичины, «галицких» областей – 
Львовской, Ивано-Франковской 
и Тернопольской – в противо-
вес киевской бюрократии и 
надднепрянскому шовинизму. 
Отстаивается, прежде всего, путь 
децентрализации (по примеру 
европейских регионов), расши-
рение финансовых прав. Но под-
держивая галицкую украинскую 
идентичность, одновременно 
озвучивается и тезис об отсут-
ствии культурного и идейного 
родства с русифицированны-
ми, прокоммунистическими 
жителями центральной и вос-
точной Украины, в особенности 
Донбасса. 

Одесская область так же при-

влекает внимание «технологов» 
сценария распада. После про-
вала попытки дестабилизиро-
вать ситуацию под флагами 
«Новороссии» будут попытки 
усложнить схемы, но целью бу-
дет оставаться автономизация 
региона и ослабление цен-
тра. Возможно, будут исполь-
зованы такие рычаги, как ПМР, 
Буджакская республика, румын-
ские экономические интересы 
в Бессарабии (порт Рени). Но 
главными силами, заинтересо-
ванными в сценарии распада, 
могут стать фигуры, контроли-
рующие порты, инфраструкту-
ру, контрабандные потоки. Это 
беловоротничковый и обычный 
криминалитет, контрабандисты. 
Мотив – сохранение высокого 
уровня черных прибылей, при-
вычного коррупционного уклада. 
Таким образом, на первый план 
выходит экономический интерес 
и проект свободной экономи-
ческой зоны, «порто-франко» 
может быть актуализирован.

Среди северо-восточных об-
ластей уязвимой может быть 
и Сумская область, где риски 
местного сепаратизма сохра-
няются в связи с активным вли-
янием пророссийских, в том 
числе казаческих, организаций. 
Ожидание «сильной руки», по-
вышения социальных выплат, 
наведения порядка может при-
вести к обострению ситуации. 
Инспирированные провокации 
и спонтанные инциденты с уча-
стием радикальных сил могут 
серьезно нарушить баланс 
«центр – регион» и облегчить 
реализацию сценария распада.

Сценарий становится возмож-
ным при следующих условиях: 
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 ● существенное ослабле-
ние центральной власти, 
что сегодня проявляется в 
дезорганизации, инсти-
туциональной слабости 
как парламента, так и ис-
полнительной власти. Это 
выражается в неспособно-
сти принимать важные для 
страны решения, проводить 
реформы, противодейство-
вать коррупции и внешним 
угрозам (в том числе – во-
енные неудачи, большие 
потери), преодолеть де-
фицит интеллекта, кадров. 
Вследствие этого – дискре-
дитация государственного 
проекта Украина;

 ● определяющее влияние 
местных элит вследствие 
децентрализации, установ-
ление контроля над ресур-
сами региона, стремление 
сохранить эксклюзивное 
право распоряжаться ими 
без участия центра (вслед-
ствие этого – дальнейшее 
политическое «окраши-
вание» – усиление чисто 
региональных партийных 
проектов, походы на Киев, 
саботаж государственных 
решений, невыполнение 
законов и т.п.);

 ● активное вмешательство 
извне с целью реализации 
сепаратистских проектов 
(финансирование, инфор-
мационная и военная под-
держка);

 ● дальнейшее разложение 
судебной власти и право-
охранительных органов, 
обслуживание ими регио-
нальных элит;

 ● апатия патриотических сил, 
поддерживающих унитар-
ный проект, пассивное 
согласие большинства на-
селения. 

Избежать реализации сцена-
рия позволят: активная политика 
центра в отношении регионов, 
политическая «перезагрузка» 
регионов (в т.ч. кадровое обнов-
ление, назначение губернаторов 
и других должностных лиц, поль-
зующихся доверием населения), 
борьба с коррупцией, рефор-
мы, направленные на улучше-
ние экономики и социальной 
ситуации в регионах, развитие 
горизонтальных связей между 
регионами (например, инфра-
структурные проекты – дороги, 
транспорт, туризм, оздоровле-
ние и т.п.). В значительной степе-
ни ситуацию сложно раскачать 
из-за нежелания населения обо-
стрять ситуацию (в Закарпатье – 
толерантность, пассивность как 
результат мультикультурализма и 
опыта существования в несколь-
ких государствах на протяжении 
короткого исторического отрез-
ка), усвоения уроков ДНР/ЛНР, 
сохранения некоторого ресурса 
доверия к власти, надежды на 
улучшение вследствие евроин-
теграции.

3.2. Новая феодализация
Такой сценарий может стать 

следствием роста эгоизма ре-
гиональных элит, неспособно-
сти власти в Киеве предложить 
рациональный и компромисс-
ный проект развития страны. 
В этом случае концентрация 
полномочий и финансовых ре-
сурсов на местах (особенно на 
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региональном уровне) создаст 
у региональных элит опасные 
стремления к экономическому 
«огораживанию» и формирова-
нию относительно независимых 
«уделов». 

Региональные элиты будут 
стремиться взять под полный 
контроль местные ресурсы, 
пресекая попытки политическо-
го влияния Киева на ситуацию 
в областях. Возникающие раз-
ногласия в объемах бюджетных 
ресурсов и налоговых отчисле-
ний в отношениях с Киевом со 
стороны регионов будут посто-
янно сопровождаться угрозами 
«сепаратизации», провозглаше-
ния «народных рад» и «народных 
республик». 

Новые феодалы будут активно 
коррумпировать госаппарат, 
судейский корпус и правоохра-
нительные органы. Тенденция к 
созданию и легализации «кар-
манных армий» и «служб без-
опасности» получит широкое 
распространение. В междуу-
собных войнах за влияние и ре-
сурсы будут задействованы все 
методы: от политических до сило-
вых и откровенно криминальных. 
Право создавать местную мили-
цию в таких условиях приведет 
к злоупотреблениям и угрозам 
безопасности населению.

Разрыв в социально-экономи-
ческом развитии регионов со-
хранится и углубится. Нежелание 
содержать и развивать другие 
регионы, а также центр, жад-
ность, усиление коррупции, сра-
щивание криминала с властью 
обострит социальные проблемы 
и радикализирует население. 
Возобновятся походы на Киев за 

справедливостью и деньгами. 
Социально активные, патриотич-
ные группы населения (добро-
вольцы, волонтеры) могут быть 
переформатированы. Они или 
впишутся в новую конструкцию 
региональной власти, при этом 
может произойти их разобще-
ние, или радикализируются. 

В этих условиях сохраняются и 
могут обостриться, при влиянии 
внешних факторов, риски свали-
вания страны в сценарий «вторая 
волна» распада.

Условия, способствующие 
сценарию:

 ● профанация реформ. 
Конституционная, админи-
стративная, региональная 
реформы пробуксовы-
вают; процесс идет непо-
следовательно, дефицит 
командного центра и про-
фессионального сопрово-
ждения;

 ● отсутствие судебной и пра-
воохранительной реформ 
(карманные судьи, проку-
роры, милиция);

 ● попытки реформ осущест-
вляются из центра, без долж-
ной опоры на местную 
инициативу;

 ● есть риски сохранения 
консенсуса старых элит 
и центра, что усилит влия-
ние феодалов и сохранит 
старый коррупционный 
порядок распоряжения ре-
сурсами регионов;

 ● имитация борьбы с корруп-
цией, сохранение системы 
«крышеваний», круговой 
поруки;

 ● неспособность граждан-
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ского общества реаги-
ровать на угрозы новой 
феодализации.

Избежать сценария возможно 
путем:

Осуществления  на ком -
промиссной основе пакета 
реформ: местного самоуправ-
ления, административно-терри-
ториальной реформы, внесения 
соответствующих изменений в на-
логовую и бюджетную системы. 

Ключевой момент в реформе 
местного самоуправления и 
децентрализации власти – рас-
поряжение финансами. Очень 
важно дать возможность разви-
ваться местным громадам, их 
инициативе. Центр должен иметь 
возможность, минуя область, 
оказать помощь тому или иному 
местному проекту. Это возмож-
но при учреждении специализи-
рованного централизованного 
Фонда регионального развития. 

Европейский опыт (Польша, 
Чехия, Дания, Норвегия, Франция) 
свидетельствует об успехе имен-
но «низовой» децентрализации. 
Полномочия по распоряжению 
территорией и финансами в 
громаду даст возможность укре-
пить государство, развить как 
вертикальные (центр-регионы), 
так и горизонтальные связи.

3.3. Национальное 
самоуправление
Основным условием реализа-

ции позитивного сценария разви-
тия страны является партнерство 
между центральной властью и 
представителями громад. В пер-
вую очередь, за счет подключения 
местных элит в разработку и при-

нятие государственных решений. 
Выборы 2015 года в органы 

местного самоуправления мог-
ли бы сыграть роль «пускового 
механизма» для перезагрузки 
государства. И важнейшими 
условиями являются во-первых, 
компромисс Киева и сепара-
тистских ДНР-ЛНР о выборной 
кампании в условиях гаранти-
рованного мира, и во-вторых, 
политическая воля к проведе-
нию общеукраинского съезда 
представителей громад после 
октябрьских выборов 2015 года 
(с участием новоизбранных 
представителей местного само-
управления громад сепаратист-
ских ДНР и ЛНР). Ключевая задача 
такого съезда – конституционный 
акт о национальном мире и 
«дорожная карта» дальнейшей 
конституционной реформы 
(самоуправление, унитарное 
административно-территори-
альное устройство и статус авто-
номных регионов, двухпалатный 
парламент и т.д.). По сути, выбор 
нового состава местных властей 
осенью 2015 года могли бы стать 
началом нового конституирова-
ния Украинской республики. 

Этот вариант может быть от-
ражен в протоколах и соглаше-
ния в рамках Минской группы 
и поддержан участниками 
Норманнского формата.

Альтернатива – углубление 
раскола в Украине, государ-
ствообразующие процессы в 
самопровозглашенных ДНР-ЛНР, 
кризис центральной власти, 
новые конфликты в регионах на 
почве растущего местечкового 
сепаратизма.

Вместе с тем, шанс на консо-
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лидацию страны «снизу» и выход 
из конфликта позволяют выйти на 
глубокую перезагрузку всей по-
литической системы. Признание 
автономности как одного из эле-
ментов административно-терри-
ториальной системы и переход 
к двухпалатной модели парла-
мента (Палата громад и Палата 
партий) – едва ли не последний 
шанс сохранить целостность 
страны. 

Вторым важнейшим условием 
является возрождение комму-
нальных экономик при содей-
ствии и непосредственном 
участии государства. 

Децентрализация не должна 
означать «бегства» государства 
от местных проблем и попыток 
дистанцироваться от решения 
локальных задач. Участие го-
сударства в разработке и ре-
ализации программ развития 
территорий, в том числе в виде 
кредитов и инвестиций, ускорит 
оживление экономической ак-
тивности на местах, даст толчок к 
созданию рабочих мест и росту 
благосостояния.

Важнейшим условием эко-
номического развития является 
включение населения и частных 
инвесторов в инвестиционные 
проекты органов местного са-
моуправления. Способствовать 
этому будет развитие финан-
сового рынка муниципальных 
ценных бумаг, формирование 
коммунальных банков и кредит-
ных союзов. 

Переходу к национальному 
самоуправлению будет способ-

ствовать развитие институтов пря-
мой демократии. Значительная 
часть местных проблем должна 
решаться путем проведения 
местных опросов и плебисцитов. 
Громады должны быть наделены 
правом законодательной ини-
циативы.

Важным также является расши-
рение возможностей громад в 
сфере гуманитарной политики. 
Отказ государства от монополии 
в области социально-культурной 
и языковой политики создаст 
условия для прекращения поли-
тических спекуляций вокруг гума-
нитарных и языковых проблем.

главным препятствием к реа-
лизации этого сценария может 
стать, прежде всего, эгоизм 
правящей коалиции, не готовой 
и не способной обеспечить 
новый общенациональный ком-
промисс. Страх потери вла-
сти и стремление сохранить 
властную монополию даже 
ценой отсечения конфликтных 
регионов делает этот сценарий 
маловероятным. 

и во-вторых, – сопротивление 
местных элит, заинтересован-
ных в сохранении контроля над 
национальными и региональны-
ми ресурсами, другие внешние 
и внутренние деструктивные 
силы, заинтересованные в дис-
кредитации государственного 
«проекта Украина», а также уль-
траправые силы, идеологически 
сопротивляющиеся краху цен-
трализованной, вертикальной, 
чиновничье-бюрократической 
модели. 
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V. ЕКОНОМІКА
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аграрний сектор України: 
тенденції, сУб’Єкти, 

перспективи реформУвання
липень – 2015

Автори: А.Єрмолаєв, І.Клименко, В.Ємець, С.Таран

Аграрний сектор України на-
був нового значення для економі-
ки України в контексті стрімкого 
зростання обсягів виробництва 
та експорту протягом останнього 
десятиліття. Разом з тим внаслі-
док конфлікту на Донбасі різке 
падіння промислового виробни-
цтва і згортання металургійного 
експорту зумовило прискорену 
реструктуризацію економіки 
України, значно підвищивши 
значення агросектору у її струк-
турі та експорті. Зокрема, АПК 
став сектором, який продовжив 
зростання у кризовий 2014 р. та 
вперше став лідером за обся-
гом експортних поставок. Це, в 
свою чергу, забезпечує подаль-
ше зміцнення впливу основних 
учасників аграрного ринку регі-
онального та центрального рівня 
на перебіг політико-економічних 
процесів у країні. У зв’язку з цим 
набуває особливої актуальності 
розгляд останніх тенденцій у сек-
торі та перспектив прискорення 
реформ галузі. Водночас аналіз 
корпоративних стратегій най-

більших с/г виробників в контексті 
їхньої зацікавленості у проведенні 
реформ у секторі дозволяє зро-
бити припущення щодо темпів та 
глибини трансформацій в АПК у 
середньостроковій перспективі. 

1. Аграрно-промисловий 
сектор – зростання ролі 
в економіці України та 
міжнародній торгівлі
Сільське господарство – це 

одна з провідних галузей еко-
номіки України, яка має значні 
природні конкурентні переваги. 
Площа сільськогосподарських 
земель України – найбільша в 
Європі – 41,5 млн га (70% території 
країни), з них – 32,5 млн га вико-
ристовуються для вирощування 
сільськогосподарських культур. 
Розвитку сектору також сприяють 
близькість основних ринків збуту, 
транспортна інфраструктура 
(залізниця, дороги, порти), по-
стійне зростання світового попиту 
на продовольчі продукти і аль-
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тернативну енергетику, а також 
наявність порівняно дешевих 
трудових ресурсів. 

Сектор забезпечує близько 
10% валової доданої вартості 
(2013 р.), тут зайнято понад 3,5 
млн населення (17% зайнятих в 
Україні). Сільське господарство 
було одним з небагатьох секторів 
економіки, який демонстрував 
зростання у 2014 р. (+ 2,2% р/р 
(без урахування тимчасово оку-
пованої території АР Крим і м. 
Севастополя)). 

1.1. Загальні оцінки 
виробничого потенціалу 
Основний напрямок українсько-

го агробізнесу – рослинництво 
(близько 70% сільськогосподар-
ської продукції). У структурі валової 
сільськогосподарської продукції 
найбільш важливе значення відігра-
ють зернові та зернобобові культури 
(26,5% у 2013 р.), технічні культури 

(19,4%), овочі (18,1%). Тваринництво 
(30% випуску сільськогосподар-
ської продукції) представлене 
вирощуванням худоби та птиці 
(14,1%), виробництвом молока 
(11,5%) та яєць (3,6%). 

Україна є одним з найбільших 
світових виробників та експортерів 
сільськогосподарської продукції, 
вирощуючи понад 60 млн. т зер-
нових та більше 10 млн. т насіння 
соняшника на рік. Зокрема, у 
2014 р. валовий збір зернових 
досяг 63,8 млн. т, з них пшениця – 
24,1 млн. т, кукурудза – 28,5 млн. т, 
ячмінь – 9 млн. т. При цьому у 
загальному обсязі виробництва 
зернових переважає фуражне 
зерно: у 2014 р. продовольчого 
зерна було отримано 39%, фу-
ражних зернових – 61%. Крім того, 
Україна №1 у світі за обсягом ви-
робництва соняшнику, а також 
виробництва та експорту соняш-
никової олії (див. Малюнок 1). 

Малюнок 1. частка України у глобальному виробництві соняшнику 
та соняшникової олії.

	Джерело:	http://www.bakertilly.ua/media/pdf/Agri2013RU.pdf	
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Україна значно наростила до-
ходи від аграрного експорту про-
тягом останнього десятиліття – вони 
збільшилися майже у 4 рази (див. 
Малюнок 2) внаслідок зростання 
світових цін на сільськогосподар-
ську продукцію, а також нарощу-
вання фізичних обсягів експорту 
АПК з України. Фізичні обсяги екс-
порту зернових за останні 10 ро-
ків також більш ніж подвоїлися та 
становили 32,3 млн. тон зерна у 
2013-2014 маркетинговому році. 
Відповідно зросла роль АПК в за-
гальному експорті. Так, у 2014 р. 
частка сільськогосподарських 
товарів та продукції харчової 
промисловості в загальному екс-
порті України становила 30,9%, 
тоді як у 2010 р. вона була 19,3%, 

а у 2005 р. – 12,6%. У 2014 р. АПК 
вперше став лідером за обсяга-
ми експорту в Україні, обігнавши 
навіть металургію (роль металур-
гійного експорту зменшилася че-
рез військовий конфлікт на Сході 
країни та погіршення зовнішньої 
кон’юнктури). 

Основні товарні групи аграр-
ного експорту з України тра-
диційно включають: зернові 
культури (12,1% загального екс-
порту з України у 2014 р., при-
чому близько 60% українського 
експорту зернових становить 
кукурудза і лише 30% – пшениця), 
насіння олійних рослин (3,1%), 
жири та олії тваринного або рос-
линного походження (7,1%), готові 
харчові продукти (5,7%), молоко 

	Джерело:	Державна	служба	статистики	України

Малюнок 2. обсяги аграрного експорту (коди 1-24 УКТЗЕД), млрд. 
дол. США 
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та молочні продукти, яйця птиці, 
натуральний мед (1,1%) (див. 
Малюнок 3). В той же час Україна 
є нетто-імпортером живих тва-
рин, риби, горіхів та спецій, про-
дуктів з м’яса та риби.

Малюнок 3. Структура аграрного експорту у 2014 р., % до обсягу 
експорту АПК (коди 1-24)

	Джерело:	Державна	служба	статистики	України

Основними ринками збуту 
української сільськогосподар-
ської продукції на сьогодні є 
країни Азії та ЄС, частка кожного 
з регіонів становить 39% та 29% 
відповідно в загальному експорті 
АПК у 2014 р. (див. Малюнок 3). 
Крім того, український агробіз-
нес експортує свою продукцію 
до країн СНД (15%) та Африки 
(15%). 

Через запроваджені Росією 
торговельні обмеження спосте-
рігається тенденція скорочення 
експорту АПК до РФ та країн 
Євразійського економічного 
союзу, особливо це стосується 
готових харчових продуктів з ви-
соким рівнем доданої вартості 
– м’ясо-молочної продукції, кон-

дитерських виробів, алкогольних 
та безалкогольних напоїв (див. 
Малюнок 4). В цілому експорт 
сільськогосподарської та харчо-
вої продукції до РФ впав більше 
ніж удвічі у 2014 р. – на 53% і за-
безпечив лише 911,8 млн. дол. 
надходжень. В результаті частка 
російського ринку в загальному 
експорті продукції АПК зменши-
лася також більш ніж удвічі – з 
11% до 5% у 2014 р. За перший 
квартал 2015 р. падіння експорту 
АПК до росії прискорилося до 
85% (порівняно з першим кварта-
лом 2014 р). Обмеження з боку 
Росії вимагають диверсифікації 
експорту української продукції 
та пошуку нових ринків збуту. 
Україна нарощує присутність 
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на аграрних ринках Індії, Єгипту, 
Китаю, Туреччини, Бангладеш, 
Кореї, Ірану, Іраку, Саудівської 
Аравії, Індонезії, США, Канади. 

Малюнок 4. основні ринки збуту українського сільськогосподар-
ського експорту (коди 1-24) у 2014 р., % 

	Джерело:	http://businessviews.com.ua/ru/economy/id/20-grafikov-i-kart-kotorye-dostupno-
objasnjajut-agrobiznes-ukrainy-328/

Малюнок 5. основні товарні позиції експорту АПК з України в рФ у 
2013-2014 рр., млн. дол. США

 Джерело:	Державна	служба	статистики	України
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Зменшення доступу на ро-
сійський ринок сприяє активі-
зації торговельних відносин з 
Європою. Так, у 2014 р. експорт 
сільськогосподарської та харчо-
вої продукції до ЄС збільшився 
на 6,7% порівняно з 2013 р. (в 
т.ч. завдяки дії автономних пре-
ференцій в рамках Угоди про 
асоціацію, наданих Україні на-
весні 2014 р.). Аграрний експорт 
зайняв №1 місце у структурі 
українського експорту до країн 
ЄС за результатами 2014 р. – 28% 
і забезпечив доходи у розмірі 4,8 
млрд. дол. Проте в аграрному 
експорті до ЄС переважають 
товари з низьким рівнем пере-
робки та доданої вартості, а 
частка готових харчових продуктів 
все ще є незначною. Зокрема, 
в структурі експорту продукції 
АПК та харчової промисловості 

до ЄС переважають зернові 
культури – 37,9%, насіння і плоди 
олійних рослин – 19,3%, жири та 
олії тваринного або рослинного 
походження – 16,6% (олія соняш-
никова – 14,2%) (див. Малюнок 6). 

В той же час аналіз використан-
ня українськими виробниками 
тарифних квот у 2014 р. (частина 
з них залишилася невикориста-
ними) показав, що нетарифні 
бар’єри значно обмежують 
торгівлю з ЄС, особливо для то-
варів тваринного походження. На 
сьогодні українські експортери 
мають поки дозволи на здійснен-
ня експорту до країн-членів ЄС 
таких товарних позицій: курятини, 
риби, яєць та яєчних продуктів. 
Експорт продуктів рослинного 
походження не потребує дозволів 
ЄС (проте обмежений квотами 
щодо обсягу постачань). 

Малюнок 6. основні товарні позиції експорту АПК з України в ЄС 
у 2013-2014 рр., млн. дол. США

Джерело:	Державна	служба	статистики	України
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В цілому сировинна орієнтація 
українського експорту робить 
позиції України на зовнішніх 
ринках уразливими, оскільки 
попит на сировинні товари є 
непостійним і характеризується 
значною ціновою мінливістю. 
Тому необхідно забезпечувати 
збільшення експорту українських 
товарів з високою доданою вар-
тістю. Фактором нарощування 
аграрного експорту з високим 
рівнем доданої вартості в ЄС є 
підвищення вимог безпечності та 
якості харчових продуктів і сиро-
вини за рахунок впровадження 
на підприємствах систем управ-
ління якістю та систем управління 
безпечністю харчових продуктів. 

Виконання Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС може стати 
ефективним інструментом для 
покращення умов торгівлі з ЄС 
та роботи сектору АПК в цілому. 
ЄС вже скасував тарифні об-
меження на експорт більшості 
української агропродукції до ЄС, 
водночас щодо деяких позицій 
були запроваджені тарифні кво-
ти (зернові, свинина, яловичина, 
птиця). Водночас скасування 
переважної частки нетарифних 
обмежень для українського аг-
роекспорту вимагає відповідних 
трансформацій українського 
регуляторного законодавства. 
Для цього Україна має адапту-
ватися до стандартів ЄС у таких 
сферах, як санітарні та фіто-
санітарні заходи, сертифікація і 
метрологія, проходження митниці, 
ринковий нагляд, оцінка відпо-
відності. Адаптація стандартів 
агарної політики з прозорими та 
передбачуваними регуляторни-
ми правилами сприятиме по-
кращенню інвестиційного клімату 

та інвестиційної привабливості 
аграрного сектора економіки для 
європейських партнерів. Значний 
потенціал АПК пов’язаний також 
з поєднанням агровиробників 
України та ЄС у виробничих 
ланцюгах та каналах збуту. Це 
дозволить підвищити продуктив-
ність АПК за допомогою передачі 
передових технологій і практик 
ЄС, збільшенню масштабів діяль-
ності у виробництві та переробці 
сільськогосподарської продукції, 
покращенню умов доступу на 
світові ринки.

1.2. Проблеми та 
бар’єри для інвестицій у 
сільському господарстві 
Позитивна кон’юнктура світових 

сільськогосподарських ринків 
сприяла зростанню привабли-
вості сектору АПК для внутрішньо-
го та зовнішнього інвестування, в 
т.ч. з країн ЄС. Особливо прива-
бливою для іноземних інвесторів 
була харчова промисловість, 
інвестиційні вкладення у харчову 
промисловість майже подво-
їлися протягом останніх років та 
досягли 3287,2 млн дол. або 5,7% 
усього обсягу прямих іноземних 
інвестицій (ПІІ) в Україну (2013 р). 
Сільськогосподарські підприєм-
ства акумулювали лише 1,4% ПІІ.

Однак рівень інвестицій в осно-
вний капітал аграрного сектору 
все ще обмежений і потенціал 
сектору щодо збільшення вро-
жайності та продуктивності праці 
залишається невикористаним. 
Хоча урожайність більшості зер-
нових культур в Україні поступово 
збільшується, однак відстає від 
середніх європейських та світо-
вих показників, незважаючи на 

Рівень інвестицій 
в основний 

капітал аграрного 
сектору все ще 

обмежений і 
потенціал сектору 

щодо збільшення 
врожайності та 
продуктивності 

праці залишається 
невикористаним. 
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кращі умови для вирощуван-
ня зернових культур в Україні. 
Урожайність зернових в Україні в 
2013 р. становила 39,9 ц/га, в т.ч. 
пшениці – 33,9 ц/га. В більшості 
країн Європи цей показник при-
наймні удвічі вищий.

Основні бар’єри для інвестицій 
у сільському господарстві на 
сьогодні включають:

 ● Нестабільна, непрогнозова-
на та непрозора державна 
політика, яка характери-
зується відсутністю єдиних 
правил гри для усіх вироб-
ників та секторів, надмірним 
втручанням уряду в роботу 
аграрних ринків (особливо 
це стосується експортних 
обмежень та розподілу 
експортних квот, цінового 
регулювання на окремі види 
аграрної продукції, систе-
ми оподаткування сектору, 
ін.), лобіюванням окремих 
інтересів з метою отри-
мання монопольної ренти. 
Така політика створює не-
сприятливий інвестиційний 
фон в секторі, що пере-
шкоджає надходженню 
довгострокових інвестицій. 
Постійне відтермінування 
запровадження ринку с/г 
землі консервує стару не-
ефективну систему земле-
користування та стримує 
розвиток сектору.

 ● Недостатнє фінансування 
сільського господарства, 
низький рівень кредиту-
вання сектору у порівнян-
ні з подібними країнами. 
Ускладнений доступ до 
банківських кредитів та ре-
сурсів міжнародних фі-

нансових організацій. За 
даними опитувань, близько 
75% українських компаній в 
АПК назвали поганий доступ 
до фінансування однією 
з основних перешкод для 
подальшого розширення та 
інвестицій70. Головним дже-
релом фінансування серед 
підприємств агробізнесу 
залишається внутрішнє са-
мофінансування з прибутку 
і особистих заощаджень. 
Тоді як можливості зовніш-
нього фінансування через 
банківський кредит дуже 
обмежені для сільгоспви-
робників. Близько половини 
з виробників повинні про-
дати відразу 80-100% нового 
врожаю, щоб забезпечити 
оборотний капітал.

 ● Відсутність ефективної та 
доступної інфраструктури 
аграрних ринків та системи 
маркетингу. Зокрема, де-
фіцит якісних потужностей 
для зберігання та перевалки 
зерна оцінюється близько в 
21 млн. т. Малий та середній 
агробізнес особливо відчу-
ває ускладнений доступ до 
інфраструктурних та логіс-
тичних потужностей, які кон-
центруються в основному у 
великих агрохолдингах. Це 
значно обмежує можливос-
ті малого та середнього біз-
несу в АПК щодо експорту. 

 ● Неефективна державна 
політика щодо підтримки 
експортерів. Основними 

70	 Institute	 for	 economic	 research	 and	
policy	 consulting	 “Country	 report:	 Ukraine”	
March	 2015	 http://www.agricistrade.eu/
wp-content/uploads/2015/06/Agricistrade_
Ukraine.pdf
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перешкодами на шляху 
українських експорте -
рів аграрної продукції (в 
першу чергу, малого та 
середнього бізнесу) є: не-
відповідність українських 
стандартів європейським 
та міжнародним та низька 
якість виробленої продукції; 
недостатня інформація 
про особливості цільових 
експортних ринків; низька 
поінформованість неве-
ликих аграрних виробників 
про можливості експорту 
на ринки ЄС; відсутність 
державних програм та ін-
ституцій з розвитку сільсько-
господарського експорту; 
обтяжливі митні процедури 
та корупція на митниці, не-
розвинена ринкова інфра-
структура та проблеми з 
логістикою; неефективна 
система страхування с/г 
ризиків.

 ● вразливість поточної моделі 
функціонування бізнесу ве-
ликих агрохолдингів: залеж-
ність від зміни зовнішньої 
кон’юнктури, необхідності 
обслуговування боргів (зо-
внішні запозичення) та від-
сутності права власності 
на землю. На сьогодні спо-
стерігається погіршення 
фінансового стану серед 
найпотужніших агрохолдин-
гів України, проявом чого є 
зниження вартості їх акцій 
на іноземних фондових 
площадках та погіршення 
доступу до кредитних ре-
сурсів як на зовнішньому, 
так і на внутрішньому рин-
ках. Причини такої ситуа-
ції криються у поточному 

падінні цін, зокрема на 
кукурудзу та пшеницю на 
світових ринках. Погіршує 
ситуацію також відсутність 
можливостей українських 
агрохолдингів використову-
вати землю у якості застави.

2. Агрохолдинги України: 
значення, діяльність, 
вплив
В Україні нараховується декілька 

сотень компаній АПК, при цьому 
протягом останнього десятиліття 
чітко простежується тенденція 
щодо збільшення ролі та впливу 
великих аграрних господарств у 
загальному випуску сектору. Так, 
у 2013 р. агрохолдингами було 
вироблено вже 21,3% аграрної 
продукції в Україні, 46% – госпо-
дарства населення, 32,7% – інші 
сільгоспвиробники71.У рейтингу 
ТОП-100 аграрних компаній за 
обсягом земельних банків, які 
знаходяться у їх оперативному 
управлінні, перша десятка вклю-
чає компанії, які контролюють 
150-670 тис. га с/г земель. При 
цьому в управлінні 10 найбільших 
агрохолдингів України загалом 
знаходиться близько 7,5% сіль-
ськогосподарських угідь України. 
Останні місця у цьому рейтингу 
займають компанії, що контр-
олюють близько 10 тис. га земель 
кожна, однак їх також слід вважати 
досить великими с/х виробни-
ками. 

71	 Портал	 Експрес	 «Мільярди	 доларів	 з	
українського	села:	дивовижні	цифри	і	мало-
видні	 «герої»	 від	 15.06.2015	 http://expres.
ua/main/2015/06/15/139585-milyardy-
dolariv-ukrayinskogo-sela-dyvovyzhni-cyfry-
malovidomi-geroyi
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2.1. роль агрохолдингів в 
АПК України
Аграрні холдинги концентрують 

значні фінансові ресурси під 
своїм контролем, мають вихід 
на експортні ринки, доступ до 
технологій та політичний вплив 
на місцевому та національному 
рівнях. Крім того, досить часто 
серед акціонерів таких підпри-
ємств представлені потужні між-
народні компанії, що надає їм 

додаткових переваг у лобіюванні 
на міжнародному рівні. 

С е р е д  н а й п о т у ж н і ш и х 
аграрних холдингів (за об-
сягом земельного банку в 
оперативному управлінні) слід ви-
ділити: «Укрлендфармінг», NCH, 
«Кернел Групп», «Миронівський 
Хлібопродукт», «Українські аграр-
ні інвестиції», «Астарта-Київ», 
«Мрія Агрохолдинг», «HarvEast», 
«Агротон» (див. Малюнок 7).

Малюнок 7. Топ 10 агрохолдингів України за обсягом земельного 
банку (тис. га) станом на 1 січня 2014 р.

	Джерело:	latifundist.com/rating/top100#88
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У свою чергу, ранжування аграр-
них холдингів за виручкою, яку вони 
отримали у першому півріччі 2014 
р. (див. Малюнок 8), дещо не 
співпадає з наведеним ранжу-
ванням за розміром їх земельного 
банку, що може бути пояснено 
суттєвими відмінностями у видах 
діяльності, що здійснюють агро-
холдинги, а також відмінностями 
у їхніх бізнес-моделях. 

Малюнок 8. Топ-10 компаній АПК України за обсягом виручки, 
отриманої за перше півріччя 2014 р., млрд. грн.

Джерело:	forbes.ua

Якщо розглядати роль агро-
холдингів у експорті с/г продукції 
з України, то серед ТОП-10 най-
більших експортерів зернових у 
першій половині 2013/2014 мар-
кетингового року лідирує ком-
панія «Нібулон», також до першої 

десятки увійшли «Кернел» – 4-а 
позиція, «Cargill» – 5-а та ін. (див. 
Таб. 1).

Тобто основними експортера-
ми с/г продукції є агрохолдинги, 
а також посередницькі торгові 
підприємства (зернотрейдери), 
які часто засновані іноземними 
компаніями.

Іншою важливою характерис-
тикою агрохолдингів є потужності 
елеваторів, які вони контролюють. 
На Малюнку 9 зображено 10 
найбільших компаній-власників 
приватних елеваторів.
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Таб. 1. ТоП-10 українських експортерів зерна, перша половина 2013/2014 Мр

№ Компанія Частка в загальному експорті

1. Нібулон 13,1%

2. Державна продовольчо-зернова корпорація 9,6%

3. Луи Дрейфус Україна 9,3%

4. Кернел 7,3%
5. Cargill 4,8%
6. Бунге 4,4%
7. АС.Топфер Инт. Украина 4,0%
8. Серна 3,2%
9. Райз 2,3%

10. Агротрейд-Експорт 2,4%
Джерело:	Agrochart

Малюнок 9. Найбільші приватні оператори елеваторів, млн. т.

Джерело:	Dragoncapital
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Н а й б і л ь ш и м и  в л а с н и к а -
ми елеваторів є: «Кернел», 
«Glencore», «Нібулон», «МХП», 
«Укрлендфармінг». 

Не дивлячись на те, що про-
тягом останніх років учасники 
аграрного ринку активно інвес-
тують у розбудову логістики, в 
Україні спостерігається дефіцит 
елеваторів, що часто змушує 
дрібних виробників реалізовувати 
зерно за заниженими цінам або 
платити невиправдано високі та-
рифи за його зберігання.

Отже, враховуючи вище за-
значені  показники,  можна 
виділити чотири основні агро-
холдинги, які входять до ТОП-5 і за 
обсягом підконтрольних земель 
(за виключенням «Нібулон») і 
за об’ємом отриманої вируч-
ки, а саме: «Укрлендфармінг» 
( О . Б а х м а т ю к ) ,  « К е р н е л » 
(А.Веревський), «Миронівський 
хлібопродукт» (Ю.Косюк) та 
«Нібулон» (О.Вадатурський). 
Більш того, ці компанії є лідерами 
в окремих сегментах ринку АПК, 
на яких вони спеціалізуються.

2.2. Фактори, що сприяли 
появі та розвитку 
агрохолдингів в Україні
Протягом останнього деся-

тиліття спостерігається стрімке 
формування великих аграрних 
холдингів, що пов’язано з консо-
лідацією капіталів окремими с/г 
підприємствами та погіршен-
ням фінансового стану великої 
кількості дрібних господарств 
у зв’язку з початком глобальної 
фінансової кризи 2007-08 рр. При 
цьому цей процес у деяких ви-
падках набував хаотичних форм, 
що на першому етапі консоліда-

ції аграрних активів72проявлялося 
в об’єднанні підприємств АПК 
різного профілю. одним з голо-
вних критеріїв придбання активів 
агрохолдингами була наявність 
великих банків земель в управ-
лінні компаній, що поглинались.

Нижче наведені основні факто-
ри, що сприяли появі великих аг-
рохолдингів в Україні, на прикладі 
чотирьох найбільш успішних. 

 ● Політичні зв’язки на почат-
ковому етапі формування 
холдингу – власників агро-
холдингів часто супроводжу-
ють історії, які вказують на те, 
що вони користувалися пев-
ними політичними зв’язками 
на місцевому або централь-
ному рівні влади. Наприклад, 
батько власника «Кернел 
Груп» А.Веревського у 1998-
99 рр. під час президентських 
виборів був представником 
кандидата на цю посаду – 
О.Мороза, – в Полтавській 
обл. і мав там досить сильний 
вплив. О.Бахматюк – у 2002 р. 
депутат Івано-Франківської 
міської ради, член фракції 
«Економічне відродження»; 
Ю.Косюк має давні зв’язки 
з Ю.Мельником, який з 1998 
р. працював на різних по-
садах, включаючи заступ-
ника міністра аграрної 
політики, радника Прем’єр-
міністра та Віце-прем’єр-
міністра України, тощо; 
О.Вадатурський розпочи-

72	 На	 другому	 етапі	 відбуватиметься	
чергова	хвиля	консолідації,	але	з	одночас-
ним	 очищенням	 активів	 від	 непрофільних	
та/або	 високозатратних	 виробництв.	 На	
даний	 час	 –	 за	 умов	 відтермінування	 зе-
мельної	реформи	–	крупні	аграрні	компанії	
утримуються	від	кардинальної	реорганізації	
активів.
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нав свою кар’єру на поса-
ді заступника начальника 
Миколаївського управління 
хлібопродуктів, а пізніше 
суміщав роботу в Управлінні 
та керівника СП «Нібулон» на 
етапі його створення.

 ● Базовий актив, який став 
основою формування хол-
дингу – типовою є ситуація, 
коли основою холдингу 
став великий актив, який 
власник холдингу зміг отри-
мати у приватну власність 
ще в кінці 90-х – на почат-
ку 2000-х рр. Прикладом 
може бути «Кернел Груп», 
власник якого А.Веревський 
заснував свою компанію в 
1995 р. В 2000 р. він отримав 
контроль над підприєм-
ством з переробки насіння 
соняшнику «Соняшник» та 
декількома елеваторами. 
У 2002 р. «Кернел» при-
дбав Полтавський маслоек-
стракційний завод. Власник 
МХП Ю.Косюк у 1994 р. 
створив «Науково-технічний 
б і знес-центр харчово ї 
промисловості», який за-
ймався експортом зерна. 
Першим крупним активом 
Ю.Косюка стало придбання 
«Миронівського заводу з ви-
робництва крупів і комбікор-
мів» у 1998 р. О.Бахматюк 
починав свою діяльність в 
компанії, що представля-
ла фірму «Ітера» в Івано-
Франківській обл. У 2001 
р. він заснував компанію 
«Прикарпатська фінансова 
корпорація», в 2002 р. став 
партнером І.Єремєєва у 
нафтовому та аграрному 
бізнесі. О.Вадатурський 

с п о ч а т к у  о ч о л и в  С П 
«Нібулон», до якого входили 
компанії Угорщини, Британії 
та України, а з часом разом 
із своїм сином зміг повністю 
його приватизувати.

 ● Консолідація активів та зе-
мель агрохолдигами упро-
довж досить короткого 
періоду часу – власники 
агрохолдингів змогли кон-
солідувати значні с/г активи 
та отримати в оперативний 
контроль солідні земельні 
банки. В цілому, відповідно 
до заяв представників різних 
агрохолдингів, основний 
фокус в процесі консолі-
дації с/г активів був зосе-
реджений на земельних 
банках, які отримувало під 
свій контроль підприємство, 
купуючи певний с/г актив. 
Відсутність необхідності ви-
купати землю у їх власників 
дала поштовх до блискавич-
ного нарощення земельних 
банків агрохолдингами.

Згодом успішні придбання 
дали змогу оформити лідер-
ство у певних нішах с/г виробни-
цтва: О.Бахматюк – виробництво 
яєць, курятини, пізніше зерно-
вих; А.Веревський – виробництво 
соняшникового насіння та олії; 
Ю.Косюк – виробництво курятини 
та зернових; А.Вадатурський – 
експорт зернових. Крім того, ці 
холдинги стали найбільшими за 
розміром земельних банків, що 
знаходяться у них в управлінні: 
Укрлендфармінг – 650 тис. га.; 
«Кернел Груп» – 390 тис. га.; МХП – 
360 тис.га. Це відповідно 1-е, 3-е та 
4-е місця у рейтингу латифундистів 
України за 2014 р.
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 ● використання передових 
технологій – паралельно з 
консолідацією активів аг-
рохолдинги інвестували в 
розвиток інфраструктури, 
системи обліку та контролю 
якості й людський капітал. 
Саме впровадження пере-
дових технологій (відносно 
наявних в Україні на мо-
мент розпаду Радянського 
Союзу) дало можливість, 
з одного боку, об’єднати 
та підвищити ефективність 
різних с/г господарств, що 
були інтегровані до холдингу 
та, з іншого боку, досягти 
прийнятного для виходу на 
зовнішні ринки рівня якості, 
в першу чергу, на ринок ЄС.

 ● Наявність власних потуж-
ностей із збереження та 
експорту продукції – най-
більші агрохолдинги актив-
но інвестують у розбудову 
своїх елеваторів, які вони 
використовують як для збе-
рігання своєї продукції, так 
і для надання їх в оренду. 
Разом з тим останнім ча-
сом агрохолдинги почали 
інвестувати у потужності 
(порти, логістичні центри 
тощо) з перевалки товарів. 
Так, Укрлендфармінг за-
пустив у Львівській обл. най-
більший у Західній Україні 
експортно-перевалочний 
елеватор, а «Кернел Груп» 
планує побудувати на те-
риторії Іллічівського мор-
ського порту потужності 
для перевалки зерна на 
експорт. В свою чергу, МХП 
шукає можливість для купівлі 
необхідних потужностей в 
ЄС для розширення рин-

ку охолодженої курятини. 
«Нібулон» є одним з найбіль-
ших приватних елеваторів в 
Україні. Крім того, холдинг 
активно інвестує в розвиток 
потужностей та рухомого 
складу для транспортування 
продукції річковим та мор-
ським транспортом, має 
в Миколаєві власний пере-
валочний термінал.

 ● Доступ до ринків збуту 
продукції – формуванню 
попиту на продукцію с/г 
виробників України сприя-
ли два основних фактори: 
досить швидке зростання 
світової економіки у докри-
зовий період, що сприяв 
підвищенню попиту та цін на 
продукти харчування у світі, 
та підвищення купівельної 
спроможності населення 
України у докризовий пері-
од. За цей період найпотуж-
ніші українські агрохолдинги 
закріпилися на зовнішньому 
і внутрішньому ринках та 
мали фінансові можли-
вості для консолідації та 
розвитку. При цьому, якщо 
О.Бахматюк, А.Веревський 
та А.Вадатурський змогли 
скористатися загальною си-
туацією та є корпораціями з 
переважно експортною орі-
єнтацією, то Ю.Косюк фак-
тично створив свій ринок в 
Україні, запропонувавши 
новий продукт – охолодже-
ну курятину. Разом з тим 
ці компанії стали найбіль-
шими експортерами с/г 
продукції.

 ● Доступ до ринків капі-
талу – доступу до ринку 
капіталів агрохолдингів 
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передувала активна робо-
та з переведення їх на між-
народні стандарти роботи. 
Вихід на зовнішні ринки капі-
талу відбувався шляхом роз-
міщення певної частки акцій 
на міжнародних біржах: у 
2007 р. – 36% «Кернел Груп» 
на Варшавській фондовій 
біржі; у 2008 р. – 19,41% 
МХП на Лондонській фон-
довій біржі; у 2010 р. – 20% 
«Авангард» на Лондонській 
фондовій біржі. Після розмі-
щення акцій перед холдин-
гами фактично відкрилися 
зовнішні ринки кредитного 
фінансування, і компанії 
почали залучати кредити 
за низькими ставками, та-
ким чином отримавши ще 
одну конкурентну пере-
вагу у порівнянні з іншими 
українськими виробниками 
АПК. Доступ до зовнішнього 
ринку капіталу «Нібулону» 
забезпечила вдала домов-
леність із Світовим банком 
(що надав холдингу у 1998 р.  
5 млн. дол. США), після чого 
у компанії з’явилися інші за-
рубіжні кредитори.

2.3. Найуспішніші 
агрохолдинги України: 
конкурентні переваги та 
корпоративні інтереси
Укрлендфармінг
Власник «Укрлендфармінг» 

О.Бахматюк з 2003 р. послідовно 
будував компанію «Авангард», 
яка виробляла яйця та яєчний по-
рошок. Історія УЛФ почалась з 
купівлі в 2004 р. м’ясокомбінату у 
Івано-Франківській обл., в подаль-
шому було придбано ще низку 

м’ясокомбінатів із значними зе-
мельними банками на своєму 
балансі, що стало основою для 
формування УЛФ. 

Після низки поглинань різно-
манітних с/г підприємств про-
тягом останніх років холдинг 
«Укрлендфармінг» став найбіль-
шим в Україні за площею земель, 
що знаходиться в оперативному 
управлінні – 650 тис. га. До скла-
ду холдингу входять: 5 елеваторів, 
6 насіннєвих заводів, 6 комбікор-
мових заводів, 6 цукрових заводів, 
19 м’ясокомбінатів, 2 шкірзаво-
ди, завод з виробництва яєчних 
продуктів, 19 птахофабрик73.
Компанія активно інвестує у бу-
дівництво елеваторів та іншої с/г 
інфраструктури. Підприємства 
холдингу оперують у 23 областях 
країни.

Компанія є одним з найбіль-
ших експортерів с/г продукції в 
Україні. У 2013-2014 маркетинго-
вих сезонах холдинг експортував 
8% від загального обсягу екс-
портованого зерна і кукурудзи74. 
Компанія постачає продукцію на 
Близький Схід, до Європи, країн 
СНД, Китаю та ін.

У 2010 р. 20% акцій компанії 
«Авангард» були розміщені на 
Лондонській біржі за 216 млн. дол. 
США, а компанію було оцінено у 
більш ніж 1 млрд. дол. США. У 
свою чергу, в кінці 2013 р. вартість 
УЛФ була оцінена у 4 млрд. дол. 
США75. «Укрлендфармінг» у 2013 

73	 h t t p : / / w w w. a g r i j o b . c o m . u a / r u /
company150.htm

74	 Портал	 «finance.ua»	 –	 «Агрохолдинг	
Ukrlandfarming	 начал	 экспортировать	 ку-
курузу	в	Китай»	от	03.12.2014	http://news.
finance.ua/ru/news/~/339825

75	 Журнал	 Forbes	 –	 «Зачем	 Cargill	 ку-
пил	 5%	 в	 агрохолдинге	 Олега	 Бахма-
тюка»	 от	 14.01.2014	 http://forbes.ua/
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р. продала 5% акцій американ-
ській Cargill, яка отримала право 
першочергового викупу зерна у 
Укрлендфармінг в об’ємі до 1,5 
млн. т. на рік, а також між компа-
ніями планувалося започаткувати 
низку проектів у сфері тварин-
ництва, логістики та дистрибуції. 

Наразі холдинг переживає 
фінансові труднощі, пов’язані зі 
зменшенням внутрішнього ринку 
харчових продуктів та знижен-
ням цін на кукурудзу у світі на 
тлі високої частки зовнішньої 
заборгованості на балансах 
корпорації. Менеджмент УЛФ 
проводив агресивну політику 
щодо розвитку компанії, в ре-
зультаті чого станом на травень 
2015 р. заборгованість холдингу 
(включаючи «Авангард») сягнула 
1,7 млрд. дол. США76. Відомо, 
що менеджмент компанії веде 
переговори щодо її часткової 
реструктуризації. О.Бахматюку 
належить «Ві.Ей.Бі Банк», який у 
кінці 2014 р. був віднесений до 
категорії неплатоспроможних. 

О.Бахматюк сподівається, що 
подолати скрутний фінансовий 
стан агрохолдингу допоможе 
переорієнтація виробництва на 
експорт з поточних 20% до 50-
60%. Перспективи розширення 
О.Бахматюк бачить у нарощенні 
експорту яєчного порошку, 
оскільки його виробництво в 
Україні є найдешевшим у світі. 
З метою розширення виробни-
чих потужностей, керівництво 
business/1363293-zachem-cargill-kupil-5-v-
agroholdinge-olega-bahmatyuka

76	 Портал	 «Ліга.Бизнес»	 «Олег	 Бахма-
тюк:	 Держимся	 на	 зубах,	 выжить	 бы»	 от	
14.05.2015	http://biz.liga.net/all/prodovolstvie/
i n t e r v y u / 3 0 1 1 1 9 9 - o l e g - b a k h m a t y u k -
derzhimsya-na-zubakh-vyzhit-by.htm

сподівається укласти угоди з 
глобальними світовими гравцями 
з виробництва продуктів харчу-
вання. А потім для цих цілей отри-
мати проектне фінансування для 
будівництва нових заводів77. 

Повідомлялося, що О.Бахматюк 
був одним з представників агро-
холдигів, які напередодні пар-
ламентських виборів 2014 р. 
запустили новий політичний про-
ект «Всеукраїнське аграрне 
об’єднання «Заступ»78. Політична 
партія набрала 2,65 % голосів та 
не потрапила до парламенту. 

Кернел груп
«Кернел Груп» працює у сфері 

АПК України з 1994 р. та має один 
з найбільших земельний банків 
в Україні, який сягає 390 тис. га. 
Підприємство займається вироб-
ництвом цукру, соняшникової 
олії, зернових, крім того, надає 
послуги зі зберігання зернових та 
олійних культур на елеваторах. 
До складу агрохолдингу входить: 
5 аграрних підприємств, 23 еле-
ватори та 2 маслоекстрактних 
заводи. Агрохолдинг є одним з 
найбільших в Україні експортерів 
зернових та соняшникової олії. 
Упродовж останніх років компа-
нія активно займається інвесту-
ванням в інфраструктуру АПК, 
зокрема у розвиток комплексів 
з переробки та зберігання зер-

77	 Портал	 «Ліга.Бизнес»	 «Олег	 Бах-
матюк:	 Держимся	 на	 зубах,	 выжить	
бы»	 от	 14.05.2015	 http://biz.liga.net/all/
prodovolstvie/intervyu/3011199-oleg-
bakhmatyuk-derzhimsya-na-zubakh-vyzhit-
by.htm

78	 Портал	 «Украинские	 национальные	
новости»	«Заступ»	покупает	дома	для	пере-
селенцев	 за	деньги	 агроматов	 –	эксперт»	
от	 21.08.14	 http://www.unn.com.ua/ru/
news/1377806-zastup-kupuye-budinki-dlya-
pereselentsiv-za-groshi-agromagnativ-ekspert
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нових та у розбудову елеваторів. 
«Кернел Груп» є найбільшим 
оператором елеваторів.

У 2007 р. компанія розмістила 
на Варшавській фондовій біржі 
36% своїх акцій за 221 млн. дол. 
США, після цього група декілька 
разів проводила дорозміщення 
своїх акцій на цій біржі. У 2011 р. 
«Кернел» домовилась про отри-
мання у групи західних банків 
синдикованого кредиту на 500 
млн. дол. США. Станом на кінець 
2014 р., чистий борг компанії 
складав близько 735 млн. дол. 
США. 

«Кернел Груп» планує нарощу-
вати експорт соняшникової олії 
та зерна, а також розвивати по-
тужності з перевалки зерна, для 
чого орендує ділянку на території 
Іллічівського морського порту, 
де планує побудувати зерно-
перевантажувальний комплекс 
вартістю 100 млн. дол. США.

«Миронівський хлібопродукт»
«Миронівський хлібопродукт» є 

четвертою аграрною компанією 
в Україні за обсягом земельного 
банку в оперативному управлінні 
(360 тис. га). МХП займає ліди-
руючі позиції на ринку курячого 
м’яса, охоплює приблизно 35% 
загального споживання курятини 
та близько 50% її промислового 
виробництва в Україні79.Фактично 
виробництво і реалізація куря-
тини є стержнем бізнесу МХП. 
Разом з тим компанія має досить 
потужні позиції у виробництві зер-
на (500 тис. тонн. було експорто-
вано у 2013 р.) та соняшникової 
олії, орієнтованих на експорт. 

79	 Сайт	компанії	«Миронівський	хлібопро-
дукт»	http://www.mhp.com.ua/ru/operations/
poultry

Компанія постачає свою про-
дукцію більше ніж до 40 країн – в 
основному країни Азії, Близького 
Сходу та Африки. 

МХП активно інвестує у роз-
будову власних виробничих по-
тужностей, зокрема, у побудову 
курячих ферм, елеваторів, потуж-
ності з виробництва інкубаторних 
яєць, тощо.

У 2008 р. МХП розмістив 19,41% 
своїх акцій на Лондонській фон-
довій біржі і залучив 322 млн. дол. 
США80. МХП є активним учасни-
ком міжнародного ринку капі-
талу і регулярно бере позики у 
зовнішніх кредиторів. Останніми 
угодами є кредит на 250 млн. дол. 
США від Міжнародної Фінансової 
Корпорації та кредит у розмірі 
85 млн. євро від Європейського 
інвестиційного банку, які агро-
холдинг залучив у 2014 р. 

Стратегія розвитку компанії пе-
редбачає отримання стабільно-
го доходу на внутрішньому ринку, 
не дивлячись на зменшення купі-
вельної спроможності населен-
ня. Менеджмент агрохолдингу 
вбачає перспективу у заміні 
більш дорогої свинини і яловичини 
у раціоні українців курятиною. 
Разом з тим глобальна страте-
гія агрохолдингу передбачає 
купівлю активів у Європі з метою 
розширення ринку охолодженої 
курятини, основна конкурентна 
перевага полягає у близькості 
виробництва курятини до ринку 
її споживання.

Хоча власник МХП Ю.Косюк 
80	 Журнал	 «Новое	 время»	 «Птицы	

счастья.	 Как	 обычные	 курочки	 принесли	
миллиарды	Ю.Косюку»	від	24.10.14	http://
nv.ua/publications/Pticy-schastya-Kak-
obychnye-kurochki-prinesli-milliardy-YUriyu-
Kosyuku-17346.html
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займався переважно бізнесом, 
однак завжди мав певний полі-
тичний вплив. Ю.Косюк був при-
значений першим заступником 
Глави Адміністрації Президента 
П.Порошенка, хоча вже в кінці 
2014 р. його було звільнено з цієї 
посади. 

«Нібулон»
«Нібулон» є лідером експорту 

зерна з України (перша поло-
вина 2013/2014 МР) та третім 
серед приватних операторів 
елеваторів. При цьому за об-
сягом земельного банку, що 
знаходиться в його оперативному 
управлінні, холдинг перебуває 
лише на 20 позиції (81 тис. га.). 
«Нібулон» є вертикально інтегро-
ваною компанією, до якої входять 
підприємства рослинництва 
(в тому числі задіяні в насінни-
цтві, кормовиробництві тощо), 
тваринництва, зберігання про-
дукції, оптової торгівлі і т.ін. При 
цьому основні доходи холдингу, 
як було відзначено, пов’язані з 
експортом зернових. «Нібулон» 
постійно здійснює інвестування 
в с/г інфраструктуру, в першу 
чергу, в розбудову елеваторів. 
Також підприємство зацікавле-
не у розвитку водних маршрутів 
доставки зерна до морських 
портів з метою подальшого його 
експорту. Крім того, «Нібулон» 
інвестує в побудову 24 барж 
класу «ріка-море», які будують-
ся на миколаївському заводі 
«Вадан Ярдс Океан». До того ж 
холдинг включає в себе суднобу-
дівельно-судноремонтний завод 
«Нібулон».

«Нібулон» є одним з перших аг-
рохолдингів, що почали залучати 
іноземне фінансування. У 1998 

р. Світовий банк надав компанії 
5 млн. дол. США. Після того, як 
керівник і власник «Нібулону» 
О.Вадатурський продемонстру-
вав високу ефективність ви-
користання залучених коштів, у 
підприємства з’явились кредито-
ри з Данії, Нідерландів, а пізніше 
було отримано кредити від ЄБРР 
та французького банку та інших 
кредиторів81. 

Щодо участі власника «Нібулон» 
у політиці, то слід відзначити, 
що його син А.Вадатурський 
став  депутатом Верховно ї 
Ради VIII скликання від Блоку 
Петра Порошенка. Крім того, 
деякі експерти вважають, що 
О.Вадатурський був одним з 
великих латифундистів, які фі-
нансували створення політичного 
проекту «Всеукраїнське аграрне 
об’єднання «Заступ»82.

Перспективи свого розвитку 
у «Нібулоні» бачать у нарощен-
ні торгівлі с/г продукцією на 
зовнішніх ринках та розбудові 
інфраструктури для збільшення 
можливостей з її зберігання і 
транспортування83. 

81	 Журнал	«Forbes»	«Герой	Украины,	враг	
государства»	 от	 18.05.12	 http://forbes.ua/
magazine/forbes/1332505-geroj-ukrainy-
vrag-gosudarstva

82	 Портал	 «Украинские	 национальные	
новости»	«Заступ»	покупает	дома	для	пере-
селенцев	за	деньги	агроматов	–	эксперт»	
от	 21.08.14	 http://www.unn.com.ua/ru/
news/1377806-zastup-kupuye-budinki-
dlya-pereselentsiv-za-groshi-agromagnativ-
ekspert

83	 Сайт	Української	аграрної	конфедера-
ції	«Нібулон:	Від	поля	–	до	світових	ринків»	
від	17.04.2015	http://agroconf.org/content/
nibulon-vid-polya-do-svitovih-rinkiv
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3. Аграрне лобі в Україні: 
конфлікт тактичних 
цілей та стратегічних 
інтересів
За інформацією учасників 

аграрного ринку84, стрімке зрос-
тання агрохолдингів, особливо їх 
земельного банку, як правило, 
відбувається за схемою, коли 
представники місцевої влади, 
які часто безпосередньо за-
ймаються тим, що спонукають 
дрібних фермерів відмовитися 
від продовження оренди землі 
або виправдовують самовільне 
захоплення земель дрібних фер-
мерів потужними холдингами. 
Відомо, що великі гравці, як пра-
вило, мають своїх представників в 
органах місцевої влади, частіше 
за все – це голови районних рад, 
депутати місцевих рад, робітники 
підрозділів місцевої влади, що 
займаються землевідведенням. 
У багатьох випадках використо-
вується схема, за якої справами 
землевідведення на місцево-
му рівні займається приватна 
фірма (що має відношення до 
певного агрохолдингу), а місцеві 
органи влади посилаються на неї 
в питаннях землевідведення. 

Звісно, агрохолдинги завжди 
мали і мають вплив на централь-
ну владу. Колишній заступник 
гендиректора «Мрії» В. Рутицька 
є заступником міністра аграрної 
політики та продовольства. До 
парламенту потрапили від БПП 

84	 Портал	 «Latifundist.com»	 «Иван	 То-
мич:	 Нелегальные	 смотрящие	 в	 регионах	
«отжимают»	 землю	 в	 пользу	 агрохолдин-
гов»	 http://latifundist.com/interview/130-
ivan-tomich-nelegalnye-smotryashchie-
v-regionah-otzhimayut-zemlyu-v-polzu-
agroholdingov

О.Бакуненко (голова Ради дирек-
торів «Спілки птахівників України»), 
Л . К о з а ч е н к о  ( п р е з и д е н т 
Української аграрної конфеде-
рації), А.Вадатурський (генераль-
ний директор ХК «Нібулон»), 
А.Корнацький (власник ТОВ 
«Агрофірма Корнацьких»). Від 
Народного Фронту до парламен-
ту потрапив С.Березкін (власник 
компанії «Креатив»), С.Рибалка 
(президент Української асоці-
ації виробників картоплі). Від 
«Самопомочі» – І.Мірошниченко 
(віце-президент Української зер-
нової асоціації) тощо.

Крім того, 4 червня 2015 р. у Києві 
відбулося Перше всеукраїнське 
аграрне віче, у якому взяли участь 
близько 5 тисяч представників 
аграрного сектору. На ньому 
було прийнято рішення щодо 
початку створення потужного по-
літичного руху на базі Аграрної 
партії України, щоб створити по-
тужне політичне представництво 
на всіх щаблях української влади. 
Учасники віча домовилися коор-
динувати свої дії на наступних міс-
цевих і парламентських виборах85.

Наразі у секторі АПК не існує 
абсолютного лідера по вироб-
ництву с/г продукції. Ситуація 
виглядає так, що певна компанія 
є лідером (монополістом) у ви-
робництві певного виду аграрної 
продукції, наприклад, одна – зер-
нових, інша – у виробництві та 
експорті олії, ще інша є лідером 
у виробництві курячого м’яса. Є 
агрохолдинги, які не є лідерами у 
жодному з сегментів, але мають 

85	 Портал	«Еспресо	tv»	«Українські	аграрії	
формують	своє	політичне	лобі»	від	04.06.15	
ht tp://espreso.tv/news/2015/06/04/
ukray insk i_agrar iy i_ formuyut_svoye_
politychne_lobi
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досить суттєві об’єми виробни-
цтва за кількома позиціям та ма-
ють потужні фінансові ресурси у 
своєму розпорядженні.

Агрохолдинги в Україні упро-
довж короткого періоду часу 
сприяли формуванню досить ди-
намічної та конкурентоспромож-
ної галузі економіки. При цьому 
концентрація капіталу, землі і пе-
редових технологій сприяла під-
вищенню загальної ролі сектору 
АПК. Разом з цим спостерігались 
процеси посилення політично-
го впливу представників агро-
холдингів на місцевому рівні, а 
останнім часом помічені і спро-
би формування консолідованих 
політичних сил, спрямованих на 
забезпечення постійного пред-
ставництва інтересів крупних під-
приємств АПК у вищих органах 
державної влади. 

В той же час, не дивлячись 
на складності, які переживає 
економіка України в цілому та 
аграрний сектор, в тому числі 
агрохолдинги, мають перспек-
тиви для подальшої експансії в 
Україні і за її межами. Серед 
основних факторів, які будуть 
сприяти подальшому розши-
ренню бізнесу: збільшення при-
сутності на зовнішніх ринках 
в результаті поступового зни-
ження торговельних бар’єрів, 
забезпечення подальшого пере-
ходу на стандарти якості країн 
ЄС та придбання виробничих 
потужностей за кордоном, які 
надаватимуть можливість для 
іноземної експансії. Додаткові 
можливості для експансії агро-
холдинги також пов’язують із на-
рощенням земельного банку. 
Крім того, актуальним залиша-
ється інтенсифікація обробки 

земель з метою підвищення уро-
жайності. І нарешті, аграрні хол-
динги є основними суб’єктами 
АПК, які потенційно можуть інвес-
тувати в розвиток виробництва 
з середньою і високою дода-
ною вартістю з перспективою 
виходу на світові ринки м’яса, 
напівготової та готової продукції. 
Серед українських агрохолдингів 
у цьому напрямку найбільших 
успіхів досягнув МХП, вертикальна 
інтеграція якого передбачає ви-
робництво кормів, вирощення з 
них курей та реалізацію курячого 
м’яса та виробів з нього.

В контексті реалізації страте-
гічних інтересів аграрних кор-
порацій України проведення 
земельної реформи є одно-
часно і потужним стимулом їх 
подальшого розвитку, і факто-
ром, що загрожує втраті ними 
поточних конкурентних переваг. 
Низка ризиків, пов’язаних з ре-
формами, наразі змушує впли-
вових гравців аграрного ринку 
блокувати швидкі та радикальні 
зміни у питаннях землекористу-
вання. Водночас саме аграрне 
лобі є тим суб’єктом реформ, 
що може запропонувати най-
більш м’яку та консенсусну мо-
дель переходу до запровадження 
ефективних інститутів приватної 
власності на землю.

4. Земельна реформа: 
оцінки та перспективи 
Реалізація земельної реформи 

в Україні фактично розпочалася 
у 1992 р. з роздержавлення землі 
с/г призначення та накладання 
мораторію на її купівлю-про-
даж. Необхідність знаття цього 
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мораторію активно дискутується 
щонайменше останні десять 
років, при цьому щоразу термін 
дії мораторію продовжується 
(останній раз Верховна Рада 
продовжила термін дії морато-
рію на купівлю-продаж земель 
с/г призначення до 2016 р. – від-
повідно до положень Земельного 
кодексу). Напередодні чергової 
дати можливого «скасування 
мораторію» (відповідно до пе-
рехідних положень Земельного 
кодексу) знову розпочалися дис-
кусії про подальшу долю земель-
ної реформи. 

Питання земельної реформи 
увійшло у програмні документи 
діючої коаліції: у коаліційній угоді 
і в програму дій уряду. Однак 
єдиного бачення та чіткого плану 
дій для вирішення питання все 
ще немає. При цьому на да-
ний момент доцільність запуску 
вільного ринку землі в Україні 
в основному не ставиться під 
сумнів (принаймні публічно), 
однак триває дискусія навколо 
термінів відкриття ринку землі: 
негайно (у 2016 р.) чи знову від-
строчити на кілька років, а також 
щодо умов проведення рефор-
ми та лібералізації земельно-
го ринку (наприклад, щодо 
обмежень для іноземців, ін.).  
У кінці березня 2015 р. заступник 
голови Адміністрації президента 
України Д.Шимків, повідомив, що 
П.Порошенко ініціює політичну 
дискусію з питання організації 
ринку землі. А вже у квітні 2015 р. 
глава Адміністрації президента 
України Б.Ложкін заявив про те, 
що ринок землі в Україні має 
з’явитися досить швидко, і що 
мораторій може бути знятий вже 
з 1 січня 2016 р. 

Важливо зазначити, що 1 січня 
2016 р. автоматичного скасу-
вання мораторію не станеться, 
оскільки для цього необхідне 
набрання чинності Закону про 
обіг земель сільськогосподар-
ського призначення. Рішення про 
продовження або скасування 
мораторію повинен прийняти 
парламент. Однак на сьогодні, 
за нашими оцінками, в парла-
менті немає достатньої кількос-
ті прихильників запровадження 
відкритого земельного ринку у 
2016 р. Представники профіль-
ного комітету висловлюються на 
користь чергової відстрочки. На 
сьогодні у парламенті зареє-
стровано вже кілька проектів, що 
продовжують дію мораторію (на-
приклад, до 2020 р. та до 2026 р.). 

Значна політична складова цьо-
го питання ускладнює публічну 
дискусію та пошук ефективних та 
оперативних шляхів проведення 
земельної реформи. Можна 
виділити такі основні аргументи 
прихильників та опонентів відміни 
мораторію у 2016 р. 

Чергова відстрочка скасування 
мораторію означатиме збере-
ження «статусу-кво», тобто поточ-
ної системи землекористування, 
що давно застаріла та вимагає 
реформування. Як показує по-
передній досвід, чергове пере-
несення скасування мораторію 
не означає, що через кілька років 
суспільство і система будуть гото-
ві до проведення таких реформ 
і що усі підготовчі роботи будуть 
належним чином проведені, що 
буде достатньо політичної волі для 
лібералізації ринку землі. 

Перевагою чинної системи 
називають те, що с/г землі все 

Значна політична 
складова цього 
питання ускладнює 
публічну дискусію 
та пошук 
ефективних та 
оперативних 
шляхів проведення 
земельної 
реформи.
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ще залишаються власністю ве-
ликої кількості господарів, які 
потенційно можуть отримувати 
певну вигоду від володіння нею, 
і при цьому вони певною мірою 
захищені від втрати права воло-
діння нею. На сьогодні у приватній 
власності знаходиться 31,0 млн га 
або 74% усіх сільськогосподар-
ських земель (включаючи Крим і 
Севастополь), 26% – земля у дер-
жавній та комунальній власності. 
Земля у приватній власності була 
розподілена між 6,8 мільйонами 
власників у формі паю в колиш-
ніх колективних господарствах 
(колгоспах). Середній розмір 
такого земельного паю в різних 
регіонах становить від 3 до 6 га. 
Велика частина власників цих 
паїв – пенсіонери, які здають зем-
лю в оренду сільськогосподар-
ським виробникам (зазвичай їхні 
діти переїхали на роботу у міста). 
Сільськогосподарські виробники 
працюють в основному на орен-
дованих сільськогосподарських 
земель. На даний момент близь-
ко 84,5% або 17,4 млн га обро-
блюваної сільськогосподарської 
землі здано в оренду. Податковий 
кодекс України встановлює, що 
річна сума платежу не може 
бути меншою 3% нормативної 
грошової оцінки та не може 
перевищувати 12% нормативної 
грошової оцінки. Значна частина 
орендних платежів проводиться в 
натуральній формі. 

4.1. основні аргументи 
«проти» продовження 
мораторію на продаж землі
Профільні експерти виділяють 

низку серйозних недоліків у 
збереженні поточного стану 

функціонування земельних від-
носин, зокрема86: 

 ● Велика частка земельних 
угідь на місцях знаходиться 
під управлінням порівняно 
невеликої кількості опера-
торів, а права та ринкові 
можливості власників землі 
обмежені. Це особливо 
актуально, коли одне поле 
належить кільком пайовим 
власникам. 

 ● Чинний механізм передачі 
сільгоспземель в оренду не 
забезпечує їх ефективного 
використання. Земля зали-
шається недооціненою, що 
призводить до її надмірної 
експлуатації, а також до не-
дбалого ставлення та висна-
ження ґрунтів. За рік в Україні 
втрачається більш як 500 млн 
тон родючого ґрунту87.

 ● Відсутність реальних прав з 
розпорядження своєю зем-
лею обмежує селян і фер-
мерів у залученні коштів, 
оскільки земля не може бути 
використана як застава. 
Малі та середні виробники 
найбільше страждають від 
нестачі фінансових ресурсів 
для розвитку. Крім того, неви-
значеність щодо подальшого 
регулювання земельного 

86	 Сайт	 «Інституту	 економічних	 дослі-
джень	та	політичних	консультацій»	«Ринок	
землі:	півроку	вперед,	або	дорогий	експе-
римент»	від	19.05.2015	http://www.ier.com.
ua/ua/institute/mass_media/?pid=4893

87	 Портал	 «Уніан»,	 –	 «Створення	 ринку	
землі	 в	 Україні	 дозволить	 зупинити	 ви-
снаження	 ґрунтів	 і	 залучити	 інвестиції	 в	
аграрну	галузь	–	експерти»	від	09.04.2015	
http://press.unian.ua/pressnews/1065456-
stvorennya-rinku-zemli-v-ukrajini-dozvolit-
zupiniti-visnajennya-gruntiv-i-zaluchiti-
investitsiji-v-agrarnu-galuz-eksperti.html
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ринку стримує довгостро-
кові інвестиції в секторі.

 ● Значна частина земель об-
робляється неофіційно, а 
в багатьох випадках – неза-
конно. Через високу вартість 
реєстрації та перереєстра-
ції договорів оренди селяни 
часто не укладають угоди 
й віддають землю в оренду 
«під чесне слово». Частина 
землевласників живуть за 
межами сільської місце-
вості і також не підписують 
договори оренди. 

Скасування мораторію на про-
даж землі та запуск земельного 
ринку принесе такі результати: 

 ● Селяни отримають право 
розпоряджатися землею, 
що їм належить, на свій роз-
суд – віддавати під заставу, 
продавати. Зокрема, вони 
отримають можливість про-
дажу свого паю, це також 
призведе до зростання вар-
тості оренди землі, тобто 
забезпечить більші доходи 
для її власників. Селяни змо-
жуть отримати банківське 
фінансування під заставу 
землі для розвитку власного 
бізнесу та залучення інвес-
тицій. Також вони зможуть 
об’єднувати земельні ак-
тиви та створювати спільні 
підприємства для більш 
ефективного виробництва. 

 ● Очікується збільшення об-
сягу інвестицій в аграрний 
сектор та більш ефектив-
ний розподіл земельних 
ресурсів, запуск механізму 
появи власників землі, які го-
тові її обробляти та вкладати 
кошти в зростання продук-

тивності та ефективності та-
кої обробки. Агрохолдинги 
також будуть більше за-
цікавлені у ефективному 
та бережливому викорис-
танні власних ресурсів. Як 
наслідок, можна очікувати 
збільшення довгострокових 
інвестицій у високотехноло-
гічну обробку земель88. 

 ● Відкриття ринку дасть мож-
лив ість  агрохолдингам 
більш цивілізовано пра-
цювати і з  земельними 
активами та отримувати 
банківське фінансування на 
більш вигідних умовах.

 ● Розвиток ринку землі допо-
може транспортній та со-
ціальній інфраструктурі у 
селі та сільській місцевості. 
Інвестори будуть зацікавлені 
у створенні та сприянні роз-
витку автомобільних та за-
лізничних доріг, проведенні 
електрифікації та газифі-
кації, підключення Інтернету.

4.2. основні аргументи 
«проти» швидкої відміни 
мораторію на продаж 
землі (у 2016 р.)
Головний аргумент прихильни-

ків відтермінування мораторію 
ще на кілька років – несприят-
лива економічна ситуація та не-
готовність суспільства, а також 
ринкових інститутів/механізмів до 
відкриття ринку землі станом на 
початок 2016 р. Вони наполяга-
ють, що країні необхідно більше 
часу для створення необхідних 

88	 Сайт	 «Українська	 правда»,	 –	 «Що	
дасть	 Україні	 вільний	 ринок	 землі?»	 від	
22.04.2015	 http://www.pravda.com.ua/
articles/2015/04/22/7065528
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інституцій, відпрацювання меха-
нізмів ринку землі, покращення 
кадастрових записів, а також 
подолання наслідків економічної 
кризи в Україні. Зокрема, наво-
дяться такі обґрунтування:

 ● Інституційна неготовність. 
До скасування мораторію 
необхідне виконання пере-
думов, а саме – удоскона-
лення кадастрових записів 
та системи реєстрації зе-
мельних угод. На сьогодні 
значна частина земель ще 
не внесена до державної 
кадастрової карти України, 
а на карті зафіксовані тех-
нічні помилки. Неповнота 
кадастрових записів підви-
щують ризик шахрайських 
операцій та земельних су-
перечок. чинна система 
реєстрації земельних угод 
занадто складна і неефек-
тивна, а це передбачає 
ризики корупції, помилок, 
затримок. Крім того, ринкові 
механізми продажу-купівлі 
землі ще не до кінця роз-
роблені і не випробува-
ні на практиці, що також 
пов’язано з ризиками шах-
райства та помилок.

 ● Корупція, неефективна су-
дова система та низький рі-
вень захисту прав власності 
в Україні на даний момент. 
Учасники ринку потребу-
ють цивілізованого ринку 
землі, а для цього необхідні 
ефективні ринкові інституції 
та дієздатна судова систе-
ма, що гарантують захист 
прав власності. На сьогодні 
аграрії в основному не вірять 
в ефективність системи ре-
гулювання ринку землі через 

високу корумпованість орга-
нів державної влади.

 ● Несприятлива економічна 
ситуація для відкриття рин-
ку землі. Через надмірну 
пропозицію на ринку землі 
на початковому етапі від-
криття ринку ціна на зем-
лю може бути невисокою. 
Економічна криза ще біль-
ше сприятиме зростанню 
пропозиції на ринку землі 
(за рахунок пенсіонерів, 
малозабезпечених) за за-
ниженими цінами. Крім 
того, фінансові можливос-
ті сільгоспвиробників для 
забезпечення платоспро-
можного попиту на землю 
на даний момент обме-
жені. Так, за прогнозними 
оцінками профільних екс-
пертів з питань земельної 
реформи89, близько 10-15% 
власників захочуть продати 
свої ділянки відразу після від-
криття ринку, це створить по-
чаткову пропозицію близько 
3-4 млн га землі. Якщо при-
пустити, що ціна на землю 
становить близько $1000/га, 
то це означає, що ринковий 
попит повинен бути на рівні 
$3-4 млрд. В даних умовах 
виробники навряд чи змо-
жуть забезпечити таку суму 
коштів зі свого оборотного 
капіталу або заощаджень. 
Тому політики наполягають, 
що необхідно спочатку ста-
білізувати політичну та еко-
номічну ситуацію в країні, а 

89	 Сайт	 «Інституту	 економічних	 дослі-
джень	та	політичних	консультацій»	«Ринок	
землі:	півроку	вперед,	або	дорогий	експе-
римент»	від	19.05.2015	http://www.ier.com.
ua/ua/institute/mass_media/?pid=4893
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потім відкривати ринок. 
Андрій Вадатурський, на-

родний депутат VIII скликан-
ня, член комітету Верховної 
ради з питань аграрної по-
літики та земельних відно-
син: «Сьогодні суспільство 
до цього не готове. Основна 
причина тому – недієздатність 
судової системи. Не можна 
допустити такої приватизації, 
яка була в 1990-х роках… 
Немає чого продавати зем-
лю сьогодні за найнижчою в 
світі ціною. До цього питання 
можна повернутися через 
4-5 років або при досягненні 
певного рівня ВВП на душу 
населення»90. 

 ● Загроза масового розпро-
дажу та концентрації землі 
в одних руках. Це засте-
реження найбільш часто 
озвучується сільгоспвироб-
никами (як агрохолдингами, 
так і фермерами). Втрата 
контролю над земельни-
ми активами, глобальний 
та швидкий перерозподіл 
власності на землю може 
стати наслідком відкрит-
тя ринку, коли іноземці та 
спекулянти скуплять велику 
кількість землі за низькою 
початковою ціною.

 ● Загрози спекуляції, при-
мусового продажу і рей-
дерства  та нездатність 
правоохоронних органів 
запобігти цим зловживанням. 
Ці загрози, перш за все, 
можуть відчути на собі най-

90	 Журнал	 «Forbes»	 «Земля	 без	 рынка:	
какой	 должна	быть	 земельная	 реформа	в	
Украине»	 от	 24.04.2015	 http://forbes.ua/
business/1393116-zemlya-bez-rynka-kakoj-
dolzhna-byt-zemelnaya-reforma-v-ukraine

більш вразливі та незахищені 
власники земельних ділянок. 

4.3. Позиції потенційних 
учасників земельного 
ринку щодо доцільності 
знаття мораторію 
на продаж землі с/г 
призначення у 2016 р.
До зацікавлених сторін у скасу-

ванні мораторію можна віднести 
ту частину населення/власників 
паїв, які мають надлишкові наділи 
землі с/г призначення, прожи-
вають не в сільській місцевості 
та не планують займатися сіль-
госпвиробництвом, а хотіли б 
отримати фінансову винагоро-
ду, продавши її. Зацікавленість 
прослідковується серед інозем-
них інвесторів, які розглядають 
українську землю як потенційно 
прибутковий актив. Крім того, за-
цікавленість до зняття мораторію 
проявляє банківська система, 
яка бачить в цьому потенціал 
щодо надходження грошей в 
країну, а також бачить потенційні 
вигоди від введення в обіг значних 
обсягів ліквідних активів.

В той же час самі аграрії досить 
неоднозначно ставляться до пер-
спективи скасування мораторію 
вже у 2016 р. Основне занепоко-
єння серед представників сіль-
ської громади викликає те, що 
населення може втрати землю, 
завдяки якій сільське населення 
часто виживає. При цьому наго-
лошується, що немає великого 
значення, власники паїв самі про-
дадуть землю чи втратять її через 
дії зацікавлених осіб, результатом 
може стати повна відсутність 
можливості виживати у великої 
кількості сільських жителів. 
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Сільськогосподарські виробни-
ки та інвестори вказують, що для 
них найважливіше, щоб земельні 
відносини були стабільними: 
«головне питання щодо земель-
ної реформи полягає не в тому, 
чи варто продавати землю, а як 
гарантувати виробникам довго-
строкове її використання (про-
тягом 7-10 років)». У разі відкриття 
ринку інвестори прагнуть чітких 
правил гри для власників землі, а 
також – розроблення процедури 
консолідації паїв, які знаходяться у 
власності у фізичних осіб91.

Загалом діючі аграрні вироб-
ники на даний момент більше 
схильні підтримувати збереження 
«статусу-кво» на основі довго-
строкової оренди, аніж відкриття 
земельного ринку. Зокрема, 
невеликі сільгоспвиробники та 
фермери наголошують на тому, 
що вони не можуть собі дозволи-
ти викупити землю, яку обробля-
ють, внаслідок низької доходності 
їхнього бізнесу. Вони побоюються 
корупції та нечесної конкуренції, 
особливо з боку великих агро-
холдингів та інвесторів, які мають 
достатньо ресурсів для викупу 
землі, яку вони обробляють. 
Іншою причиною є недовіра до 
дій державних органів в процесі 
приватизації землі.

Представники агрохолдингів 
також бачать загрози у скасуванні 
мораторію, оскільки їм доведеть-
ся шукати кошти для викупу землі, 
яку вони використовують, а також 
для розширення власного зе-
мельного банку. Також важливим 
аргументом для агрохолдингів 
є те, що з відміною мораторію 
з’явиться реальна ринкова кон-
куренція за активи, які вони де-

91	 Там	само.

факто контролюють на даний 
момент. Це може призвести 
також до зростання ціни оренди 
земельних ресурсів, тобто зрос-
тання їхніх виробничих витрат. 

4.4. варіанти та пропозиції 
експертів щодо 
проведення земельної 
реформи в Україні
У зв’язку з тим, що озвучуєть-

ся чимало побоювань щодо 
швидкої та повної лібералізації 
ринку землі, в експертному 
середовищі пропонуються різні 
компромісні варіанти. За наши-
ми оцінками, найбільш прийнят-
ним було б поступове відкриття 
ринку землі після скасування 
мораторію зі збереженням на 
початковому/перехідному етапі 
низки обмежень, які мають на 
меті нівелювати чи зменшити по-
тенційні ризики щодо відкриття 
ринку. часові рамки та зміст об-
межень також обговорюються. 
Крім того, доцільним є, як пропо-
нується низкою експертів, у якості 
компромісу започаткування 
пілотних проектів у найбільш го-
тових для цього регіонах.

Можливі обмеження на початко-
вому етапі можуть стосуватися та-
ких питань: прав для різних суб’єктів 
купувати землю (перш за все, це 
стосується тимчасових обмежень 
на придбання землі іноземцями), 
прав на пріоритетність покупки, 
обмеження розміру земельних 
ділянок у володінні одним власни-
ком, встановлення мінімальних 
цін на придбання тощо. Зокрема, 
представники аграрних асоціацій 
пропонують досить жорсткі обме-
ження на початковому етапі після 
скасування мораторію. 
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Так, Леонід Козаченко, пре-
зидент Української аграрної 
конфедерації, вважає, що 
необхідне збереження мо-
раторію на торгівлю земля-
ми сільськогосподарського 
призначення для іноземців 
мінімум на 10 років, осо-
бливо в умовах низької ка-
піталізації цього активу, а 
також надання пріоритетного 
права на придбання землі 
місцевим жителям, потім 
українцям, орендаторам. 
Також він пропонує визначити 
розмір земельної ділянки на 
підставі принципу, що здача 
землі в оренду власниками 
не повинна забезпечувати 
їм доходи рівня середнього 
класу. Інакше власники землі 
просто перестануть займати-
ся фермерством92.
Також пропонується низка ін-

струментів, впровадження яких 
забезпечить уникнення більшості 
актуальних ризиків, пов’язаних із 
відміною мораторію на продаж 
землі. Зокрема, для уникнення 
спекуляцій та рейдерства про-
понується введення мінімальної 
грошової оцінки для угод з зем-
лею, а також додаткового опо-
даткування (у розмірі 50-100%) 
на перепродаж землі в коротко-
строковому періоді. Збільшення 
податку на землю буде для влас-
ника стимулом до ефективного 
землекористування. 

Крім того, є кілька пропозицій 
(зокрема від Земельної спілки 
України, а також Інституту еконо-
мічних досліджень та політичних 
консультацій) щодо апробації 
запуску ринку на основі окремих 
регіонів/пілотних проектів (етап-

92	 Там	само.

ність відкриття ринку залежно від го-
товності та особливостей регіону). 
Експерти стверджують, що такий 
підхід дозволив би зосередитися 
на розробці та адаптації інституцій 
нового ринку в окремих регіонах з 
найбільш повними кадастровими 
записами і політичною волею до 
проведення реформ на місце-
вому рівні93. А інші регіони змогли 
б приєднатися до ринку з інтерва-
лом в один або два роки.

Запровадження пілотних 
проектів «дозволило б скон-
центрувати зусилля щодо 
упорядкування кадастрових 
записів на відносно невеликій 
території перед самим відкрит-
тям ринку. Крім того, це дало 
б іншим регіонам час для під-
готовки. При цьому обмежена 
пропозиція землі призвело б до 
прискореного становленню 
справедливої ціни на землю 
(яка буде відповідати економіч-
ного прибутку від її використан-
ня). Обмеження для учасників 
ринку, встановлені спочатку 
(наприклад, обмеження роз-
мірів площ земельних ділянок, 
доступ юридичних осіб та іно-
земців до ринку землі) могли 
б бути поступово зняті, як тіль-
ки ринок землі стане більш 
зрілим»94.
Група фахівців ГО Agro.ReformsUA, 

яка залучена Міністерством 
аграрної політики України до 

93	 Сайт	 «Інституту	 економічних	 дослі-
джень	та	політичних	консультацій»	«Ринок	
землі:	півроку	вперед,	або	дорогий	експе-
римент»	від	19.05.2015	http://www.ier.com.
ua/ua/institute/mass_media/?pid=4893

94	 Сайт	 «Інституту	 економічних	 дослі-
джень	та	політичних	консультацій»	«Ринок	
землі:	півроку	вперед,	або	дорогий	експе-
римент»	від	19.05.2015	http://www.ier.com.
ua/ua/institute/mass_media/?pid=4893
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підготовки земельної реформи, 
розробила дорожню карта зе-
мельної реформи і організувала 
серію обговорень в різних містах 
України. За пропозицією експер-
тів, земельна реформа повинна 
включати чотири основні блоки: 
екологічно обґрунтоване і еконо-
мічно ефективне використання 
землі, дотримання прав селян-
власників паїв, створення ринку 
земель, а також ефективного ме-
ханізму управління комунальними 
землями. Щодо питання ринку 
землі, Agro.ReformsUA пропонує 
досить ліберальний варіант ре-
форми – скасування мораторію 
та обмежень на доступ до ринку 
землі, оскільки «будь-яке обме-
ження доступу на ринок означає 
зменшення ціни, а отже – до-
ходів власників земельних паїв. 
Одночасно такі обмеження пере-
шкоджають інвестиціям та модер-
нізації сільськогосподарського 
виробництва»95.Дорожня карта 
також передбачає етапність впро-
вадження заходів реформи: 

 ● заходи, що можуть негайно 
виконуватися (наприклад, 
спрощення процедури про-
ведення земельних торгів та 
правил оренди землі, ін.); 

 ● заходи, для яких необхідні 
додаткові підготовчі роботи 
(спрощення та здешевлен-
ня державної реєстрації 
земельних ділянок та дер-
жавної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно; 
перехід від процедурного 
до результативного контр-
олю за екологічно обґрун-
тованим використанням 
земель); 

95	 Сайт	 «AgroReformsUA»	 http://www.
reformsua.com.ua/home

 ● а також заходи, для яких не-
обхідне виконання переду-
мов. Зокрема, зазначається 
що перед зняттям морато-
рію на продаж с/г земель 
необхідне виконання таких 
передумов – спрощення 
механізму проведення зе-
мельних торгів, проведення 
роз’яснювальної роботи 
серед населення тощо.

Запропонована дорожня карта 
земельної реформи включає такі 
заходи: 

 ○ скасувати мораторій 
на відчуження земель 
сільськогосподарського 
призначення; 

 ○ зняти обмеження на до-
ступ до ринку землі, 

 ○ спростити механізм 
проведення земельних 
торгів та правила орен-
ди землі, 

 ○ спростити та здешеви-
ти державну реєстра-
цію земельних ділянок 
та прав на нерухоме 
майно, 

 ○ відмовитися від існуючої 
системи поділу земель 
на категорії за цільовим 
призначенням на ко-
ристь територіального 
планування використан-
ня земель,

 ○ перейти від процедурно-
го (погодження, дозволи, 
експертизи, паспор-
тизація, реєстрація) 
до результативного 
контролю за екологічно 
обґрунтованим вико-
ристанням земель (від-
повідальність за шкоду, 
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заподіяну землям, у т.ч. 
адміністративно-госпо-
дарська та фінансова). 
Відповідальність за не-
гативні наслідки, завдані 
землі,

 ○ підвищити податки на 
землі с/г призначення 
(одночасно зі зняттям 
мораторію) для пере-
шкоджання спекуляції 
та стимулювання ефек-
тивного використання 
земель, тощо96.

висновки та прогнози
АПК сектор має значний по-

тенціал подальшого зростан-
ня, однак невирішені системні 
дисбаланси стримують його 
розвиток. Одним з основних об-
межень є застаріла система 
землекористування та земель-
них відносин через збереження 
мораторію на купівлю-продаж 
землі, а також чітких та прозорих 
правил гри у секторі.

Водночас в результаті бурхли-
вого зростання внутрішнього і 
зовнішнього попиту на аграрну 
продукцію в Україні сформу-
вався досить потужний агропро-
мисловий комплекс, завдяки 
чому країна посідає чільні місця 
за частками експорту на світові 
ринки. Причому українські кор-
порації також представлені у 
світових рейтингах виробників та 
постачальників аграрної продук-
ції. Найпотужнішими учасниками 
аграрного ринку є агрохолдинги. 
Не зважаючи на певні труднощі, 
спричинені внутрішніми та зо-

96	 	Там	само.

внішніми факторами, вони не 
відмовляються від своїх задумів 
щодо розбудови інфраструктури 
та розширення присутності на 
зовнішніх ринках.

На сьогодні питання зняття мо-
раторію щодо запровадження 
ринку землі є не тільки одним 
з головних аспектів земельної 
реформи, а і фокусом про-
ведення подальших реформ у 
секторі АПК. Зважаючи на потен-
ційно значний та неоднозначний 
вплив на структуру аграрного 
комплексу країни, зацікавлені 
у процес вироблення політе-
кономічних рішень учасники – 
державні інституції, представники 
політичних сил та бізнесу, експер-
ти – не мають узгодженого бачення 
шляхів проведення земельної (і 
ширше – аграрної) реформи. 
Власники агрохолдингів, які є 
основними виробниками с/г 
продукції в Україні, не наполя-
гають на скасуванні мораторію 
вже у найближчій перспективі, 
оскільки побоюються зростання 
конкуренції та виробничих витрат, 
необхідності пошуку додаткових 
фінансових ресурсів для викупу 
землі, що наразі не входить до 
їхніх планів. Однак у кінцевому 
підсумку вони зацікавлені у вста-
новлення цивілізованих відносин 
на земельному ринку. Їхня заці-
кавленість буде зростати у зв’язку 
зі зменшенням можливості до 
консолідації с/г угідь та інтеграції 
України до світової економіки. 

враховуючи позицію учасників 
ринку АПК (включаючи найвпли-
вовіших з них – агрохолдингів), 
повне скасування мораторію 
та відкриття ринку вже на по-
чатку 2016 р. є малоймовірним. 
Більшість зацікавлених сторін 

На сьогодні 
питання зняття 
мораторію щодо 
запровадження 
ринку землі 
є фокусом 
проведення 
подальших 
реформ  
у секторі АПК. 
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погоджується, що відкриття ринку 
вимагає забезпечення необхід-
них передумов та розвитку від-
повідних ринкових інституцій та 
механізмів, які на даний момент 
є неготовими для обслуговування 
повноцінного функціонування 
ринку землі. 

Хоча існує низка аргументів 
як «за», так і «проти» скасування 
мораторію, однак переважна 
більшість учасників земельних 
відносин виступають за фор-
мування належного серед-
овища на земельному ринку 
України – чітке визначення та 
забезпечення прав власності на 
землю, гарантії стабільних умов 
землекористування. За наши-
ми оцінками, наразі в Україні 
можливий політичний консенсус 
щодо часткової, половинчастої 
земельної реформи. Чергове від-

термінування земельної рефор-
ми означатиме закриття «вікна 
можливостей» щодо структурних 
реформ в ключовій для країни 
галузі. Серед найочевидніших на-
слідків – збереження неефектив-
ної системи землекористування, 
зменшення довгострокових ін-
вестицій, наростання протиріч 
між власниками та орендарями 
земельних ділянок. Відтак, вра-
ховуючи складну економічну 
ситуацію, найбільш доцільним 
виглядає поетапне відкриття рин-
ку землі, що передбачає запро-
вадження перехідного періоду 
для досягнення балансу інтересів 
зацікавлених сторін, використан-
ня низки інструментів для недо-
пущення можливих негативних 
наслідків від стихійного земель-
ного перерозподілу. 
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Український опк в очікУванні 
реформУвання: стан та 

перспективи
серпень 2015

Автори: І.Клименко, В.Ємець, С.Таран

Оборонно-промисловий комп-
лекс (ОПК) України є досить по-
тужною і високотехнологічною 
галуззю економіки України, при 
тому що протягом останнього 
десятиліття український ОПК пра-
цював переважно на зовнішній 
ринок через відсутність фінан-
сування внутрішнього попиту. 
Результатом відсутності страте-
гічного планування чинників по-
силення обороноспроможності 
українського війська та відповід-
ної політики у секторі ОПК стало 
фактичне роззброєння армії та 
значна залежність ОПК та суміж-
них галузей від кооперації з РФ. 
В умовах розгортання збройного 
конфлікту на Сході із залученням 
російського ОПК до підтримки 
терористичних утворень ДНР 
та ЛНР керівництво України по-
ступово трансформує політику 
щодо розвитку ОПК: скасовано 
українсько-російські програми 
виробничої кооперації у секторі 
ОПК, збільшено фінансування 
як армії в цілому, так і розроб-
ки та виробництва озброєння, 
амуніції, військової техніки, тощо. 

Разом з тим спостерігається не-
визначеність позицій влади щодо 
напрямків реформування та мо-
делі функціонування сфери ОПК 
України, яка в умовах військової 
загрози та відмови з боку західних 
партнерів надати летальну зброю 
стає визначальною у підтриманні 
національної безпеки та збере-
ження державного суверенітету. 

1. Поточний стан та 
проблеми розвитку 
оПК України у 
контексті виробничих 
та експортних 
можливостей

1.1. Україна на світовому 
ринку озброєнь
Поставки озброєння та військо-

вої техніки на зовнішні ринки упро-
довж останніх двох з половиною 
десятиліть сприяли не тільки при-
току валютної виручки в Україну, а 
й збереженню та технологічному 
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розвитку сектору ОПК і маши-
нобудування. Постачання зброї 
та військової техніки є основною 
статтею валютного доходу у воєн-
ній сфері, разом з тим важливи-
ми для України є надання послуг 
та здійснення робіт з ремонту та 
модернізації військової техніки та 
обладнання.

Стокгольмський інститут дослі-
дження проблем миру, що зби-
рає дані щодо обсягів передачі 
зброї у світі, помістив Україну на 
9 місце найбільших експортерів 
зброї у період 2010-2014 рр., 
частка країни у світовому екс-
порті зброї знаходиться на рівні 
3% (Таблиця 1).

Однак слід враховувати, що це 
агреговані показники за певний 
період, розраховані на основі 
обсягів проведених трансфертів 
зброї, разом з тим валютна вируч-
ка основного державного про-
давця зброї «Укрспепцекспорт» 
протягом останніх років знижува-
лась (див. нижче).

Основними конкурентами 
України на ринку озброєнь є 
США, Росія та Китай, які не тільки 
забезпечують близько 60% екс-
порту зброї у світі, а й активно 
нарощують свою присутність на 
світових ринках. Китай є не тільки 
найбільшим експортером зброї, 
а й одним з найбільших імпор-

Таблиця 1. ТоП-10 найбільших експортерів озброєння у світі у 2005-
2009 рр. та у 2010-2014 рр.

Частка у світовому експорті зброї (%)
Експортер 2010-14 2005-2009
США 31 29
Росія 27 22
Китай 5 3
Німеччина 5 11
Франція 5 8
Великобританія 4 4
Іспанія 3 3
Італія 3 2
Україна 3 2
Ізраїль 2 2
		 Джерело:	SIPRI	Fact	Sheet	March	2015	Trends	in	international	arms	transfers,	2014

Якщо порівнювати динаміку 
експорту зброї з України у 2010-
2014 рр. та у 2005-2009 рр., то 
очевидно, що Україна в цілому 
змогла суттєво наростити екс-
портні поставки зброї протягом 
останніх років (Малюнок 1). 

терів (після Індії та Саудівської 
Аравії), при цьому у період 2010-
2014 рр. Україна займала третю 
позицію серед країн експортерів 
зброї саме до Китаю. В цілому 
ж основними країнами, до яких 
Україна здійснює експорт зброї, 
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є країни Африки, Близького 
Сходу, СНД та Азії. 

Державним монополістом 
з експорту зброї в Україні є 
компанія «Укроборонпром», 
що експортує продукцію до 
більш ніж 90 країн світу. Причому 
основним експортером укра-
їнського озброєння з 1996 р. є 
ДП «Укрспецекспорт» та його 
дочірні підприємства (входять 
до складу «Укроборонпрому»). 
Дочірні підприємства включають:  
Д П  « С п е ц і а л і з о в а н а  з о -
внішньоторговельна фірма 
«Прогрес», ГХВТіІФ «Укрінмаш», 
ДП «Укроборонсервіс», ГХФТП 
«Спецтехноекспорт»,  ГВТ і ІП 
«Промоборонекспорт»,  ДП 
«Зовнішньоторговельна фірма 
«Таско-експорт».

У 2008 р. Україна експортувала 
озброєнь на суму близько 1 млрд.
дол. Обсяг експорту озброєння 
в 2009 р. наблизив Україну до 
п’ятірки світових лідерів-експорте-
рів зброї – він перевищив 1 млрд.
дол. У 2014 р. Україна експорту-
вала озброєння на 664 млн.дол.

Більш повне уявлення про діяль-
ності України на світовому ринку 
озброєння надає інформація 
щодо товарної та географічної 
структури «передач» окремих 
категорій озброєнь Україною 
протягом останніх років, що ре-
гулярно публікується Державною 
службою експортного контр-
олю України. В даному контексті 
термін «передача» має широке 
значення та включає в себе не 
тільки безпосередньо експорт 

Малюнок 1. Динаміка експорту зброї деякими країнами  
у 2010-2014 рр. у порівнянні з 2005-2009 рр.

	Джерело:	SIPRI	Fact	Sheet	March	2015	Trends	in	international	arms	transfers,	2014
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зброї, а й вивіз із країни тимчасо-
во ввезеної техніки та обладнання 
з метою її ремонту та удоскона-
лення, а також вивіз техніки, яка 
була виключно зібрана на укра-
їнських підприємства з елементів 
завезених іншими суб’єктами, 
тощо. Тому під обсягами переда-
чі окремих категорій озброєння 
мається на увазі все військове 
озброєння, яке було передано 
закордонним суб’єктам неза-
лежно від участі України у безпо-
середньому його виробництві.

За підсумками 2013 р. укра-
їнські підприємства передали 
Судану та Ефіопії 20 і 29 осно-
вних бойових танків Т-72 відпо-
відно. Таїланду були передані 
42 бронетранспортери БТР-3Е1/
М2/РК/БР, а Іраку – 34 БРТ-4/К. 
Крім того, поставки бронетехніки 
здійснювалися в Азербайджан 
(11), Польщу (1 дослідний зразок) 
і Нігерію (4). У Нігер і Чад були по-
ставлені два і чотири штурмовики 
Су-25, а р Росію – один вертоліт 
Мі-8Т. Судану також були переда-
ні десять гаубиць 2С1 «Гвоздика» 
і Д-30 і 20 бойових машин піхоти 
БМП-197.Китай у 2013 р. отримав 
малий десантний корабель на 
повітряній подушці проекту 958 
«Бізон». Індії були передані 360 
одиниць пускових ракетних уста-
новок і ракет до них, а Казахс  
тану – 18 одиниць таких систем98.

За підсумками 2014 р. укра-
їнські підприємства передали 
Ефіопії та Нігерії 11 та 12 основних 
бойових танків Т-72 відповідно. 

97	 https://news.pn/ua/public/108494
98	 Сайт	 Державної	 служби	 експорт-

ного	 контролю	 http://www.dsecu.gov.ua/
control/uk/publish/article;jsessionid=82C
DA63735B7AAF211FE27DEFD8434C6?a
rt_id=48051&cat_id=48050

Таїланд отримав 17 бронетран-
спортерів БТР-3Е1 та БТР-3М2, 
Нігерія отримала 10 БТР-4ЕН, 1 БТР-
4 було передано США. До Хорватії 
та Чаду було поставлено 5 (МіГ-21) 
та 1 (МіГ-29) відповідно. Білорусь 
отримала 6 бойових вертольотів 
Мі-8, а Нігерія 2 вертольоти Мі-24В. 
Також до Нігерії було відвантажено 
6 артилерійських систем великого 
калібру Д-30. До Алжиру відправ-
лено 18 ракет і ракетних пускових 
установок99. «Укроборонпром» 
офіційно повідомив, що з березня 
2014 р. підприємства-учасники 
концерну призупинили відванта-
ження товарів військового при-
значення до рФ.

Таким чином, хоча Україна і 
залишається в ТОП-10 найбільших 
експортерів зброї за версією 
SIPRI, країна протягом останніх 
років почала втрачати позиції на 
зовнішніх ринках. Це видно за ре-
зультатами зниження річної вируч-
ки з близько 1 млрд. дол. у 2008 та 
2009 рр. до 664 млн. дол. у 2014 
р. (дані для «Укрспецекспорту»). 
Крім того, досить помітним стає 
звуження географії поставок 
зброї. Так, у 2014 р. Україна 
практично перестала поставляти 
військову техніку до давніх країн 
партнерів: Азербайджану, Іраку, 
Судану і Росії тощо.

1.2. виробництво озброєнь 
та військової техніки (овТ) 
в Україні
На початку 90-х років минуло-

го століття на території України 
працювали 3594 підприємств 
оборонного та подвійного при-

99	 Сайт	 Державної	 служби	 експорт-
ного	 контролю	 http://www.dsecu.gov.ua/
control/uk/publish/article?art_id=48545&cat_
id=48544
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значення зі штатом приблизно 3 
млн осіб. У військове виробництво 
було залучено майже 700 підпри-
ємств, у яких було зайнято 1,45 
млн осіб. Проте з часом кількість 
підприємств оборонного комп-
лексу постійно скорочувалася. 
Станом на 2012 рік, до складу 
оборонного комплексу України 
було віднесено 162 різних «базо-
вих» підприємства. Більшість із цих 
підприємств у 2010–2011 р. було 
підпорядковано Державному 
концерну «Укроборонпром»100. 
Переважна форма власності цих 
підприємств – казенні та державні. 
На даний час «Укроборонпром» 
налічує 120 підприємств, що за-
ймаються виробництвом та/чи ре-
монтом: (1) бронетанкової техніки, 
артилерійського озброєння, авто-
мобільної інженерної та спеціаль-

100	 Сайт	 Інституту	 стратегічних	 дослі-
джень	 України	 http://www.niss.gov.ua/
content/articles/files/Begma-83d74.pdf

ної техніки; (2) суден та морської 
техніки; (3) літаків та авіатехніки; 
(4) радіолокаційної техніки, техніки 
та обладнання для радіозв’язку та 
системи повітряної оборони; (5) 
високоточного озброєння та боє-
припасів (Див. додаток 1).

Крім того, в Україні є під-
приємства, що не входять до 
«Укроборонпрому» та виробляють 
(чи можуть потенційно виробляти) 
техніку та устаткування, яка може 
бути використана для військових 
потреб, зокрема це: АТ «Мотор 
Січ», ПАТ «АвтоКрАЗ» та деякі ін. 

Не зважаючи на досить по-
тужний оборонно-промисловий 
сектор, затребуваність у його по-
тужностях протягом останнього 
десятиліття була на досить низь-
кому рівні. Міністерство оборони 
України фактично відмовилося 
від фінансування розробок та 
модернізації озброєння та вій-
ськової техніки (малюнок 2).

Малюнок 2. Сукупні видатки Міністерства оборони України на 
розробку і модернізацію озброєння та військової техніки у 2005-
2015 рр., млрд.грн. 

Джерело:	Державний	бюджет	України	за	2005-2015	рр.
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На сучасному етапі ОПК 
України характерні наступні 
особливості функціонування:

1. Оскільки протягом остан-
нього десятиліття внутрішнє за-
мовлення на оновлення військової 
техніки було на низькому рівні, 
виробничі потужності оПК пе-
реорієнтувалися на експорт. 
Враховуючи, що експорт військо-
вої продукції монополізований 
державою, угоди по експорту 
зброї та військової техніки уклада-
ються між зовнішнім партнером 
та одним з державних посеред-
ників, який має право експорту 
відповідної продукції, і відповідно 
державний посередник розмі-
щує замовлення на підприєм-
ствах ОПК. Важливим аспектом 
такої схеми роботи є те, що «спе-
цекспортери» продають зброю 
та військову техніку за цінами 
близькими до ринкових (звісно, 
враховуючи особливості ринку, 
на якому часто продається за-
старіла техніка у моральному і 
технологічному розумінні), у той 
час як підприємства- виробники 
військової техніки отримують пла-
ту, що майже прирівнюється до 
реальних витрат на виробництво 
такої техніки та зброї, проведен-
ня відповідних робіт. В результаті 
основними бенефіціарами від 
експорту зброї та техніки були і 
в цілому залишаються державні 
«спецекспортери», які на свій 
розсуд розпоряджаються заро-
бленими коштами. 

2. Навіть в умовах хронічного 
недофінансування певним зраз-
кам техніки, що виробляється в 
Україні, вдалося зберегти про-
відні позиції на світових ринках, 
що пов’язано з отриманням 
зовнішніх замовлень, які давали 

можливість керівництву під-
приємств не зупиняти роботи 
з удосконалення та розвитку 
продукції, підвищення її кон-
курентоспроможності. Серед 
яскравих прикладів впливу зо-
внішніх замовлень на українських 
виробників ОПК можна відзна-
чити роботу концерну «Антонов». 
Підприємству вдалося втримати 
ринкові позиції в першу чергу за-
вдяки транспортному кластеру 
підприємства (здійснення послуз 
г з транспортування крупногаба-
ритних (часто військового призна-
чення) вантажів), що забезпечує 
надходження валютної виручки 
за рахунок. Робота та сучасні 
напрацювання Харківського 
бюро ім. А.А.Морозова також 
тісно пов’язані з експортними за-
мовленнями по лінії броньованої 
наземної техніки тощо.

3. З початку 2014 р. ситуація у 
виробничому секторі ОПК кар-
динально трансформувалася. 
Серед основних факторів вкаже-
мо на наступні: (а) через воєнні 
дії суттєво зросло державне за-
мовлення, в першу чергу, на сухо-
путну військову броньовану техніку 
та її ремонт, амуніцію тощо; (б) 
відбувся розрив економічних 
зв’язків з РФ, припинено експорт 
товарів військового та подвійно-
го призначення до рФ та імпорт 
звідти; (в) має місце тенденція 
до зменшення нових зовнішніх 
оборонних замовлень в резуль-
таті зменшення довіри зовнішніх 
партнерів до українських вироб-
ників через загрозу неналежно-
го виконання своїх зобов’язань, 
ризиків воєнного протистояння. В 
результаті дії цих факторів різко 
зросла роль ОПК для економіки 
України: підприємства сектору 

Основними 
бенефіціарами 

від експорту 
зброї та техніки 
були і в цілому 
залишаються 

державні 
«спецекспортери», 

які на свій розсуд 
розпоряджаються 

заробленими 
коштами. 
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акумулюють значні фінансові 
ресурси та є джерелом ресурсів 
для суміжних виробництв.

4. В українського ОПК з’явилась 
критична необхідність у про-
веденні імпортозаміщення, а 
також у розробках нових зразків 
військової техніки, що може по-
служити імпульсом до розвитку 
високотехнологічних розробок 
ОВТ у найближчій перспективі. 
Вже зараз два українські під-
приємства ОПК – «Артем» та 
«Радонікс» – вступили в коо-
перацію в рамках програми 
створення власної нової версії 
ПВО ракети «повітря-повітря»101. 
Крім того, «Укроборонпром» 
налагоджує самостійний ви-
пуск необхідних складових, 
які досі постачалися з Росії. 
Наразі вже 30% номенклатур-
них найменувань підприємства 
«Укроборонпрому» виробляють 
власними потужностями102. 

Таким чином, Україна має до-
сить потужний потенціал з вироб-
ництва різноманітної військової 
техніки, приладів, окремих вузлів 
та амуніції. Разом з тим з огляду 
на масштабні завдання з підви-
щення обороноспроможності 
війська постає питання щодо 
завантаження потужностей ОПК 
в умовах недостатнього фінан-
сування закупки військової техніки 
для потреб оборони України та 
закриття ринку РФ. Особливо 
гостро стоїть проблема для під-
приємств, що спеціалізуються 

101	 Сайт	 Центру	 дослідження	 армії,	 кон-
версії	та	роззброєння	http://www.defense-
ua.com/rus/news/?id=45883

102	 “Укроборонпром”	 розробляє	 програ-
му	 реформування	 ОПК	 України	 на	 5	 років,	
06.02.2015	http://news.finance.ua/ua/news/-
/344111/ukroboronprom-rozroblyaye-programu-
reformuvannya-opk-ukrayiny-na-5-rokiv

на виробництві окремих вузлів 
та деталей на експорт (звісно, 
в першу чергу до РФ), оскільки 
перспективи поставки на нові 
ринки такої продукції виглядають 
на даний час проблематично. 
Не менш важливим є розвиток 
імпортозаміщення та налаго-
дження виробництва зброї і тех-
ніки, що традиційно в Україні не 
вироблялась.

1.3. розрив стосунків між 
Україною і рФ та вплив на оПК 
Усі підприємства ОПК України 

були створені за часів СРСР, 
тому велика кількість з них мала 
коопераційні зв’язки з підпри-
ємствами РФ. Разом з тим після 
розпаду СРСР внутрішній попит 
на продукцію ОПК знизився до 
критичного рівня і переорієнта-
ція галузі на зовнішні ринки дала 
змогу не тільки її зберегти, а й у 
деяких випадках удосконалити 
якість товарів, що виробляється. 
Таким чином, протягом останніх 
років більше 90% продукції103, що 
вироблялася в Україні, спрямову-
валася на експорт.

На момент загострення сто-
сунків з РФ двостороннє співро-
бітництво у військово-технічній 
сфері мало досить усталену, 
відпрацьовану у багаторічних 
контрактах структуру. У сфері 
ОПК Україна має досить високу 
залежність від РФ і має повний 
замкнутий цикл тільки при ви-
робництві броньованої техніки, 
окремих видів іншої військової 
техніки, а також деяких видів стрі-
лецької зброї.

103	 Сайт	 журналу	 Forbes	 Ukraine	 http://
forbes.ua/nation/1366648-ukrainskij-arsenal-
s-chem-strana-mozhet-pojti-na-vojnu
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Від втрати коопераційних 
зв’язків з РФ спостерігаються 
суттєві проблеми в українських 
підприємств ОПК (а також під-
приємств, задіяних у виробництві 
продукції подвійного призначення), 
зорієнтованих на РФ. Так, напри-
клад, у структурі продажів «Мотор 
Січі» у 2013 р. експорт до РФ сягав 
60%, «Зоря-Машпроекту» – 40%, 
«Антонова» – 30%104. Звісно, від 
зниження експорту страждає ви-
робничий потенціал, який задіяний і 
для задоволення внутрішніх потреб 
у даному виді продукції. 

У контексті перспектив розвитку 
ОПК України важливим є також 
питання значної залежності від 
імпорту. Україна не тільки при-
пинила експорт продукції ОПК 
до РФ, але й не в змозі імпорту-
вати продукцію ОПК та подвійного 
призначення з РФ. Адже основою 
сучасної техніки, яка стоїть на 
озброєнні в Україні є ще радян-
ська техніка, яка за виключен-
ням бронетехніки, вироблялась 
переважно на підприємствах 
РФ. Наприклад, на озброєнні в 
Україні перебувають літаки МІГ-
29, Су-25 та Су-27105. Літаки МІГ-29 
виробляються АТ «Російська літа-
кобудівельна корпорація «МіГ». 
Корпорація має повний цикл 
виробництва, що об’єднує в собі 
конструювання, виготовлення, 
реалізацію, підтримку і ремонт 
літаків. У свою чергу, літаки «Су» 
виробляються ПАТ «Авіаційна 
холдингова компанія «Сухой». 
І перша, і друга компанія опо-
середковано належать державі. 
Україна, в свою чергу, має по-

104	 http://newukraineinstitute.org/media/
news/464/file/Risks_RF.pdf

105	 http://dt.ua/UKRAINE/ukrayina-za-
rik-viyni-v-donbasi-vtratila-polovinu-svoyih-
boyovih-litakiv-rzeczpospolita-162434_.html

тужності для здійснення ремонту 
таких літаків, але майже повністю 
залежна від імпортних поставок 
запасних частин. Схожа ситуа-
ція з гелікоптерами, які стоять на 
озброєнні в Україні.

На озброєнні в України є 
системи протиповітряної обо-
рони великої  та середньої 
дальності «Бук-М1». Головним 
р о з р о б н и к о м  к о м п л е к с у 
є АТ «Науково-дослідний ін-
с т и т у т  п р и л а д о б у д у в а н н я 
ім.В.В.Тихомирова» (м.Жуковський, 
Росія). Комплектуючі «Бук-М1» в 
основному виробляються у РФ 
та Казахстані, про розробку в 
Україні аналогічного комплексу 
мова поки що не йде. 

Схожа ситуація з системами 
залпового вогню, зокрема, що 
стосується систем «Ураган» та 
«Смерч», хоча варто відзначити, 
що в Україні знайшли певні рі-
шення щодо встановлення сис-
тем залпового вогню «Град» на 
шасі «КрАЗ», тощо. 

Тобто в системі обороноздат-
ності України є кілька суттєвих 
прогалин, викликаних тим, що 
військова техніка певного призна-
чення, яка стоїть на озброєнні в 
Україні, може підтримуватися ви-
ключно із залученням російських 
компонентів. Основними видами 
такої техніки є військова авіаційна 
техніка включаючи гелікоптери, 
системи протиповітряної обо-
рони, артилерійська техніка, зо-
крема, системи залпового вогню, 
самохідні установки, крупнокалі-
берні пушки (гаубиці), міномети, 
ракетні установки типу земля-зем-
ля та земля-повітря, тощо.

Крім того, Україна постачає 
на зовнішні ринки озброєння (в 
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т.ч. і послуги з його ремонту та 
удосконалення), у складі якого 
часто є компоненти російсько-
го походження, зокрема, що 
стосується авіаційної техніки, 
бронетехніки, артилерійських 
систем, тощо. Тобто в результаті 
згортання співпраці з РФ спектр 
товарів та послуг, який Україна 
може запропонувати на світовий 
ринок озброєння, також суттєво 
звужується. 

На поточному етапі питання 
пошуку необхідних компонен-
тів військової техніки (яка є на 
озброєнні в Україні та країнах-
замовниках послуг з ремонту 
радянської та російської вій-
ськової техніки) вирішується за 
рахунок їх придбання у колишніх 
країн СРСР та соціалістичного 
табору, зокрема, у Польщі, Чехії, 
Грузії, Білорусії, колишніх країн 
Югославії, тощо. Звісно, таке 
вирішення питань є тимчасовим 
і в середньостроковій перспек-
тиві можливості заміщення із 
залученням третіх країн будуть 
вичерпаними.

Таким чином, до останнього 
часу український ОПК та техніка 
на озброєнні ЗСУ у деяких сег-
ментах значною мірою залежала 
від співпраці з РФ. Позбутися цієї 
залежності можна прийнявши на 
озброєння техніку власного ви-
робництва або техніку, завезену 
з країн-партнерів з НАТО та ЄС. 

Оборонно-промисловий комп-
лекс фактично був однією з не-
багатьох галузей, де втрати РФ 
від розриву відносин є не менш 
болючими, ніж для України. 
Приблизно третина з чотирьох-
сот підприємств російського 
ОПК мала коопераційні зв’язки з 

Україною. Причому існує декіль-
ка сегментів російського ОПК, 
де Росія має майже критичну 
залежність від України.

По-перше, це експорт ви-
готовлених українськими під-
приємствами безпосередньо 
для російських збройних сил 
окремих зразків озброєння, 
військової техніки, їх складових 
та інших товарів військового 
призначення, а також відповід-
них комплектуючих, необхідних 
російським підприємствам для 
виробництва озброєння і вій-
ськової техніки для їх збройних 
сил та інших силових структур. 
Зокрема, на озброєнні у РФ 
перебувають ракети Р-36М та 
Р-36М2, «Воєвода», розробник КБ 
«Південне», виробник «Виробниче 
о б ’ є д н а н н я  « П і в д е н н и й  
машинобудівний завод ім. 
А.М.Макарова» (обидва підпри-
ємства м. Дніпропетровськ). 
Також на озброєнні у РФ знахо-
дяться ракети УР-100Н, розроб-
ником системи керування якої є 
НВО «Електроприбор» (м. Харків). 
Обидві ракети спроектовані для 
несення ядерних боєголовок і, за 
свідченням російських експертів, 
наразі складають приблизно 60% 
ракетних військ стратегічного 
призначення106. Відомо також, 
що «Мотор Січ» (м. Запоріжжя) 
є виробником двигунів для ро-
сійських крилатих ракет Х-55, які 
також призначені для несення 
ядерних боєголовок (про імпор-
тозаміщення в РФ цього вироб-
ництва нічого невідомо), хоча 
РФ на потужностях ВАТ «Клімов» 
й нарощує власне виробництво 

106	 Сайт	«Новая	газета»	«Так	кто	из	нас	за	
сильную	Россию?»	от	08.07.15	http://www.
novayagazeta.ru/comments/69131.html
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двигунів для гвинтокрилів ВК-2500 
з метою остаточної заміни двигу-
нів «Мотор Січ» тощо107.В Україні 
виробляються елементи сис-
тем управління для ракет-носіїв 
«Протон», «Союз» та «Космос». 
Крім того, російські космодроми 
в процесі запуску ракет до цього 
часу використовують облад-
нання вироблене на київському 
«Арсеналі». Таким чином, якщо 
підсумувати дані щодо всіх ком-
понентів ядерної тріади РФ, то 
виявляється, що розрив зв’язків з 
українськими постачальниками 
ставить під загрозу більше по-
ловини російського ядерного 
потенціалу108.

Виробництво авіаційних дви-
гунів здійснюється на підпри-
ємстві «Мотор Січ». На двигунах 
«Мотор Січ» літають майже всі 
гвинтокрили в РФ, зокрема: Мі-8, 
Мі-171, Мі-35, Мі-28, Ка-50, Ка-52 
та інші. Протягом останніх років 
РФ намагалася вирішити про-
блему створення аналогів на 
своїй території, однак, судячи з 
усього109,поки що РФ у цій сфері 
розраховує на українські вироб-
ничі потужності. Крім того, «Мотор 
Січ» залишається виробником 
двигунів для різноманітних літаків, 
що є на експлуатації в РФ. 

Також миколаївський «Зоря-
Машпроект» виробляє газо-
турбінні двигуни для військових 

107	 Новости	«Rambler»	«В	Донбассе	пре-
кратили	выпуск	лопаток	для	поставляемых	
в	 Россию	 двигателей»	 от	 07.06.15	 http://
news.rambler.ru/world/30708417/

108	 Сайт	«Новая	газета»	«Так	кто	из	нас	за	
сильную	Россию?»	от	08.07.15	http://www.
novayagazeta.ru/comments/69131.html

109	 http://vpk.name/news/94438_oleg_
panteleev_k_2015_godu_rossiya_budet_
vyipuskat_dvigateli_dlya_mi8_ne_huzhe_
ukrainyi.html

кораблів. Двигунами вироблени-
ми «Зоря-Машпроект» обладну-
ються численні кораблі ВМФ РФ, 
зокрема, фрегати та есмінці. 

Крім того, в Україні виробляються 
різноманітні елементи військової 
техніки РФ: київський «Арсенал» 
є розробником системи при-
цілювання ракетного комплексу 
«Тополь-М»; харківський «Хартрон» 
розробник системи ракетного 
управління ракетного комплексу 
УР-100Н, київський «Антонов» різно-
манітні комплектуючи частини для 
літаків, що використовуються у РФ; 
київський концерн «Артем» випус-
кає ракети класу «повітря-повітря» 
середньої дальності для літаків 
МіГ-29, Су-33, Су-34, Су-35. І це да-
леко не повний список продукції 
сфери ОПК, яку Україна виробляла 
на замовлення РФ. Деякі виробни-
цтва є єдиними в СНД (наприклад, 
«Мотор Січ» – виробництво лопа-
ток і дисків для турбін реактивних 
і турбореактивних двигунів літаків 
і вертольотів; «Юність» – виробни-
цтво спеціалізованої продукції для 
ракетобудівної та аерокосмічної 
промисловості, ін.)

2. Перспективи 
реформування та 
розвитку сектору оПК 
України

2.1. основні моделі 
функціонування сфери 
оПК у світі
Серед основних моделей 

функціонування ОПК у світі мо-
жемо виділити моделі функці-
онування США, Росії та Китаю 
як держав, які послідовно та 
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системно приділяють особливу 
увагу розвитку оПК, оскільки 
пов’язують стан розвитку цьо-
го сектору зі своїм політичним 
впливом у світі. При цьому не 
зважаючи на різницю у моде-
лях функціонування ОПК у цих 
країнах, спільною особливістю є 
те, що роль держави у форму-
ванні замовлення на продукцію 
сектору є визначальною. Іншою 
важливою особливістю є те, що 
саме в оборонному комплексі 
концентруються технології, які в 
подальшому дають стимул для ін-
новаційного розвитку економіки, 
в т.ч. розвитку товарів народного 
вжитку (меншою мірою це ви-
ражено в РФ, але також в цілому 
має місце). 

Модель оПК США
Основною особливістю ОПК 

США є те, що його робота 
ґрунтується на тісному дер-
жавно-приватному партнерстві 
у питаннях розробки, вироб-
ництва, обслуговування зброї, 
техніки та обладнання для армії 
США. Так, військову гілку ОПК 
США очолює міністр оборони, 
у свою чергу це міністерство 
розробляє для Президента та 
Сенату об’єднаний бюджет 
військового призначення. До 
системи ОПК США входить низка 
урядових організацій, таких як 
Центральне розвідувальне управ-
ління, Комісія з ядерної енерге-
тики, Національне управління 
з аеронавтики та дослідження 
космосу та інші110. Крім того, 
важливими складовими ОПК 

110	 Сайт	«Научная	электронная	библиоте-
ка	 «Киберленинка»	 http://cyberleninka.ru/
article/n/voenno-promyshlennye-kompleksy-
ssha-i-sssr-konstitutsionno-politicheskie-
aspekty-funktsionirovaniya

США є різноманітні науково-до-
слідницькі організації, а також 
кафедри в університетах, які 
працюють на виконання урядових 
замовлень. При цьому осно-
вним інститутом Міністерства 
оборони США, що відповідає 
за фінансування науково-до-
слідницьких та конструкторських 
робіт, що проводяться приватни-
ми компаніями на замовлення 
Міністерства оборони США, є 
Агентство передових оборонних 
дослідницьких проектів (DARPA). 
Серед основних завдань цієї 
організації є підтримання техно-
логічної переваги США у військо-
вій галузі тощо. Безпосередньо 
робота цієї організації ґрунту-
ється на відборі та фінансуванні 
найперспективніших проектів в 
сфері високих технологій, при 
цьому серед основних принципів 
роботи організації є фінансова 
зацікавленність спеціалістів та 
керівників проектів, надання по-
вної свободи дій в рамках про-
ектів, гнучкий підхід до прийняття 
рішення щодо продовження чи 
закриття проекту. Тобто DARPA є 
фактично державним венчурним 
фондом, основним завданням 
якого є фінансування найпер-
спективніших проектів у сфері 
високих технологій, при цьому 
цю організацію більшою мірою 
цікавлять технології, які можуть 
бути корисні в цілому, а не тільки 
для військових цілей. 

Однією з особливостей ОПК 
США є тісне переплетення вій-
ськових та цивільних розробок, 
це пов’язано з тим, що круп-
ні підрядчики, які озброюють 
армію США, є приватними 
компаніями та зорієнтовані на 
подвійне (військове та цивільне) 

Однією з 
особливостей 
ОПК США є тісне 
переплетення 
військових 
та цивільних 
розробок, це 
пов’язано з 
тим, що крупні 
підрядчики, які 
озброюють 
армію США, 
є приватними 
компаніями та 
зорієнтовані на 
подвійне (військове 
та цивільне) 
використання своїх 
напрацювань.
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використання своїх напрацю-
вань. У зв’язку з цим у США не 
існує великої технологічної різниці 
між товарами, виготовленими 
для армії та для реалізації на 
споживчому ринку. Серед най-
більших відомих компаній, які є 
підрядчиками Міністерства обо-
рони США, відзначаються: Boeing, 
General Electric, Hewlett-Packard, 
Масачусецький технологічний 
університет, Bechtel Corporation, 
General Atomics тощо.

Модель оПК росії
Основа ОПК Росії була сфор-

мована в радянські часи і су-
часний потенціал цього сектору 
економіки фактично повністю 
пов’язаний з напрацюваннями 
тих часів. При цьому підприєм-
ства сфери ОПК в основному 
знаходяться у державній влас-
ності. Перед розпадом СРСР у 
сфері ОПК Росії нараховувалось 
біля 2000 підприємств на яких 
було задіяно приблизно 5 млн.
осіб. Під час кризи у галузі у 90-х 
роках кількість підприємств сут-
тєво зменшилась, але до цього 
часу у галузі працює понад 2,5 
млн.осіб. Левову частку замов-
лень галузь отримує з боку дер-
жави (у 2015 р. на цілі оборони 
уряд РФ планує витратити 21,2% 
бюджетних коштів), разом з тим 
важливим для РФ залишається 
експорт. Країна є другим після 
США експортером зброї у світі. 

У 2000-х роках керівництвом 
країни була здійснена низка 
спроб оптимізації сектору ОПК 
та підвищення ефективності його 
функціонування, в результаті 
чого було утворено декілька хол-
дингів та концернів, у які увійшли 
основні підприємства ОПК РФ. 

Було створено такі холдинги, як 
«Об’єднана авіабудівельна кор-
порація», державна корпорація 
«Ростех», до якої входить біля 700 
компаній111переважно у сфері 
машинобудування і ОПК та низка 
інших холдингів у підпорядкуванні 
Федерального агентства з управ-
ління державним майном.

До військово-промислового 
комплексу РФ на сучасному 
етапі відноситься дев’ять галузей 
економіки: авіаційна (20% всієї 
продукції ОПК), ракетно-косміч-
на техніка (60%), промисловість 
озброєння (8%), промисловість 
боєприпасів та спецхімія (8%), 
суднобудівельна промисловість 
(2%), радіопромисловість (19%), 
промисловість засобів зв’язку 
(19%), електронна промисловість 
(18%), промисловість спеціально-
го призначення (10%)112.

Особливістю комплексу ОПК 
Росії, яка зберігається ще з часів 
СРСР, є те, що цій галузі дер-
жава надавала приорітетного 
значення, у зв’язку з чим тут кон-
центрувалися найкращі кадри 
та розробки, а відповідно і най-
сучасніші технології. До цього 
часу вироби сфери ОПК РФ 
випереджають за технологічним 
рівнем виробництво в інших сфе-
рах промисловості економіки. 
На сучасному етапі керівництво 
РФ намагається посилити роботу 
з адаптації «військових техноло-
гій» для цивільних цілей як один з 
компонентів розпочатої роботи з 
імпортозаміщення.

111	 Сайт	 газети	 «Коммерсант	 Россия»	
http://kommersant.ru/doc/2702552

112	 Сайт	 «Научная	 электронная	 би-
б л и о т е к а 	 « К и б е р л е н и н к а » 	 h t t p : / /
cyber len inka.ru/ar t ic le/n/oboronno-
promyshlennyy-kompleks-rossii-kak-osnova-
innovatsionnogo-razvitiya-ekonomiki-strany

 До цього 
часу вироби 
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Модель оПК Китаю
Формування сучасної мо-

делі ОПК Китаю пов’язується в 
основному зі спадщиною Мао 
Цзедуна (помер у 1976 р.), який 
залишив після себе вкрай бідну, 
але мілітаризовану країну. При 
цьому Китай на той час мав 
найрозвинутіший воєнно-про-
мисловий комплекс серед країн 
«третього світу», поступаючись 
лише СРСР та країнам НАТО. З 
приходом Ден Сяопіня ситуація 
почала радикально змінювати-
ся, мілітаризована економіка 
досить динамічно почала пере-
орієнтовуватися на «безмежний» 
внутрішній споживчій ринок, при 
цьому активно використовувалися 
напрацювання воєнного сектору. 

У контексті протистояння СРСР-
НАТО західні країни почали до-
сить суттєво допомагати Китаю 
у економічному розвитку. Окрім 
спрощення режиму торгівлі, 
Китай почав отримувати інвес-
тиції та – найголовніше – техно-
логії, які дали можливість почати 
швидкими темпами зменшувати 
технологічний розрив у військовій 
сфері у порівнянні з світовими 
лідерами. Така досить активна 
співпраця аж до подій на площі 
Тяньаньмен (1989 р.) «розкрути-
ла маховик» економіки Китаю і 
сприяла виходу ОПК країни на 
якісно новий рівень. Відзначимо, 
що після розпаду СРСР такі 
країни, як Росія та України стали 
одними з основних постачаль-
ників військових технологій до 
Китаю, які в той час було слабо 
затребувані у стагнаційних по-
страдянських країнах. У кінці 90-х 
років XX ст. у Китаї з’явилось 11 
орієнтованих на ринок великих 
військових об’єднань, основни-

ми з яких є Корпорація атомної 
промисловості, Перша корпо-
рація авіаційної промисловості, 
Корпорація суднобудівельної 
промисловості, Корпорація елек-
тронної науки і техніки, Південна 
промислова корпорація та ін. 
Саме ці компанії стали локо-
мотивом модернізації оборони 
та розвитку економіки країни в 
цілому. Таким чином, Китай зміг 
налагодити виробництво широ-
кого спектру військової техніки, 
обладнання, стрілкової зброї, 
тощо. Однак хоча Китай і робить 
ставку на озброєння своєї армії 
«продуктами» власного виробни-
цтва, за деякими напрямками він 
має досить суттєве відставання 
від розробок НАТО та Росії, в ре-
зультаті чого залишається одним 
з найбільших імпортерів висо-
котехнологічної зброї протягом 
останніх років. 

Аналіз особливостей функ-
ціонування моделей ОПК трьох 
країн, що мають найбільший 
військовий потенціал у світі, по-
казує, що найбільш ефективно 
функціонує ОПК США, який 
сприяє приватній ініціативі (в 
першу чергу, через фінансу-
вання найбільш перспективних 
start-up) та формування дер-
жавного замовлення у най-
більш перспективних приватних 
корпорацій, що сприяє під-
триманню їх технологічності 
та конкурентоспроможності 
та дає можливість утримувати 
першість на світових ринках.

Українська модель оПК
Висока залежність оборонної 

галузі від співпраці з Росією 
була, серед іншого, наслідком 
того, що ОПК був серед тих 
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пріоритетів обох країн, які про-
тягом всіх років української не-
залежності найменшою мірою 
відчували політичні та ринкові 
суперечки у міждержавних від-
носинах. Більш того, сектор 
ОПК, фактично існував у такій 
квазі-офшорній зоні, оскільки 
фінансово-економічні аспекти 
кооперації регулювалися спеці-
альним законодавством. 

В результаті, український вій-
ськово-технічний комплекс мав 
спільні з російськими галузя-
ми фінансові стимули, стан-
дарти виробництва, товарну 
номенклатуру, дотримувався 
узгодженої галузевої та корпора-
тивної політики, спільну логістику 
та системи підготовки кадрів, 
спільні ринки збуту продукції 
тощо. Тому не дивно, що довгий 
час після розпаду Радянського 
Союзу цей сектор залишався 
цементуючою ланкою україн-
сько-російського промислового 
співробітництва. 

Загострення конфлікту на Сході 
країни актуалізувало необхідність 
структурної реформи у обо-
ронно-промисловому комплексі 
України. Зокрема, профільні 
експерти визначають такі основні 
проблеми ОПК, що потребують 
нагального вирішення:

 ● Неефективна система 
державного управління 
сектором , що перш за 
все пов’язано з відсутністю 
стратегічного оборонного 
планування (визначення дов-
гострокових цілей розвитку 
ОПК та забезпечення по-
слідовного довгострокового 
фінансування оборонних 
програм), а також єдиної 

цілісної системи управ-
ління в ОПК (наприклад, 
відсутній єдиний уповнова-
жений орган, що формує 
політику у сфері ОПК; обо-
ронні підприємства та на-
уково-виробничі організації 
підпорядковуються різним 
державним структурам 
тощо). Одна з найважливі-
ших проблем – відсутність 
в уряді єдиного бачення та 
концепції реформування 
сектору національної без-
пеки і оборони. Зокрема, 
не сформована узгоджена 
позиція керівництва держави 
щодо функціонування ОПК 
у таких аспектах, як: необ-
хідність посилення вертикалі 
управління сектору у під-
порядкуванні Міноборони 
України, доцільність при-
ватизац і ї  п ідприємств 
ОПК, участь приватних під-
приємств у забезпеченні 
обороноздатності ЗСУ, прі-
оритетні напрямки розвитку 
виробничого потенціалу 
ОПК, шляхи стимулювання 
інноваційного розвитку ОПК, 
тощо. На сьогодні все ще 
відсутні державні програми 
реформування оборонно-
промислового комплексу, 
розвитку озброєння і вій-
ськової техніки. Тому управ-
ління реформою сектору 
безпеки і оборонною про-
мисловістю здійснюється в 
ручному режимі.

 ● хронічне недофінансуван-
ня програм розвитку оПК. 
Так наприклад, у період з 
2011 р. по 2013 р. оборонні 
програми з розвитку ОПК 
фінансувалися на третину 
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від передбаченого держав-
ними програмами113. Як 
результат, оборонні підпри-
ємства потребують масш-
табної реконструкції та 
технічного переоснащення, 
а галузеві науково-дослідні 
інститути перебувають у за-
недбаному стані. Ситуація з 
фінансуванням ОПК почала 
змінюватися лише після 
розгортання воєнного кон-
флікту на сході України та 
агресії Росії проти України, 
що стало поштовхом для 
розвитку озброєння і вій-
ськової техніки (ОВТ) для на-
ціональної армії. Зокрема, 
Міноборони України отри-
мало у 2015 р. фінансу-
вання на рівні 45,8 млрд. 
грн (майже $2 млрд.), що 
на 17 млрд грн більше, ніж 
минулого року. Причому 
30,4% оборонного бюджету 
планується спрямувати на 
розвиток озброєння – це 
13,9 млрд. грн (майже $600 
млн.). Для порівняння: у 2014 
р. ця сума становила 3,9 
млрд грн або 14,3% обо-
ронного бюджету114. До 15% 
коштів передбачено на за-
купівлю ОВТ за кордоном. 
Крім того, передбачено 
проведення низки науково-
дослідних і дослідно-кон-
структорських розробок. У 
серпні 2015 р. загальні ви-

113	 «Український	ОПК	в	умовах	«гібридної	
війни»	 з	 Росією»,	 03.11.2014	 http://bintel.
com.ua/uk/article/opk1/

114	 Степан	 ПОЛТОРАК: 	 «Реформу-
вання	 української	 армії	 відбувається	 за	
всіма	 напрямами»,	 17.07.2015,	 http://
www.mil.gov.ua/news/2015/07/17/stepan-
poltorak-reformuvannya-ukrainskoi-armii-
vidbuvaetsya-za-vsima-napryamami--/

трати для потреб оборони 
та безпеки були збільшені 
ще на 5,2 млрд грн115.

 ● Неефективне законодавче 
забезпечення діяльності у 
сфері національної без-
пеки і оборони (фрагмен-
тарне, застаріле, часто 
неузгоджене і таке, що не 
відповідає вимогам часу). 
Реформа ОПК потребує 
перегляду та розробки нової 
законодавчої та норма-
тивно-правової бази ОПК 
відповідно до обраної мо-
делі функціонування ОПК. 
Важливим напрямом робо-
ти є вдосконалення норма-
тивної бази щодо здійснення 
державного оборонного 
замовлення, регулюван-
ня інвестиційної та іннова-
ційної діяльності та захист 
міжнародних інвестицій у 
сфері ОПК, військово-тех-
нічного співробітництва, в 
т.ч. правил імпорту та участі 
іноземних підприємств у 
спільному створенні нової 
зброї і виконанні держобо-
ронзамовлення, державно-
приватного партнерства 
та участі приватних підпри-
ємств у держоборонзамов-
ленні, здійснення лізингових 
та офсетних схем тощо116. 
Наприклад, відповідно до 
національного законодав-
ства відсутні можливості 
щодо створення об’єднань 
приватних та державних 

115	 http://gazeta.dt.ua/internal/povniy-
nazad-abo-alhimiya-viyskovoyi-reformi-_.html

116	 Валентин	 Бадрак	 «Повний	 назад	 або	
Алхімія	 військової	 реформи»,	 14.08.2015,	
http://gazeta.dt.ua/internal/povniy-nazad-
abo-alhimiya-viyskovoyi-reformi-_.html
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підприємства з метою ви-
конання державного замов-
лення. Крім того, результати 
аналізу чинного законодав-
ства у сфері функціонуван-
ня української оборонної 
промисловості дають, зо-
крема, підстави для ви-
сновку щодо необхідності 
визначення адекватної назви 
цієї промисловості і складу 
державних органів, підпри-
ємств, установ та організа-
цій, які повинні відноситися 
до неї. Адже в українсько-
му законодавстві, науці та 
практиці в якості синонімів 
використовується низка тер-
мінів, пов’язаних з оборон-
ною промисловістю, зміст 
яких протягом останніх років 
суттєво змінився117.

Основними наслідками такої 
незбалансованої та несистем-
ної політики в секторі ОПК стали:

 ● Технологічне відставання 
оПК України від провід-
них виробників овТ у світі, 
відсутність системи інно-
ваційного розвитку в оПК. 
ОПК здебільшого характе-
ризується низьким рівнем 
інноваційної активності під-
приємств і організацій, не-
досконалістю зв’язків між 
проектними розробками та 
виробничою сферою, між 
системою освіти та систе-
мою наукових організацій, 
низькими обсягами дер-
жавного оборонного замов-
лення на фундаментальні 

117	 НІСД	Аналітична	записка	«Щодо	вирі-
шення	деяких	проблемних	питань	правово-
го	забезпечення	трансформації	та	розвитку	
воєнної	промисловості	України»	http://www.
niss.gov.ua/articles/1228/

дослідження та прикладні 
розробки щодо освоєння 
новітніх зразків ОВТ та техно-
логій (які критично залежать 
від державного фінансу-
вання в Україні). Крім того, в 
ОПК існує розрив у ланцюзі 
«ідея-технологія-виробни-
цтво»: фактично розробник 
який має певні напрацю-
вання не в змозі їх не тільки 
впровадити в виробництво, 
а й навіть створити тестову 
версію своїх досягнень, що 
обумовлює перетікання 
кадрів та технологій за кор-
дон. Часто дослідницька 
діяльність спрямовується 
на вирішення технологічних 
проблем, які вже втратили 
актуальність або мають вто-
ринну актуальність. В Україні 
не тільки відсутня система 
розвитку технологій, але 
й не проведена їх інвен-
таризація, відсутня база 
наукових напрацювань, які 
вже є та можуть бути ви-
користані в ОПК. Фактично 
відсутня співпраця між при-
ватними розробниками та 
науковцями, які працюють 
у державному секторі. Не 
врегульованими залиша-
ються питання передачі прав 
на інтелектуальну власність 
тощо. В цілому держава 
фактично не бере участі 
у підтримці технологічної 
модернізації підприємств 
ОПК та стимулюванні роз-
витку фундаментальних 
технологій.

 ● Незадовільні темпи пере-
озброєння ЗСУ – з розпадом 
СРСР Україна фактично 
зупинила переозброєння 
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ЗСУ, були навіть випадки 
зняття з озброєння окремих 
видів військової техніки з ме-
тою їх реалізації на експорт. 
До недавнього часу україн-
ський ОПК залишався прак-
тично без держзамовлень, а 
більшість підприємства ОПК 
діяли на комерційній осно-
ві та не мали зобов’язань 
перед державою та ЗСУ118. 
Орієнтація підприємств ОПК 
на зовнішні ринки залиша-
лася неузгодженою і неско-
ординованою з завданнями 
переозброєння власної 
армії. При цьому пробле-
ма повністю не вирішена 
і на поточному етапі. За 
оцінками експертів, підпри-
ємства «Укроборонпрому» 
лише на чверть виконали 
план ремонту озброєнь та 
військової техніки119. 

 ● відсутність замкнутих 
циклів виробництва біль-
шості видів озброєння та 
військової техніки, а також 
високий рівень залежнос-
ті від критичного імпорту 
(імпортних матеріалів та 
комплектуючих), зокрема з 
рФ. Відсутність стратегічного 
планування та реальних пе-
ретворень у сфері виробни-
цтва озброєння та військової 
техніки упродовж усього пе-
ріоду незалежності України 
обумовило збереження до-
сить тісних коопераційних 

118	 «Український	ОПК	в	умовах	«гібридної	
війни»	 з	 Росією»,	 03.11.2014	 http://bintel.
com.ua/uk/article/opk1/

119	 Валентин	 Бадрак	 «Управління	 ре-
формою	 сектору	 безпеки	 здійснюється	 у	
ручному	 режимі»,	 2.07.2015,	 http://www.
day.kiev.ua/uk/article/podrobyci/pro-shcho-
svidchyt-sytuaciya-u-sferi-pereozbroyennya

зв’язків підприємств ОПК 
України та РФ, що на сьо-
годнішній день спричинило 
проблеми, пов’язані з не-
можливістю підтримувати у 
належному стані певні види 
військової техніки.

3. Плани Уряду України 
щодо реформування 
сектору оПК
Реформа ОПК зазначена у 

переліку реформ основних 
програмних та стратегічних до-
кументів уряду та Президента 
– Коаліційній угоді, Стратегії 
сталого розвитку «Україна – 
2020», Програмі діяльності КМУ, 
Стратегії національної безпеки. 
Зокрема, у Стратегії національ-
ної безпеки України, затвер-
дженій Указом Президента від 
26 травня 2015 року № 287/2015, 
передбачається, що одним з 
основних завдань підвищення 
обороноздатності держави є 
реформа ОПК, а саме: модер-
нізація і випереджувальний роз-
виток оборонно-промислового 
комплексу, нарощування його 
виробничих потужностей, виро-
блення конкурентоспроможних 
на світовому ринку озброєнь і 
військової техніки, імпортозамі-
щення та збільшення власного 
виробництва критичних комплек-
туючих і матеріалів. Крім того, за 
напрямком економічної безпеки 
у Стратегії також вказується на 
важливість розвитку оПК як по-
тужного високотехнологічного 
сектору економіки, здатного 
відігравати ключову роль у її 
прискореній інноваційній мо-
дернізації. Стратегія також пе-
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редбачає узгодження концепцій 
(програм) реформування та 
розвитку органів сектору без-
пеки і оборони та ОПК за єди-
ним задумом та застосування 
програмно-цільового підходу до 
визначення обсягів фінансових і 
матеріально-технічних ресурсів, 
необхідних для ефективного 
функціонування органів сектору 
безпеки і оборони та ОПК. 

Однак на сьогодні поки не зо-
всім зрозуміло, яким буде напо-
внення реформи ОПК, оскільки 
поки не готові основні програмі 
документи та концепція рефор-
ми ОПК. Окремі заходи щодо 
реформування ОПК були зазна-
чені у Коаліційній угоді Верховної 
Ради України 2014 р., серед 
яких – проведення імпортоза-
міщення стосовно критичного 
імпорту, військово-технічне спів-
робітництво (ВТС) з іноземними 
виробниками, відновлення про-
грам розробки перспективних 
зразків озброєння та військової 
техніки (ОВТ), прийняття нових 
програм розвитку ОПК тощо (див. 
Вставку 1). Ці заходи спрямовані 
на вирішення нагальних питань і 
розраховані на 2015 р. 

У  липн і  2015 р.  РНБО та 
Міністерство оборони презен-
тували проекти воєнної док-
трини України та Концепції 
розвитку сектору безпеки і 
оборони України та провело 
публічне обговорення за участю 
профільних експертів. Зокрема, 
питання ОПК розглядаються у 
проекті Концепції розвитку сек-
тору безпеки і оборони України, 
яка визначає стратегічною метою 
«підвищення спроможностей 
вітчизняного ОПК за рахунок впро-
вадження новітніх оборонних тех-

нологій, створення максимально 
можливих замкнутих циклів роз-
роблення і виробництва най-
важливіших зразків озброєння, 
спеціальної і військової техніки, 
використання можливостей вій-
ськово-технічного співробітни-
цтва з країнами – стратегічними 
партнерами України»120. Також 
проект Концепції проголошує, 
що економічне забезпечення 
сектору безпеки і оборони буде 
здійснюватися шляхом форму-
вання та реалізації «принципо-
во нової воєнно-економічної, 
воєнно-промислової і військо-
во-технічної політики». Її суть 
визначається переліком заходів 
(див. Вставку 2).

Однак представлені проекти 
програмних документів отри-
мали критичні зауваження від 
профільних експертів через від-
сутність системності (зокрема, 
стосовно понятійного апарату 
та структури сектору безпеки і 
оборони) і потребують доопра-
цювання з метою покращення їх-
ньої змістовної частини. Більшість 
економічних заходів проекту 
Концепції звучать занадто декла-
ративно і їм бракує конкретики 
та визначення механізмів/інстру-
ментів впровадження. Щодо 
механізмів реалізації Концепції у 
тексті є посилання на Державну 
програму реформування та роз-
витку оПК на період до 2020 року 
та інші програми оПК. Однак на 
сьогодні ця державна програма 
поки не ухвалена урядом.

У цьому контексті у лютому 

120	 Сайт	 Міністерства	 оборони	 Укра-
ї н и 	 h t t p : / / w w w. m i l . g o v. u a / m i n i s t r y /
normativno-pravova-baza/gromadske-
obgovorennya/11276/proekt-konczepczii-
rozvitku/

На сьогодні 
поки не зовсім 

зрозуміло, яким 
буде наповнення 

реформи ОПК.



263

Доповіді та дослідження, 2015

Інститут стратегічних досліджень “Нова Україна”

вставка 1. Коаліційна угода 2014 р.
реформа оборонно-промислового комплексу:

3.1 Оптимізація системи фінансової діяльності Державного 
концерну «Укроборонпром» з метою забезпечення повернення 
більшості коштів від реалізації контрактів на виробництво та по-
стачання озброєнь підприємствам-виробникам для забезпечення 
їх ефективного функціонування та розвитку (І квартал 2015 року).

3.2. Утворення Міжвідомчої комісії з питань розвитку оборон-
но-промислового комплексу при Кабінеті Міністрів України як 
консультативно-дорадчого органу, покликаного забезпечувати 
експертно-аналітичну підтримку діяльності Уряду у сфері ОПК (І 
квартал 2015 року).

3.3. Розроблення Концепції імпортозаміщення та створення 
нових промислових потужностей, у тому числі ліцензійного ви-
робництва критично важливих комплектуючих для забезпечення 
українських виробників елементною базою, яка не виробляється 
в Україні (ІІІ квартал 2015 року).

3.4. Організація співробітництва у галузі розробок озброєння 
та військової техніки з іноземними виробниками (держави ЄС, 
Південно-Східної Азії, Канада, США) (ІV квартал 2015 року).

3.5. Відновлення стратегічно важливих виробництв втрачених 
підприємств оборонно-промислового комплексу (Донецький 
казенний завод хімічних виробів, ДАХК «Топаз» тощо) на базі інших 
підприємств (ІV квартал 2015 року).

3.6. Відновлення припинених важливих програм розробки пер-
спективних зразків озброєння та військової техніки, затвердження 
нових програм у цій сфері (IІ квартал 2015 року).

3.7. Запровадження механізмів розроблення та випробування 
продукції військового та спеціального призначення приватними 
розробниками за результатами тендерів, зокрема радіотехніч-
ної продукції, що працює на частотних діапазонах, закріплених 
за військовими, а також спеціальної IT-продукції (з шифрування, 
дешифрування, прихованого зв’язку тощо) та засобів оперативної 
техніки. Внести необхідні зміни до нормативно-правової бази (ІІ 
квартал 2015 року).

Джерело:	http://www.afo.com.ua/doc/Coalition_Agreement_2014.pdf
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вставка 2. Проект Концепції розвитку сектору безпеки і оборони 
України

Основними напрямами економічного забезпечення сектору 
безпеки і оборони вважати: 

 ● визначення на державному рівні довгострокових потреб сек-
тору безпеки і оборони в озброєнні, військовій та спеціальній 
техніці, іншої продукції військового призначення у мирний час 
та особливий період із зазначенням її номенклатури та обсягів 
із розбивкою за роками; 

 ● створення сприятливих умов для ефективного функціонування 
і розвитку наукових та науково-виробничих установ, підпри-
ємств та організацій, які забезпечують реалізацію воєнно-еко-
номічної, воєнно- промислової і військово-технічної політики та 
визначають науково-технічну і виробниче-технологічну стабіль-
ність оборонного сектору економіки; 

 ● забезпечення розвитку науково-технічної, технологічної і 
виробничої бази оборонного сектору економіки, створення, 
виробництва та модернізації озброєння військової і спеціаль-
ної техніки, зменшення залежності України від імпорту про-
дукції військового призначення та подвійного використання, 
спрямування необхідних фінансових, матеріально-технічних 
та інтелектуальних ресурсів на вирішення основних завдань 
у пріоритетних напрямах розвитку оборонно-промислового 
комплексу; 

 ● запобігання військово-технічного і технологічного відставання 
України у розвитку основних видів озброєння, військової та 
спеціальної техніки; 

 ● забезпечення своєчасного і якісного ремонту наявного 
озброєння, військової та спеціальної техніки, утримання її у 
боєздатному стані; 

 ● створення системи державного замовлення щодо без-
перервної підготовки робітничих, технічних та інженерних 
кадрів для задоволення потреб оборонно-промислового 
комплексу; 

 ● удосконалення системи координації діяльності органів вико-
навчої влади і управління, що здійснюють реалізацію державної 
політики у сфері безпеки, оборони та розвитку оборонного 
сектору економіки, шляхом створення при Президентові 
України Державної комісії з питань оборонно-промислового 
комплексу; 

 ● забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових 
формувань та правоохоронних органів продукцією військо-
вого призначення відповідно до характеру і масштабів загроз 
державі, цілей, пріоритетів та завдань воєнної політики (потреб 
сектору безпеки і оборони); 
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 ● удосконалення засад державної політики у сфері військо-
во-технічного співробітництва з іноземними державами, 
підвищення ефективності міжнародного науково-технічного 
співробітництва, насамперед з країнами ЄС та НАТО; 

 ● розроблення, освоєння і впровадження нових технологій; 
 ● забезпечення у рамках реалізації Державної програми 

реформування та розвитку оборонно-промислового 
комплексу формування організаційно і функціонально 
збалансованої структури оборонного сектору економіки, 
поглибленої інтеграції науки та виробництва, проведення 
раціональної реорганізації і диверсифікації, технічного пе-
реозброєння, збереження та розвитку базових і критичних 
технологій, створення, розширення номенклатури та обсягів 
випуску конкурентоспроможної продукції військового і ци-
вільного призначення та подвійного використання для задо-
волення першочергових потреб сектору безпеки і оборони, 
економіки країни та поставки на експорт. 

Джерело:http://www.mil.gov.ua/ministry/normativno-pravova-baza/gromadske-
obgovorennya/11276/proekt-konczepczii-rozvitku/
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2015 р. державний концерн 
«Укроборонпром» повідомив 
про завершення розробки про-
екту «Програми реформування 
та розвитку ОПК до 2020 року». 
Однак текст проекту програми 
не був оприлюднений, а лише 
повідомлення прес-служби з вико-
ристанням загальних формулю-
вань. Зокрема, «Укроборонпром» 
повідомив, що «програма спря-
мована на створення нової, ра-
ціональної та логічної структури 
ОПК, технічне переоснащен-
ня виробництва та використан-
ня усіх потужних можливостей 
науково-технічного потенціалу 
України». Проте очевидно, що 
«Укроборонпром» не має достат-
ніх повноважень і можливостей 
для розробки повноцінної програ-
ми реформи ОПК, а розробкою 
програмних документів повинні 
займатися уповноважені органи 
державної влади. 

Пізніше 2015 р. була створена 
міжвідомча робоча група при 
Мінекономрозвитку, яка задіяна 
у підготовці двох стратегічних 
програмних документів у сфе-
рі оПК – Державної цільової 
оборонної програми розвитку 
озброєнь та військової техніки 
ЗСУ (овТ) та Державної про-
грами реформування оборон-
но-промислового комплексу 
(оПК) України, розрахованих 
на період до 2020 р. Прийняття 
зазначених документів пови-
нно створити відповідну сис-
тему оборонного планування 
в державі – на базі програм 
повинні плануватися плануван-
ня держоборонзамовлення 
та оборонні витрати бюджетів 
наступних років. Представники 
Мінекономрозвитку наразі озву-

чили121лише основні параметри 
цих документів (тексти проектів 
програм не були оприлюднені), 
зокрема: 

 ● Основні цілі та орієнтири 
програми – задоволення по-
треб Збройних Сил України 
(ЗСУ) сучасним озброєнням 
і технікою, диверсифікація 
ринків та імпортозаміщен-
ня, співпраця із західними 
партнерами, впровадження 
інноваційних технологій, по-
вернення України на світо-
ві ринки озброєнь в якості 
сильного гравця.

 ● Програма повинна не ви-
ходити за межі цільових по-
казників Держбюджету – 5% 
від ВВП. 

 ● Важливо, щоб обидві про-
грами були узгоджені між 
собою. 

За інформацією Мінеконом-
розвитку, модернізація оПК пла-
нується у два етапи:

 ● На першому етапі (2015-
2017 рр.) – передбачається 
вдосконалення законодав-
чої та нормативно-правової 
бази ОПК, налагодження 
ефективної системи управ-
ління, забезпечення замкну-
тих технологічних циклів 
виробництва, проведення 
реструктуризації та акціо-
нування підприємств ОПК, 
проведення імпортозамі-
щення та диверсифікації 
експортного потенціалу. 

121	 «Мінекономрозвитку	працює	над	від-
новленням	 оборонної	 промисловості	 та	
розробить	 Держпрограму	 реформування	
та	розвитку	ОПК»,	26.06.2015

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=248283411&cat_id=244276429
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 ● На другому етапі (2018-
2020 рр.) плануються більш 
глибокі, структурні пере-
творення, зокрема, технічне 
та технологічне переосна-
щення, збільшення власного 
виробництва комплектуючих 
і матеріалів, які критично 
необхідні для виробництва 
ОПК. Це повинно сприяти 
самостійності України у 
сфері виробництва оборон-
но-промислової продукції 
та зростанню конкуренто-
спроможності української 
продукції у цій галузі.

Через недостатність інфор-
мації неможливо дати оцінку 
програмних документів. Проте 
загалом проекти документів 
декларують правильні цілі та 
концептуальні засади реформи 
ОПК, однак, не дають чіткої від-
повіді на питання щодо конкрет-
них механізмів впровадження 
цих завдань ОПК. 

Щодо інституційного забез-
печення проведення реформи: 
відповідно до рішення РНБО у 
травні 2015 р. було створено 
Міжвідомчу комісію з питань ОПК, 
до компетенції якої належать 
усі аспекти військово-технічної 
та військово-промислової по-
літики, а також функціонування 
ОПК. Голова комісії – перший 
заступник Секретаря РНБО Олег 
Гладковський – повідомив, що 
завданнями новоствореного 
органу також буде ухвалення 
та реалізація нових програмних 
документів оборонного сектора. 
Проте ефективність цієї струк-
тури у проведенні реформи 
ОПК наразі залишається під 
питанням через невизначеність 
та недостатність відповідних по-

вноважень. В той же час проект 
Концепції розвитку сектору без-
пеки і оборони України передба-
чає створення при Президентові 
України Державної комісії з 
питань ОПК (див. вище), яка по-
винна займатися координацією 
діяльності органів виконавчої 
влади і управління у сфері ОПК, 
проте її повноваження також поки 
залишаються невизначеними.

В цілому прогрес у реформу-
ванні ОПК на сьогодні можна 
оцінити як незначний. На даний 
час так і не створений фунда-
мент для реформи ОПК – не 
визначена модель функціону-
вання ОПК, відсутні стратегічні 
програмні документи, а регу-
лювання проводиться в ручному 
режимі. Показово, що за оцінкою 
Національної ради реформ, про-
тягом 6 місяців 2015 р. в рамках 
реформи системи національної 
безпеки та оборони було викона-
но лише 34% завдань, запланова-
них на 2015 рік122.

4. Перспективи сектору 
оПК в контексті 
поглиблення співпраці з 
НАТо
У грудні 2014 р. Верховна Рада 

прийняла зміни до законів «Про 
засади внутрішньої та зовнішньої 
політики» та «Про основи наці-
ональної безпеки», якими були 
зафіксовані відмова від позабло-
кового статусу та поглиблення 
співпраці з НАТО. Нова Стратегія 
національної безпеки України 

122	 С а й т 	 « Н а ц і о н а л ь н о ї 	 р а д и 	 р е -
форм»	 http://reforms.in.ua/reforms/
reforma-sistemi-nacionalnoyi-bezpeki-ta-
oboroni#score
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визначає поглиблення оборон-
но-промислового та військо-
во-технічного співробітництва з 
іншими державами, насампе-
ред державами – членами НАТО, 
ЄС як одне з основних завдань 
підвищення обороноздатності 
держави. Річна національна про-
грама співробітництва Україна – 
НАТО на 2015 рік, затверджена 23 
квітня 2015 р., визнає стратегічне 
партнерство з НАТО невід’ємною 
складовою євроінтеграційного 
курсу України, оскільки допо-
внює процес внутрішньодержав-
них перетворень у контексті 
імплементації Угоди про асоці-
ацію між Україною та ЄС. 

Співпраця з країнами НАТО та 
оборонними компаніями може 
допомогти вирішити цілий ряд 
завдань ОПК – йдеться про ви-
користання кращих технічних 
стандартів/методик провідних 
країн світу упродовж життєвого 
циклу озброєння і військової тех-
ніки (дослідження, розроблення, 
виробництва, експлуатації, збері-
гання, модернізації, ремонту, від-
новлення та утилізації); розвиток 
виробничого та науково-техніч-
ного потенціалу, а також конку-
рентоспроможності підприємств 
ОПК України.

Оборонно-технічне співробіт-
ництво між Україною та НАТО ске-
ровується відповідною Спільною 
робочою групою Україна-НАТО 
у рамках Комісії Україна-НАТО 
(Joint Working Group on Defense-
Technical Cooperation). Вона 
відповідає за підвищення рівня 
взаємосумісності української 
сторони з НАТО, визначення й ко-
ординацію реалізації практичних 
заходів співробітництва у сфері 
озброєнь. 

Основними напрямами співп-
раці Україна-НАТО у сфері обо-
ронно-технічного співробітництва 
на сучасному етапі є:

 ● Розширення співробітни-
цтва українських оборонних 
компаній з аналогічними 
компаніями в державах 
НАТО та ЄС, створення но-
вих коопераційних зв’язків 
між компаніями різних кра-
їн. Можливі форми співпра-
ці – взаємовигідний обмін 
військовими технологіями, 
створення нових видів озбро-
єнь; спільна модернізація 
ОВТ; просування оборонних 
систем на міжнародному 
ринку тощо.

 ● У ч а с т ь  У к р а ї н и  у 
Конференції національних 
директорів з озброєнь – 
CNAD та її робочих груп/під-
груп, Комітету з управління 
повітряним рухом та Панелі 
з консультацій, команду-
вання та управління СЗВ. 
Зокрема, CNAD являє со-
бою платформу для обгово-
рення для вищих посадових 
осіб країн-членів та партне-
рів НАТО, що відповідальні за 
військові закупівлі. Україна є 
учасником структур CNAD 
щодо хімічного, бактеріоло-
гічного та ядерного захисту, 
протиповітряної оборони, 
а також логістики та коди-
фікації.

 ● Поступовий перехід націо-
нальної оборонної системи 
на стандарти НАТО та ЄС 
щодо створення, модерні-
зації, реконструкції техніки 
в інтересах розвитку ОПК 
України – важливий аспект 

Співпраця з 
країнами НАТО 
та оборонними 

компаніями 
може допомогти 

вирішити цілий ряд 
завдань ОПК.
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співпраці, оскільки існую-
че технічне оснащення в 
Україні є часто застарілим 
або створеним за давно 
не актуальними ліцензіями. 
Зокрема, у квітні 2015 р. була 
розроблена «Дорожня кар-
та реформування системи 
стандартизації в оборонній 
сфері на 2015-2018 рр.».

 ● Створення в Україні дер-
жавної системи кодифікації 
продукції військового при-
значення, що сумісна з сис-
темою кодифікації НАТО, 
укладення між Україною та 
Групою Національних ди-
ректорів з кодифікації НАТО 
(АС/135) Спонсорської уго-
ди щодо переходу України 
на другий рівень співробіт-
ництва. В рамках співпраці 
в сфері кодифікації Альянс 
буде фінансувати придбан-
ня автоматизованої систе-
ми кодифікації для України 
і забезпечувати пов’язане з 
цим навчання з логістики та 
стандартизації.

 ● Реалізація практичних про-
ектів Трастових фондів/
ПзМ НАТО, участь України 
в багатонаціональних про-
ектах, таких як Smart Defense 
(«Розумна оборона»), інших 
багатонаціональних про-
ектів у сфері озброєнь, 
що становлять взаємний 
інтерес (Партнерських груп 
Агенції НАТО з підтримки 
та постачання тощо) та 
надання країні доступу до 
ресурсів із цільових фондів. 
У 2014 році започатковано 
п’ять нових Трастових фон-
дів в інтересах надання до-
помоги Україні у важливих 

напрямах розвитку сектору 
безпеки і оборони, два з 
них стосуються оборонно-
технічного співробітництва:
 ○ Трастовий фонд щодо 

модернізації системи 
зв’язку та автоматиза-
ції. Мета: модернізація 
спроможностей сис-
теми зв’язку та авто-
матизації управління 
військами ЗС України 
(CIS) відповідно до су-
часних стандартів.

 ○ Трастовий фонд з ре-
формування систем 
логістики і стандартиза-
ції ЗС України. Мета: на-
дання підтримки зусиль 
України з реформуван-
ня системи логістики 
(логістичних спромож-
ностей, інформаційних 
систем, організаційних 
структур і процесів) та 
впровадження стандар-
тів НАТО у ЗС України.

 ○ Крім того, триває реалі-
зація Трастового фонду 
НАТО/ПзМ з утилізації в 
Україні застарілих боє-
припасів, легких озбро-
єнь та стрілецької зброї.

 ● Участь України у досліджен-
нях Промислово-дорадчої 
групи (NIAG) та Організації 
НАТО з науки та технологій 
(STO). 

Річна національна програма 
співробітництва Україна-НАТО 
на 2015 рік у сфері оборонно-
технічного співробітництва перед-
бачає такі середньострокові та 
короткострокові цілі та основні 
заходи – див. Вставку 3:
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вставка 3. річна національна програма співробітництва 
Україна – НАТо на 2015 рік
Середньострокові цілі:

 ● удосконалення системи планування, координації та прак-
тичного виконання заходів у рамках Спільної робочої групи 
Україна – НАТО з оборонно-технічного співробітництва з ура-
хуванням реальних потреб оборони держави;

 ● забезпечення розвитку оборонно-промислового комплексу 
України з урахуванням досвіду та кращих технічних стандартів 
Альянсу;

 ● забезпечення створення системи технічної стандартизації 
та розвитку системи кодифікації предметів постачання у 
Збройних Силах України з використанням можливостей 
Трастового фонду НАТО з реформування систем логістики 
та стандартизації Збройних Сил України;

 ● продовження системного залучення експертів України до ді-
яльності робочих груп Конференції національних директорів 
з озброєння (CNAD), що становлять інтерес;

 ● синхронізація роботи в рамках двосторонніх комісій з питань 
військово-технічного співробітництва з державами – членами 
та державами – партнерами Альянсу із діяльністю Спільної 
робочої групи Україна – НАТО з оборонно-технічного співро-
бітництва;

 ● забезпечення урахування досвіду, отриманого у рамках за-
ходів оборонно-технічного співробітництва з НАТО, під час 
виконання відповідних науково-дослідних та дослідно-кон-
структорських робіт.

Пріоритетні завдання на поточний рік:
 ● розробити план та організувати здійснення заходів щодо 

удосконалення оборонно-технічного співробітництва з НАТО 
в рамках завдань на коротко- та середньострокову перспек-
тиву;

 ● розробити план та забезпечити здійснення заходів у рамках 
Трастового фонду НАТО з реформування систем логістики і 
стандартизації;

 ● вжити заходів щодо переходу України на другий рівень участі 
у системі кодифікації НАТО.

основні заходи:
 ● визначити пріоритети оборонно-технічного співробітництва з 

Альянсом у контексті коротко-, середньо- та довгострокових 
програм розвитку озброєння і військової техніки з урахуванням 
висновків комплексного огляду сектору безпеки і оборони, в 
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тому числі огляду оборонної промисловості України та вимог 
оновлених основних документів оборонного планування;

 ● опрацювати спільно з НАТО проект дорожньої карти оборон-
но-технічного співробітництва з Альянсом у контексті завдань 
коротко-, середньо- та довгострокового планування;

 ● провести засідання Спільної робочої групи Україна–НАТО з 
оборонно-технічного співробітництва;

 ● забезпечити участь експертів України у діяльності робочих груп 
Конференції національних директорів з озброєння (CNAD), 
що становлять інтерес. За результатами вжити заходів щодо 
врахування кращих технічних стандартів Альянсу під час розро-
блення технічних регламентів та процедур оцінки відповідності;

 ● вибрати серед багатонаціональних проектів Концепції НАТО 
«Розумна оборона», Партнерських груп Агенції НАТО із забез-
печення (NSPA), інших проектів/ініціатив такі, що становлять 
інтерес, та опрацювати можливість приєднання до них України;

 ● за фінансового сприяння Трастового фонду НАТО з рефор-
мування систем логістики і стандартизації закупити та вста-
новити взаємосумісну з НАТО автоматизовану інформаційну 
систему кодифікації предметів постачання у Збройних Силах 
України;

 ● продовжити роботу щодо застосування у Збройних Силах 
України документів НАТО з кодифікації та інтеграції автомати-
зованої системи кодифікації предметів постачання у Збройних 
Силах України в Єдину автоматизовану систему управління 
адміністративно-господарськими процесами;

 ● забезпечити підготовку представників Збройних Сил України 
на курсах з питань стандартизації та кодифікації за підтримки 
НАТО та держав – членів Альянсу;

 ● забезпечити участь експертів України у заходах Організації 
НАТО з питань науки та технологій (STO), Офісу стандартизації 
НАТО (NSO).

 ● провести двосторонні консультації з державами – членами 
НАТО стосовно досвіду таких держав у сфері укладення та 
виконання компенсаційних (офсетних) договорів під час за-
купівлі озброєння та військової техніки.
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5. військово-технічне 
співробітництво (вТС)  
з країнами-членами 
НАТо і ЄС
Україна уклала двосторонні 

договори про військово-технічне 
співробітництво (ВТС) та взаємну 
охорону інформації із значною 
кількістю країн НАТО та має 
більш ніж 15-річний досвід ВТС з 
країнами-членами НАТО і ЄС. У 
травні 2015 р. уряд припинив дію 
угоди про військово-технічне спів-
робітництво з Росією від 26 травня 
1993 р. У зв’язку з припиненням 
співпраці у сфері ОПК з Росією, 
Україна потребує диверсифіка-
ції іноземних джерел постачань 
оборонних технологій і озброєнь 
для вирішення потреб пере-
озброєння та підвищення обо-
роноздатності ЗСУ. Збільшення 
державного оборонного замов-
лення надає можливість Україні 
брати участь у створенні спільних 
виробництв і багатонаціональних 
проектів із західними партне-
рами. При цьому необхідною 
умовою для нарощування ВТС та 
залучення передових оборонних 
технологій є забезпечення базо-
вих умов, що включають: захист 
прав інвесторів, інтелектуальної 
власності, акціонування та ре-
структуризацію значної частини 
підприємств ОПК тощо. 

Виділяють такі можливі форми 
розширення військово-технічного 
співробітництва (ВТС) з країна-
ми-членами НАТО і ЄС в нових 
умовах123:

123	 Володимир	 ГРЕК:	 «УКРАЇНА	 ПРАГНЕ	
ДО	 ЗДІЙСНЕННЯ	 СПІЛЬНИХ	 З	 ЗАХІДНИ-
МИ	КРАЇНАМИ	ЗАМОВЛЕНЬ	З	РОЗРОБКИ	
ОЗБРОЄННЯ»	13.05.2015,	http://cacds.org.
ua/ru/comments/472

 ● Закупівля та використання 
окремих високотехноло-
гічних підсистем провідних 
оборонних компаній з метою 
підвищення технічних характе-
ристик української оборонної 
продукції, а також закупівля 
окремих зразків оборонної 
продукції, що не виробляють-
ся в Україні. Приклад – спільні 
проекти, які виконуються укра-
їнською стороною з європей-
ськими компаніями щодо 
модернізації вертольоту Мі-24, 
будівництва корабля класу 
«Корвет».

 ● Участь українських оборон-
них підприємств у реалізації 
іноземних оборонних проек-
тів країн НАТО та Євросоюзу 
шляхом розробки та по-
стачання Україною окре-
мих компонентів готової 
продукції. Наприклад, це 
постачання керованих про-
титанкових ракет в інтересах 
Міністерства оборони Бельгії 
та третіх країн, розробка та 
постачання систем актив-
ного захисту бронетехніки, 
високоточних боєприпа-
сів, які виконуються в інтер-
есах Міністерства оборони 
Польщі.

 ● Створення спільних коопе-
рацій між оборонними під-
приємствами і компаніями 
країн НАТО та ЄС і України 
для розробки та виробни-
цтва нових зразків озброєн-
ня та військової техніки для 
забезпечення потреб ЗСУ. 

 ● Досягнення координації 
державних програм роз-
витку овТ на двосторонніх 
основах та поступовий пе-
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рехід до здійснення спіль-
них замовлень з розробки 
окремих зразків овТ мініс-
терствами оборони де-
кількох країн, включаючи 
Україну. Це дозволить змен-
шити витрати України як 
країни-учасниці проекту та 
розробки новітнього озбро-
єння, спрямувати інтеграцію 
оборонних підприємств 
України до європейського 
економічного простору.

Важливою формою ВТС в меж-
ах крупних проектів може стати 
впровадження офсетних схем, 
що передбачають закупівлю 
Україною частини ОВТ або тех-
нологій. Зокрема, це актуаль-
но в області мікроелектроніки, 
мікропроцесорної техніки, на-
нотехнологій, без чого немож-
ливе створення сучасних зразків 
ОВТ124. Можливі напрями для роз-
витку ВТС включають: 

 ● Адаптація українських техно-
логій до нових умов, в першу 
чергу, це проекти авіаційної 
галузі (проекти військово-
транспортних літаків і літаків 
спеціального призначення); 

 ● Нові високотехнологічні роз-
робки, які сторони викорис-
товуватимуть для зміцнення 
власного оборонного потен-
ціалу (наприклад, розвиток 
безпілотної техніки). 

 ● Розробки, реалізовані в 
рамках експортних замов-
лень, можуть бути викорис-
тані для створення нових ОВТ 
України за участі західних 
оборонних компаній125.

124	 Валентин	БАДРАК:	«НОВІ	УМОВИ	ВТС	
З	УКРАЇНОЮ	ПРИВАБЛИВІ	ДЛЯ	КОМПАНІЙ	
КРАЇН	НАТО	І	ЄС»,	18.05.2015,	http://cacds.
org.ua/ru/comments/477	

125	 Там	само.

Протягом 2014-2015 рр. у сфері 
ВТС України з НАТО, країнами 
НАТО та ЄС, іншими країнами 
було реалізовано ряд проектів та 
заходів – див. Вставку 4.

В умовах згортання ВТС з Росією 
Україна налаштована активізу-
вати військово-політичне та вій-
ськово-технічне співробітництва 
з країнами НАТО та ЄС, третіми 
країнами. Проте на сьогодні 
рівень зростання вТС з інозем-
ними партнерами з ЄС та НАТо, 
третіх країн (в першу чергу за 
рахунок нових проектів) поки що 
недостатній. Основні причини 
включають: низький рівень довіри 
іноземних партнерів до україн-
ських виробників та політичної 
ситуації в країні в цілому; недо-
сконале законодавство про ВТС 
в Україні (не визначені умови для 
інвесторів та гарантії); недостатня 
робота посольств щодо пошуку 
та залучення іноземних інвесторів, 
просування української продукції 
на світових ринках тощо. Стримує 
розвиток ВТС також блокування 
стратегічними партнерами по-
ставок летальної зброї і сучасних 
військових технологій в Україну. 

6. розширення 
експортного потенціалу 
і вТС та вихід на нові 
ринки оПК 
Враховуючи, що основним тор-

говим партнером у сфері ОПК 
та машинобудування упродовж 
усього періоду незалежності 
України була РФ (економічні 
зв’язки з якою у цій сфері зараз 
фактично розірвані), а також зни-
ження експорту зброї та військо-
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вої техніки до деяких традиційних 
партнерів України протягом 
останніх років, перед країною 
постає питання пошуку нового 
формату присутності України на 
зовнішніх ринках. 

Говорячи про розширення екс-
портного потенціалу України, 
слід відзначити, що світові ринки 
озброєння є висококонкурентни-
ми та фактично сформованими 
на поточному етапі розвитку 
світової економіки. При цьому 
конкуренція має місце не тільки 
за отримання прибутків, а й за 
налагодження довготермінових 
економічних зв’язків з країною-
імпортером озброєння, яка, ку-
пуючи техніку чи обладнання, має 
потребу у послугах з ремонту та 
обслуговування такої техніки та 
обладнання. Крім того, протягом 
останнього часу поширюється 
інша форма взаємодії у сфері 
передачі озброєння – продаж 
ліцензії на виробництво певних 
зразків озброєння, що додатково 
поглиблює зв’язок між експорте-
ром та імпортером озброєння.

Як було відзначено, головними 
експортерами зброї у світі є США, 
Росія та Китай, а також розвинуті 
країни Європи (Німеччина, Франція, 
Великобританія, Іспанія, Італія). При 
цьому експорт озброєння завжди 
тісно переплітався з політичними 
процесами – на основі цього, 
власне, і сформувався сучасний 
світовий ринок озброєння.

Так, США є традиційним поста-
чальником озброєння переважно 
демократичним урядам-партне-
рам по всій планеті. Ринками 
озброєння Росії залишаються 
переважно країни, які ще з часів 
СРСР знаходились з нею у тісних 

політичних зв’язках. У період 2010-
2014 рр. 60% експорту озброєння 
з РФ було спрямовано до трьох 
основних країн: Індії, Китаю та 
Алжиру. Китай є «новим» поста-
чальником озброєння на світовий 
ринок і основним його завданням 
є завоювання ринків озброєння, в 
першу чергу, в країнах, перспек-
тивних з огляду на економічну 
співпрацю, зокрема, в країнах, 
що мають значні запаси певних 
ресурсів. Крім того, Китай, на 
відміну від інших найбільших екс-
портерів озброєння, є одночасно 
одним з найбільших його імпор-
терів (5% світового імпорту у пе-
ріод 2010-2014 рр.). Європейські 
розвинуті країни також прагнуть 
експортувати зброю до країн 
з дружніми демократичними 
режимами по всій планеті, при 
цьому, звісно, частина експорту 
потрапляє й до РФ та Китаю. 

Враховуючи ландшафт світо-
вого ринку озброєння та його 
пов’язаність зі світовими геопо-
літичними процесами, наразі 
можливості України полягають 
у ситуативних поставках пев-
них видів висококонкурентно-
го озброєння (в першу чергу, 
бронетехніки, військових ав-
томобілів, літаків транспорт-
но-військового призначення), 
постачання окремих деталей та 
вузлів для виробництва техніки 
та обладнання на виробничих 
потужностях інших країн, а 
також постачання морально 
застарілих зразків техніки ра-
дянської доби до країн, що 
розвиваються, ремонт і обслу-
говування військової техніки, ви-
робленої в СрСр та країнах СНД, 
зокрема, броньованої техніки, 
авіатехніки, ремонт окремих 

 Китай є «новим» 
постачальником 

озброєння на 
світовий ринок і 
основним його 

завданням є 
завоювання 

ринків озброєння, 
в першу чергу, 

в країнах, 
перспективних 

з огляду на 
економічну 
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вставка 4. Приклади проектів та заходів військово-технічного спів-
робітництва України з НАТо, країнами НАТо та ЄС, іншим країнами, 
що були реалізовані протягом 2014-2015 рр:

 ● У жовтні 2014 р. у Києві побувала делегація з Науково-дослідного 
інституту оборони Швеції, яка провела зустрічі представниками 
українського ОПК. Сторони домовилися відносно спільних проектів. 

 ● У квітні 2015 р. український і турецький ОПК оголосили по початок 
нових спільних проектів, зокрема в космічній, авіаційній та бро-
нетанкової галузях. 

 ● За даними ДК «Укроборонпром» (5.03.15), за період з липня по 
грудень 2014 р. до списку міжнародних партнерів концерну до-
далося 20 нових країн, почалися переговори про співпрацю з 
такими компаніями як Airbus, Boeing, Textron, Lockheed Martin, 
BAE Systems, Thales1.

 ● У червні 2015 р. уряд України схвалив проект протоколу між 
Україною та Польщею про взаємні поставки озброєння, військо-
вої техніки та надання послуг у військово-технічній галузі, а також 
проект угоди з Катаром про військово-технічне співробітництво.

 ● В червні 2015 р. концерн «Антонов» заключив контракт з 
Саудівською Аравією, в якому обумовлена передача українських 
технологій авіаційного виробництва цій країні, навчання персоналу 
із Саудівської Аравії українськими фахівцями, побудова авіа-
підприємства в Саудівській Аравії. Компанія Taqnia Aeronautics і 
Антонов виконають доопрацювання існуючої моделі літака Ан-32, 
щоб поліпшити характеристики літака, нова модель отримає на-
зву Ан-132, причому Саудівська Аравія буде володіти правом інте-
лектуальної власності на літак і його конструкторських креслень. 
В цілому Саудівська Аравія інвестує в розробку Ан-132 $3 млрд. 

 ● 2 липня 2015 у м.Миколаєві на території Державного підприєм-
ства «Дослідно-проектний центр кораблебудування» відбулася 
презентація продукції і можливостей французьких компаній 
THALESGroup і ECAGroup. Під час презентації були представлені 
науково-технічні можливості компаній, включаючи системи раді-
оелектронного і гідроакустичного озброєння надводних кораблів 
і катерів різних класів.

 ● 14 липня 2015 р. в Одесі відбувся візит оціночно-дорадчої групи 
НАТО до Військово-Морських Сил України в рамках розробки 
пілотного проекту з відновлення спроможностей українських 
ВМС. Під час візиту делегація НАТО провела низку переговорів з 
представниками української армії та відвідали фрегат «Гетьман 
Сагайдачний». 15 липня захід продовжився у Миколаєві. Наразі 
цей проект проходить погодження у Генштабі та Міноборони.

 ● 17 липня 2015 р. державному підприємству «410 завод цивільної авіа-
ції», що входить до складу Державного концерну «Укроборонпром», 
отримав сертифікат на здійснення ремонту авіаційної техніки у від-
повідності до стандартів НАТО.

1	 Там	само.
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вузлів та деталей, тощо. При цьо-
му, якщо розглядати потенційні 
ринки України в короткостро-
ковій перспективі, то ринки роз-
винутих країн фактично закриті 
для готової військової техніки, 
виробленої в Україні, через не-
відповідність стандартам НАТО 
щодо виробництва зброї (вони 
також мають більш високий тех-
нологічний рівень, у тому числі у 
сфері виробництва озброєння). 
Проте і там існують деякі ніші для 
України, серед них можна відзна-
чити періодичну зацікавленість 
США у використанні українських 
літаків «АН», зокрема, «Мрія» та 
«Руслан», які мають рекордні 
параметри вантажопідйомності. 
Можлива з боку розвинених країн 
зацікавленість у новому літаку 
«АН-132», інтерес до якого вже 
продемонструвала Саудівська 
Аравія126. Також існують певні 
перспективи в сфері кооперації 
між ДП «Запорізьке машино-
будівне конструкторське бюро 
«Прогрес» імені академіка О.Г. 
Івченка» та австрійською компа-
нією Diamond Aircraft Industries 
GmbH. Перша потенційно може 
стати виробником двигунів для 
легких гвинтокрилів та літаків 
австрійського виробництва127. В 
контексті розірвання зв’язків з РФ 
Україна розраховує на поставки 
деяких комплектуючих, в першу 
чергу, з європейських країн. 

Більш широкі перспективи для 
України мають ринки країн, що 
розвиваються, в першу чергу, Азії, 
Африки, Близького Сходу, мен-
шою мірою – країни Латинської 
Америки.

126	 Сайт	газети	«Зеркало	недели»	http://
zn.ua/ECONOMICS/harkovskiy-aviazavod-
antonov-zaklyuchil-kontrakt-s-saudovskoy-
araviey-179709_.html

127	 Сайт	ДК	«Укроборонпром»

Так, співпраця з країнами Азії 
(Індією, Тайландом, Південної 
Кореї, тощо) бачиться у можли-
вості поставки в ці країни передо-
вої бронетехніки (танків, в першу 
чергу, кращий у світі «Оплот» та 
БТР-4). Потенційна зацікавленість 
у ремонті авіатехніки в Україні 
може бути у Індії, Бангладеш, 
В’єтнаму. Крім того, Індію може 
зацікавити купівля та ремонт в 
Україні двигунів виробництва 
«Зоря-Машпроект» (м.Миколаїв) 
для фрегатів російського ви-
робництва, які поставила РФ 
(за період з 2003 по 2013 рр. РФ 
поставила шість сторожових ко-
раблів проекту 11356128). З Китаєм 
Україна може співпрацювати у 
контексті виробництва певних вуз-
лів та обладнання для військової 
техніки, зокрема, для оснащення 
ПВО та бронетехніки, тощо. 

Співпраця з африканськими 
країнами та країнами Близького 
Сходу може ґрунтуватися, в 
першу чергу, на обслуговуванні 
раніше поставленої техніки, ви-
робленої в СРСР, Росії та Україні. 
Мова йде про обслуговування 
бронетехніки, гвинтокрилів, бро-
ньованої автомобільної техніки, 
деяких видів артилерійської тех-
ніки, тощо (серед потенційних 
країн партнерів слід розглядати 
Нігерію, Ефіопію, Анголу, Алжир, 
Судан, Оман та ін). Крім того, 
у цієї групи країн існує інтерес 
до купівлі морально застарілої 
військової техніки за заниженими 
цінам. Зокрема, може існувати 
зацікавленість у застарілій бро-
нетехніці (танки Т-72, Т-60, БТР-3, 

128	 Сайт	 газети	 «Деловая	 столица»	
http://www.dsnews.ua/politics/ukraina-
bet-po-rossiyskim-fregatam-po-stsenariyu-
mistraley--21052015110200

Більш широкі 
перспективи для 

України мають 
ринки країн, що 

розвиваються.
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тощо). Досить конкурентними на 
цих ринках виглядають броньовані 
автомобілі виробництва КрАЗУ, які 
коштують в декілька разів дешев-
ше за аналоги європейського 
виробництва. Також Україна є 
потенційним постачальником 
боєприпасів для військової техніки 
виробленої СРСР, Росії та Україні, 
яка є на озброєнні у цих країнах. 

Окремо слід виділити наявність 
високого потенціалу щодо розви-
тку співпраці в оборонній сфері 
між Україною та Туреччиною. 
Перспективними виглядають до-
сягнуті у квітні 2015 р. домовле-
ності між Україною та Туреччиною 
щодо започаткування нових про-
ектів, зокрема у космічній, авіа-
ційній та бронетанковій галузях. 
Передбачається, що підпри-
ємства «Укроборонпрому» та 
Державного космічного агентства 
України візьмуть участь у ство-
ренні Турецького національного 
ракетного комплексу. Крім того, 
«ЗМКБ «Прогрес» ім. академіка 
О.Г.Івченка» та «Turkish Engine 
Industries» планують створити спіль-
не підприємство для виробни-
цтва турбореактивних та інших 
авіаційних двигунів. А українські 
підприємства бронетанкової 
галузі зможуть приєднатись до 
реалізації програми створення 
національного турецького танку 
«Алтай», спільно розробляти, виро-
бляти та модернізувати броньова-
ні автомобілі та іншу техніку разом 
з турецькими компаніями129. 

Що стосується перспектив 
співпраці з країнами Латинської 
Америки, то 65% закупівель 
озброєння на континенті про-
водиться Бразилією130, яка іс-

129	 Сайт	«Укроборонпром»
130	 h t t p : / / w w w. d e f e n s a . c o m / i n d e x .

торично закуповує озброєння у 
Європі (Швеція, Італія, Франція). 
Також потужним гравцем на 
континенті є Колумбія, яка купує 
озброєння переважно у США та 
Ізраїлю. Однією з великих країн 
на континенті, яка має на озбро-
єнні техніку вироблену в СРСР та 
РФ і де Україна могла б запропо-
нувати свої послуги, є Венесуела, 
однак, країна має досить потужні 
зв’язки у цій сфері з РФ, крім того 
Венесуела має певні складності 
у відносинах США – одним з 
основних політичних партнерів 
України на поточному етапі.

Для України на поточному 
етапі важливим є утримання 
традиційних партнерів з Азії та 
Африки завдяки сумлінному 
виконанню домовленостей та 
пропозиції кращого співвідно-
шення «ціна-якість». Співпраця з 
країнами НАТО важлива, в пер-
шу чергу, з метою наближення 
до стандартів цієї організації, а 
також можливостей кооперації 
в окремих сферах виробництва 
військової техніки та обладнан-
ня. Разом з тим для надання ім-
пульсу для подальшого розвитку 
ОПК Україні необхідно робити 
ставку на співпрацю з країна-
ми, які мають досить значний 
економічний потенціал, певну 
політичну самостійність та за-
цікавлені у розвитку свого ОПК, 
серед прикладів такого парт-
нерства може бути розвиток 
відносин з Туреччиною, Китаєм, 
Індією, більш фрагментарно з 
Саудівською Аравією тощо.

php?option=com_content&view=article&id=
11784:america-latina-incrementa-un-10-la-
importacion-de-armamento-entre-2009-y-
2013&catid=55:latinoamerica&Itemid=163
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висновки
 ● На сучасному етапі оборон-

но-промисловий комплекс 
ОПК є критично важливим 
для країни як з точки зору 
підтримання національної 
безпеки, так і сприяння інно-
ваційному розвитку еконо-
міки в цілому. У зв’язку з цим 
реформування роботи оПК 
є невідкладним завдан-
ням національного порядку 
денного. Станом на сьогод-
ні сектор оПК перебуває у 
стані ситуативної адаптації 
до зовнішніх та внутрішніх 
викликів. З огляду на це, 
робота галузі є неефек-
тивною та не використовує 
потенціал, що зберігся від 
радянських часів.

 ● Існує нагальна потреба ви-
бору моделі функціонуван-
ня оПК, що визначатиме, як 
саме має бути організова-
на діяльність та фінансуван-
ня ОПК, за яким принципом 
буде здійснюватися вза-
ємодія та комунікація між 
державою і недержавни-
ми підприємствами тощо. 
Вибір моделі дозволить чітко 
та прозоро визначити цілі та 
механізми реформування 
ОПК. Серед пріоритетних 
змін має бути вирішення 
завдань, пов’язаних з підви-
щенням загальної ефек-
тивності роботи комплексу 
через формування довго-
строкового оборонного 
замовлення, побудови сис-
теми розподілу державних 
коштів на прозорій ринковій 
основі, виходячи з критеріїв 
якості та інноваційної скла-

дової товарів та послуг, а не 
форми власності підпри-
ємства-підрядчика. Звісно, 
такий підхід має передба-
чати розвиток державного-
приватного партнерства 
та інвентаризацію робо-
ти державних підприємств 
ОПК з метою приватизації 
найменш необхідних та 
перспективних. Іншим прі-
оритетом має бути орієн-
тація на стандарти НАТО 
та мінімізація залежності у 
сфері ОПК від РФ. І, нарешті, 
Україна має відновити свій 
імідж на світовому ринку 
як надійний та висококвалі-
фікований партнер у най-
більш перспективних нішах 
світового ринку озброєння 
та військової техніки. 

 ● Прогрес у сфері рефор-
мування оПК на даний час 
незначний. Уряд суттєво 
збільшив обсяги держзамов-
лення для Міноборони, в т.ч. 
що стосується виробництва і 
розвитку озброєнь та військо-
вої техніки, однак управління 
реформою сектору без-
пеки і оборонною промис-
ловістю поки здійснюється 
в ручному режимі. Немає 
єдиного бачення та концепції 
у сфері національної безпе-
ки і оборони, відсутнє стра-
тегічне планування, державні 
програми реформування 
ОПК та розвитку озброєння і 
військової техніки. 

 ● Україна має досить значні 
потужності ОПК, які можуть 
забезпечувати виробництво 
високотехнологічної та су-
часної зброї. Разом з тим 
Україна має лише декіль-
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ка напрямків виробництва 
зброї та військової техніки 
з повним (або майже по-
вним) циклом виробництва 
всіх комплектуючих (це, 
в першу чергу, військова 
броньована техніка для су-
хопутних військ, виробни-
цтво певних видів військових 
ракет, інженерної техніки, 
тощо). У інших напрямках 
озброєння Україна виробля-
ла переважно комплектуючі 
для військової техніки, що 
виробляється в РФ. Чинна 
структура ОПК України дає 
можливість говорити про 
можливість створення ви-
робничих концернів у літа-
кобудуванні, виробництві 
броньованої техніки сухо-
путного призначення, це б 
дало можливість сприяти 
підвищення ефективності 
функціонування цих най-
більш конкурентоспромож-
них кластерів ОПК.

 ● Основою озброєння укра-
їнського війська є техніка, 
розроблена та вироблена 
частково в СРСР, а також 
частково модернізована у 
сучасних умовах в Україні 
та Росії. І якщо підтримання в 
належному стані броньова-
ної техніки для сухопутних та 
морських в цілому можливе 
за рахунок власних сил, 
то підтримання авіаційної 
техніки, ракетних військ, де-
яких найефективніших видів 
артилерійських систем є 
проблемним через відсут-
ність можливості ввезення 
необхідних комплектуючих 
з РФ. Вирішення цього пи-
тання може бути у площині 

переходу на зразки озбро-
єння НАТО. 

 ● Україна має значні по-
тужності з ремонту радян-
ської військової техніки (в 
першу чергу, броньова-
ної та авіаційної техніки), 
що є основою сучасних 
видів озброєнь, що виро-
бляється в РФ та Україні. У 
зв’язку з цим перспективною 
для України залишається 
співпраця (що стосується 
ремонту та оновлення) з 
країнами, до яких постача-
лися радянська, українська 
та російська техніка (в пер-
шу чергу, це країни Азії та 
Африки).

 ● Позиції України на світово-
му ринку озброєння дещо 
пог іршуються протягом 
останніх років. З метою 
збереження та розширення 
присутності України на зо-
внішніх ринках озброєння 
необхідно робити ставку 
на співпрацю з країнами, 
які мають досить значний 
економічний потенціал, пев-
ну політичну самостійність 
та зацікавленість у розви-
тку свого ОПК. Прикладом 
такого партнерства може 
бути розвиток відносин з 
Туреччиною, Китаєм, Індією, 
більш фрагментарно з 
Саудівською Аравією, тощо. 

 ● На сучасному етапі співп-
раця України з виробника-
ми військової техніки НАТО є 
все ще незначною, оскільки 
ці країни побудували свої 
ОПК за стандартами НАТО 
та мають переважно більш 
високий технологічний рі-
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вень. Перспективи значного 
розширення багатосторон-
нього та двостороннього 
ВТС з країнами НАТО та ЄС 
залежатимуть від успішності 
та ефективності проведення 
реформи ОПК, удоскона-
лення законодавства щодо 
ВТС, загального покращен-
ня інвестиційного клімату та 
макроекономічної та по-
літичної стабілізації в країні.

Додатки. основні 
сегменти виробництва 
оПК України 

1. виробництво та ремонт 
бронетехніки в Україні
Найбільш потужним сегментом 

в контексті можливостей україн-
ського ОПК є виробництво та ре-
монт бронетехніки. Танки та БТРи 
до кризи на Сході країни були 
єдиною військовою технікою, яку 
Україна була здатна виробляти 
власними силами, маючи за-
мкнутий цикл з її виробництва131. 

Основним розробником танків 
в Україні є Харківське конструк-
торське бюро з машинобуду-
вання ім.Морозова, в той час як 
безпосереднім їх виробництвом 
займається Харківський завод 
транспортного машинобуду-
вання ім.Малишева. Найновішою 
розробкою вітчизняної сфери 
танкобудування є БМ «Оплот», 
розроблений у Харкові на базі 
Т-80. Цей танк демонструє кращі 
технічні показники у порівнянні з 

131	 http://forbes.ua/ua/nation/1366648-
ukrayinskij-arsenal-iz-chim-krayina-mozhe-
piti-na-vijnu

російськими та німецькими ана-
логами за експлуатаційними та 
бойовими показниками. 

Бронетранспортери в Україні 
розробляє Харківський бронетан-
ковий ремонтний завод, виробляє 
той самий Харківський завод 
транспортного машинобуду-
вання ім.Малишева. Створенням 
нових моделей займається також 
Миколаївський ремонтно-меха-
нічний завод. Серед перспек-
тивних розробок бойові машини 
піхоти БМП-64, БМП-55, ЮТМП-
84, бронетранспортер БТР-7. 
Однією з технічних новинок ві-
тчизняного оборонпрому є бро-
ньований автомобіль «Дозор-Б», 
спроектований на Харківському 
конструкторському бюро з ма-
шинобудування ім.Морозова на 
початку 2000-х років. 

Ремонтом бронетехніки в 
Україні зараз займаються чотири 
основні підприємства галузі. У лип-
ні 2014 р. було повідомлення, що 
на «Львівському танковому заводі» 
ремонтують 500 одиниць броне-
техніки для сил АТО. Крім того, у 
вересні 2014 р. «Житомирський 
бронетанковий завод» отримав 
замовлення на 280 млн.грн. на цілі 
ремонту бронетехніки. У кінці бе-
резня 2015 р. ДП «Миколаївський 
бронетанковий завод» було пере-
дано українським військовим пер-
ші броньовані машини «Світязь». 
Між «Харківським бронетанковим 
заводом» та «Львівським броне-
танковим заводом» відбувся обмін 
документацією, що дало мож-
ливість налагодити ремонт танків 
Т-64 у Львові, які донедавна ре-
монтувалися виключно у Харкові. 
Потужності з виробництва та ре-
монту бронетехніки є у Києві132.

132	 	http://www.ukroboronprom.com.ua/news
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Крім того, в Україні є ще ціла 
низка підприємств, які виробля-
ють окремі вузли та деталі для 
бронетехніки.

2. виробництво та ремонт 
морської техніки в Україні 
Останні двадцять п’ять років 

українські верфі практично про-
стоюють, оскільки відсутнє дер-
жавне замовлення у зв’язку з 
браком коштів на такі цілі. На зо-
внішні ринки з України протягом 
останніх років було поставлено 
всього декілька одиниць військо-
вої морської техніки.

В результаті системи розді-
лення праці, яка склалася ще 
за часів СРСР, в Україні немає 
замкнутого циклу зі створення і 
виробництва військово-морських 
озброєнь. Зокрема, відсутнє ви-
робництво морської зброї, голо-
вних дизельних двигунів, окремих 
видів механізмів, апаратів, при-
ладів і матеріалів.

Разом з тим українська про-
мислов ість  є традиційним 
виробником цілого ряду ко-
рабельного комплектуючого 
устаткування. Так, наприклад, 
українські газотурбінні агрегати, 
розроблені і виготовлені держав-
ним науково-виробничим комп-
лексом газотурбобудування 
“Зоря-Машпроект” (м. Миколаїв) 
знаходяться в експлуатації по 
всьому світу від Південно-Східної 
Азії до Північноамериканського 
континенту133. Україна постачає 
за кордон корабельні станції 
радіолокації різного призначен-
ня, оптико-електронні системи 

133	 http://fleet.sebastopol.ua/morskaya_
derjava/2006_24/problemi_i_perspektivi_
vijskovogo_korablebuduvannja_v_ukrajini/

управління вогнем малокалібер-
ної зенітної артилерії, устаткуван-
ня вентиляції і кондиціонування 
повітря, компресори, теплооб-
мінні апарати, системи управ-
ління і контролю технічних засобів 
і інші механізми, устаткування і 
пристрої.

3. виробництво та ремонт 
авіатехніки в Україні
Україна не виробляє військової 

авіатехніки, однак, має потенціал 
для виробництва транспортних 
літаків військового призначення, 
а також виробляє окремі деталі 
та вузли для літаків та гелікоптерів, 
а також здійснює її ремонт і мо-
дернізацію. 

Так, концерн «Антонов», що 
входить до «Укроборонпрому», 
є проектантом транспортних 
літаків світового класу «Ан-70», 
«Ан-140», «Ан-178», які є перспек-
тивними для військового призна-
чення. Також концерн «Антонов» 
має можливість обслуговувати, 
ремонтувати та модернізувати 
застарілі літаки «Ан», що є в екс-
плуатації в України та низці інших 
країн. Модернізацію та ремонт 
літаків марок «Су» та «МіГ» здій-
снюють авіаремонтні заводи 
Львову («Львівський авіаремонт-
ний завод»), Одеси («Одеський 
авіаремонтний завод») та Луцька 
(«Луцький ремонтний завод 
«Мотор» спеціалізується на ре-
монті авіаційних турбореактив-
них двигунів для військових літаків).

Запорізьке машинобудівне 
конструкторське бюро «Прогрес» 
ім.Івченко є проектантом, роз-
робником, виробником газотур-
бінних авіаційних двигунів.
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Школи випуску гелікоптерів в 
Україні немає, однак, Україна 
є потужним розробником та 
виробником двигунів для них. 
На двигунах «Мотор Січ» літають 
майже всі гвинтокрили, що ви-
робляються в РФ, зокрема: Мі-8, 
Мі-171, Мі-35, Мі-28, Ка-50, Ка-52 
та інші. Протягом останніх років 
РФ намагалася вирішити пробле-
му створення аналогів на своїй 
території і, судячи з повідомлень 
російських ЗМІ, певних успіхів у 
цьому РФ досягла134. Крім того, 
«Мотор Січ» залишається вироб-
ником двигунів для різноманітних 
літаків. Власники підприємства 
«Мотор Січ» в останні роки зо-
рієнтовані на більш тісну вза-
ємодію з Білоруссю. В кінці 2012 
року «Мотор Січ» придбала 57% 
Оршанського авіаремонтного 
заводу (Білорусь) і розвиває там 
потужності з ремонту гелікоптерів. 

Ремонт та модернізацію гелі-
коптерів «Мі» усіх модифікацій 
здійснює «Конотопський авіаре-
монтний завод «Авіакон». Ремонт 
авіадвигунів для літаків та гелі-
коптерів до недавно здійснював 
«Луганський авіаційний-ремонт-
ний завод».

4. виробництво 
радіолокаційної техніки, 
техніки та обладнання для 
радіозв’язку та системи 
повітряної оборони
Серед розробок України у 

сфері ОПК слід відзначити станції 
радіотехнічної розвідки «Кольчуга», 
які вироблялися на донецькому за-
воді «Топаз». Київський «Арсенал» 
є розробником системи при-

134	 http://rian.com.ua/
analytics/20150710/370305774.html

цілювання ракетного комплексу 
«Тополь-М»; харківський «Хартрон» 
розробник системи ракетного 
управління ракетного комплексу 
УР-100Н. На запорізькому заво-
ді «Науково-виробничий комп-
лекс «Іскра» ведеться розробка 
і виробництво наземних радіо-
локаційних станцій оборонно-
го призначення. На київському 
«Науково-дослідницькому інсти-
туті «Квант» розробляються раді-
олокаційні системи і комплекси 
оптико-електронної протидії ви-
сокоточній зброї. На харківському 
«Протоні» розробляються різно-
манітні радіостанції військового 
призначення. 

5. виробництво 
високоточного озброєння 
та боєприпасів
Харківський автомобільний ре-

монтний завод спільно з конструк-
торським бюро ім.Морозова на 
основі системи залпового вогню 
«Град» створили власну БМ-21К 
(модернізація на шасі КрАЗу). 
Головна перевага нової розроб-
ки – збільшення дальності точного 
враження цілі з 20 до 40 км, а також 
супутникова система наведення.

Державна акціонерна компа-
нія «Артем» є виробником авіа-
ційних керованих ракет класу 
«повітря-повітря» для озброєння 
літаків МіГ та Су, комплексів авто-
матичної перевірки і підготовки до 
використання всіх видів керова-
них засобів ураження та ін.

Київське КБ «Луч» відоме своїми 
високоточними протитанковими 
комплексами – озброєння ви-
користовується для оснащення 
танків, БТРів, гелікоптерів та піхот-
них підрозділів. 
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Жулянський машинобудівний 
завод «Візар» спеціалізується на 
виробництві, ремонті та сервіс-
ному обслуговуванні зенітних 
ракет для зенітно-ракетних комп-
лексів.

Рубіжанський казенний хім-
завод «Зоря» спеціалізується на 
виробництві вибухових речовин 
на основі тротилу.

На «Шосткінському казенно-
му заводі «Зірка» здійснюється 
виробництво боєприпасів та ви-
бухових речовин.

У жовтні 2014 року ДП «Оризон-
Навігація» (м.Сміла Черкаська 
обл.) передало ЗСУ сучасні 
комплекси артилерійських об-
числень для вирішення навігацій-
них завдань.

«Науково-дослідний інститут 
«Квант» розробляє новітній комп-
лекс наведення. Комплекс зда-
тен формувати та відправляти 
в систему управління зброєю 
(СУЗ) відеосигнал з місцевості, 
що безпосередньо потрапляє 
у поле зору, супроводжуючи 

інформацією про кутове по-
ложення оптичної осі телевізійної 
камери відносно поздовжньої осі 
бойового модуля.

«Науково-виробничий комп-
лекс «Іскра» розробив новіт-
ню РЛС. Мобільна РЛС 80К6К1 
призначена для використання в 
складі радіотехнічних та зенітно-
ракетних підрозділів військ ППО, 
видачі цілевказівок зенітно-ра-
кетним військам, і забезпечує ви-
явлення, супровід та вимір трьох 
координат повітряних об’єктів та 
їх шляхової швидкості. 

Потужностями підприємства 
«Державного київського кон-
структорського бюро «Луч» було 
розроблено бойовий модуль 
«Сармат» для оснащення лінійки 
бронемашин, малих кораблів, а 
також катерів берегової охоро-
ни. «Сармат» призначений для 
ураження, незалежно від часу 
доби, стаціонарних і рухомих 
броньованих цілей, що мають 
комбіновану, рознесену або 
монолітну броню.



Андрій Єрмолаєв
директор Інституту 

Дослідницькі інтереси:
 ● глобалістика та пріоритети  

зовнішньої політики
 ● модернізація економіки
 ● реформування сектору  

безпеки
 ● конституційний процес
 ● нова культурна політика
 ● соціологія сучасності.

вячеслав Потапенко
Дослідницькі інтереси:

 ● стратегічне планування
 ● державна екологічна політика 
 ● сталий розвиток
 ● зелена економіка
 ● ресурсна та екологічна безпека
 ● екологічна трансформація 

господарства, міжнародний 
зелений політичний рух,  
громадські організації,  
державна політика та місцеві 
громади

ЕКСПЕрТи  
Інституту стратегічних досліджень  

«НовА УКрАїНА»



Ірина Клименко 
Дослідницькі інтереси:

 ● економічні процеси та міжнародне 
економічне співробітництво

 ● роль і місце світових економічних  
інститутів

 ● проблеми міждержавних економічних 
відносин

 ● принципи зовнішньоекономічної  
стратегії держави.

леонід Поляков 
 ● український військовий експерт
 ● фахівець з оборонної політики України
 ● перший заступник Міністра оборони 

України (2005–2008)
 ● заступник Міністра оборони України 

(з березня 2014 р. до 23 квітня 2014 р.).

Святослав Денисенко 
Дослідницькі інтереси:

 ● світова економіка
 ● міжнародні відносини

віктор Щербина
 ● культурологія
 ● соціальна філософія
 ● психологія мас.



олександр левцун 
Дослідницькі інтереси – вивчення  

громадської думки, зокрема: 
 ● економічної свідомості населення,  

електоральних установок
 ● зовнішньополітичних орієнтацій 
 ● ставлення до актуальних політичних 

проблем
 ● ментальних структур та соціокультур-

них процесів.

оксана Маркєєва 
Дослідницькі інтереси:

 ● безпекові стратегії
 ● сектор безпеки і оборони
 ● правоохоронні органи
 ● проблеми протидії злочинності і корупції

володимир лупацій
Сфера інтересів:

 ● соціальна філософія та стратегії  
суспільного розвитку

 ● креативна економіка та соціо-куль-
турні інновації

 ● культурна політика та регіональний 
розвиток

Юрій Надтока
Сфера інтересів:

 ● функціонування політичних систем  
та політичних институтів.



Світлана Таран 
Дослідницькі інтереси:

 ● міжнародна економіка
 ● торговельна політика
 ● економічна інтеграція та регуляторна 

адаптація

вадим Ємець 
Дослідницькі інтереси:

 ● макроекономіка
 ● ринки капіталів
 ● оцінка виробничих активів

валентина романова 
Дослідницькі інтереси: 

 ● відносини по лінії «центр-регіони»
 ● місцеве самоврядування
 ● територіальна політика

Дмитро Єрмолаєв
Дослідницькі інтереси:

 ● соціальна філософія
 ● філософія історії
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