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2016 рік може стати вирішаль-
ним для новітньої історії України. 
Сам від подій цього року, від дій 
українських політиків, міжнарод-
них партнерів в цьому році україн-
ське суспільство очікує повороту 
в своїй історії – від глибоких криз, 
конфліктів, війни до врівноважено-
го, стабільного розвитку.

Фактично мова йде про ство-
рення нового українського світу, 
який би був гармонійний - полі-
тично, толерантний – соціально, і 
ефективний – з точки зору добро-
буту та якості життя, економічних 
успіхів. Українське суспільство 
втомилося від невдач, поразок та 
постійних потрясінь. Є великі очіку-
вання та надії на сталий розвиток, 
реалізацію власних здібностей 
для творення мирного та забез-
печеного майбутнього. Але на 
відміну від політичних чи військових 
завдань, створення нового укра-
їнського світу – завдання надзви-
чайно складне та багатовимірне.

Звичайно, питання номер 
один – чи вдасться в цьому році 
знайти дієву формулу припинен-
ня війни на сході та забезпечення 
стійкого громадянського миру в 
Україні. Це питання ключове і від 
нього, великою мірою, залежить і 

все інше. Саме тому колектив Ін-
ституту велику увагу, як і раніше, 
приділяє напрацюванню шляхів 
до нового миру в Україні.

В той же час, мирне життя, 
саме по собі, ще не є гарантією 
того, що суспільство буде успіш-
ним та стабільним на майбутнє. 
Головне завдання в 2016 році – 
формулювання нового, ефектив-
ного соціально-економічного кур-
су. Пропозиції щодо основ нової 
соціально-економічної політики є 
важливими складовими чергової 
збірки досліджень Інституту.

У 2016 році стала очевидної і 
необхідність планування не лише 
поточної, але й довготривалої 
перспективи, враховуючи ті ре-
алії, з якими зіткнулася Україна 
з точки зору своїх європейських 
очікувань. Найближчі 10 років ми 
маємо пройти як країна, яка, в 
першу чергу, опікується внутріш-
німи перетвореннями, і творить 
«Європу у собі». 

Водночас, враховуючи числен-
ні контраверсійні заяви як політиків 
так і експертів, Україна не готова 
до випробувань, які можуть бути 
пов’язані з процесами, які відбу-
ваються в Європейському Союзі. 
Європейський Союз переживає 

ПЕРЕДМОВА



I. БЕЗПЕКА

чому ж полягає сила держави. 
Ми переконані в тому, що сила 
держави полягає в гнучкій політиці 
формування високих стандартів 
життя людей в нашій країні, яка 
б мала стати привабливою не 
лише для інвесторів, але й для тих, 
хто міг би обрати Україну як нову 
батьківщину. В той же час, сила 
держави полягає в створенні 
ефективної системи стосунків 
між громадянським суспіль-
ством, громадами, місцевим 
самоврядуванням та, власне, 
органами державної влади. Ін-
ститут не має універсальної від-
повіді щодо цього – кожна нація, 
кожна країна шукає ту модель 
політичної, адміністративної, ре-
гіональної, соціальної організації, 
яка більш відповідає до її умов та 
стосунків у суспільстві.

За великим рахунком, після на-
лежних пошуків майже всі країни 
дають відповідь на ці питання у 
вигляді певної моделі суспільного 

договору. На сьогоднішній день 
проблема нового конституційно-
го облаштування залишається в 
Україні відкритою. Як правило, у 
нас все зводиться лише до необ-
хідності нової політичної системи. 
Водночас ми переконані, що 
саме в цьому році створюється 
реальна можливість підготовки 
та організації нового національ-
но-конституційного процесу, 
який би залучив до серйозного 
обговорення не лише фахівців та 
політичні сили, але й широкі кола 
громадськості, місцевого само-
врядування, гуманітаріїв. Для того, 
щоб цей конституційний процес 
був продуктивний, ми вважаємо 
за необхідність виходити не лише 
з постановкою проблем, але й з 
варіантами відповідей. В цій збірці 
ми пропонуємо своє бачення 
того, яким, по суті, має бути новий 
конституційний договір, і як може 
бути облаштована нова Україна.

Андрій Єрмолаєв, директор Інституту 
стратегічних досліджень «Нова Україна»
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«Париж-2». Об урегулирОвании 
кОнфликта на ДОнбассе  

(к новому раунду переговоров в 
формате «нормандской четверки»)

Февраль 2016

1. результаты переговоров «Париж-1» и текущая 
ситуация

органы власти на основе т.н. 
«республиканского законода-
тельства».

РФ сохраняет присутствие воо-
руженных сил и силовых структур 
на территории т.н. ДЛНР, обе-
спечивает поставку вооруже-
ния сепаратистам, оказывает 
финансовую и гуманитарную 
помощь сепаратистским респу-
бликам. Украино-российская 
граница (более 400 км) нахо-
дится под непосредственным 
контролем российских воору-
женных сил и сепаратистов и 
недоступна для Украины и ОБСЕ. 
Продолжается активная инфор-
мационная и пропагандистская 
поддержка сепаратистских 
правительств в российских СМИ. 
На внешнеполитическом уровне 
РФ отстаивает интересы сепа-
ратистов и фактически стиму-
лирует отделение т.н. ДЛНР или, 
как минимум, превращение 
их в субъекты федерализации 
/ конфедерализации Украины, 
помогает сепаратистам в разви-
тии государственных институтов.

Украина реализует политику 
военной и экономической бло-
кады сепаратистских республик, 
обеспечивает контроль по линии 
размежевания, ведет оборони-
тельную политику, отстаивает 
выполнение ключевых пунктов 
Минских соглашений: прекра-
щение огня, восстановление кон-
троля на границе как решающие 
условия последующих шагов 
по демилитаризации региона 
и проведения местных выборов 
на основе действующего укра-
инского законодательства.

Таким образом,  к  концу 
2015 года ситуация на Востоке 

После Минска-2 заседание в 
формате Нормандской четвер-
ки (2 октября 2015 года, Париж) 
было необходимо для закрепле-
ния обязательств.

Сами переговоры на высоком 
уровне подтверждали заинтере-
сованность сторон. В качестве 
новой переговорной позиции 
рассматривался «план Мореля» 
(«Элементы для временного 
закона о местных выборах в не-
которых районах Донецкой и 
Луганской областей»). Ключевые 
позиции плана – прекращение 
огня, проведение выборов в 
местные органы власти на тер-
ритории т.н. ДЛНР на основе 
специального закона о местных 
выборах, специальный статус 
территорий, восстановление 
контроля на границе после вы-
боров. Сам план неоднократно 
критиковался и оспаривался, 
прежде всего, украинской сто-
роной. Тем не менее, по итогам 
парижской встрече было заявле-
но о достижении компромисса 

Украины зашла в тупик. Конфликт 
приобрел черты неустойчиво-за-
мороженного.

На Донбассе все очевиднее 
проявляется экономическая 
и гуманитарная катастрофа. 
Экономика территорий, под-
контрольных сепаратистам, все 
больше превращается в «серую 
зону».

Продление санкций со сто-
роны США и ЕС (июнь 2016 г.) 
в отношении РФ по сути стало 
новым временным ориентиром 
для нового раунда переговоров 
и поиска возможного выхода из 
возникшего тупика. Очевидна 
необходимость новых перего-
ворных позиций, которые бы учи-
тывали новую ситуацию и вместе 
с тем обеспечивали бы переход 
от неустойчивого перемирия к 
устойчивому миру и мирному 
развитию.

Угрозы и риски текущей си-
туации:

- угроза новой эскалации 
вооруженного конфликта со-
храняется. Концентрация воо-
руженных сил РФ возле границы 
с Украиной позволяет РФ резко 
усилить потенциал и возможно-
сти вооруженных сил т.н. ДЛНР и 
имеющегося там российского 
военного контингента. В случае 
эскалации конфликт может 
распространиться и на другие 
регионы Украины. Возникает 
риск резкого ухудшения отноше-
ний по линиям РФ-США, РФ-ЕС, 
РФ-НАТО, возможны новые точки 
конфликтов (Черноморский 
регион – Турция, Балтия – Литва, 
Латвия);

- угроза «торговой войны» РФ и 
ЕС, в частности – энергетической 

и готовности сторон обеспечить 
устойчивый мир, опираясь на 
рамочные документы Минских 
переговоров.

Несмотря на то, что сепара-
тисты т.н. ДЛНР отказались от 
проведения местных выборов 
осенью 2015 года, переговор-
ный процесс в рамках минской 
группы после Парижской встре-
чи в Нормандском формате не 
обеспечил практической реа-
лизации задекларированного в 
Париже компромисса.

По существу, позиции участ-
ников конфликта на Донбассе 
остались неизменными.

Сепаратисты т.н. ДЛНР регу-
лярно нарушают режим пре-
кращения огня. Продолжается 
наращивание военного по-
тенциала вооруженных сил 
сепаратистов. Укрепляются ин-
ституты государственности се-
паратистских республик. После 
небольшой паузы вновь началась 
подготовка к выборам в местные 

Очевидна 
необходимость 
новых 
переговорных 
позиций, которые 
бы учитывали 
новую ситуацию 
и вместе с тем 
обеспечивали 
бы переход от 
неустойчивого 
перемирия к 
устойчивому 
миру и мирному 
развитию.

По существу, 
позиции 

участников 
конфликта 

на Донбассе 
остались 

неизменными.
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блокады Европы и встречных фи-
нансовых и прочих санкций;

- угроза новой «холодной вой-
ны», которая способна катали-
зировать кризисные процессы 
как в европейской внутренней, 
так и в российской внутренней 
политике;

- угроза обострения социаль-
но-экономического кризиса в 
Украине в связи с возможным 
давлением и новыми санкциями 
со стороны РФ (проблема го-
сударственного долга, текущий 
торговый режим, корпоративные 
долги и пр.).

Список можно продолжить. По 
объективным причинам в эска-
лации конфликта в Украине не 
заинтересован сейчас Запад; 
вместе с тем, эскалация мо-
жет привести к кризисным 
процессам в самой России 
(экономическое положение, 
рост социального недовольства, 

подготовка к думским выбо-
рам-2016).

Очевидна общая необхо-
димость в новом раунде про-
дуктивных переговоров по 
условной формуле «Париж-2» 
(нормандский формат плюс 
продолжение минского про-
цесса).

Новый раунд переговоров по 
формуле «Париж-2» должен вы-
работать новые пути выхода из ту-
пика в разрешении донбасского 
конфликта. Украина негласно 
получила от западных партнеров 
«добро» на принципиальную 
позицию в переговорах с РФ 
при формальном соблюдении 
договоренностей Минск-2.

Переговоры и консультации в 
ходе прошедшей Мюнхенской 
конференции по безопасности 
могут стать первым шагом к 
«Парижу-2».

все возможное, чтобы Украина 
оставалась в зоне интересов 
РФ. В качестве рычага давления и 
влияния на развитие украинского 
проекта в нужных для РФ рамках 
в «тело» украинского государ-
ства будут внедряться марионе-
точные правительства т.н. ДЛНР.

Таким образом, цена, кото-
рую на данный момент готова 
заплатить РФ за Донбасс по сути 
минимальна – формальный уход 
с Донбасса, с сохранением вли-
яния и контроля за процессами 
на востоке Украины.

При этом сохраняется воз-
можность вновь начать воен-
ный конфликт. С этой целью в 
Белгородской области обустра-
иваются 2 крупные военные базы 
в непосредственной близости от 
границы, усиливается имеюща-
яся военная инфраструктура в 
Ростовской области.

С другой стороны, плохая 
экономическая ситуация в РФ 
вынуждает ее руководство сво-
рачивать неэффективные про-
екты, в частности «Новороссию». 
Понижение цены на углеводо-
роды, экономические санкции 
также оказывают негативный 
эффект. Существенные имид-
жевые потери от обнародования 
фактов о коррупции руководства 
РФ, результатов общественного 
расследования причин смерти 
А.Литвиненко в Британии. В даль-
нейшем – расследования воен-
ного конфликта в Южной Осетии 
2008 г., возобновление рассле-
дования авиакатастрофы под 
Смоленском, обнародование 
результатов расследования ка-
тастрофы рейса МН17 мала-
зийских авиалиний. Руководство 

РФ оказывается в политической 
изоляции и должно быть заинте-
ресовано в снятии напряжения в 
отношениях с ЕС.

Для украины недопусти-
мо признание т.н. Длнр – ни в 
качестве новых «автономных 
республик», ни тем более – в 
качестве новых государств. В 
правящей политической коали-
ции в Верховной Раде Украины и 
в команде Президента Украины 
доминируют настроения «замо-
розить конфликт». Считается, 
что сложившаяся ситуация нео-
пределенности играет на руку 
именно Украине, которая выгля-
дит жертвой агрессии. Этому 
способствует и история с ан-
нексией Крыма. Главное – не 
давать войне продвигаться вглубь 
территории, ограничить ее суще-
ствующей линией. И тактика «за-
тягивания» переговоров выглядит 
как самая эффективная в этих 
условиях.

Вместе с тем, тактика «затяги-
вания» и попытка «заморозить» 
конфликт несет в себе риски 
новых социальных потрясений 
на Донбассе. Рост протестных 
настроений среди населения 
т.н. ДЛНР, постепенное скаты-
вание руководства т.н. ДЛНР к 
военному диктату и репрес-
сиям в отношении населения 
подконтрольных территорий, 
гуманитарная и экономическая 
катастрофа в регионе – все 
это может привести к новым 
конфликтам и новым жертвам 
среди мирного населения. Не 
исключены и внутренние кон-
фликты в среде сепаратистов, 
что, учитывая уровень милитари-
зации региона и наличие мно-
гочисленных вооруженных сил, 

По объективным 
причинам в 
эскалации 

конфликта в 
Украине не 

заинтересован 
сейчас Запад; 
вместе с тем, 

эскалация 
может привести 

к кризисным 
процессам в 

самой России.

Плохая 
экономическая 
ситуация в РФ 
вынуждает ее 
руководство 
сворачивать 
неэффективные 
проекты, в 
частности 
«Новороссию». 

2. «Париж-2»: цели и задачи.
Поскольку сохраняется опас-

ность эскалации конфликта на 
востоке Украины и перерастания 
его в полномасштабную войну, 
главная цель нового раунда пере-
говоров – выработка новой поли-
тической формулы разрешения 
конфликта. Эта формула вряд ли 
устроит все заинтересованные 
стороны, но они должны проде-
монстрировать стремление к 
компромиссу.

Компромисс, в котором ка-
ждая из сторон должна быть 
готова к разумным уступкам, – 
главное условие продуктивных 
договоренностей и перехода 
от мерцающего состояния «пе-

ремирия» к устойчивому миру, 
снятие рисков новой «холодной 
войны» на континенте, создание 
условий для широкого прагма-
тичного экономического сотруд-
ничества.

рф будет заинтересована ис-
пользовать новый переговорный 
раунд как возможность укрепить 
свои позиции в Европе, легити-
мизировать право на Крым и 
на геополитическое домини-
рование в т.н. «пост-советском 
пространстве», отодвинуть НАТО 
на Запад, создавая «буферную 
зону» и зону исключительных эко-
номических и политических инте-
ресов. Поэтому РФ будет делать 
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может привести к неуправляе-
мым вооруженным столкновени-
ям, что с неизбежностью вынудит 
РФ к новому вмешательству, хао-
тизации процессов, превраще-
нию конфликта в «молекулярную 
войну» с мало предсказуемыми 
последствиями. В итоге, прои-
гравшими и пострадавшими 
окажутся все стороны.

учитывая всю совокупность 
условий и предпосылок, пред-
ставляется обоснованным и 
оправданным следующий сце-
нарий, который может быть 
предложен украиной как новая 
переговорная позиция в форма-
те «Париж-2».

возможные составляющие:
- формулирование новых 

пунктов по конституционной 
реформе (понятие «автоном-
ная область»). Признание новых 
образований в качестве «авто-
номных областей» с широкими 
полномочиями региональных 
органов самоуправления – при 
условии отказа сепаратистов 
от республиканского статуса, 
без преференций в вопросах 
внешней политики и безопасно-
сти. решение вопроса о статусе 
русского языка;

- выборы в областные орга-
ны самоуправления на основе 
украинского законодательства 
при условии прекращения рос-
сийского военного присутствия, 
остановки огня и восстановле-
ния контроля на границе.

Существует возможность сдви-
нуть процесс с «мертвой точки», 
для этого в Париже должно быть 
определено меню проблем и 
пути их решения.

1. ресистематизация. Не ме-

Харьковской, Запорожской и 
Днепропетровской областей. 
Эти изменения должны найти 
отражение в Конституции и за-
конодательстве.

Проходят выборы в органы 
местного самоуправления (вес-
на 2016 г.) и в региональные 
советы новых автономных обла-
стей (лето 2016 г.), демонтиру-
ются «республиканские» органы 
власти. Украина обеспечивает 
возможность новому составу 
самоуправления областей при-
нимать участие в программах 
восстановления территорий, по-
страдавших от военных действий. 
Открывается «окно» возможно-
стей для «встраивания» новых 
областных автономий в законо-
дательное поле на выгодных для 
Украины условиях. Важно начать 
процесс подготовки к выборам и 
формирования нового руковод-
ства областных органов власти.

4. Преодоление последствий 
войны, обеспечение мирного 
развития и реформирования 
украины.

С украинской стороны – со-
здание бюджетного фонда в 
объеме средств, поступающих 
от предприятий, находящих-
ся на территории автономных 
областей, организация полно-
ценной деятельности Агентства 
по восстановлению Донбасса, 
финансирование государствен-
ных компаний, задействованных 
в программах восстановления.

Со стороны международных 
партнеров – реализация про-
ектов по грантовой поддержке 
возрождения Донбасса и пре-
одоления последствий войны в 
Украине, а также механизмы ре-

няя содержательно Минск-2, 
необходимо принять в развитие 
минского процесса документ, 
четко систематизирующий вы-
полнение соглашений, содер-
жащий график мероприятий. 
Третьей стороной документа, 
его гарантом, может выступить 
ОБСЕ. Необходимо добиться 
решения о расширении присут-
ствия ОБСЕ в Украине, не только 
наблюдательной миссии, но и 
полицейской (civpol). Это по-
зволит Украине снять с себя об-
винения в нежелании выполнять 
Минск-2, а России определиться 
в роли – «посредник» или «сторо-
на конфликта».

2. Документ должен содержать 
положения о параметрах разве-
дения воюющих сторон, о де-ин-
тернационализации конфликта 
(граждане других государств, не 
участвующие в миссии ОБСЕ, 
должны покинуть территорию 
конфликта), об организации 
совместного патрулирования 
украинско-российской гра-
ницы со стороны Украины. В 
этом могут быть задействованы 
погранслужба1, служащие в под-
разделениях т.н. ДЛНР (времен-
но, до момента прекращения 
конфликта), и цивильная полиция 
ОБСЕ.

3. Украина признает возмож-
ность существования в ее со-
ставе автономных областей, на 
приемлемых для Украины усло-
виях. На территориях вне новых 
автономных областей создается 
новая область, часть районов 
бывших Луганской и Донецкой 
областей могут войти в состав 

1	 Охрана	 границы	 –	 часть	 суверените-
та.	 Эта	 функция	 не	 может	 быть	 передана	
автономным	органам	власти.

ализации т.н. «плана Маршалла 
для Украины».

Целесообразно в качестве 
«ядра партнеров» позициони-
ровать страны-подписанты 
Будапештского меморандума 
1995 г., которые по достижению 
мира в украине обеспечивают 
свои гарантии экономической 
поддержкой и помощью в обе-
спечении экономического «без-
опасного развития».

В частности, предлагает-
ся инициировать создание 
международного фонда воз-
рождения Донбасса и украины 
(безвозвратная финансовая 
помощь, страны-подписанты 
Будапештского меморандума), 
в котором, как вариант, может 
быть учтен и долг Украины перед 
РФ (долг 2013 г.)

Кроме того, целесообразно 
создание и международного ин-
вестиционного фонда, который 
мог бы консолидировать ком-
пании стран-гарантов, а также 
других стран и межгосударствен-
ных союзов (ЕС) привлеченные 
при поддержке национальных 
правительств к инвестированию в 
украинскую экономику в рамках 
новых программ реформ и мо-
дернизации экономики Украины.

Компании-участники Междуна-
родного инвестиционного фонда 
должны получить максимальные 
преференции правительства.

Следует отметить, что Украина 
должна сформулировать каче-
ственно новые претензии, каса-
ющиеся экономических потерь 
вследствие аннексии Крыма и 
войны на Донбассе. Разрушены 
экономические связи, госбюд-
жет отягощен военными расхо-

Необходимо 
добиться решения 

о расширении 
присутствия ОБСЕ в 
Украине, не только 

наблюдательной 
миссии, но и 
полицейской 

(civpol).

Плохая 
экономическая 
ситуация в РФ 
вынуждает ее 
руководство 
сворачивать 
неэффективные 
проекты, в 
частности 
«Новороссию». 
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дами, страна платит высокую 
социальную цену – выплаты 
раненым, погибшим, ухудшение 
благосостояния граждан.

5. Борьба с коррупцией может 
быть использована как инстру-
мент установления порядка 
в украине и автономиях. Это 
открывает возможности для инве-
стиций в фонды восстановления 
Донбасса и развития Украины, 
возможность получить другие 
преференции от ЕС, в частности 
безвизовый режим.

6. необходимо также соз-
давать предпосылки/условия 
для осуществления полноцен-
ного контроля за ситуацией 
на Донбассе по достижению 
устойчивого мира (граница, 
правоохранительная и судебная 
сфер, прокуратура, представи-
тельство государственной испол-
нительной власти).

риски проекта
- возможны попытки РФ на 

этапе политических и конститу-
ционных изменений в Украине 
вернуться к требованию о феде-
рализации Украины;

- риск системного политиче-
ского кризиса в самой Украине 
(«кризис власти»), что может сде-
лать невозможным реализацию 
проекта, приведет к обвальной 
избирательной кампании (пар-
ламент, президент), катализиру-
ет процессы децентрализации 
в стране;

- провокации новых конфлик-
тов по линии соприкосновения с 
целью дискредитировать достиг-
нутый компромисс. В этом могут 
быть заинтересованы прежде 

*****
таким образом, украина долж-

на приложить усилия к созданию 
собственного плана по обеспе-
чению устойчивого мирного раз-
вития. Его важнейшие условия:

- широкий политический ком-
промисс по вопросу войны и 
мира, создание во власти ши-
рокой «коалиции мира»;

- достижение широкого соци-
ального консенсуса по вопросу 
национального мира и согласия, 
поддержка обществом идей 
нового переустройства и реин-
теграции Донбасса;

- формирование новой «идео-
логии мира», реализация наци-
онального проекта «территория 
толерантности и социальной 
реинтеграции» (проект прила-
гается);

- широкий национальный диа-
лог по вопросу нового обустрой-

всего те, кто связан с «военным 
бизнесом» и кому угрожают об-
винения в совершенных военных 
преступлениях (со всех сторон 
конфликта);

- миграция преступников и 
вооруженных людей по всей 
территории страны, протестные 
настроения, критическое обо-
стрение криминогенной ситуа-
ции, вооруженные стычки могут 
создать в Украине необходимый 
социальный фон для формиро-
вания новых политизированных 
сепаратистских настроений;

- нерешенные проблемы иден-
тификации тяжелой военной 
техники могут тоже стать ката-
лизатором провокационных, 
диверсионных действий со сто-
роны «партий войны» как со 
стороны РФ, так и со стороны 
Украины;

- сложная проблема – пере-
распределенная собственность 
в т.н. ЛДНР (промышленные ак-
тивы, торговая инфраструктура, 
перераспределенный бизнес). 
Угроза реституции является су-
щественным консервативным 
фактором, прежде всего – для 
сепаратистских кругов, незаин-
тересованных в восстановлении 
единого правового и экономи-
ческого национального про-
странства;

- не исключена и новая ин-
формационно-политическая 
кампания со стороны РФ, на-
правленная на стимулирование 
и укрепление новых «про-рос-
сийских» сил в украинской по-
литике, особенно учитывая риск 
возможных досрочных избира-
тельных кампаний (Верховная 
Рада Украины).

ства Украины (Форумы местных 
громад, площадки «социального 
диалога»);

- социальная адаптация вои-
нов, прошедших службу в ВСУ, 
создание программ по допол-
нительной занятости за счет госу-
дарственного финансирования 
и инвестирования (как вариант 
– «трудовые армии» в сфере 
строительства, восстановления 
разрушенной и создания новой 
инфраструктуры, обновление 
структуры и состава правоохра-
нительных органов с привлечени-
ем кадров, прошедших службу в 
ВСУ в 2014-2016 гг.).

Новый национальный план 
должен быть привлекательным 
для той части бизнесово-полити-
ческих групп, которые сохраняют 
влияние в Донбассе и заинте-
ресованы в его реинтеграции и 
сохранении единства Украины.

Угроза реституции 
является 

существенным 
консервативным 

фактором, 
прежде всего –  

для 
сепаратистских 

кругов, 

Новый 
национальный 
план должен быть 
привлекательным 
для той части 
бизнесово-
политических 
групп, которые 
сохраняют влияние 
в Донбассе
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Приложение

ПрОЕКт ДОнБАсс: тЕрритОриЯ тОлЕрАнтнОсти и 
сОЦиАлЬнОЙ рЕинтЕгрАЦии

частью общества – волонтерски-
ми, благотворительными орга-
низациями – уже выработаны и 
реализуются на практике ини-
циативы, позволяющие сделать 
вывод, что такой проект нужен 
и возможен. С обеих сторон по 
различным вопросам контак-
тируют представители медиа, 
религиозных общин, вынужденно 
– военные (обмен военноплен-
ными, обмен телами убитых и 
др.) А главное – и в Украине, и 
на территориях, охваченных кон-
фликтом, существует социаль-
ный запрос на мирный диалог 
и налаживание сотрудничества 
(см. Приложение 1).

ІІ. Политические 
предпосылки
1. Для реализации проекта 

необходимо принятие поли-
тического решения в рамках 
Минского процесса, на уровне 
Трехсторонней контактной груп-
пы, при участии ОБСЕ. Должно 
быть достигнуто принципиальное 
согласие сторон о реализации 
проекта, решены вопросы от-
крытия «зеленых коридоров» и 
определения зон коммуникации.

2. Необходимо вести диалог с 
руководством ДЛНР. Они должны 
осознать, что это дает им шанс 
на политическое и физическое 
выживание и право на собствен-
ную «игру» даже в том случае, 
если Кремль окончательно пре-
кратит проект ДЛНР. Украинская 
сторона тем самым создаст 
условия для возвращения этих 
территорий в украинское поли-
тическое и юридическое поле, 
продемонстрирует, прежде 

І. Замысел проекта
Конфликт на Донбассе пере-

шел в стадию «неустойчивого 
равновесия». В этих условиях 
все риски возобновления боевых 
действий сохраняются. Однако 
договоренности «Минск-2» рас-
ширили пространство вариантов 
событий. Возросла международ-
ная поддержка Украины, Россия 
воспринимается как страна-а-
грессор, усиливаются политиче-
ские и экономические санкции.

Украина на сегодня из всего 
пространства возможных вари-
антов оперирует единственной 
тактикой – при формальном 
выполнении Минских договорен-
ностей введена блокада окку-
пированных (неподконтрольных) 
территорий. Это не способству-
ет прекращению конфликта. 
Пропускная система не пре-
кратила поток контрабанды (в 
том числе оружия) в Украину. 
Напротив, это вызвало недоволь-
ство граждан, оставшихся в ок-
купации, которые не разорвали 
связей с Украиной и в силу этого 
вынуждены выстаивать очереди в 
пунктах пропуска. Блокада также 
создала условия для вовлечения в 
коррупцию военных АТО, процве-
тание контрабандных схем. Как 
правило, блокада является необ-
ходимым условием «заморажи-
вания» и отсечения территории 
конфликта, что может на многие 
годы отрезать часть Донбасса от 

всего, населению Донбасса, 
добрую волю к миру и заботе о 
собственных гражданах.

3. Внутриполитический аспект: 
общество в Украине должно 
быть подготовлено к формиро-
ванию консенсуса по вопросу 
реинтеграции территорий в 
условиях, когда конфликт прак-
тически не исчерпан. Диалог с 
руководством оккупированных 
территорий и гражданами, про-
живающими на них, должен быть 
легитимизирован в глазах об-
щества, исходя из целей дости-
жения мира и территориальной 
целостности страны.

4. Проект должен иметь ста-
тус «национального проекта», 
подкрепленный институциональ-
но, с необходимым бюджетиро-
ванием (централизованным или 
ведомственным). Должна быть 
кардинально повышена эф-
фективность как координаторов 
этой политики: Государственного 
агентства по вопросам восста-
новления Донбасса, Минис-
терства регионального развития, 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства, а так-
же Комитета Верховной Рады 
Украины по вопросам государ-
ственного строительства, реги-
ональной политики и местного 
самоуправления. Реализация 
проекта потребует взаимодей-
ствия с министерствами: соци-
альной политики; образования и 
науки; здравоохранения; юсти-
ции; внутренних дел, а также 
областными администрациями, 
общественными организациями 
и инициативами.

5. Идеология проекта – создать 
пространство толерантности и 

Необходимо 
создать 

предпосылки для 
стабилизации 
и дальнейшей 
реинтеграции 

проблемных 
территорий. 
Реализация 

проекта «Донбасс: 
территория 

толерантности 
и социальной 

реинтеграции» 
позволит достичь 

этих целей 
мирным путем.

Украины и поставить под вопрос 
ее территориальную целост-
ность.

Поэтому, исходя из националь-
ных интересов Украины, целей 
развития государства, необхо-
димо создать предпосылки для 
стабилизации и дальнейшей 
реинтеграции проблемных тер-
риторий. Реализация проекта 
«Донбасс: территория толерант-
ности и социальной реинтегра-
ции» позволит достичь этих целей 
мирным путем.

содержание проекта – уси-
ление влияния государства и 
общества в «мирных», обще-
ственно чувствительных сферах 
(образование, здравоохране-
ние, социальное обеспечение), 
восстановление социальных 
связей с украиной, постепенное 
вытеснение искусственного 
ментального пространства 
«русского мира». Это потребует 
проведения целенаправленной 
государственной политики, 
создания институтов и высокого 
уровня координации. Выбор та-
кой тактики позволит купировать 
агрессию, преодолеть стереоти-
пы, поддерживающие состояние 
конфликта, а в перспективе – 
создать возможность удержания 
Донбасса в пространстве «укра-
инского проекта».

Следует отметить, что активной 

Диалог с 
руководством 
оккупированных 
территорий и 
гражданами, 
проживающими 
на них, 
должен быть 
легитимизирован в 
глазах общества, 
исходя из целей 
достижения мира 
и территориальной 
целостности 
страны.
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внимания к своим гражданам, 
где основным субъектом являет-
ся собственно человек, с его по-
требностями и проблемами; где 
государство является механиз-
мом обеспечения потребностей 
и решения проблем. Это и есть 
территория «украинского мира», 
с человеческими ценностями, в 
противовес «русскому миру», 
где человек является винтиком, 
обеспечивающим величие го-
сударства и его верхушки. Хотя 
«украинский мир» не описан, 
не является частью украинской 
государственной идеологии, его 
возможно внедрить практически 
– в рамках предложенного про-
екта, что позволит отвоевать души 
и умы собственных граждан, 
вытеснив на задворки «русский 
мир».

ІІІ. Концепция проекта
Принятие соответствующих 

решений и принятие мер, 
направленных на решение 
первоочередных проблем и обе-
спечение потребностей жителей 
оккупированных и прилегающих 
к зоне конфликта территорий:

1. В социальной сфере (для 
населения прилегающих к зоне 
конфликта территорий):

• Создание новых рабочих 
мест; использование обществен-
ных работ для восстановления 
транспортной и жилищной ин-
фраструктуры. В рамках борьбы 
с безработицей целесообразно 
активно использовать обще-
ственные работы. (Пособие по 
безработице выплачивать при 
условии участия в общественных 
работах).

• Обеспечение переселен-
цев социальным жильем, в т.ч. 
– строительство специальных 
поселений (городков) с модуль-
ными домами минимальной 
площади.

• Учет жилья, которое не ис-
пользуется и не имеет собствен-
ников, прежде всего – в сельской 
местности и депрессивных рай-
онах. Создание механизмов для 
передачи такого жилья в госу-
дарственную собственность, а 
в дальнейшем – нуждающимся. 
(Подобная практика уже суще-
ствует).

• Содействие переезда в сель-
скую местность, обеспечение 
переселенцев необходимым для 
обустройства – предоставление 
земельных участков, жилья, ин-
вентаря, беспроцентных ссуд и 
тому подобное.

•  Предоставление возможно-
сти студентам высших учебных 
заведений Восточного Донбасса 
продолжить обучение по анало-
гичной или иной специальности 
в других учебных заведениях за 
счет бюджета (в государственных 
учебных заведениях).

Важно не допустить, чтобы 
следующая волна переселенцев 
была стихийной.

3. Налаживание диалога с 
населением неподконтрольных 
территорий:

• Отказ от политики и ритори-
ки блокады неподконтрольных 
территорий, переход к политике 
социальной реинтеграции на-
селения;

• Упрощение процедуры пе-
ресечения линии разграничения 
украинских войск и боевиков 

• Обеспечение социальным 
жильем граждан, лишившихся 
жилья в результате боевых дей-
ствий, содействие переселению 
в другие области Украины.

• Гарантировать определен-
ный перечень (минимум) меди-
цинских услуг, которые являются 
реально бесплатными для граж-
дан.

• Информационная и культур-
ная политика в Донбассе должна 
строиться с учетом особенно-
стей массового сознания мест-
ных жителей. В частности, это 
касается политики декоммуни-
зации – переименования насе-
ленных пунктов и улиц, демонтаж 
памятников и знаков советской 
эпохи должен осуществляться 
только после общественных слу-
шаний, опроса населения или 
местных плебисцитов.

• Необходимо создать условия, 
чтобы гражданская самоиници-
атива и самоорганизация стали 
частью политического процесса 
на местах. Для этих целей долж-
ны быть востребованы технологии 
«совещательной демократии» – 
гражданские конференции, 
гражданские жюри, подача пе-
тиций (законотворческая иници-
атива), участие представителей 
громады в принятии решений, 
местные плебисциты и т.п.

2. В сфере обустройства вы-
нужденных переселенцев:

• Создание экономических 
стимулов, способствующих 
тому, чтобы работодатели бра-
ли на работу вынужденных пе-
реселенцев. (В первую очередь 
– содействие приему на работу 
в государственные учреждения и 
предприятия).

ДНР-ЛНР гражданами Украины, 
увеличение числа пропускных 
пунктов, в том числе «зеленых 
коридоров»;

•  Выплата пенсий и социаль-
ной помощи жителям Восточного 
Донбасса (которые имеют на 
это право), независимо от на-
личия статуса вынужденного 
переселенца.

• Предоставление социаль-
ной помощи по безработице 
жителям Восточного Донбасса 
при участии безработных в об-
щественных работах (на подкон-
трольной территории).

• Создание правовых и эконо-
мических стимулов, способству-
ющих трудоустройству жителей 
Восточного Донбасса на подкон-
трольной территории, прежде 
всего – в государственных учреж-
дениях и предприятиях.

• Предоставление возмож-
ности жителям Восточного 
Донбасса получать медицин-
ские услуги в государственных 
медицинских заведениях на под-
контрольной территории, незави-
симо от места их регистрации 
или реального проживания.

• Содействие выпускникам 
средних  школ Восточного 
Донбасса в своевременной 
сдаче ЗНО, получению аттестатов 
украинского образца, поступле-
нию и бесплатному обучению в 
высших учебных заведениях на 
подконтрольной территории. 
Последнее обстоятельство будет 
сдерживать трудовую миграцию 
в Россию.

Реализация программы по-
требует обустройства соответ-
ствующей инфраструктуры в 
т.н. «зонах коммуникации». Это 

Отказ от политики 
и риторики 
блокады 
неподконтрольных 
территорий, 
переход к 
политике 
социальной 
реинтеграции 
населения

Необходимо 
создать 

предпосылки для 
стабилизации 
и дальнейшей 
реинтеграции 

проблемных 
территорий. 
Реализация 

проекта «Донбасс: 
территория 

толерантности 
и социальной 

реинтеграции» 
позволит достичь 

этих целей 
мирным путем.
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охраняемые территории, где 
размещаются:

• пункты оказания консульта-
тивной и юридической помощи 
гражданам (в том числе в во-
просах переселения, получения 
паспорта, документов актов 
гражданского состояния и т.п.);

• центры оказания админи-
стративных услуг (в том числе для 
целей предпринимательства);

• нотариальные конторы для 
оформления сделок;

• медицинские пункты для 
обследования и оказания меди-
цинской помощи независимо от 
места проживания;

• банковские пункты/банко-
маты;

• рынки и магазины с «соци-
альными» ценами;

• «волонтерские» и благотвори-
тельные проекты, пункты распре-
деления гуманитарной помощи;

• общежития /гостиницы / 
пункты временного проживания.

Важной является кадровая по-
литика, подготовка персонала 
для работы в зонах коммуника-
ции, прежде всего – психологи-

Дополнение 1.

социальный запрос на мирный диалог и 
налаживание сотрудничества на Донбассе
(анализ инициатив и социологических исследований)

ческая. Ресурсная поддержка. 
Персонал может работать либо 
по контракту, либо «вахтовым» 
методом, откомандированные 
предприятиями и учреждениями.

Программа требует макси-
мального вовлечения обще-
ственных организаций, в том 
числе Ассоциации местного са-
моуправления, Общественного 
совета по восстановлению 
Донбасса и других, а также 
использованию возможностей 
местного самоуправления. 
Важно также организовать ра-
боту с лояльно настроенными 
общественными организациями 
(благотворительного и гумани-
тарного профиля), действую-
щими в неподконтрольной зоне.

Эффективной с точки зрения 
кадрового, организационно-
го и ресурсного обеспечения 
представляется идея «патро-
нирования» районов Донецкой 
и Луганской областей област-
ными советами Украины (по 
началу – на прилегающих к зоне 
конфликта территориях, а в даль-
нейшем – на всех территориях 
Донбасса).

1. Обращают на себя внима-
ние успешные прецеденты ло-
кальных диалоговых инициатив 
между сторонами, представля-
ющими обе стороны конфликта 
на Донбассе.

Первые локальные диалого-
вые инициативы имели место 
в населенных пунктах, распо-
ложенных в непосредственной 
близости от территории кон-
фликта. Например, за несколь-
ко дней до Общеукраинского 
круглого стола национального 
единства, который прошел в 
Николаеве 21 мая 2014 года, 
была начата серия диалоговых 
встреч между сторонами, пред-
ставляющими обе стороны кон-
фликта на Донбассе. Так, среди 
участников были представители 
Самообороны, Правого сектора, 
Анти-Майдана, партии «Русский 
блок», священнослужители УПЦ 
Московского и Киевского патри-
архата, представители местах 
властей и ОБСЕ.

В 2014-2015 гг. подобные диало-
ги были проведены в Харькове и 
в ряде других городов Восточной 
Украины.

Диалоги в медийном формате 
немногочисленны.

Основной, если не единствен-
ной, медийной диалоговой ини-
циативой между сторонами, 
представляющими обе стороны 

конфликта на Донбассе, явля-
ется проект 17-го телеканала по 
выстраиванию диалога между 
проукраинскими обществен-
ными активистами и предста-
вителями ДНР/ЛНР (в режиме 
телемоста). В сентябре 2015 года 
известный украинский журна-
лист Андрей Куликов (ICTV) при-
нял непосредственное участие в 
проекте телемостов с временно 
оккупированных территорий 
Донбасса. Это вызвало широ-
кий общественный резонанс. 
В то же время – это стало под-
тверждением принципиальной 
возможности подобного диалога 
при участи медиа- и информа-
ционных ресурсов.

Таким образом, диалоговые 
инициативы доказали свою це-
лесообразность. В то же время 
они не стали частью продуман-
ной государственной политики. 
Зачастую они носят бессистем-
ный и реактивный (а не про-ак-
тивный) характер. Подобные 
инициативы поддерживаются, в 
первую очередь, благотворитель-
ными взносами гражданского 
общества, международными 
грантами либо реализовываются 
при непосредственном участии 
соответствующих международ-
ных организаций (Европейский 
форум по международно-
му посредничеству и диалога 
«Медиатёр», международная 

Диалоговые 
инициативы 
доказали свою 
целесообразность. 
В то же время они 
не стали частью 
продуманной 
государственной 
политики.

Важно также 
организовать 

работу с лояльно 
настроенными 

общественными 
организациями 

(благотворитель-
ного и 

гуманитарного 
профиля), 

действующими в 
неподконтроль ной 

зоне.
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организация «Интерпис» и т.д.)
Очевидным является запрос 

на координацию и направление 
диалоговых инициатив между 
сторонами, представляющими 
обе стороны конфликта на 
Донбассе, в конструктивное 
русло.

Для этого необходима полити-
ческая воля, а также программ-
ное/проектное обеспечение, 
что и предполагает проект 
«Донбасс: территория толе-
рантности и социальной реин-
теграции».

2. О социальном запросе на 
реализацию проекта «Донбасс: 
территория толерантности и со-
циальной реинтеграции» свиде-
тельствуют данные соцопросов.

Согласно данным социоло-
гического исследования Фонда 
«Демократические инициати-
вы», проведенного в октябре 
2015 года2, проблемы, которые 
жители Донбасса (на подкон-
трольных Украине территориях) 
считают наиболее важными в 
своих населенных пунктах, но-
сят социально-экономический 
характер.

2	 http://www.dif.org.ua/ua/publications/
press-relizy/press-ress2015.htm

Опрос	 жителей	 Донецкой	 и	 Луганской	
областей	 (на	 подконтрольных	 Украине	
территориях)	был	проведен	с	3	по	12	октя-
бря	2015	года	Фондом	«Демократические	
инициативы»	 имени	 Илька	 Кучерива	 и	
фирмой	Ukrainian	Sociology	Service.	Всего	
было	 опрошено	 1000	 респондентов	 (по	
500	в	каждой	области)	по	выборке,	репре-
зентативной	 по	 показателям	 возраста,	
пола,	избирательным	округам	Донецкой	и	
Луганской	областей.	Погрешность	выборки	
в	 пределах	 3,5%.	 Исследование	 было	
осуществлено	 в	 рамках	 проекта	 при	 фи-
нансовой	поддержке	Посольства	Велико-
британии	в	Украине.

(40% в Донецкой области и 54% 
в Луганской), повышение соци-
альных выплат (50% в Донецкой 
области и 31% в Луганской), 
улучшение медицинского обслу-
живания (35% и 41%).

3. О потенциальной готовности 
жителей всех подконтрольных 
украине территорий принимать 
посильное участие в реинте-
грационных проектах говорят 
данные социологического ис-
следования, проведенного в рам-
ках проекта «Започаткування 
національного діалогу в україні»3  
Опрос был проведен Фондом 
«Демократические инициативы 
имени Илька Кучерива» совмест-
но с социологической службой 
“Ukrainian Sociology Service” с 25 
декабря 2014 г. по 15 января 2015 
г. по заказу Международного 
центра перспективных иссле-
дований в 11 исторических ре-
гионах Украины. Всего было 
опрошено 4413 респондентов.

• 57% опрошенных считают 
актуальным проведение госу-
дарственной политики прими-
рения украинцев. Более того, 
большинство жителей Донбасса 
уверены в необходимости реа-
лизации политики примирения, 
которая могла бы объединить все 
регионы Украины. При этом по-
давляющее большинство людей 
не знает о наличии каких-либо 
программ, направленных на 
объединение Украины (56% – 
по Украине в целом; 74% – на 
Донбассе).

3	 h t tp://www. icps.com.ua/assets/
uploads/files/nd_opinion_poll_1_part_ua.pdf

Результаты	общенационального	социоло-
гического	опроса,	проведенного	в	рамках	
проекта	 «Започаткування	 національного	
діалогу	в	Україні».

Так, в Донецкой области ос-
новными проблемами были 
названы «рост цен (79%), высокие 
коммунальные тарифы (76%), 
низкий уровень зарплат и пенсий 
(73%), создание новых рабочих 
мест (65%), ремонт и улучшение 
инфраструктуры (43%)».

В Луганской области подоб-
ная картина: «высокие комму-
нальные тарифы (75%), низкий 
уровень зарплат и пенсий (69%), 
создание новых рабочих мест 
(63%), ремонт и улучшение ин-
фраструктуры (дорог, мостов, 
тепловых, газовых и электро-
сетей) (54%), рост цен (47%), 
налаживание и улучшение меди-
цинского обслуживания (47%)».

Показательно, что в Донецкой 
области только 6% полагают, 
что названные проблемы в их 
городах (селах) успешно ре-
шаются, и еще 50% – что «кое-что 
делается, но недостаточно». В 
Луганской области ситуация 
еще хуже: лишь 0,6% ответили, 
что проблемы решаются успеш-
но, и еще 25% – что «кое-что 
делается».

При этом среди наиболее успеш-
но решаемых проблем – ремонт 
и улучшение инфраструктуры 
(21% в Донецкой и 5% в Луганской 
областях) и благоустройство 
города (поселка, села) – 10% 
в Донецкой области и 4% –  
в Луганской.

По мнению граждан, среди 
первоочередных затрат бюджета 
абсолютным приоритетом долж-
но стать стимулирование разви-
тия экономики (72% в Донецкой 
области и 90% в Луганской); 
далее по значимости – ремонт 
и улучшение инфраструктуры 

• Большинство опрошенных 
считает, что украинцев может по-
мирить украинская власть (33%) 
и СМИ (25%), в то время как 24% 
населения надеется, что украин-
цы помирятся сами.

• Согласно данным соцопро-
са, население всех регионов 
считает одним из наиболее 
эффективных механизмов при-
мирения улучшение социаль-
но-экономического положения 
в стране (34%).

• Лишь 2% опрошенных счи-
тает, что «Украина никогда не 
была едина и объединить ее 
невозможно».

4. волонтеры и гражданские 
организации могут стать актив-
ными субъектами реализации 
проекта «Донбасс: территория 
толерантности и социальной 
реинтеграции». В пользу этого 
свидетельствует их уже имею-
щийся опыт помощи временно 
перемещённым лицам, граж-
данскому населению воен-
ным на территории конфликта 
на Донбассе. В качестве при-
мера можно привести волон-
терское движение «Вернись 
живым», движение “Донбасс 
SOS”, «Всеукраинскую органи-
зацию по правам вынужденных 
переселенцев», благотворитель-
ную организацию «Украинский 
дом». Волонтеры оказывают 
помощь людям в зоне военных 
действий на Востоке. Они ор-
ганизовывают снабжение граж-
данских и военных продуктами, 
медикаментами, одеждой и 
предметами первой необходи-
мости. Волонтерские органи-
зации помогают с оказанием 
медицинской и психологической 

Подавляющее 
большинство 
людей не знает 
о наличии каких-
либо программ, 
направленных 
на объединение 
Украины.

По мнению 
граждан, среди 

первоочередных 
затрат бюджета 

абсолютным 
приоритетом 
должно стать 

стимулирование 
развития 

экономики
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реабилитации. Они решают 
вопросы, связанные с логисти-
кой (вплоть до предоставления 
транспорта), трудоустройством 
и получением документации, 
необходимой для переездов, 
лечения и т.д.

По данным Фонда «Демо-
кратические инициативы» имени 
Илька Кучерива Ирина, за по-
следние 3 года в Украине объем 
благотворительной помощи уве-

ІІ. ЕКОНОМІЧНА 
СТРАТЕГІЯ

личился вдвое. Также увеличилось 
количество людей, которые дела-
ют благотворительные денежные 
взносы – теперь это 41% населе-
ния. Примечательно, что лидеры 
среди регионов – Западная 
Украина и освобожденные тер-
ритории Донбасса. При этом 
западные области главный объ-
ем помощи направляют на 
нужды армии, жители восточных 
областей – переселенцам и по-
страдавшим от боевых действий.
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МеМОранДуМ 
«три виМіри нОвОгО 

екОнОМічнОгО курсу»
Травень 2016

Економічні проблеми і виклики

загроза деіндустріалізації, втрати 
перспективних галузей промис-
ловості, деградації науково-тех-
нічного та освітнього потенціалу, 
а згодом – і людського капіталу в 
широкому сенсі.

Фактично єдиною «перевагою» 
залишається низькооплачувана 
робоча сила українців. Постійне 
недоінвестування, подальша 
деградація виробничих фондів 
у перспективі призведуть до 

Протягом останніх двох років 
економіка України знаходилася 
у глибокій кризі. Два роки поспіль 
скорочується національний ВВП: 
за 2014-2015 рр. його падіння 
склало 16,6 %. Промислове ви-
робництво впало майже на 
чверть (23,1 %). При цьому такі 
перспективні галузі як машинобу-
дування втратили майже третину 
обсягів (32,2 %).

У 2013 році капітальні інвестиції 
становили майже 247,9 млрд. 
грн.. (30 млрд. дол. США). За 2014 
рік обсяг капітальних інвестицій 
склав лише 204,06 млрд. грн. (14 
млрд. дол. США), а за дев’ять 
місяців 2015 року – лише близько 
160 млрд. грн., або 6,5 млрд. дол. 
США. Обсяг іноземних інвестицій 
в українську економіку скла-
дав більше 58 млрд. дол. США. 
Станом на жовтень 2015 року він 
скоротився на 14 млрд. дол. США 
до 44 млрд. дол. США.

У три рази впав курс наці-
ональної валюти, фінансово-
банківська система практично 
паралізована. Кредитування на 

остаточної втрати ринків збуту, 
ліквідації підприємств базових 
галузей економіки та перетво-
рення сотень тисяч українських 
робітників на безробітних. За 
таких умов втеча робітників пра-
цездатного віку, спеціалістів, на-
укових та управлінських кадрів за 
кордон та подальші соціальна і 
демографічна кризи стають не-
відворотними.

внутрішньому ринку майже зу-
пинилося. Капітальні інвестиції в 
національну економіку невпинно 
скорочуються. Надії української 
влади на масовий приплив іно-
земних інвестицій не справди-
лися.

Проте основний виклик сучас-
ної кризи для економіки України 
полягає не тільки у втраті динамі-
ки. За скороченням показників 
промислового виробництва, 
падінням курсу національної ва-
люти, за банкрутством банків та 
підприємств ховається набагато 
глибша проблема – втрата стра-
тегічної конкурентоспроможнос-
ті. Замість розбудови економіки 
пост-індустріальної доби ми 
ризикуємо знову опинитись у до-
індустріальному періоді.

Нині українська економіка 
остаточно перетворюється на 
економіку всевладдя монополій, 
галопуючої інфляції та банкрутств. 
Український виробник втрачає 
ринки збуту, програє конкурент-
ну боротьбу за споживача. Нині 
перед Україною постала реальна 

1. Держава як суб’єкт. Основні інструменти політики 
«сильної держави»

1.1. роль держави як 
суб’єкта стимулювання 
економічного розвитку
Хоча сучасний світ все ще не 

подолав наслідки глобальної 
економічної кризи, вже очевид-
но, що у виграші будуть лише 
ті країни, які зможуть правильно 
оцінити ситуацію та вписатися у 
посткризові реалії.

Ми беремо участь у глобаль-
ній конкурентній боротьбі за 
майбутнє нації. Особливістю 
цієї конкурентної боротьби є ви-
мога швидких трансформацій 
у виробництві, у продукуванні 
ідей, у використанні новітніх 
технологій. Причому зміни на 
глобальних ринках відбуваються 
настільки швидко, що йдеться 
не про конкуренцію товарів та 
послуг. На перший план виходить 
конкуренція моделей управління 
трансформаціями та розвитком. 
Отже, саме від конкурентоспро-
можності моделі управління 
української держави залежатиме 
місце України у світі.

Для того, щоб подолати хроніч-

ну кризу та відвести ризики со-
ціально-економічного занепаду, 
необхідна не «споглядальна», 
а активна державна політика. 
Іншого дієвого суб’єкта, який 
візьме на себе роль провідника 
та менеджера економічного 
одужання, наразі просто немає. 
Важливо консолідувати ресурси 
держави та бізнесу, щоб стабі-
лізувати ситуацію в економіці, 
зупинити процес деіндустріалі-
зації та деградації соціального 
капіталу.

Засади національної моделі 
управління економічним розви-
тком визначаються як особли-
востями становлення української 
нації, так і освоєнням світового 
досвіду та кращих практик дер-
жавного регулювання економіки. 
Виходячи з цього, пріоритетами 
нової економічної політики є:

• По-перше, забезпечення дов-
гострокового зростання, збалан-
сованого в економічній площині: 
розвиток ринків товарів, капіталів, 
інвестицій та робочої сили.

• По-друге, гарантії стало-

На перший 
план виходить 
конкуренція 
моделей 
управління 
трансформаціями 
та розвитком. 

Нині українська 
економіка 
остаточно 

перетворюється 
на економіку 

всевладдя 
монополій, 

галопуючої інфляції 
та банкрутств. 
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го соціального розвитку, який 
базується на справедливому, 
суспільно прийнятому розподілі 
доходів, а також відповідному 
доступі основних груп населення 
до суспільних благ.

• По-третє, гармонізація при-
родного середовища, створення 
екологічно безпечного простору 
для життя та господарської діяль-
ності людини.

Економічна ситуація, що скла-
лася в Україні, потребує невід-
кладних заходів, котрі дали б 
можливість виходу на траєк-
торію відновлення на засадах 
підвищення рівня конкуренто-
спроможності моделі держав-
ного керування розвитком.

Задля цього необхідним є прове-
дення прагматичної економічної 
політики, метою якої має стати 
сталий суспільний розвиток на 
основі принципів верховенства 
права та соціальної справед-
ливості. Державна економічна 
політика має фокусуватися на 
визначенні фундаментальних 
недоліків ринку та на заохоченні 
ринкових гравців, корегуючи при 
цьому диспропорції розвитку та 
вирівнюючи дисбаланси у розпо-
ділі доходів. Державне втручання 
не повинно ані спотворювати 
економічні закони, ані підміняти 
собою ринкові механізми, ані 
компенсувати приватні збитки за 
рахунок інших платників податків.

Основні принципи нової еконо-
мічної політики:

• соціальний консенсус
• орієнтація на економічне 

зростання
• пріоритет соціальних аспектів 

ринкових трансформацій

ханізмів економічного зростання. 
Сьогодні державне управління 
розвитком має бути складною 
комбінацією заходів, що гармо-
нізує цілі економічного росту, со-
ціального розвитку та безпечного 
природокористування.

1.2. Збереження 
індустріального і 
технологічного потенціалу 
як стратегічне завдання 
державної політики
Україна разом із незалеж-

ністю отримала потужний ін-
дустріальний і технологічний 
потенціал. Українські вироб-
ники були відомі в усьому світі 
своїми розробками у сфері 
ракетобудування, оборонно-
промислового комплексу, при-
ладобудування, виробництва 
хімічної продукції, тощо.

Формування нової країни обу-
мовило фундаментальні зміни 
у виробничій структурі промис-
ловості з орієнтацією на товари 
експортного спрямування та ма-
сового споживання. І, відповідно, 
катастрофічним зменшенням 
інвестицій у високотехнологічні 
сфери економіки, що забез-
печували її функціонування в 
рамках поточного економічного 
укладу.

Наслідком хронічного недофі-
нансування високотехнологічних 
розробок як у державному, так і у 
приватному секторах економіки 
стало відставання країни практич-
но в усіх сферах. Як виявилося, в 
умовах відсутності чіткої позиції 
держави щодо перспективних 
напрямків розвитку економіки 
ані держава, ані приватний ка-
пітал не в змозі на належному 

• сприятливий діловий клімат 
для ведення чесного бізнесу

• рівне ставлення до всіх форм 
власності (приватна, кооператив-
на, державна, змішана, іноземні 
спільні підприємства)

• активна роль держави в про-
мисловій реструктуризації

• інвестування в людський ка-
пітал

• макроекономічна стабілі-
зація

• прагматична промислова 
політика, спрямована на поси-
лення конкурентоспроможності 
національної економіки

• сільськогосподарська політи-
ка, спрямована на захист вітчиз-
няного сільськогосподарського 
ринку і консолідацію селянських 
господарств

• пріоритетність асиметричних 
відносин з ЄС, з перспективою 
відновлення втрачених східних 
ринків та посилення національ-
них позицій в країнах, що розви-
ваються

• гармонізація соціальних та 
інвестиційних пріоритетів у бю-
джетних витратах

• збалансованість державних 
фінансів за рахунок більш швид-
кого зростання доходів на проти-
вагу скороченню витрат

• поступове втягування «сірої» 
економіки в офіційний обіг

• сприяння припливу приват-
ного іноземного капіталу в на-
ціональну економіку.

Конкурентоспроможна мо-
дель управління сталим розви-
тком не повинна зводитися до 
технократичного виконання ба-
зових вимог щодо «запуску» ме-

рівні підтримувати і розвивати 
виробництво, що потребує сут-
тєвих інвестицій у довгостроковій 
перспективі.

Подальше збереження такої 
ситуації матиме своїми наслід-
ками зниження доданої вартості, 
що виробляється економікою 
країни, і, відповідно, зниження 
доходів країни в широкому ро-
зумінні. Крім того, технологічне 
відставання обумовлює зниження 
рівня економічної безпеки дер-
жави, як результат – підвищення 
залежності від імпорту технологій 
і приладів заради відновлення 
найнеобхіднішого обладнання 
та інфраструктури. Така си-
туація несе загрозу сповзання 
функціонування економіки в бік 
нижчого технологічного укладу 
на тлі значних технологічних удо-
сконалень країн, колишніх конку-
рентів України у сфері високих 
технологій.

Шляхи подолання ситуації, що 
склалася, тісно асоціюються з 
підвищенням ролі держави у від-
новленні стратегічно важливих 
напрямків фундаментальних та 
прикладних досліджень, а також 
в імплементації їхніх результатів 
у промисловості. Адже велика 
кількість інноваційних проривів у 
світовій практиці пов’язана із за-
лученням держави до реалізації 
різноманітних проектів.

Для збереження індустріально-
го та технологічного потенціалів 
україни необхідною є розроб-
ка довгострокової програми 
відновлення індустріального 
потенціалу (далі – Програма ін-
дустріального відновлення), що 
має стати основною метою роз-
витку економіки країни і знайти 

Державне 
втручання не 
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спотворювати 
економічні закони, 
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своє відображення у проведенні 
відповідної державної політики.

Враховуючи світовий досвід, 
пов’язаний з нарощенням про-
мислового потенціалу країни, 
Програма індустріального від-
новлення має включати як певні 
тимчасові заходи, метою яких 
є надання імпульсу для початку 
необхідних змін, так і перманент-
ні заходи, що мають постійно 
підтримувати розвиток країни у 
заданому напрямку.

1.3. Інструменти 
державної політики, 
спрямовані на відновлення 
індустріального 
потенціалу країни
Орієнтація на відновлення ви-

робничого потенціалу країни 
має включати реалізацію низки 
заходів та інструментів, що охо-
плюють всі основні напрямки 
державної політики.

На першому етапі держава 
має розробити та запропонувати 
механізм залучення до промис-
лового відновлення наявних у її 
розпорядженні виробничих по-
тужностей та наукових установ, а 
також запропонувати у форматі 
державно-приватного партнер-
ства долучення приватних підпри-
ємств, що можуть бути інтегровані 
до виробничих ланцюгів.

Такий механізм промислового 
відновлення має передбачати мак-
симальне залучення українських 
підприємств до виготовлення то-
варів, матеріалів, сировини та об-
ладнання з метою максимального 
охоплення українських виробників.

Для сприяння відновленню інду-
стріального потенціалу в країні 

теріалів, що потенційно можуть 
бути вироблені в Україні;

• проведення інвентаризації 
державних підприємств, що здій-
снюють свою діяльність на заса-
дах самофінансування (з метою 
виявлення найбільш перспектив-
них та конкурентоспроможних), 
залучення їх до Програми інду-
стріального відновлення;

• виділення перспективних 
стратегічних напрямків розвитку 
промисловості країни, що по-
требують державного втручання. 
Серед них слід розглядати сфе-
ри, де є потужна науково-техніч-
на база та наявність перспектив 
на внутрішніх та зовнішні ринках. 
До них можна віднести: авіа-
будування, створення космічних 
апаратів, розробку нових видів 
озброєння, розробку облад-
нання для енергетичної галузі (в 
першу чергу, для атомних елек-
тростанцій, виробництва теплової 
та «зеленої» енергії) тощо;

• сприяння взаємодії наукових 
установ та виробничих підпри-
ємств з метою впровадження у 
серійне виробництво результатів 
науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт;

• створення декількох виробни-
чих холдингів, до тісної співпраці 
з якими можуть долучатися при-
ватні підприємства. Результатом 
побудови вертикально-інтегрова-
ної промислової організації має 
стати підвищення ефективності 
та посилення позицій на ринках.

у сфері підтримки інноваційної 
діяльності – це заходи, спрямовані 
на підтримку розвитку та впрова-
дження перспективних технологій 
у виробничих процесах та запо-
чаткування бізнесу, зокрема:

необхідною є реалізація низки 
першочергових та довгостро-
кових заходів. Тимчасові заходи 
необхідні для надання первин-
ного поштовху до відновлення 
промислового потенціалу в умо-
вах поточної структурної кризи 
і передбачають використання 
економічних інструментів, що 
будуть підтримуватися держа-
вою упродовж 3 5 років. Участь 
держави в цих процесах має 
сприяти пожвавленню ринкових 
процесів, але в жодному разі не 
підміняти їх.

Разом з тим, взаємодія між 
державою та суб’єктами госпо-
дарювання, в тому числі всі види 
державної підтримки підпри-
ємств, має ґрунтуватися на таких 
принципах: прозорість і цільове 
використання державних коштів 
або інших переваг, що надає 
держава; моніторинг, підзвітність 
і контроль з боку держави; захист 
конкуренції.

Першочергові та тимчасові 
заходи щодо відновлення вироб-
ничого потенціалу країни.

у сфері управління державни-
ми виробничими активами – це 
заходи, спрямовані на підви-
щення ефективності функціо-
нування державних підприємств 
та установ, зокрема:

• інвентаризація виробничих 
потужностей України з метою 
виявлення можливостей для по-
будови виробничих ланцюгів 
у державі та поза її межами. 
Метою цього заходу є виявлення 
елементів, яких не вистачає в різ-
номанітних сферах економіки, 
для виробництва товарів з більш 
високою доданою вартістю або 
для мінімізації імпорту певних ма-

• створення за підтримки дер-
жави інноваційно-технологічних 
центрів для розвитку start-ups в 
Україні для активізації інноваційної 
діяльності малих та середніх під-
приємств;

• запуск технологічних парків, 
ціллю яких є синергія стартапів в 
різноманітних наукових напрям-
ках заради отримання більш 
комплексних та складних інно-
ваційних продуктів;

• стимулювання науково-до-
слідної діяльності та впрова-
дження її результатів у виробничі 
процеси.

у сфері функціонування інсти-
туцій законодавчої та виконавчої 
влади – це заходи, спрямовані 
на забезпечення інституційної 
підтримки реалізації Програми 
індустріального відновлення, 
зокрема:

• запровадження компонента 
розвитку державного бюджету, 
ресурси якого будуть викорис-
товуватися виключно на розвиток 
виробничого комплексу та його 
інфраструктури;

• закріплення за Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі 
України функції координатора 
реалізації Програми індустріаль-
ного відновлення;

• створення в структурі цен-
тральних органів виконавчої влади 
та обласних державних адмі-
ністрацій підрозділів, що відпо-
відають за реалізацію Програми 
індустріального відновлення.

у монетарній сфері – це захо-
ди, що сприяли б спрямуванню 
грошової ліквідності на цілі, пе-
редбачені Програмою індустрі-
ального відновлення, за умови 
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забезпечення макроекономічної 
рівноваги, зокрема:

• фондування НБУ банків, за-
лучених до реалізації Програми 
індустріального відновлення на 
пільгових умовах (використання 
фондованих ресурсів на умовах 
суворої звітності);

• збільшення рівня обов’язкових 
резервів для споживчих кредитів та 
зменшення для кредитів «розвитку» 
з метою переорієнтації фінансо-
вих ресурсів комерційних банків;

• надання державним банкам 
фінансових ресурсів для фі-
нансування перекриття «вузьких 
місць», які будуть виявлені в ході 
реалізації Програми індустріаль-
ного відновлення (використання 
фондованих ресурсів на умовах 
суворої звітності);

• використання спеціальних 
державних облігацій для стери-
лізації зайвої гривневої маси на 
випадок підвищення пропозиції на 
міжбанківському валютному ринку 
(такі облігації мають бути прирівняні 
до активів з найвищою ліквідністю);

• підтримка з боку НБУ від-
криття комерційними банками 
ліній «овердрафт» на пільгових 
умовах для підприємств – учас-
ників Програми індустріального 
відновлення (використання фон-
дованих ресурсів на умовах 
суворої звітності);

• підтримка з боку НБУ емісії 
корпоративних облігацій най-
більш перспективних підпри-
ємств, залучених до Програми 
індустріального відновлення.

у фіскальній сфері – це за-
ходи, спрямовані на зниження 
фіскального тиску на підпри-
ємства і організації, які долучені 

функціонування такої організації 
є мінімізація можливостей ма-
ніпуляції із закупівельними ціна-
ми, асортиментом закупівель, 
зниження фінансового тиску на 
міжбанківський валютний ринок).

у сфері науки і освіти – це за-
ходи, спрямовані на максималь-
не залучення трудових ресурсів 
до реалізації Програми індустрі-
ального відновлення, зокрема:

• орієнтація наукових розробок, 
що проводяться науковими інсти-
тутами (та в рамках вищих закла-
дів освіти), на потреби Програми 
індустріального відновлення;

• формування державного за-
мовлення на підготовку кадрів у 
вищих та спеціальних навчальних 
закладах для потреби Програми 
індустріального відновлення;

• формування програм та 
державного замовлення для 
перекваліфікації кадрів з метою 
адаптації до потреб Програми 
індустріального відновлення.

у сфері співпраці з міжнарод-
ними/іноземними організаціями 
та установами – це заходи, 
спрямовані на максимальне за-
лучення зовнішніх суб’єктів до 
реалізації Програми індустріаль-
ного відновлення, зокрема:

• формування технічного за-
вдання та іншої необхідної до-
кументації з метою залучення 
фінансування для розвитку інф-
раструктурних проектів від ЄБРР, 
Світового банку та ін.;

• формування проектів (у та-
ких сферах, як АПК, енергетика, 
виробництво товарів народного 
споживання, інфраструктурні 
проекти), що можуть бути при-
вабливими для реалізації на 

до Програми індустріального 
відновлення, зокрема:

• запровадження зниження рівня 
оподаткування корпоративного 
податку для всіх приватних підпри-
ємств, що беруть участь у Програмі 
індустріального відновлення;

• запровадження змін до по-
даткового законодавства з метою 
підтримки інноваційних капіталь-
них інвестицій (зокрема, довго-
строкових податкових канікул для 
підприємств, що створюють ви-
сокотехнологічне виробництво);

• надання державних гарантій за 
облігаціями, які можуть бути еміто-
вані підприємствами-учасниками 
Програми індустріального віднов-
лення (на умовах суворої звітності 
використання залучених ресурсів);

• запровадження пришвидше-
них норм амортизації для учас-
ників Програми індустріального 
відновлення;

• запровадження податкових 
пільг для комерційних банків, що 
беруть участь у Програмі інду-
стріального відновлення.

у сфері державних закупівель 
– це заходи, спрямовані на підви-
щення ефективності використання 
державних коштів та коштів дер-
жавних підприємств, зокрема:

• обмеження на закупівлі за 
рахунок державних коштів або 
коштів державних підприємств 
імпортних товарів, обладнання, 
послуг, якщо в Україні виробляють-
ся близькі аналоги та замінники;

• запровадження державного 
інституту, який буде реалізову-
вати заявки із закупівлі товарів, 
обладнання, послуг за рахунок 
державних коштів або коштів 
державних підприємств. (Метою 

партнерських засадах з іно-
земними підприємствами та 
організаціями.

До довгострокових заходів, 
спрямованих на постійну під-
тримку реалізації Програми 
індустріального відновлення, слід 
віднести заходи економічної по-
літики, цілями якої мають стати:

• підвищення інвестиційної при-
вабливості економіки, зокрема 
сфер, що мають дати позитив-
ний ефект на міжгалузевій основі 
(розвиток інфраструктури, інно-
ваційно-орієнтовані напрямки 
економіки);

• нарощення та реалізація кон-
курентних переваг та потенціалу 
найбільш перспективних секторів 
економіки;

• створення економічних клас-
терів на регіональному рівні з ме-
тою максимально ефективного 
використання наявних виробни-
чих потужностей;

• зниження негативного сальдо 
платіжного балансу заради зни-
ження загального рівня фінансо-
вих ризиків країни.

Для вирішення цих завдань 
необхідною є постійна підтримка 
таких заходів:

• дерегуляція економічної діяль-
ності та спрощення податкової 
системи, що передбачає чітке 
визначення меж регулятивного 
впливу з боку держави. Державне 
втручання має поширюватися 
на сфери, що не можуть бути 
реалізовані ринковими силами в 
умовах визначеності стратегічних 
напрямків розвитку країни. Серед 
основних функцій, що залишають-
ся за державою, є: підтримання 
стабільності в економіці, матері-
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альна підтримка певних груп на-
селення, забезпечення безпеки 
функціонування держави в різних 
вимірах, перманентна діяльність, 
спрямована на підтримку розвитку 
держави в усіх його проявах;

• демонополізація окремих 
сфер економіки. Антимоно-
польна політика держави потре-
бує змін через наявність високого 
рівня монополізації таких сфер 
економіки України як енергетика, 
внутрішні авіаперевезення, збері-
гання с/г продукції, фіксований 
та мобільний зв’язок. Не виріше-
ною залишається низка питань, 
пов’язаних з функціонуванням 
природних монополій, тощо;

• орієнтація на виробництво 
товарів з високою доданою вар-
тістю. Світовий досвід реіндустрі-
алізації свідчить про важливість 
поступального розвитку від більш 
простих форм виробництва 
до більш складних. При цьому 
ускладнення виробництва, що 
включає нарощення доданої 
вартості в структурі вартості 
продукції, пов’язане з суттєвими 
капіталовкладеннями та про-
веденням державної політики, 
спрямованої на відновлення ін-
дустріального потенціалу;

• удосконалення функціону-
вання системи освіти до потреб 
ринку праці. Відновлення еко-
номіки має супроводжуватись 
чітким усвідомленням необхідної 
структури та рівня кваліфікації, 
яких потребує країна. Постійний 
моніторинг та формування дер-
жавного замовлення на підготовку 
спеціалістів мають бути зорієн-
товані на державні потреби, ви-
ходячи з визначених стратегічних 
напрямків державної політики;

2. національний план маршалла: регіональний вимір• підтримка експорту. У під-
ходах щодо підтримки експорту 
мають домінувати концепції, що 
передбачають сприяння підви-
щенню конкурентоспроможнос-
ті товарів, вироблених всередині 
країни. У зв’язку з цим, першо-
черговою є підтримка високо-
технологічних виробництв, що 
можуть мати перспективи на зо-
внішніх ринках, а також сприяти 
імпортозаміщенню;

• сприяння фінансуванню ви-
робничих фондів. Для реалізації 
цього заходу держава може 
одночасно використовувати 
декілька інструментів. Це пошук 
ресурсів у співпраці з міжна-
родними банками та організа-
ціями, зокрема, такими як ЄБРР, 
Міжнародна фінансова корпо-
рація та ін. Крім того, держава 
може виступати гарантом за 
кредитами, залучення яких пе-
редбачає нарощення вироб-
ничої активності і додаткових 
грошових надходжень у май-
бутньому. Такий підхід мінімізує 
ризики держави, пов’язані з на-
рощенням державного боргу, та 
відкриває можливості отримання 
кредитів на привабливих умовах;

• запровадження державного 
інституту, який буде займатися 
питаннями залучення приватних 
коштів для фінансування або 
співфінансування високотехно-
логічних проектів.

В процесі реалізації Програми 
індустріального відновлення дер-
жава має регулярно переглядати 
інструменти впровадження такої 
політики з метою відмови від не-
ефективних та розробки нових, 
адекватних ситуації, що скла-
дається.

2.1. Перешкоди на шляху 
перетворення українських 
регіонів на території 
розвитку
Протягом останніх років спо-

стерігалися негативні тенденції 
в економічній та інвестиційній 
активності регіонів – зниження 
інвестиційної привабливості та 
відтік капіталу (значне падіння 
обсягів освоєних капітальних та 
прямих іноземних інвестицій в 
більшості регіонів), поглиблення 
регіональних диспропорцій в 
інвестуванні, скорочення обсягів 
зовнішньої торгівлі товарами та 
послугами регіонів, погіршення 
показників діяльності традицій-
них галузей та основних сис-
темоутворюючих підприємств 
тощо.

На сьогодні можна виділити 
кілька важливих факторів, що 
стримують соціально-економіч-
ний розвиток регіонів. В першу 
чергу на регіональний розвиток 
здійснюють негативний вплив 
фактори загальнонаціонального 
характеру, що є актуальними 
для усіх регіонів: макроеконо-
мічна нестабільність, що знижує 
загальну інвестиційну привабли-
вість країни, високі корупційні 
ризики для інвесторів та неза-
хищеність прав власників, від-
сутність ефективних судової та 
правоохоронної систем, склад-
ність процедур ведення бізнесу, 
тощо. Вирішення цих проблем є 
передумовою для економічного 
зростання та регіонального роз-
витку в Україні.

Інша важлива проблема, 
що гальмує регіональний роз-

виток на даний час – невизна-
ченість подальших перспектив 
щодо реформ, спрямованих 
на децентралізацію в Україні. 
Залишається невирішеним 
питання чіткого розмежування 
повноважень між представниць-
кою та виконавчою владою на 
місцях. Так, наразі, не прийняті 
відповідні зміни до Конституції 
України, тому незрозуміло, які 
будуть повноваження місцевих 
рад, як формуватимуться їхні ви-
конавчі комітети, і хто признача-
тиме представників державної 
влади на місцях, не врегульовані 
питання адміністративно-тери-
торіального устрою. Відсутність 
ч і ткого розподілу повнова-
жень зумовлює втручання в 
діяльність органів місцевого 
самоврядування представників 
виконавчої влади, конкуренцію 
компетенцій в сфері освіти, 
охорони здоров’я, соціального 
захисту тощо. Також, до утво-
рення виконавчих органів місце-
вого самоврядування, не можна 
говорити про справжню само-
стійність бюджетів місцевого 
самоврядування, оскільки весь 
процес формування та затвер-
дження знаходиться під контр-
олем райдержадміністрацій.

На сьогодні на регіонально-
му рівні можна виділити де-
кілька основних проблем для 
підвищення конкурентоспро-
можності регіонів та залучення 
інвестицій:

• Інституційні та фінансові мож-
ливості місцевої влади залучати 
інвестиції все ще є недостатніми. 
Зокрема, місцеві бюджети все 
ще мають обмежені можливості 
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щодо ефективного використання 
коштів та ефективного управління 
делегованими послугами (в т.ч. 
через відсутність секторальних 
та бюджетних реформ). У міс-
цевих бюджетах недостатньо 
фінансових ресурсів для участі у 
схемах спільного фінансування 
(основна частина витрачається 
на споживання), що обмеж-
ує можливості для проведення 
капітальних інвестицій, участі в 
проектах державно-приватного 
партнерства тощо. Крім того, 
землекористування і землево-
лодіння поза межами населених 
пунктів знаходяться в компетенції 
представників центру. Місцеві 
громади, як і раніше, позбавлені 
права ними розпоряджатися. 
Також обмеженими є можли-
вості українських областей, які 
долучені до функціонування єв-
рорегіонів, залучати інвестиції для 
реалізації спільних для єврорегі-
онів проектів.

• Наявність значних адміністра-
тивно-бюрократичних перешкод, 
що відчувають іноземні та вітчизня-
ні інвестори на місцях. Основна 
причина – обмеженість реальних 
повноважень щодо регулювання 
економічної та інвестиційної ді-
яльності та відсутність механізмів 
фінансового забезпечення регіо-
нів знижує зацікавленість органів 
місцевої влади у формуванні 
сприятливого інвестиційного клі-
мату та розширенні економічної 
активності у регіоні.

• Недостатність та низька 
ефективність капітальних видатків 
на місцевому рівні – хронічне не-
виконання капітальних проектів, 
недофінансування та затримки 
із фінансуванням капітальних 
проектів через значну залежність 

2.2. роль місцевих органів 
влади у стратегуванні 
розвитку та залученні 
інвестицій
Національний план Маршалла 

для України обов’язково повинен 
передбачати акцентування на 
регіональному вимірі. Розвиток міс-
цевого самоврядування і розши-
рення повноважень територіальних 
громад є наріжним каменем га-
рантування безпеки, економічного 
зростання і соціальної стабільності 
єдиної України. На регіональному 
та місцевому рівнях існує більше 
можливостей для заохочення бізне-
су та залучення інвестицій: прості-
ше та швидше створити необхідні 
умови для запуску бізнес-процесів, 
налагодити контакти та встановити 
партнерські відносини з інвесто-
рами, виконати пілотні інвестиційні 
проекти тощо.

Посилення суб’єктності місце-
вої влади передбачає прийняття 
основних стратегічних рішень 
щодо соціально-економічного 
розвитку регіонів не через Київ, 
а на місцях. Оновлені «правила 
гри» для місцевої влади та вза-
ємодії бізнесу повинні передба-
чати такі основні напрямки:

• Забезпечення першочергової 
ролі місцевої влади у форму-
ванні стратегії регіонального 
розвитку та надання їй достат-
ньої кількості інструментів для 
реалізації цієї стратегії. Місцеві 
громади тільки тоді отримають 
реальну самостійність і тільки 
тоді зможуть бути відповідальни-
ми за ситуацію на місцях, коли 
одержать право самостійно 
планувати свій розвиток і мати-
муть для цього відповідні ресурси 
і механізми. Місцеві ради повинні 

від центру, відсутність систем-
ної бази для відбору проектів і 
можливість політичного тиску, 
невідповідність стратегічним 
пріоритетам розвитку регіонів. 
Як наслідок – марнування та 
непродуктивне витрачання бю-
джетних коштів для капітального 
інвестування на місцях, низький 
рівень розвитку регіональної інф-
раструктури.

• Низький рівень розвитку дер-
жавно-приватного партнерства 
на місцях, що стримує реаліза-
цію важливих інфраструктурних 
проектів. Його впровадженню та 
розвитку в Україні перешкоджає 
відсутність/недосконалість від-
повідної нормативно-правової 
бази – розроблених фінансових 
та інших правових механізмів для 
різних схем співпраці приватних 
і державних/комунальних струк-
тур на місцевому рівні.

• Недостатній розвиток інф-
раструктури з питань залучення 
інвестицій на місцевому рівні. 
Адміністративна, експертна 
спроможність місцевої влади 
залучати інвестиції лишається 
низькою. Наприклад, інвестиційні 
проекти, які розробляються регі-
ональними та місцевими орга-
нами влади, часто знаходяться 
на стадії ідеї, їх оформлення не 
відповідає міжнародним стан-
дартам та вимогам.

• Наростання ризиків подаль-
шого поглиблення диспропорцій 
регіонального розвитку та посла-
блення міжрегіональних зв’язків, 
що особливо актуально в умовах 
затяжної політичної та економічної 
кризи.

отримати реальну можливість 
щодо ухвалення місцевого бю-
джету, стратегії регіонального 
розвитку, інших документів щодо 
планів розвитку регіонів, готувати 
проекти цих документів та відпо-
відати перед місцевими радами 
та громадами.

• Забезпечення стратегічного 
планування та прийняття серед-
ньо- і довгострокових програм 
розвитку територій. Для цього 
треба створити правову базу, за-
безпечити співпрацю місцевого 
самоврядування, уряду, при-
ватних інвесторів. Гармонізувати 
процеси формування місцевих 
бюджетів із регіональними ін-
вестиційними пріоритетами та 
національними стратегічними 
завданнями.

• розширення фінансової бази 
місцевого самоврядування та 
відповідність повноважень міс-
цевої влади ресурсам, що є 
у розпорядженні органів міс-
цевого самоврядування. Усі 
основні сфери життєдіяльності 
територіальних громад мають 
перебувати у сфері відповідаль-
ності органів місцевого само-
врядування. У тому числі, питання 
соціальної і соціокультурної по-
літики, підтримки правопорядку, 
розвитку територій. При цьому 
на центральному рівні повинні за-
лишатись функції забезпечення 
національної безпеки і оборони, 
реалізації зовнішньої політики.

• Збільшення ролі та макси-
мальне розширення повноважень 
місцевої влади та розроблення 
відповідних правових механізмів 
щодо створення умов ведення 
бізнесу, а також залучення та 
управління інвестиціями, а саме 
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щодо: створення умов для залучен-
ня інвестицій (інвестиційний клімат), 
усунення адміністративних та інших 
перешкод для інвестування, супро-
водження інвестиційних проектів на 
місцях, спільного інвестування та 
участі у проектах державно-при-
ватного партнерства тощо.

• розширення можливостей 
для демократії участі – надати 
місцевим громадам права 
щодо демократії участі. Люди 
повинні отримати право голосу 
щодо вирішення питань організа-
ції базових послуг у своєму селі, 
селищі, місті.

• Збільшення інституційних та 
фінансових ресурсів місцевої 
влади для управління інвестиці-
ями у рамках відповідних тери-
торій. Збільшення фінансових 
ресурсів місцевої влади в процесі 
бюджетної децентралізації збіль-
шує «капіталоємність» місцевих 
бюджетів і таким чином розши-
рює можливості та доступ органів 
місцевого самоврядування до 
залучення інвестиційних та кре-
дитних ресурсів для регіонального 
розвитку, до участі у проектах 
спільного фінансування.

• Посилення координації 
функцій центральної та регіо-
нальної влади для більш ефектив-
ного управління інвестиційними 
ресурсами на національному 
та регіональному рівнях.

• Посилення участі та мож-
ливостей органів місцевого 
самоврядування у програмах 
транскордонного та регіональ-
ного співробітництва з країна-
ми Єс. На це робиться акцент 
в Угоді про Асоціацію України з 
ЄС, що свідчить про можливості 
використання транскордонного 

• удосконалення процесу роз-
робки та реалізації стратегій для 
регіонів з метою забезпечення 
довгострокового планування та 
можливості коригування, орієн-
тації на потреби інвесторів, по-
треби та прагнення конкретних 
регіонів; більш активне залучення 
громадськості до розроблення 
стратегії тощо.

• розширення права місцевих 
рад із землекористування пе-
редати місцевим радам право 
управляти землекористуванням 
на відповідних територіях, у тому 
числі за межами населених 
пунктів, за винятком територій, 
відведених під стратегічні об’єкти 
національного значення, заповід-
ники тощо. Зараз місцеві ради 
мають право визначати земле-
користування тільки у межах на-
селених пунктів.

• розвиток муніципальної/
комунальної економіки – в умо-
вах глибокої кризи української 
економіки однією з рушійних 
сил відновлення може стати роз-
виток комунальної економіки. 
Місцеве самоврядування пови-
нно стати активним суб’єктом 
економічної політики. У цьому 
контексті треба конструктивно 
використовувати європейський 
досвід та адаптувати найбільш 
ефективні механізми розвитку 
місцевих громад до українських 
реалій (див. Розділ 3).

• розвиток транскордонної 
співпраці муніципалітетів україни 
і країн Єс та надання місцевій 
владі додаткових повноважень 
щодо питань транскордонно-
го співробітництва: ініціювання 
спільних проектів, пошуку парт-
нерів та вибір формату співпраці, 

співробітництва як каталізатора 
процесів європейської інтегра-
ції України. Для цього необхідно 
передбачити створення інститу-
ційних можливостей заснування 
та розвитку різних форм тран-
скордонного співробітництва, 
що підтримуються Євросоюзом. 
Насамперед, мова йде про 
єврорегіони та європейські 
угруповання територіального 
співробітництва (ЄУТС). У фор-
маті єврорегіонів місцева влада 
повинна отримати додаткові 
можливості залучати інвестиції, 
зокрема, для реалізації спільних 
для єврорегіону проектів.

• Посилення ролі місцевих бю-
джетів у здійсненні інвестицій в 
інфраструктуру регіонів – збіль-
шення видатків органів місцевого 
самоврядування у капітальні 
інвестиції в основні фонди, в т.ч. 
у житлово-комунальний сектор 
(системи опалення, водопоста-
чання та водовідведення), охоро-
ну здоров’я та освіту, транспорт 
(дороги), сільське господарство.

• розвиток міжрегіональної 
співпраці та участі різних ре-
гіонів у спільних проектах з 
метою посилення відносин між 
поділеними та ізольованими 
територіальними громадами в 
т.ч. через вирішення спільних для 
регіонів проблем, формування 
транспортної, комунікаційної, 
інформаційної інфраструктури.

2.3. Інструменти нової 
політики економічного 
розвитку регіонів та 
залучення інвестицій
Основні механізми та інстру-

менти нової політики регіональ-
ного розвитку включають:

участі у спільному інвестуванні 
проектів тощо. Реалізація таких 
проектів на місцях дозволить ство-
рити позитивні приклади співпраці, 
поглибити ланцюжки кооперації з 
європейськими партнерами, 
швидше адаптувати місцевий біз-
нес до європейських стандартів 
та закріпитися на європейському 
ринку. Значний потенціал для 
розвитку закладений у проектах 
транскордонної співпраці укра-
їнських та польських територій, 
зокрема в єврорегіоні «Карпати» 
й у програмах транскордонного 
співробітництва України, Польщі 
та Білорусі. Корисним може бути 
також вивчення та впровадження 
європейського досвіду щодо 
створення транскордонних ін-
дустріальних парків, метою яких 
є стимулювання використання 
новітніх технологій, створення ро-
бочих місць, розширення ринків 
збуту тощо4.

• Підвищення ефективності ви-
користання таких інструментів 
як Державний фонд регіональ-
ного розвитку, державні замов-
лення, інвестиційні субвенції для 
стимулювання капітального інвес-
тування на місцях. Спрямування 
діяльності Державного фонду 
регіонального розвитку в першу 
чергу на запуск та фінансування 
стратегічних регіональних капі-
тальних проектів. Пріоритетом 
Фонду повинна стати підтримка 
інтегрованих програм та інфра-
структурних проектів, що можуть 
стати каталізаторами розвитку 
на місцях.

• Запровадження гнучких ін-
новаційних форм і механізмів 

4	 Економіка	 регіонів	 у	 2015	 році:	 нові	
реалії	і	можливості	в	умовах	започаткованих	
реформ	–	К.:	НІСД,	2015.	–	92	с.
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3. розвиток комунальної економіки

стимулювання та підтримки 
розвитку малого та середнього 
бізнесу (з використанням євро-
пейського досвіду, в т.ч. надання 
венчурного або початкового ка-
піталу, грантів та позик) для сти-
мулювання місцевої економічної 
ініціативи, в тому числі через 
залучення коштів міжнародної 
технічної допомоги, грантів міжна-
родних організацій, використання 
механізму кластеризації тощо.

• розвиток туризму з метою 
стимулювання економічного і 
соціального розвитку регіонів та 
наповнення місцевих бюджетів, 
в т.ч.: прийняття відповідного за-
конодавства та створення нор-
мативної бази, що врегульовує 
питання стандартизації та сер-
тифікації робіт і послуг у турис-
тичному бізнесі, удосконалення 
податкової політики тощо.

• Проведення підготовки та 
тренінгів керівного і кадрового 
складу органів місцевого само-
врядування з метою посилення 
спроможності та якості вряду-
вання місцевих і регіональних 
громад та влад. Потрібні на-

вчальні програми для посадових 
осіб місцевого самоврядуван-
ня, депутатів місцевих рад та 
державних службовців з питань 
децентралізації фінансової сис-
теми, зміцнення матеріальної 
та фінансової основ місцевого 
самоврядування, участі в донор-
ських проектах.

• Більш активне задіяння по-
тенціалу місцевого самовряду-
вання та громадськості шляхом 
максимального залучення жи-
телів територіальних громад до 
прийняття управлінських рішень; 
забезпечення відкритості та 
підзвітності органів місцевого 
самоврядування; розроблення 
механізмів контролю за якістю 
надання населенню адміні-
стративних, соціальних та інших 
законодавчо визначених послуг 
тощо.

• удосконалення норматив-
ного забезпечення фінансових 
та організаційних механізмів 
державно-приватного парт-
нерства з метою розширеного 
впровадження на місцевому та 
регіональному рівнях.

• розвиток комунальної енер-
гетики передбачає створення 
комунальних енергокомпаній 
із зовнішніми інвестиціями, які 
будуть працювати на основі від-
новлюваних джерел енергії або 
тих, які є в достатку в конкретно-
му регіоні (горючі сланці, торф, 
деревина та ін). Підсумком ре-
алізації подібних проектів може 
стати оновлення енерго- і тепло-
генеруючих виробничих фондів, 
зменшення залежності від до-
рогої імпортної сировини, поліп-
шення якості і гарантії доступності 
послуг ЖКГ;

• створення комунальних фон-
дів спільного інвестування в ре-
конструкцію житлового фонду за 
участю мешканців та місцевого 
бізнесу. Створення таких фондів 
може ініціювати місцева влада, 
а їхнє фінансування може про-
водитися за рахунок інвестиційної 
складової місцевих бюджетів, 
внесків мешканців, а також міс-
цевого бізнесу. З таких фондів 
буде фінансуватися ремонт і 
утеплення будинків, прокладання 
нових інженерних мереж і т.д.;

• запуск формату «муні-
ципально-приватного парт-
нерства» ,  яке дозволяє без 
приватизації майна (яке пере-
буває в комунальній власності) 
залучати приватних партнерів до 
його модернізації, створення та 
управління. Цей інструмент до-
зволить підвищити ефективність 
управління, залучити інвестиції, 
впровадити інноваційні рішення, 
розподілити підприємницькі та 
інвестиційні ризики між партне-
рами.

Прикладом такого партнерства 
може бути споруда комунальних 

Муніципальні 
банки будуть 
сприяти 
формуванню 
каналів залучення 
зовнішнього 
фінансування 
з метою 
отримання більш 
дешевих коштів 
від іноземних 
фінансових 
установ та 
міжнародних 
організацій;

В умовах гострої необхідності 
надання імпульсу розвитку ко-
мунальної економіки набуває 
актуальності використання інстру-
ментів, які надають місцевому 
самоврядуванню можливості для 
спільного фінансування проектів 
місцевого розвитку з місцевою 
бізнес-спільнотою, з приватними і 
громадськими ініціативами. Крім 
того, ці інструменти дозволяють 
стимулювати ті сектори економік 

міст і сіл, які є найбільш пріори-
тетними для вирішення завдань 
розвитку конкретних територій.

Важливою умовою запуску му-
ніципальних економік є політика 
децентралізації, яка передбачає 
розширення повноважень орга-
нів місцевого самоврядування, 
підвищення їхньої суб’єктності 
та зміцнення фінансової спро-
можності.

Створення муніципальних під-
приємств з максимально відкри-
тою і підконтрольною громадам 
діяльністю поверне довіру гро-
мадян і дозволить мобілізувати і 
спрямувати кошти внутрішніх ін-
весторів на загальні потреби гро-
мади. В свою чергу, це призведе 
до реабілітації фінансово-бан-
ківського сектора, розморожу-
вання кредитування, залучення 
інвестицій і створення робочих 
місць. Це стане стимулом для 
економічного розвитку міст і сіл, 
з урахуванням особливостей 
кожної конкретної території. 
Більш того, необхідність забезпе-
чення продовольчої, екологічної 
та енергетичної безпеки, а також 
фінансування проектів розвитку 
на місцях – все це об’єктивно 
ставить завдання розробки і впро-
вадження нових підходів до розви-
тку комунальної, муніципальної 
економіки.

Розвитку комунальної економі-
ки сприятимуть наступні інстру-
менти:

• створення муніципальних 
банків як фінансового інстру-
менту підтримки комунальної 
економіки. Муніципальні бан-
ки зможуть обслуговувати ра-
хунки місцевих підприємств, 
акумулювати гроші суб’єктів му-
ніципальної економіки з метою 
фінансування інфраструктурних 
проектів, в тому числі надання 
довгострокового фінансування. 
Крім того, муніципальні банки 
будуть сприяти формуванню 
каналів залучення зовнішнього 
фінансування з метою отри-
мання більш дешевих коштів від 
іноземних фінансових установ та 
міжнародних організацій;

Розроблення 
механізмів 

контролю за 
якістю надання 

населенню 
адміністративних, 

соціальних та 
інших законодавчо 
визначених послуг 

тощо.
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платних доріг між населеними 
пунктами, а також розвиток 
муніципальних транспортних 
компаній (для забезпечення тран-
спортним сполученням найбільш 
віддалених територій);

• розвиток комунальних ме-
дичних установ, що буде набу-
вати все більшої актуальності в 
умовах скорочення державного 
фінансування об’єктів сфери 
охорони здоров’я. Підтримка ді-
яльності комунальних медичних 
установ повинна бути спрямо-
вана на реалізацію двох завдань. 
По-перше, збільшення доступу 
місцевих жителів до отримання 
більш широкого переліку сучас-
них медичних послуг. По-друге, 
поліпшення якості послуг, що 
вже надаються на місцях. Як при-
клад, приватний інвестор може 
закупити медичне обладнання, 
а місцева влада може перед-
бачити спільне фінансування 
даного проекту або, наприклад, 

Додаток. 

Огляд успішних прикладів проведення реіндустріалізації
таблиця. Досвід індустріального відновлення економік деяких країн. Основні інструменти.

надання медичному закладу пільг 
з оренди приміщення;

• створення мережі продукто-
вих кооперативів, через які будуть 
реалізовуватися в тому числі со-
ціальні продовольчі товари. Такі 
кооперативи виконуватимуть два 
важливих завдання: вони будуть 
являти собою ринок збуту для 
продукції місцевих фермерів і 
фермерських господарств, а 
місцеві жителі отримають мож-
ливість купувати більш доступні і 
якісні продукти місцевого вироб-
ництва в своїх населених пунктах. 
Ці кооперативи будуть альтерна-
тивою торгівельним мережам і 
будуть орієнтовані на потреби 
місцевих покупців та виробників. 
Доступності продукції в коопе-
ративах можна буде досягти за 
рахунок уникнення зайвих ланок 
посередників, а також підтримки 
місцевої влади, зокрема надан-
ня пільг для оренди приміщень 
тощо.

суб’єкти Інструменти, які використовувались для реіндустріалізації
Післявоєнна
Європа

План Маршалла:
- використання фінансових ресурсів, асигнованих США, виключно на 

придбання промислового устаткування і обладнання;
- запровадження спеціальної моделі мобілізації промислового потен-

ціалу Західної Європи, яка передбачала створення умов для відновлення 
виробничих ланцюжків.

німеччина
(післявоєнна)

- оновлення основного капіталу за посиленої участі держави, для цього:
• податки на прибуток корпорацій сягали 90 94 % (1950-ті роки);
• спрямування значної частини державного бюджету на розвиток про-

мисловості та інфраструктури;
• використання коштів, залучених у США, на відновлення промислової 

інфраструктури, зокрема імпорт виробничого обладнання.
- інвестування у наукові дослідження;
- побудова нових заводів, що займалися виробництвом товарів широ-

кого вжитку;
- розвиток системи освіти.

франція
(післявоєнна)

- використання коштів, залучених у США, для відбудови виробничої інф-
раструктури і імпорту нового обладнання;

- концентрації зусиль держави на створенні потужних корпорацій;
- модернізація інфраструктури, транспортної, енергетичної, проведення 

наукових досліджень за державний рахунок;
- запровадження «Фонду допомоги і проведення наукових досліджень», 

який субсидував проекти, що сприяли проникненню французьких корпо-
рацій на ринки іноземних держав;

- проведення протекціоністських заходів для захисту власного ринку;
- розвиток системи освіти.
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Японія
(післявоєнна)

- підвищення рівня оподаткування з метою балансування бюджету та 
забезпечення ресурсу для промислового відновлення;

- заміна безповоротних державних субсидій на кредити комерційних 
банків;

- створення США «еквівалентного фонду», гроші якого призначалися для 
фінансування розвитку промислових підприємств;

- сприяння США виходу японських компаній на зовнішні ринки;
- отримання замовлень США для забезпечення Корейської війни;
- запровадження з боку держави механізму регулювання цін на товари 

широкого вжитку.
Південна 
Корея

- підтримка державою створення багатопрофільних мегахолдингів;
- концентрація держави на створенні монополій, які володіють підвище-

ним рівнем конкурентоспроможності;
- послідовний розвиток економіки від трудомістких виробництв у 1960-х 

роках до наукомістких галузей у 1980-х роках;
- перманентне інвестування в освіту;
- підтримка експортного виробництва через гарантії зовнішніх позик, 

націоналізацію банків, тощо.
Китай 1950–1970-ті роки – здійснення реіндустріалізації на основі державної 

власності і централізованого розподілу засобів виробництва:
• стимулювання розвитку кустарного виробництва;
• проведення аграрної реформи з усуспільнення с/г угідь;
• поява нових галузей завдяки допомозі СРСР;
• стимулювання створення великих промислових підприємств.
1980–1990-ті роки – розвиток індустріалізації на основі ринкових відносин:
• переорієнтація на принципи комерційної діяльності;
• стимулювання залучення зовнішніх інвестицій;
• запуск фінансового ринку;
• розширення господарської самостійності підприємств.

ДОвіДкОвО.

підштовхнути зростання вироб-
ництва. Економіка Європи існу-
вала за рахунок субсидій і позик 
з боку США і Канади. До 1947 р 
потік фінансових надходжень з 
цих джерел виснажився. Через 
нестачу платіжних засобів захід-
ноєвропейські країни опинилися 
перед перспективою скорочення 
імпорту продовольчих товарів та 
ключових сировинних ресурсів.

Водночас, ні американським, ні 
західноєвропейським інтересам 
не відповідав і курс на закріплення 
за США ролі діючого на благо-
дійних засадах постачальника 
сировини і найрізноманітніших то-
варів першої необхідності. З цього 
виходить, що був потрібний такий 
сценарій дій, який передбачав 
забезпечення великої самоокуп-
ності економічного відродження 
Європи і підвищення рівня віддачі 
американської допомоги.

суть «Плану маршалла» по-
лягала не тільки в здійсненні 
гуманітарних проектів. Частина 
коштів надавалась безоплатно, 
частина – в якості довгострокових 
кредитів з низькою процентною 
ставкою. У число п’яти основних 
завдань, крім надання прямої 
допомоги, були включені: під-
вищення продуктивності праці 
та продуктивності європейської 
промисловості і сільського гос-
подарства, досягнення міжна-
родної фінансової стабільності, 
розвиток торгівлі та європейсько-
го економічного співробітництва.

Був створений особливий ме-
ханізм розподілу американської 
допомоги: США не дозволяли дер-
жавам-реципієнтам витрачати ці 

План маршалла
Суть плану Маршалла, який 

сприяв відновленню повоєнної 
економіки Західної Європи, часто 
у розумінні політиків та експертів 
спотворюється. План Маршала 
в основному асоціюється із зна-
чними фінансовими вливаннями 
в економіку Західної Європи з 
боку США, однак, ця його час-
тина була важливим, але не 
єдиним елементом цього плану.

Передумовами для запро-
вадження плану маршалла 
стали висновки спеціальної ко-
місії з аналізу допомоги іно-
земним державам, створеної 
при президентові США (1947 р.). 
Ця комісія відзначала, що обсяг 
виробництва в країнах Західної 
Європи став значно нижчим, 
ніж довоєнний, з критичним рів-
нем видобутку вугілля; потреба 
в імпорті була дуже високою. 
Комісія також зазначала той 
факт, що Європа втратила зна-
чне джерело іноземної валюти 
у формі платежів за послуги, і 
сталася сильна зміна у співвід-
ношенні цін між промисловістю 
і сільським господарством на 
користь останнього, а також спо-
стерігалося руйнування єдиної 
системи торгівлі цих країн.

Комісія наголошувала на необ-
хідності проведення грошової 
реформи, але її здійснення не 
повинно було відбуватися за до-
помогою зменшення пропозиції 
грошей, їм повинні були проти-
ставлятися необхідні товари. Не 
вистачало і резервів, які можна 
було б використовувати, щоб 

Був потрібний 
такий сценарій дій, 
який передбачав 
забезпечення 
великої 
самоокупності 
економічного 
відродження 
Європи і 
підвищення 
рівня віддачі 
американської 
допомоги.
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кошти на «затикання дірок» в дер-
жавних бюджетах. Пізніше в розви-
нених країнах цей принцип став 
ключовим для політики у ставленні 
до державних запозичень: брати 
в борг, щоб інвестувати, а не по-
кривати поточні витрати. Бюджет 
в цьому випадку представляє 
собою двоповерхову конструк-
цію – податки покривають поточні 
витрати, а позики направляються 
на капітальні інвестиції.

При цьому особливої уваги 
заслуговує сама модель мобі-
лізації промислового потенціалу 
країн Західної Європи. Її мета 
полягала в забезпеченні прямого 
способу відновлення, за допо-
могою якого кожна з держав 
Західної Європи змогла б швидко 
налагодити випуск на своїх іс-
нуючих виробничих потужностях 
ресурсів, матеріалів і устатку-
вання, яких гостро потребували 
інші держави Західної Європи для 
реанімації своєї економіки.

У такий спосіб створювався 
умовний контур за якого вели-
кі підприємства Європи були 
включені в систему виробництва 
та відновлення, для цього інду-
стріальним промисловим під-
приємствам було надано право 
отримувати кредити для закупівлі 
необхідних матеріалів і облад-
нання у інших європейських 
підприємств з метою взаємного 
забезпечення необхідним облад-
нанням та матеріалами.

Тобто промислові підприєм-
ства/виробники отримували 
право на кредит, який вони не 
отримували готівкою, а розміща-
ли у формі замовлень на інших 
підприємствах з метою закупівлі 
всього необхідного для виробни-

промислового виробництва ФРН 
у 1950 1966 рр. складали 9,2 %. За 
період з 1948 по 1990 рр. промис-
лове виробництво ФРН зросло 
в 12 разів, тоді як виробництво 
розвинених капіталістичних країн 
в цілому – в 5,7 разу. У ФРН виро-
бляється понад 9 % промислової 
продукції розвинених капіталіс-
тичних країн.

Настільки стрімкому відновлен-
ню економіки Німеччини сприяло 
декілька основних факторів:

По-перше, оновлення осно-
вного капіталу при посиленій 
участі держави і низьких військо-
вих витратах. Оскільки вихід на 
довоєнний рівень виробництва 
відбувся дещо пізніше, ніж в інших 
європейських країнах, дещо піз-
ніше було завершено і оновлення 
основного капіталу, що означало 
відновлення на базі більш висо-
кої технічної основи, оскільки за 
ці кілька років рівень виробничої 
техніки встиг підвищитися.

Оновлення капіталу здійсню-
валось переважно державним 
коштом, оскільки провести тех-
нічне переозброєння ослаблені 
«розукрупненням» корпорації 
виявилися не в змозі. Тому в перші 
повоєнні роки податки на прибут-
ки корпорацій тут сягали 90 94 %, 
і ці кошти держава використову-
вала для докорінної реконструкції 
промисловості.

Можливість витрачати суттєві 
кошти на реконструкцію, збіль-
шилася завдяки тому, що в 1950-і 
рр. на військові витрати йшло 
тільки 5-6 % державного бюджету: 
Потсдамські угоди забороня-
ли Німеччині озброюватися. Як 
результат, ті кошти, які в інших 
країнах йшли на вдосконалення 

цтва, з розрахунку об’єму това-
рів, який необхідно виробити для 
задоволення попиту з боку інших 
європейських підприємств, що 
також можуть отримати і розміс-
тити аналогічний кредит. Кредити 
надавались підприємствам за 
рахунок зовнішніх надходжень. 
Звісно, переваги надавалися 
найпотужнішим підприємствам, 
які були вбудовані у виробничі 
ланцюги, що генерували висо-
ку додану вартість. Виникаючий 
дефіцит обладнання та матері-
алів, які європейські виробники 
не могли запропонувати, пере-
кривався за рахунок іноземних 
поставок, у першу чергу, зі США. 
Але доля такого імпорту була 
порівняно невисокою. Важливою 
умовою налагодження роботи 
такої системи була обов’язкова 
відмова від бартерних операцій, 
які могли гальмувати розвиток 
економічних відносин.

Післявоєнне відновлення 
німеччини5

Довоєнний рівень промислово-
го виробництва у ФРН був віднов-
лений дещо пізніше, ніж в інших 
європейських країнах, тільки в 
1951 р. І не тільки через суттєві 
військові руйнування. Відновлення 
господарства затримували про-
ведені в країні реформи з лікві-
дації військової промисловості 
та розукрупнення монополій, фі-
нансове виснаження країни і на-
кладені на Німеччину репарації.

Але потім промисловість ФРН 
стала прискорено розвиватись. 
Середньорічні темпи зростання 

5	 На	основі	матеріалів	http://freebooks.
s i t e / u c h e b n i k - i s t o r i y a - e k o n o m i k i /
ekonomicheskoe-chudo-frg-ego.html

зброї, тут вкладалися в експери-
ментальні заводи і цехи, в наукові 
дослідження. Саме тому ФРН ви-
явилася попереду інших країн за 
технічним рівнем промисловості.

По-друге, в післявоєнні роки 
з’явилася можливість розвивати 
ті невійськові галузі виробництва, 
які багато років придушувалися 
фашистською владою. Попит 
на товари цих галузей можна 
було задовольнити, але, на від-
міну від інших країн, для цього тут 
треба було побудувати нові за-
води. Тому в 1950-х рр. капітало-
вкладення в промисловість ФРН 
досягали чверті національного 
продукту, тоді як у Великобританії 
або США вони становили не 
більше 17 %.

Модернізація промисловості 
Німеччини дала можливість ви-
робляти високоякісні товари, які 
могли конкурувати і на зовнішніх 
ринках. По мірі насичення вну-
трішнього ринку німецькі вироб-
ники почали переорієнтовуватися 
на експорт товарів. В результа-
ті цього, за декілька десятиліть 
Німеччина стала одним зі світо-
вих лідерів за обсягами експорту 
товарів. У 1989 р. на частку ФРН 
припадало 11,4 % сукупного екс-
порту розвинених капіталістичних 
країн, а на частку США – 12 %.

Післявоєнне відновлення 
франції6

Передумови відновлення еко-
номіки франції. Після закінчення 
Другої світової війни економіка 
Франції перебувала у важкому 

6	 На	 основі	 матеріалів	 http://www.
km.ru/economics/2015/04/30/mirovaya-
promyshlennost/758234-ekonomicheskoe-
chudo-po-frantsuzski
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становищі. Збитки від військових 
дій і бомбардувань доповню-
валися наслідками від окупації. 
Майже на 70 % скоротилося про-
мислове виробництво, у 2 рази 
зменшилося виробництво про-
дукції сільського господарства, 
були практично ліквідовані торго-
вий і військовий флоти, понад 100 
тис. торговельних і промислових 
підприємств збанкрутували, 
повністю була зруйнована тран-
спортна система.

Інструменти відновлення еко-
номіки франції. Звісно, досить 
значний вклад у відновлення пово-
єнної Франції здійснив запрова-
джений США «план Маршалла», 
завдяки якому до країни надій-
шло приблизно 12 млрд. дол. 
США. Основними споживачами 
кредитів стали автомобільні ком-
панії, металургійні і хімічні трести. 
Велика частина цих коштів була 
використана для імпорту новіт-
нього обладнання. Реалізація 
плану Маршалла і заходи, що 
проводилися урядом країни, до-
зволили здійснити модернізацію 
виробничого потенціалу, при-
скорити темпи промислового 
виробництва, і до літа 1947 р. 
досягти довоєнного рівня.

Для подальшого відновлення 
економіки, влада Франції зроби-
ла ставку на створення потужних 
корпорацій. У 1965 р. компанії 
були звільнені від сплати податків 
на збільшення капіталу, потім 
були скасовані податки на опе-
рації з часткової передачі активів 
і на злиття фірм. Це робилося для 
того, щоб пожвавити процеси 
злиття і поглинання.

У 1980-х роках централізація 
виробництв йшла особливо 

Водночас до країн, що розви-
ваються, виносились найменш 
технологічні виробництва, а ка-
дри для них часто готувались на 
гроші французької держави.

Післявоєнне відновлення про-
ходило в умовах протекціонізму і 
нарощування державного секто-
ра економіки. Держава-диригент 
контролювала ціни, розробляла 
програми розвитку галузей і навіть 
займалася бізнесом. Широко за-
стосовувалося індикативне плану-
вання, яке здійснював спеціальний 
Генеральний комісаріат.

В рамках першого плану від-
новлення економіки пріори-
тетними напрямками стали 
сільськогосподарське маши-
нобудування, чорна металургія, 
транспорт, вугільна промисло-
вість і в цілому енергетика. Надалі 
роль планування збільшилася, і 
створення гігантських компаній 
проходило ніяк не в результаті 
стихійних процесів, а відповідно 
до заходів, розроблених керівни-
цтвом країни.

Післявоєнне відновлення 
Японії7

Передумови відновлення еко-
номіки Японії. Після закінчення 
війни японська економіка опи-
нилася в стані розрухи, хоча її ви-
робничо-технічна база порівняно 
мало втратила від військових дій. 
Водночас імпорт сировини, пали-
ва і продовольства був практично 
припинений. Більшість підпри-
ємств закрито. Рівень промис-
лової продукції на початку 1946р. 
становив 14 % довоєнного. В 

7	 На	основі	матеріалів	http://freebooks.
site/uchebnik-istoriya-ekonomiki/ekonomika-
yaponii-posle-vtoroy-mirovoy-voynyi.html

швидкими темпами. І в 1990-ті 
роки Франція увійшла з наступ-
ними показниками: компанії з 
кількістю працівників понад 2000 
осіб складали всього лише 0,8 
% від загальної кількості фірм, 
проте на їхню частку припадало 
понад 40 % зайнятих, 53,3 % вало-
вого обороту, і 64,8 % інвестицій. 
Держава не просто допомагала 
ключовим корпораціям, але й 
буквально вирощувала великі 
компанії з підприємств серед-
нього бізнесу.

Результатом такої політики 
стало те, що командні висоти 
в економіці міцно зайняли про-
мислові групи з єдиним центром 
управління, якому підпорядкову-
валися не тільки виробничі, але 
і торговельні та науково-дослідні 
підрозділи і, в деяких випадках, 
банківські компанії.

Об’єднавши настільки різ-
норідні можливості, концерни 
змогли ефективно здійснювати 
внутрішнє планування своєї ді-
яльності, гнучко маневрувати 
капіталом, перекидаючи його з 
малоприбуткових галузей в більш 
перспективні, вести агресивну 
експортну політику і таке інше.

З метою відновлення економіки 
держава брала на себе витрати 
з модернізації інфраструктури, 
особливо транспортної та енер-
гетичної, займалася підготовкою 
кадрів, проведенням наукових 
досліджень, тощо. Крім того, 
через Фонд допомоги і співро-
бітництва держава субсидувала 
проекти, що сприяли проник-
ненню французьких корпорацій 
на ринки іноземних держав, а 
також інвестувала у видобувний 
сектор економік Третього світу. 

країні мав місце високій рівень 
інфляції: кількість паперових гро-
шей з 1945 по 1947 рр. зросла в 4 
рази. Наприкінці 1945 р. реальна 
заробітна плата робітників стано-
вила 13 % довоєнної. Безробіття 
в результаті зупинки військового 
виробництва, демобілізації ар-
мії і флоту, депортації японців з 
колишніх колоній і раніше окупо-
ваних територій стало масовим 
і досягло майже 10 млн. чоловік.

Інструменти відновлення 
економіки Японії. У повоєнний 
період в економіці Японії поча-
лися суттєві зміни. Для початку 
були розпущені монополістичні 
концерни, запроваджено нове 
трудове законодавство, вне-
сені зміни до конституції Японії 
(що передбачали зміну статусу 
монарха, який повністю втрачав 
владу). Після внесення змін до 
Конституції, США почали здійсню-
вати нову політику по відношенню 
до Японії, і з 1949 р. окупаційна 
влада почала реалізовувати 
план з економічної стабілізації 
Японії. План стабілізації серед 
іншого передбачав: збалансу-
вання державного бюджету, різке 
збільшення рівня оподаткування, 
заміну безповоротних державних 
субсидій на кредити комерцій-
ний банків, запровадження дер-
жавного контролю над цінними 
паперами, тощо.

Для індустріального відновлення 
економіки Японії США започат-
кували «еквівалентний фонд», 
який наповнювався грошима, 
отриманими від продажу Японії 
товарів зі США, які раніше на-
давалися в якості допомоги. В 
1952 р. «еквівалентний фонд» був 
реорганізований в «Спеціальний 
рахунок для промислових інвес-

Для індустріального 
відновлення 
економіки 
Японії США 
започаткували 
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тицій». Засоби з цього рахунку 
консолідувалися з капіталами 
Експортно-імпортного банку, 
Банку розвитку, Банку довгостро-
кового кредиту та ін. З іншого 
боку, США сприяли розширенню 
експорту з Японії шляхом від-
криття зовнішніх ринків, у тому 
числі власного ринку. У 1952 р. 
Японія вступила до Міжнародного 
валютного фонду, а в 1955 р. 
стала членом Генеральної угоди 
про тарифи й торгівлю (ГАТТ), що 
діяла з 1948 р.

Війна в Кореї, що почалася в 
червні 1950 р. зіграла визначаль-
ну роль у відновленні економіки 
Японії, яка в період військових 
дій стала тилом американської 
армії. В результаті війни різко зріс 
попит на озброєння і військові ма-
теріали, на військові перевезення 
й послуги, на продовольство та ін., 
що зумовило військово-промис-
ловий бум в японській економіці. 
Надходження від американських 
військових замовлень в 1950 1953 
рр. досягли 2,5 млрд дол. США 
Вони дозволили Японії покрити 
зовнішньоторговельний дефіцит 
і розширити імпорт сировинних 
ресурсів. Для виконання амери-
канських військових замовлень 
були задіяні післявоєнні потуж-
ності японської промисловості, 
які збереглися після відмови США 
від конфіскації японського про-
мислового обладнання в рахунок 
репарацій. Були зняті всілякі об-
меження в сфері промисловості 
і зовнішньої торгівлі.

З середини 1950-х рр. японська 
економіка вступила в період не-
бачено високих темпів економіч-
ного зростання. Саме з цього часу 
ведеться відлік так званого «япон-
ського дива». Середньорічний 

Ради економічного планування та 
прийняття першого П’ятирічного 
плану економічного розвитку в 
1962 р., який передбачав розви-
ток у рамках стратегії індустріа-
лізації, заснованої на експорті.

Головним ресурсом країни 
була дисциплінована і практично 
безкоштовна робоча сила (втім, 
некваліфікована). Інструментом 
реалізації стратегії розвитку ста-
ли чеболі – багатопрофільні 
мегахолдинги, що створювалися 
за зразком японських бізнес-гі-
гантів – дзайбатсу. В умовах об-
меженості ресурсів економіки 
і дефіциту часу було вирішено 
сконцентрувати весь наявний 
потенціал розвитку для створення 
великих монополій, що володіють 
підвищеним рівнем конкурен-
тоспроможності за рахунок 
виключності свого становища і 
допомоги від держави.

Процес економічного розвитку 
Південної Кореї можна розділити 
на три етапи.

На першому етапі (1962 1970 
рр.) відбувалося створення тру-
домістких виробництв, які не 
потребували великих капітало-
вкладень, професійних навичок 
і кваліфікації, – виробництво 
іграшок, перук, швейне вироб-
ництво. У 1965 році тканини і 
одяг складали 41 % корейського 
експорту.

Другий етап (1970 1980 рр.) 
характеризується переходом 
до капіталомістких галузей: ме-
талургії, суднобудування, хіміч-
ної промисловості. Слідом за 
металургією наприкінці 1970-х 
років створюється автомобільна 
промисловість. Корея перетво-
рюється на одного з найбільших 

приріст промислової продукції в 
1951 1970 рр. становив 15,2 %, в той 
час як у ФРН та Італії – 7,4, у Франції 
– 6,2, в США – 4, в Англії – 3 %.  
У 1961 1970 рр. середньорічні тем-
пи зростання валового національ-
ного продукту в Японії становили 
11 %, у Франції – 5,8, в Італії – 5,6, 
у ФРН – 4,9, у США – 4,1, в Англії 
– 2,8%. За обсягом ВНП Японія в 
1969р. вийшла на друге місце 
після США у капіталістичному світі.

Економічне відновлення Японії 
було забезпечене орієнтацією 
державної політики на відро-
дження економіки з опорою на 
фонд нагромадження з подаль-
шим інвестуванням через меха-
нізми регулювання цін і невисоких 
процентних ставок, – так звана 
політика низького відсотка.

Індустріалізація Південної 
Кореї8

В і д н о в л е н н я  е к о н о м і к и 
Південної Кореї після Корейської 
війни (1950 1953 рр.), асоціюється 
з іменем президента Пак Чон Хі 
(1963 1979 рр.). У той час за рів-
нем ВВП на душу населення (80 
доларів США) Південна Корея 
відставала від Нігерії і Папуа 
Нової Гвінеї. Були відсутні корисні 
копалини. Сільське господарство 
за роки війни було практично зни-
щене, і країна виживала лише за 
рахунок поставок продовольства 
зі США. Вся промисловість зво-
дилася до кількох цементних ви-
робництв, швейних майстерень 
і заводу з ремонту велосипедів.

Активний розвиток Південної 
Кореї розпочався після створення 

8	 На	 основі	 матеріалів	 http://www.
kazpravda.kz/fresh/view/industrializatsiya-
uzhnokoreiskii-opit

виробників сталі, корейські вер-
фі виробляють близько однієї 
третини світового тоннажу нових 
кораблів.

Третій етап (1980-ті рр. – тепе-
рішній час) – створення і розвиток 
наукомістких галузей. Південна 
Корея стає лідером з виробни-
цтва напівпровідників, мобільних 
засобів зв’язку, рідкокристалічних 
дисплеїв.

Перехід з етапу на етап забез-
печувався інвестиціями в освіту. 
У 1952 р. в корейських вузах на-
вчалися лише 34 тис. студентів. До 
1975 р. їхня чисельність збільшила-
ся в 9 разів і досягла рівня 296 тис. 
чол. До 1990 р. кількість студентів 
збільшилась ще в чотири рази і 
перевищила 1 млн.

Курс на розвиток експортного 
виробництва держава підтри-
мувала цілою низкою досить 
рішучих заходів, які включали на-
ціоналізацію банків, девальвацію 
національної валюти (вона) на 
100 %, державні гарантії зовнішніх 
позик. Важливу роль у виконанні 
п’ятирічних планів зіграв низький 
рівень корупції в урядових струк-
турах в 1960 70-і роки.

Крім того, держава взяла на 
себе розвиток «неекспортних» 
галузей, насамперед інфра-
структури, – спочатку це було 
будівництво доріг, потім – про-
кладання оптоволоконних мереж 
(південнокорейський Інтернет – 
один з найшвидших у світі).

Прискореній модернізації 
сприяли кілька специфічних 
факторів. По-перше, це без-
оплатна допомога з боку США і 
Японії, фактично – плата за роль 
бастіону в боротьбі з комуніс-
тичною загрозою, а також необ-
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межений доступ до пільгових 
кредитів за кордоном.

По-друге, участь у В’єтнамській 
війні південнокорейських військ 
(обмундирування, продовольче 
забезпечення та інше) оплачува-
лася США. У Південному В’єтнамі 
працювали й цивільні фахів-
ці. Обсяг валютних переказів з 
В’єтнаму в кінці 1960-х становив 
близько 120 млн. доларів США 
щорічно. Південнокорейські 
компанії отримували від амери-
канців замовлення на будівництво 
і перевезення.

По-третє, придушення проф-
спілкової активності і заморо-
жування зарплати. Профспілки 
були заборонені, а зарплата аж 
до початку 1970-х практично не 
підвищувалася, що дозволяло 
зберігати цінову конкурентоспро-
можність корейських товарів.

Індустріалізація Китаю9

Передумови відновлення еко-
номіки Китаю. Ще у 1950 р. Китай 
був, по суті, аграрною країною, 
третина населення якої жила 
нижче прожиткового мінімуму. 
В той час структура промисло-
вого виробництва складалася 
переважно зі споживчих товарів 
з низькою доданою вартістю. У 
країні спостерігався гострий де-
фіцит їжі та одягу.

Інструменти відновлення еко-
номіки Китаю. У господарському 
розвитку КНР виділяються кілька 
періодів, що характеризуються 

9	 На	 основі	 матеріалів	 http://textbook.
news/ekonomika-mirovaya/332-etapyi-
razvitiya-kitayskogo.html,	 http://www.
kazpravda.kz/fresh/view/industrializatsiya-
kitaiskii-variant/,	 http://lib.sale/uchebnik-
politicheskaya-ekonomiya/vozniknovenie-
ukreplenie-mirovogo.html

зростання продуктивності праці і 
підвищення життєвого рівня.

Другий період економічного 
розвитку КНР характеризується 
переходом від централізова-
но планованої економіки до 
ринкових відносин. В основу 
стратегії перетворень були по-
кладені тлумачення соціаліз-
му як «планового товарного 
господарства», використання 
різноманітних форм власності і 
форм господарювання, а також 
суворий державний контроль. 
Перший етап другого періоду 
перетворень охоплював 1980-ті 
роки. Його характерною рисою 
було вдосконалення планової 
системи господарювання з ме-
тою створення соціалістичної 
товарної економіки. Реформа 
господарського механізму аж 
до 1993 р. була спрямована 
на розширення господарської 
самостійності державних під-
приємств, які отримали право 
реалізації позапланової продукції 
(потім і планової), зміни цін, ви-
бору постачальників і спожива-
чів. Всі великі і середні державні 
підприємства були переведені 
на підрядну форму господар-
ської відповідальності, яка перед-
бачала укладення договору з 
організацією на певний обсяг ви-
робництва і суму відрахувань до 
державного бюджету. Важливою 
складовою економічного ре-
формування була передача 
окремих повноважень щодо 
власності від вищого до нижчого 
суб’єкта в адміністративній лан-
ці. Таким чином, у 1980-х роках 
проводилася перебудова дер-
жавного сектора, створювалася 
система підприємств, орієнто-
ваних на принципи комерційної 

різними режимами виробничо-
го відтворення, які в свою чергу 
також поділяються на етапи. 
Перший період (1950-70-ті рр.) 
характеризувався політикою 
індустріалізації на основі центра-
лізованого планування, другий 
період (1980 90-ті роки) – розви-
тком індустріалізації на основі 
ринкових відносин і реформу-
вання методів регулювання і 
виробничої діяльності держави. 
Перший період ділиться на два 
етапи – 1950-ті і 1960 70-і роки.

У 1950-ті роки індустріалізація 
проводилася на основі держав-
ної власності і централізованого 
розподілу засобів виробництва. 
Були націоналізовані підприєм-
ства, що належали іноземно-
му капіталу, проведені аграрні 
реформи. У той час виникли 
нові галузі промисловості, при 
створенні яких допомогу Китаю 
надав Радянський Союз. В кінці 
1950-х років в керівництві компар-
тії і держави взяли гору погляди 
щодо можливості за короткий 
період наздогнати за обсягом 
виробництва провідні західні кра-
їни – теорія «великого стрибка». 
Стимулювався розвиток кустар-
ної промисловості, включно навіть 
у галузі важкої промисловості. 
У сільському господарстві була 
проведена швидка колективіза-
ція з усуспільненням сільгоспу-
гідь і організацією виробництва 
за фабричним принципом. 
Колективізація обмежила май-
нову нерівність у сільській місце-
вості, створила передумови для 
накопичення капіталу, розвитку 
інфраструктури, забезпечила 
існування величезного та по-
стійно зростаючого сільського 
населення, але не привела до 

діяльності. Основним напрямком 
реформування стало розши-
рення господарської самостій-
ності підприємств і районів без 
кардинальних змін у системі 
власності. Була змінена система 
ціноутворення. У 1990 р. ринкові 
ціни поширилися на половину 
роздрібного товарообігу, 30 % 
його здійснювалося на основі 
твердих державних цін і близько 
20 % – контролювалося за верх-
ньою межею.

Становлення ринкових відносин 
стикалося з міжрегіональними 
«війнами» за сировину та інші 
засоби виробництва. На почат-
ку 1990-х років почався другий 
етап перетворень соціально-
економічної структури госпо-
дарства – період «поглиблення 
реформ», що включав широке 
впровадження в господарство 
товарно-грошових відносин, по-
ступову демократизацію суспіль-
ного життя, але без зазіхання як на 
пріоритет державної власності, 
так і на вирішальну політичну 
й економічну роль держави та 
Комуністичної партії Китаю. Ці 
риси визначили поняття «соціа-
лізм з китайською специфікою». 
З 1997 р. посилився процес 
роздержавлення промислових 
підприємств. Дрібні і середні 
підприємства могли вільно ви-
бирати форму господарювання: 
акціонування, оренду, перехід на 
принципи колективної організації 
або продаж у приватні руки. 
Дещо раніше була здійснена 
широка лібералізація ціноутво-
рення. У країні був запущений 
ринок цінних паперів.
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ПОряДОк и хаОс: нОвые вызОвы 
Для украинскОгО гОсуДарства 

и Общества
Май 2016

I. Дезорганизация и дезинтеграция (угроза 
верховенству гос. власти и верховенству права или 
поиск новой политической архитектуры)

и будущего, что приводит к де-
зориентации и неадекватности 
действий всех участников об-
щественной жизни. Последствия 
такого состояния проявляются в 
том, что общество может полу-
чить от перемен результат, прямо 
противоположный тому, ради 
которого эти перемены начина-
лись и поддерживались. Поэтому 
следует различать собственно 
новое, которое будет основани-
ем будущего социального по-
рядка, и то «новое», что выступает 
элементом деструкции прежнего 
социального устройства, будучи 
элементом социального хаоса, 
несущего риски разрушения 
самих фундаментальных осно-
ваний украинского общества. 
История не так добра и однознач-
но позитивна в своих результатах, 
как нам этого хотелось бы.

Попытаемся различить эти 
риски, удержать естественную 
для любых революционных пе-
ремен деструкцию социального 
порядка на грани скатывания в 
социальный хаос, за которым 
возможны распад государствен-
ности и целостности Украины.

утрата государственной 
монополии на насилие
В первую очередь, заслужива-

ет внимания трансформация 
структур власти и государствен-
ных институтов, ведь события 2014 
г. были порождены в значительной 
степени имевшей место «прива-
тизацией» государственных ин-
ститутов отдельными группами из 
числа политико-экономических 
кланов. Пафос «народной рево-
люции» в значительной степени 
основывался на стремлении 
«вернуть государство народу», 
избавившись от «приватизато-
ров» в вице олигархов и чиновни-
ков. Как известно, важнейшим 
атрибутом государства является 
монопольное право на насилие. 
Общество делегирует это право 
государства как инструмент 
обеспечения «общего блага». В 
конце 2013 – начале 2014 г. про-
изошел ряд событий, которые 
подорвали легитимность и обо-
снованность такой монополии.

30 ноября 2013 года Украину 
потрясла новость о разгоне 
Евромайдана, который оппози-
ция квалифицировала как «кро-
вавую акцию», в ходе которого 
«милиция била детей». Массовое 
сопереживание пострадавшим 
подорвало доверие к власти, ее 
правомочность применять силу 
была поставлена под вопрос. 
Создание отрядов самообо-
роны для защиты от «титушек» 
стало первым шагом к подрыву 
государственной монополии на 
насилие и присвоению этого 

вступление
Февральская революция 2014 

года стала началом драма-
тических испытаний для укра-
инского общества. Острый 
экономический кризис, кризис 
доверия к новой власти, кризис 
европерспективы, последствия 
вооруженного конфликта стали 
фактором разрушения целост-
ного социального пространства, 
фрагментации общества. Речь 
идет о различных проявлениях 
дезорганизации, дезинтеграции 
и мировоззренческой дезориен-
тации. Однако при этом было бы 
неверно констатировать только 
деструктивные явления, говорить 
об упадке, деградации. Реагируя 
на кризисные вызовы, украинский 
социум порождает новые формы 
самоорганизации, новые основа-
ния для модернизации общества 
в целом. Сегодня, анализируя 
процессы трансформации со-
циальных структур, важно опре-
делить, что может стать основой 
для модернизации общества, для 
его эволюции в новых условиях.

Увлеченность переменами 
порождает иллюзию их одинако-
вой значимости для настоящего 

Увлеченность 
переменами 

порождает 
иллюзию их 

одинаковой 
значимости для 

настоящего 
и будущего, 

что приводит к 
дезориентации и 
неадекватности 

действий всех 
участников 

общественной 
жизни.

права отдельными гражданами.
Смена власти не остановила 

процесс демонополизации 
права на насилие, более того 
– этот процесс стал более мас-
штабным. Неспособность новой 
власти предотвратить аннексию 
Крыма и противостоять пророс-
сийским боевикам в Донбассе 
дала толчок к созданию до-
бровольческих батальонов. 
Неспособность власти наладить 
материальное обеспечение 
военнослужащих в зоне АТО про-
будило широкое волонтерское 
движение. Простые (и не очень) 
граждане приняли на себя от-
ветственность за судьбу страны, 
своего региона, своего населен-
ного пункта. Жизненное правило 
«от меня ничего не зависит» для 
многих сменилось убеждением 
«я могу (вправе) это изменить». 
Патернализм уступил место ак-
тивной жизненной позиции.

Выражаясь образно, Евро-
майдан «выпустил джина из 
бутылки» – высвободил энер-
гию масс, энергию иници-
ативы и самоорганизации. 
Неэффективная, коррумпи-
рованная власть – и старая, 
и новая – утратила доверие 
граждан, право распоряжаться 
судьбой страны и одновремен-
но – монопольное право на 
насилие. В политическую жизнь 
и военную организацию страны 
были вовлечены сотни тысяч лю-
дей: общественные активисты, 
члены войсковых (доброволь-
ческих) и парамилитарных 

Неэффективная, 
коррумпированная 
власть – и 
старая, и новая – 
утратила доверие 
граждан, право 
распоряжаться 
судьбой страны 
и монопольное 
право на насилие.
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подразделений (участники 
гражданской самообороны), 
волонтеры, жертвователи гума-
нитарной помощи.

Некоторые аналитики заго-
ворили о долгожданном про-
буждении (рождении) нации, 
формировании гражданского 
общества в Украине. Однако, 
как это нередко бывает в рево-
люционную эпоху, энергия масс 
нередко выходит за рамки зако-
на, приобретая деструктивный, 
антиобщественный характер. 
Добробаты явили не только при-
меры героизма и самопожерт-
вования на фронте; названия 
подразделений «Шахтерск», 
«Торнадо», «Айдар» в массовом 
сознании стали ассоциировать-
ся также и с военными престу-
плениями.

вызовы верховенству 
права
Евромайдан дал моральное 

оправдание деструктивному про-
тесту, идущему вразрез с право-
выми нормами. «Революционная 
целесообразность»,  «уста-
новление социальной спра-
ведливости», «преодоление 
бюрократизма», «нравствен-
ная правота» становятся аргу-
ментами в тех случаях, когда 
приходится игнорировать фор-
мальное требование, процеду-
ру, объективные обстоятельства, 
ограниченность возможно-
стей (ресурсов) для реализа-
ции тех или иных требований. 
Прецедентов множество – от 
«безобидного» самоуправства 
до силового давления на власть 
и процесс принятия решений 
процесс.

моорганизацию масс. между 
властью и народом по-преж-
нему остается значительная 
дистанция. Образно выражаясь, 
механизм власти в его сегод-
няшнем виде не рассчитан на 
использование энергии масс. 
украина нуждается в новой 
политической архитектуре и, 
прежде всего, в новых меха-
низмах власти на местах, ко-
торые предполагают активное 
вовлечение граждан в процесс 
разработки и принятия решений. 
Уже давно стали актуальными, 
но по-прежнему в политической 
жизни не востребованы такие 
формы совещательной демо-
кратии, как местные плебисци-
ты, гражданские конференции, 
гражданские жюри, обществен-
ные слушания (последние в 
украинской практике часто име-
ют фиктивный характер).

Игнорирование запросов гро-
мады, нежелание или неумение 
обеспечить коммуникацию с 
общественностью нередко при-
водят к тому, что гражданская 
инициатива и самоорганизация 
выливается в деструктивный про-
тест, приобретает неправовой ха-
рактер. В Яготине народное вече 
приняло решение заселить в не-
давно построенный пункт для раз-
мещения иностранцев-беженцев 
участников боевых действий в АТО 
с их семьями. (Строительство это-
го пункта финансировалось из 
государственного бюджета и на 
средства Евросоюза.) Горожане 
обустроили блокпост, на кото-
ром организовали дежурство, 
чтобы не допустить заселения 
«сирийских» беженцев. Активисты 
были убеждены, что имеют право 
на такие действия, поскольку 

Вот некоторые примеры. В 
Киеве жители новостройки на 
Осокорках сами нарисовали 
пешеходный переход напротив 
детского сада. По словам иници-
аторов, они многократно обра-
щались в организацию, которая 
обслуживает дорогу с просьбой 
нанести пешеходную «зебру» 
на асфальте, но их просьба не 
была удовлетворена (дорога 
не была принята на баланс). В 
данном случае мы имеем дело 
с неповоротливостью админи-
стративной машиной, которая 
не смогла оперативно отреаги-
ровать на резонные пожелания 
граждан. Чиновники поступали в 
соответствии с правовой проце-
дурой, гражданам пришлось вы-
йти за ее рамки, чтобы добиться 
своего. На первый взгляд, данный 
прецедент выглядит скорее не-
доразумением, казусом, чтобы 
на основании его судить о ха-
рактере взаимодействия между 
властью и населением. Однако 
уже через неделю после ука-
занного происшествия группа 
участников АТО перегородили 
окружную дорогу в Киеве с тре-
бованием установить на ава-
рийно-опасном участке дороги 
пешеходный мост или светофор 
на переходе.

Приходится в очередной раз 
констатировать: власть на ме-
стах недостаточно учитывает 
потребности местных громад, 
недостаточно оперативно реаги-
рует на запросы, а главное – сами 
граждане недостаточно вовле-
чены в процесс принятия реше-
ний. старая структура власти 
не рассчитана на возросшую 
гражданскую активность, не 
опирается на инициативу и са-

с ними никто не согласовывал 
размещения беженцев на терри-
тории города. Здесь уже на лицо 
материальный ущерб (захват 
жилищного комплекса), постра-
давшая сторона (государство). 
Отягчающим обстоятельством 
конфликта является то, что мест-
ная (городская) власть поддержа-
ла решение вече, т.е. одобрила 
самозахват собственности.

Еще с советских времен широ-
кое распространение получило 
представление, что массовый 
протест отражает праведный 
(справедливый) «гнев народа». 
«Народ всегда прав» – этот сте-
реотип сегодня регулярно экс-
плуатируют политтехнологи для 
достижения частных целей. 
Негодующая толпа с плакатами 
стала неотъемлемым инстру-
ментом политического давления 
и, прежде всего, в тех случаях, ког-
да нужно обойти преграду в виде 
закона, нормативной процедуры. 
В Кривом Роге кандидаты, про-
игравшие на выборах город-
ского головы, сумели продавить 
решение о повторных выборах. 
При этом не были представлены 
убедительные факты о наруше-
ниях в избирательном процессе, 
а Верховная Рада (в нарушении 
процедуры) приняла решение о 
внеочередных выборах с сомни-
тельной формулировкой: «в связи 
с невозможностью выполнения 
городским головой (Ю.Вилкулом) 
своих полномочий». Отсутствие 
правовой аргументации ком-
пенсировали ссылками на «пра-
ведный гнев народа». Результаты 
голосования расставили все на 
свои места: «выразители народ-
ных интересов» потерпели сокру-
шительное поражение.

«Народ всегда 
прав» – этот 
стереотип 
сегодня регулярно 
эксплуатируют 
политтехнологи 
для достижения 
частных целей.

Как это нередко 
бывает в 

революционную 
эпоху, энергия 
масс нередко 

выходит за 
рамки закона, 

приобретая 
деструктивный, 

антиобщественный 
характер. 
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в условиях утраты монополии 
государства на насилие агрес-
сивное меньшинство может 
навязать свою волю остальным 
гражданам, оказывая давление 
на власть, на принятие решения, 
манипулируя общественным 
сознанием. Противостоять этой 
агрессии можно только жестко 
соблюдая закон – нормы и про-
цедуры, какими бы несовер-
шенными они ни были.

Причиной такой утраты высту-
пает падение авторитета вла-
сти, длящееся уже долгие годы, 
а также коррумпированность 
властных элит, органически не 
способных (даже при желании) 
обеспечить перемены в обще-
стве. Утрата государством мо-
нополии на насилие проявилась 
в ходе революционных событий 
Майдана – Янукович оказался 
неспособным противостоять 
вооруженным группам активи-
стов, действовавшим не только в 
Киеве, но и на всей территории 
страны. Эта же неспособность 
проявилась и в процессах, кото-
рые привели к утрате государ-
ственного контроля над Крымом 
и частями Донецкой и Луганской 
областей. Отдельные граждане, 
объединившись в группы, при-
своили себе право на насилие. 
В данном случае не важно, чем 
именно они легитимировали это 
право. Важен сам прецедент 
того, что в стране действуют 
«народные рады», «волонтеры и 
добробаты», имеющие оружие 
и осуществляющие насилие, 
исходя из собственных представ-
лений о справедливости и праве.

Утрата монополии государ-
ства на насилие первоначально 
воспринималась активной ча-

лельно с государственными 
военными структурами создать 
силы территориальной обороны 
как равноправной составляю-
щей вооруженных сил страны. 
Предлагается дать право мест-
ным территориальным под-
разделениям самостоятельно 
распределять и использовать 
ресурсы «в соответствии с их 
задачами и особенностями» (2.) 
Отдельные добровольческие ба-
тальоны ведут самостоятельную 
воинскую подготовку кадров, 
что также выступает элементом 
монопольного права государ-
ства на насилие. Так, полк «Азов» 
открыл набор на лето в детский 
военно-патриотичный лагерь 
«Азовець». Зовут как детей от 7 
лет, так и подростков. Как пишут 
на страничке лагеря ВКонтакте, 
инструкторами станут бойцы 
полка. Детям предлагают выезды 
на боевой технике, занятия по 
тактике, медицине, выживанию и 
ножевого боя, а также экскурсии 
на тренировочную базу «Азова».

в процессе восприятия и 
оценки состояния украинского 
общества при принятии поли-
тических решений следует об-
ратить внимание на следующие 
факторы:

1. Существенное значение 
приобрела проблема утраты 
государственной монополии на 
насилие в ходе революционных 
процессов. Патернализм усту-
пил место активной жизненной 
позиции, которая выражается в 
формах стихийной самооргани-
зации волонтерского движения. В 
то же время рост общественного 
активизма у одних людей сопро-
вождается эскапистскими на-
строениями у других. В отсутствии 

стью общества как достижение, 
безусловное преимущество и 
условие восстановления эф-
фективности и справедливости 
государства. Реформы армии 
и полиции, казалось, приведут к 
немедленному эффекту в виде 
победоносного завершения 
АТО, уменьшении беспредела 
и коррупции со стороны силовых 
структур. Однако реальность 
оказалась иной – обиженные 
безуспешностью военной кам-
пании участники АТО, обиженные 
отсутствием обещанных льгот со 
стороны государства и уважения 
со стороны общества, стали 
ориентироваться на то, чтобы 
самостоятельно получить жела-
емое. Готовность «восстановить 
справедливость» и «провести 
перемены» у себя дома дела-
ет их легким орудием в руках 
различного рода политических 
и экономических элит как мест-
ного, так и общенационального 
уровня. Длительное время власти 
и население придерживались 
негласного договора «лояльность 
в обмен на попечение», однако 
по мере нарастания экономиче-
ских трудностей и отсутствия по-
литического равновесия в стране 
этот договор стал фактически 
расторгаться. Примером такого 
расторжения могут послужить 
события в Ровенской области, 
где произошел конфликт меж-
ду органами правопорядка и 
местными жителями на поч-
ве незаконной добычи янтаря. 
Около тысячи человек оказывали 
сопротивление, в результате чего 
в больнице оказались семеро 
полицейских. (1.)

На фоне АТО раздаются пред-
ложения о том, чтобы парал-

реформ политико-правовой си-
стемы гражданская инициатива 
и самоорганизация выливается 
в деструктивный протест, при-
обретает неправовой характер. 
Рассматривать этот процесс 
как «распад» или «рождение 
нации» проблематично, по-
скольку речь идет о реакции на 
неспособность государствен-
ных структур и других социаль-
ных институтов соответствовать 
вызовам кризисной ситуации. 
Закрепленная законодательно 
и организационно структура 
власти проявила несоответствие 
возросшей гражданской ак-
тивности, она не опирается на 
инициативу и самоорганизацию 
масс. Существующий меха-
низм власти не ориентирован на 
использование энергии масс. 
Поэтому Украина нуждается в 
новой политической архитектуре.

2. При отсутствии реформ 
сложилась ситуация, в кото-
рой агрессивное меньшин-
ство может навязать свою волю 
остальным гражданам, оказывая 
давление на власть, на при-
нятие решения, манипулируя 
общественным сознанием. 
Противостоять этой агрессии 
можно реформируя систему 
власти при этом жестко соблю-
дая нормы и процедуры законо-
дательства.

3. Кризис государственной 
монополии на насилие привел 
к тому, что в условиях кризиса 
институтов общественного со-
гласия и на фоне вооруженного 
конфликта возникают попытки 
институциализировать альтерна-
тивные государственные структу-
ры поддержания правопорядка.

Агрессивное 
меньшинство 
может навязать 
свою волю 
остальным 
гражданам, 
оказывая давление 
на власть, на 
принятие решения, 
манипулируя 
общественным 
сознанием. 

Утрата 
государством 

монополии 
на насилие 

проявилась в ходе 
революционных 

событий Майдана
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II. Дезинтеграция – интеграция. вызовы политической 
дезинтеграции

следующие реальные интересы 
новых политических субъектов:

1) продажа земли в регионах;
2) передача разрешительных 

функций (в частности лицен-
зирования) на низшие уровни 
государственного управления 
(сейчас эти функции в основном 
сконцентрированы в Киеве);

3) введение парламентского 
бикамерализма – двухпалатного 
парламента, где одна из палат 
должна представлять интересы 
регионов;

4) восстановление мажори-
тарной избирательной системы.

Следует принять к сведению, 
что социальные и тем более 
политические интересы в об-
ществе – это всегда явление 
сложное, зависящее от мно-
жества факторов. Вряд ли их 
проявления можно корректно 
оценить или поместить в рамки 
каких-либо политологических 
схем. И то, и другое будет иметь 
искусственный характер, в ре-
зультате чего представление о 
социальной реальности может 
быть деформировано как у 
самого исследователя, так и у 
читателей его работы. К приме-
ру, автономистские интересы 
разных региональных сообществ 
Украины колеблются во времени, 
они во многом носят ситуативный 
характер, порой прямо зависят 
от складывающейся политиче-
ской конъюнктуры, внешнеполи-
тических обстоятельств. Можно 
согласиться также с видением, 
согласно которого «центробеж-
ные и центростремительные 
намерения в политических инте-
ресах населения современной 
деинституционализированной 

предстали перед необходимо-
стью поиска ресурсов контроля 
иного рода – в частности, необ-
ходимости идеологизации дея-
тельности партийных структур. В 
свою очередь, отстаивание соб-
ственных корпоративных инте-
ресов толкает местные элитные 
группы к поиску «региональных 
идеологий», т.е. создает условия 
регионального автономизма. 
Примером последнего может 
быть феномен «закарпатского 
автономизма», где периодиче-
ски возникают требования боль-
шей автономии. 7 апреля 2016 
г. с требованием предоставить 
региону автономию выступил 
Закарпатский областной совет. 
При этом своё требование де-
путаты мотивировали тем, что 
народ катастрофически обни-
щал, а экономика разрушена, 
и отметили, что передача фи-
нансовых и экономических пол-
номочий регионам – «последний 
шанс» Киева «спасти ситуацию». 
На следующий день депутаты 
внесли ясность относительно 
того, что они имели ввиду нечто 
иное, однако сигнал прозвучал.

Таким образом, можно конста-
тировать рождение на местных 
выборах 2015 года феномена 
украинской «региональной по-
литики», которая будет раз-
виваться по линии отношений 
«центр-регионы» и регионов 
между собой, будет конституи-
роваться и определять ближай-
шее будущее страны.

Среди общего декларатив-
ного контекста можно выделить 

Украины едва ли можно четко 
“привязывать” к конкретным 
региональным сообществам, 
поскольку изменение политиче-
ской ситуации в стране может 
“потянуть” за собой изменения 
в расстановке приоритетов и 
в конфигурации политических 
интересов тех или иных регио-
нальных сообществ. Причина 
этого – зависимость общества 
в целом и его составляющих 
(в нашем случае – региональ-
ных сообществ) в частности 
от государства и изменений 
в институте государственной 
власти. Подобная неоднознач-
ность феномена регионализа-
ции в Украине дает основания 
рассматривать его по-новому, 
возможно, с несколько непри-
вычных позиций. Под таким углом 
зрения автономизм уже не будет 
присущ одним только регио-
нальным сообществам Юга и 
Востока, а население Запада и 
Центра нельзя отнести исключи-
тельно к ориентированному на 
унитарный вектор развития своих 
регионов.» (3.)

в общественном мнении 
сложилась и утвердилась 
своеобразная конфигура-
ция политического интереса 
к регионализации: граждане 
высказываются против авто-
номизации регионов украины, 
однако позитивно относятся 
к элементам института авто-
номии. В концентрированном 
виде данный феномен можно 
сформулировать как активный 
анти-автономизм с латентным, 
имеющим основания в интере-
сах региональных элит стремле-
нием к децентрализации. Такое 
неоднозначное отношение к 

рождение местной 
политики
В ходе проведения выборов в 

органы местной власти осенью 
2015 г. произошло изменение 
политико-экономического меха-
низма образования местной вла-
сти, которое сопровождалось 
возникновением нового уровня 
субъектов политических отноше-
ний в стране. В результате роль 
и вес региональных элит значи-
тельно возросли. Представители 
региональных экономических 
и политических групп были по-
ставлены в условия, когда фи-
нансировать и организовывать 
избирательную кампанию они 
были вынуждены за счет своих, 
местных бюджетов. Впервые за 
долгое время не использовались 
механизмы централизованного 
воздействия на процесс избра-
ния местных властей из Киева. 
Партийные бренды использова-
лись в качестве своеобразных 
«франшиз», что освобождало 
использовавших их представите-
лей местных элит от обязательств 
перед руководителями партий 
(кто платит, тот и заказывает 
музыку), обострило вопросы 
соблюдения партийной дис-
циплины. Возникла «система 
люкс-торпеда», произошел при-
ход во власть местной элиты 
под различными брендами и 
формирование депутатских 
коалиций, исходя из интересов 
местных корпораций. Со своей 
стороны, лишившиеся тради-
ционных механизмов влияния, 
держатели «партийных брендов» 

Социальные 
и тем более 
политические 
интересы в 
обществе – это 
всегда явление 
сложное, 
зависящее от 
множества 
факторов.

Партийные бренды 
использовались 

в качестве 
своеобразных 

«франшиз», что 
освобождало 

использовавших 
их представителей 

местных элит 
от обязательств 

перед 
руководителями 

партий, обострило 
вопросы 

соблюдения 
партийной 

дисциплины.
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перспективам регионализации в 
целом и к институту автономии в 
частности связано со специфи-
кой проявления политической 
культуры разных региональных 
сообществ не только на почве их 
исторического своеобразия, но 
и в условиях ослабления инсти-
туциональной роли центральной 
государственной власти.

Автономистские интересы 
части украинского общества в 
условиях вызванной гибридной 
войной мобилизации имеют 
черты не столько осознанного 
политического интереса для до-
стижения определенных целей 
при помощи механизмов инсти-
тутов автономной власти, сколько 
проявления реакции самозащи-
ты в условиях институциональ-
ной деградации. Обострению 
таких настроений способствует 
приход к власти в центре поли-
тических сил, которых предста-
вители тех или иных региональных 
сообществ воспринимают как 
чужаков и формируют базу под-
держки региональных элит.

Процессы политико-экономи-
ческой децентрализации власти 
с необходимостью раскроют 
несимметричность доходов и 
издержек многих местных бюд-
жетов, особенно это касается 
финансирования системы бюд-
жетных учреждений. С утратой в 
связи с военными действиями на 
Востоке крупной части экспорт-
ных поступлений в центральный 
бюджет, а также на фоне ми-
ровых ценовых трендов на клю-
чевые для нынешней украинской 
экономики экспортные позиции 
– главный казначейский счет стра-
ны для своего балансирования в 
наибольшей степени стал зави-

политически уйти в обустройстве 
своей жизни в границы одной 
лишь своей области, в той же 
степени и принимает на себя 
новый уровень ответственности. 
“Спрашивать” за проблемы в 
тех или иных сферах, будь то со-
стояние финансирования сфер 
социального обеспечения или та-
рифы для малых предпринимате-
лей, начнут уже не в самом Киеве. 
Учитывая неспособность финан-
сово независимо обеспечить 
все бюджетные сферы региона, 
местные элиты будут вынуждены, 
неся в массовом сознании уже 
иной уровень ответственности 
(парадоксально же сами его и 
создавшие ради повышения сво-
ей политической и администра-
тивной власти), либо сокращать 
и оптимизировать финансирова-
ние, либо становится в новый уро-
вень зависимости от трансферов 
из Центра, неся определенные 
уступки регионального “сувере-
нитета”. В социальном разрезе 
это будет означать, что могут 
появится две противоположные 
группы населения:

- одна, представляемая, к 
примеру, сферой местного 
предпринимательства, которым 
новые полномочия региональной 
власти и бюджета позволяют вы-
строить и на практике, и в созна-
нии новый позитивный горизонт 
перспектив;

- другая, представляемая, к 
примеру, “бюджетниками”, ко-
торые либо вообще выпадают 
из жизни, попадая под оптими-
зацию региональных бюджетов, 
либо становятся абсолютно зави-
симыми от финансирования из 
Центра и при этом уже в глазах 
населения региона выглядят 

сим от регулярных внешних зай-
мов. Учитывая, что компетенция в 
обеспечении таких финансовых 
“вливаний” в полной мере может 
находиться лишь в полномочиях 
центральных органов власти, 
априори будет сохранятся бюд-
жетная региональная зависимость 
определенных сфер, требующих 
субсидиарной помощи Центра 
и которые, без оптимизации, не 
способны будут “тянуть” на себе 
региональные элиты. Вдобавок 
следует учитывать, что сами реги-
оны очень контрастно разняться в 
способности самообеспечивать 
бюджетную независимость: на 
фоне “богатых” областей присут-
ствуют абсолютно дотационные, 
почти полностью зависимые от 
трансферов из центрального 
бюджета. Исходя из этого, можно 
предположить два параллельных 
политических процесса. С одной 
стороны, местные региональные 
элиты будут формировать свои 
локальные политические проекты, 
опираясь на электорат, который в 
наибольшей степени заинтересо-
ван в независимых от Центра пра-
вилах, процедурах и нормативах 
организации социально-эконо-
мической жизни на местах, легко 
включаясь в сопроводительную 
мобилизационную политическую 
мифологизацию своей регио-
нальной идентичности. С другой 
стороны, учитывая упомянутую 
бюджетную ситуацию, отдельные 
группы населения в регионах 
или даже целые области могут 
просто выпадать из “победите-
лей” децентрализации. Местная 
элита, амбициозно перебирая 
на себя власть на месте, на фоне 
усталости массового сознания 
украинцев от Киева и готовности 

катализатором политического 
давления на местную власть 
центральной, приходящей на по-
мощь в разрешении социальных 
напряженностей бюджетными 
ассигнованиями.

Данной поляризацией населе-
ния регионов могут начать пользо-
ваться новые общенациональные 
политические проекты, впервые 
будучи изначально выстроены как 
чисто популистcкие. Апеллируя 
к ценности справедливости, это 
могут быть как “левые”, так и 
крайне “правые” политические 
силы, ставящие на общенаци-
ональную повестку защиту тех 
групп населения, которые уже в 
новых реалиях децентрализации 
пострадали от политики новых 
региональных элит и которые 
не имеют механизмов защиты 
своих прав и своей жизни на 
местах. В независимости от ре-
альных мотиваций и целей такой 
политической борьбы с регио-
нальными либо между регио-
нальными элитами, появления на 
украинской авансцене подобно-
го дискурса создаст условия для 
нового серьезного социального 
конфликта и идеологического, 
и практического. В такой логике 
это создает условия для появле-
ния новых противоборствующих 
в украинском обществе лагерей: 
тех, кто защищает и представляет 
региональную власть, неся непо-
средственную выгоду для своего 
выживания, исходя из status quo 
новых полномочий регионов, и 
тех, кто вынужденно оказался по-
страдавшей стороной перефор-
матированного регионального 
бюджетообразования, становясь 
чувствительными к новым спеку-
ляциям на теме справедливого 

“Спрашивать” за 
проблемы в тех 
или иных сферах, 
будь то состояние 
финансирования 
сфер социального 
обеспечения или 
тарифы для малых 
предпринимателей, 
начнут уже не в 
самом Киеве.

 Отдельные 
группы населения 

в регионах или 
даже целые 

области могут 
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из “победителей” 
децентрализации.
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перераспределения. Главное, 
что такая социальная поляри-
зация не имеет обязательной 
прямой логики своего развития, 
а к появлению своему возможна 
лишь как искусственная манипу-
ляция, вызываемая уже сейчас на-
блюдаемой неспособностью и 
нежеланием выстраивать обще-
политический консенсус в острый 
и критический социально-эко-
номический период для страны. 
Единственным новым инстру-
ментом политической борьбы 
и экономической конкуренции 
становится создание новых точек 
социальных конфликтов.

вызовы редистрибуции 
(экономической роли 
государства)
Национальная экономика 

представляет собой сложную 
многоуровневую систему, при-
званную обеспечить потреб-
ности страны в материальных 
благах, создающих основу для 
высокого уровня качества жизни 
народа, экономического мо-
гущества на международной 
арене, обеспечения националь-
ной, в том числе экономической 
безопасности страны. В этой 
системе государство выполняет 
важнейшую институциональную 
функцию – осуществляет ре-
стрибуцию, обмен продуктами 
деятельности, базирующийся на 
(порой насильственном) изъятии 
властью прибавочного, а в неко-
торых случаях и необходимого 
продукта с целью его последую-
щего перераспределения меж-
ду другими членами общества. 
Власть для этого должна бази-
роваться на силе и авторитете 

жение организация под назва-
нием «Непосредственная власть 
народа Украины» (4.). На страни-
цах организации можно узнать о 
множестве недавно созданных 
народных общинах (во Львове, 
Тернополе, Хмельницком, Ивано-
Франковске, Сумах, Полтаве). 
Если верить сайту организации, 
то в Украине уже около 200 на-
родных общин, больше всего – в 
западных регионах страны. Так, 
в Хмельницком уже около 200 
народных предпринимателей, 
которые зарегистрировали свои 
предприятия в созданной терри-
ториальной общине и не платят 
налоги государству. «Заработал 
10 000 грн., отдал 100 грн.», – рас-
сказывает владелец народного 
предприятия в Хмельницком 
Дмитрий. (5.) Контроль ведения 
бизнеса осуществляет также 
местная община – по факту он, 
вероятно, сведен к минимуму. 
На фоне коррумпированности 
украинских органов, «опека-
ющих» бизнес и взымающих 
государственную ренту, такой 
вариант деятельности становится 
все более популярным.

О сложностях в осуществле-
нии редистрибутивной функции 
говорит, например, такой факт, 
что фискальная служба утрати-
ла более 500 тысяч (3 тербайта 
информации) документов в 
результате сбоя, который длился 
шесть (!) дней. При этом фи-
скальная служба сообщает, что 
«количество утраченной внутрен-
ней корреспонденции на уровне 
территориальных органов не 
установлена». (6.)

Сложности управления эконо-
мическими процессами в стра-
не приводят, среди прочего, и к 

лидеров, которые позволяет ему 
проводить подобные операции. 
Для Украины характерно, что 
лидеры, будучи выходцами из 
бизнес-среды 90-х гг. ХХ в., склон-
ны видеть данную функцию госу-
дарства с точки зрения получения 
прибыли. В результате сформи-
ровалась ситуация, при которой 
субъекты экономической жизни 
видят, в свою очередь, в государ-
стве исключительно фискальный 
орган. Ситуация дестабилизации 
общественной жизни сделала 
возможными появление форм 
экономической организации, 
сводящей рестрибутивную функ-
цию государства к минимуму.

Проявилась тенденция пере-
хода национальной экономики 
от национальной корпорации 
к корпорации земельных (ре-
гиональных) и местных общин. 
стремление обособиться от на-
ционального центра как генера-
тора военных и экономических 
рисков, замкнуться в рамках ло-
кальных общин породило свое-
образный анархо-синдикализм.

Вызов осуществлению реди-
стрибутивной функции государ-
ством проявился, в частности, 
в создании в ряде областей 
народных территориальных об-
щин. Сторонники этого движения 
исходят из такого истолкования 
положений Конституции, со-
гласно которому вся власть 
в стране принадлежит наро-
ду, и он может осуществлять 
её непосредственно, без уча-
стия государства. Идея народ-
ных территориальных общин 
была сформулирована еще до 
Майдана, первые шаги в их ор-
ганизации были сделаны после 
начала АТО. Координирует дви-

настроениям, направленным на 
отторжение неконтролируемых 
территорий ОРДЛО, к нежела-
нию и неверию в перспективу 
интеграции этого региона. На 
этом фоне люди хотят мира, но 
небезосновательно полагают, 
что присоединение Донбасса 
несет угрозу безопасности их 
жизненной среде. Так, согласно 
данным проведенного в марте 
2016 г. Центром Разумкова со-
циологического опроса, отно-
сительное большинство (45,9%) 
поддерживают прекращение 
любых экономических связей с 
территориями ДНР и ЛНР, в то же 
время не поддерживают эту идею 
около трети опрошенных (33,3%). 
Этот же опрос показывает, что 
56,4% респондентов не поддер-
живают идею предоставления 
Донбассу особого статуса, при 
том, что 23,8% – поддерживают, а 
19,8% не определились с позици-
ей по этому вопросу. При этом 
существенно, что предоставле-
ние такого статуса не поддер-
живает абсолютно большинство 
опрошенных Центрального и 
Западного регионов страны, в 
то время как такой точки зрения 
придерживается относительное 
большинство представителей 
Южного региона и контролируе-
мой центральной властью части 
Донбасса. В Восточном регионе 
относительное большинство 
поддерживает предоставление 
такого статуса. (7.)

в процессе восприятия и 
оценки состояния украинского 
общества при принятии поли-
тических решений следует об-
ратить внимание на следующие 
факторы:

1. На местных выборах 2015г. 
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оформился феномен укра-
инской «региональной поли-
тики». Значительно возросли 
политическая роль и значимость 
региональных элит. Изменился 
политико-экономический ме-
ханизм образования местной 
власти – ресурсы централизо-
ванного управления уступили 
ресурсам субъектов региональ-
ного уровня. Возникло новое 
пространство политических 
отношений – наряду с отноше-
ниями по линии «центр-регионы», 
развиваются отношения регио-
нов между собой. Форма этих 
пространств и их отношение 
будут определять ближайшее 
будущее страны.

2. Распорядители общенаци-
ональных «партийных брендов» 
вынуждены создавать новые 
ресурсы своего влияния и уча-
ствовать в политических процес-
сах регионального уровня. На 
этой почве возникла тенденция к 
реидеологизации партий в двух 
направлениях. С одной стороны, 
продолжаются попытки создания 
идеологических конструктов, 
легитимирующих автономизм 
региональных элит, а с другой 
– возврат к «классическим» иде-
ологиям индустриального века. 
Последние призваны легитими-
ровать удержание власти путем 
насилия со стороны централь-
ной власти, олицетворяющей 
государственную целостность 
Украины. Роль такой квазиидео-
логии сегодня выполняет ритори-
ка войны за государственность, 
однако ресурс такой легитима-
ции фактически исчерпан.

3. Автономизм части украин-
ского общества представляет 
собой реакцию на отсутствие 

III. Дезориентация – новые приоритетывнутриполитического диалога, 
неопределенность и монопо-
лизацию власти в условиях мо-
билизационного режима жизни 
страны. При дальнейшем ухуд-
шении жизни реактивный ха-
рактер таких настроений может 
смениться проактивным, и в 
регионах будут формироваться 
собственные позитивные по-
вестки автономизации. В обще-
ственном мнении сформирован 
двойственный политический 
интерес к регионализации в 
виде позитивного отношения к 
элементам института автономии 
при отрицании автономизации 
регионов Украины. Активный 
анти-автономизм с латентным, 
имеющим основания в интере-
сах региональных элит стрем-
лением к децентрализации 
формирует запрос на видение 
необходимых конституционных 
изменений страны.

4. В хозяйственно-экономиче-
ской сфере проявилась тен-
денция перехода национальной 
экономики от национальной 
корпорации к корпорации 
земельных (региональных) и 
местных общин. Стремление 
обособиться от национального 
центра как генератора воен-
ных и экономических рисков, 
замкнуться в рамках локальных 
общин породило своеобразный 
анархо-синдикализм, выразив-
шийся в создании народных 
территориальных общин.

5. В условиях нарастания слож-
ности и уровня экономических 
проблем в общественном созна-
нии возникло видение перспек-
тивы реинтеграции ОРДЛО как 
угрозы жизненной среде насе-
лению других регионов страны.

обществе снижался. Следует 
заметить, что конфликт лишь 
усилил и более явственно проя-
вил сформировавшиеся в дли-
тельный период с 2005 г. тренды 
к снижению доверия ко всем 
общественным институтам – от 
политики до сферы массовой 
коммуникации. В итоге, согласно 
данных социологического мони-
торинга Института социологии 
НАН Украины (8.), на начало 2016г. 
55% жителей Украины считают, что 
они не несут ни малейшей ответ-
ственности за ситуацию, которая 
сложилась в стране. При этом 
взять на себя частичную ответ-
ственность соглашается только 
около 30% респондентов. При 
этом 41% опрошенных считает, 
что на данный момент жителей 
страны более всего объединяют 
патриотические чувства, кроме 
того 65% заявляют, что гордятся 
тем, что являются гражданами 
Украины.

Особенную роль в ситуации 
«замороженного конфликта» 
сыграли сми всех его сторон, 
сформировавшие и закрепив-
шие в общественном сознании 
«язык войны». Средства мас-
совой коммуникации сделали 
обыденными и привычными 
алгоритмы коммуникации с 
использованием таких дегума-
низированных образов другой 
стороны конфликта, которые 
не предполагают концептуаль-
ной перспективы примирения 
между ними. За два года сфор-
мировался собственный исто-
рический дискурс конфликта, 
институциональная память во-
йны, препятствующая возмож-

Остановка процессов воен-
но-политического характера, 
которая произошла с заключе-
нием «Минских соглашений-2», и 
отсутствие продолжения в выпол-
нении этих соглашений всеми 
сторонами породили ситуацию 
неопределенности, в которой 
ранее возникшие на волне раз-
вития конфликта относительно 
устойчивые мифологические 
представления о происходящем 
стали подвергаться коррозии. 
При этом общественно-поли-
тические и социально-экономи-
ческие процессы разделились, 
образовав параллельные, а 
зачастую и альтернативные 
сферы взаимодействия между 
людьми в рамках одного полити-
ческого пространства страны. в 
процессе деиндустриализации 
экономики, сопровождаемой 
деградацией прежних соци-
окультурных укладов, проис-
ходит закрепление различий в 
практиках политической жизни 
на разных территориях, пока 
еще скрываемое под лозунгами 
единства страны.

Отсутствие полноценного поли-
тического диалога между всеми 
участниками общественной 
жизни на территории Украины 
с течением времени усугубило 
общую ситуацию, дискредитиро-
вало все стороны, проявило всех 
участников и представляемые 
ими социальные институты как 
неспособные к решению кон-
фликта и проведении реформ. 
С течением времени ресурсы 
исчерпывались, величина со-
циальных издержек конфликта 
возрастала, уровень доверия в 
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ности договоренностей между 
сторонами. В то же время прак-
тики частной жизни складыва-
ются вне этого дискурсивного 
пространства – при этом важно, 
что политические решения вос-
принимаются населением как 
угроза «новой повседневности», 
сложившейся уже на фоне име-
ющегося конфликта.

Не удивительно, что полити-
ки со всех сторон конфликта 
используют в своих интересах 
угрозу войны как ресурс влия-
ния, поддерживают её образ в 
массовом сознании, а СМИ при-
нимают в этом активнейшее уча-
стие. Политико-идеологическое 
пространство живет постоянной 
угрозой срыва относительного 
мира, общество – ожиданием 
окончательного наступления 
мира. Сравнивая данные, по-
лученные Институтом социо-
логии НАН и социологическим 
центром ДНР «Особый статус», 
можно сделать вывод, что укра-
инцы по обе стороны фронта 
озадачены общими проблема-
ми, связанными с войной – до 
80% населения с обеих сторон 
фронта поддерживают переми-
рие, достигнутое путем Минских 
соглашений. Люди больше всего 
опасаются угрозы возобновления 
активных боевых действий – 63% 
в Украине и 64% в ДНР, роста 
цен – 63% в Украине и 40% в ДНР, 
потери постоянных доходов – 36% 
в Украине и 32% в ДНР. (9.)

Длительное состояние «ни 
мир, ни война», отсутствие ре-
альных реформ, постоянные 
громкие политические скандалы 
и разоблачения, которые ничем 
не заканчиваются в итоге, от-
сутствие приемлемой для всех 

В этом ракурсе многие вос-
принимали события, названные 
«русская весна», – одни поддер-
живали перспективу ликвидации 
украинской государственности, 
а другие сопротивлялись имен-
но этому. Тезис о перспективе 
завершения «украинского про-
екта», вызвав реакцию в обще-
стве, сыграл не меньшую роль 
в защите украинской государ-
ственности, чем идеология её 
защитников в том виде, как она 
формулировалась на пери-
од начала конфликта, однако 
со временем этот потенциал 
утратил свою актуальность. Если 
аннексия Крыма, возникновение 
ДНР и ЛНР в 2014 г. восприни-
мались частью населения как 
открытая перспектива даль-
нейших позитивных изменений 
жизненного пространства, то к 
началу 2016 г. эти мифы изме-
нились в сторону представлений 
о том, что новообразования – 
некий тупик событий, в котором 
предстоит жить неопределенно 
долго. сверхожидания людей, 
поддержавших «русскую вес-
ну», от происходивших на протя-
жении двух лет перемен начали 
быстро спадать, и на их место 
приходит социальная апатия.

Обозначились противоречия 
среди субъектов управления ЛНР 
и ДНР, формируется своеобраз-
ная сфера политической публич-
ности, в которой обсуждаются 
политические образы публичных 
фигур, – в развитии коммуника-
тивного пространства стадия 
«героической мифологии» сме-
няется стадией «рационального 
прагматизма». (13.)

«... Два года спустя после на-
чала Русской Весны в обществе 

имеют место разочарование и 
скепсис. Особенно среди тех, 
кто принял наиболее активное 
участие на первом этапе вос-
стания на Донбассе. Среди тех, 
кто понёс наибольшие матери-
альные, физические и мораль-
ные издержки, получил ранения, 
увечья, потерял родственни-
ков… Когда мы с небольшим 
отрядом товарищей заходили 
на Донбасс, мыслилось всё, ко-
нечно, совершенно по-другому. 

Есть сожаления, что те блестя-
щие возможности, которые дал 
2014 год, не были использованы. 
То есть наш уникальный вклад, 
ценой которому стали жизни 
сотен и тысяч добровольцев и во-
лонтеров, а также тысяч простых 
жителей Донбасса, не привёл 
к победе» – свидетельствует со 
своей точки зрения И.Гиркин, 
бывший «министр обороны ДНР». 
(14.) Обозначилось осознание 
того, что обещанная модерни-
зация Крыма проблематична, 
сам полуостров может превра-
титься в одну из провинций боль-
шой страны с ограниченными 
санкционными мерами возмож-
ностями для ведения бизнеса.

Для изменения массового 
сознания жителей Украины важ-
но еще и то, что в России на 
фоне приближающихся выбо-
ров и ухудшения экономической 
ситуации обозначились силы, 
которые открыто или скрыто вы-
ступили против «Русской весны». 
Широкая публичная поддержка 
«Русской весны» спала – осо-
бенно на фоне событий в Сирии, 
сформировавших новое «про-
странство успеха» российской 
государственной машины.
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Украины важно 
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ухудшения 
экономической 
ситуации 
обозначились 
силы, которые 
открыто или скрыто 
выступили против 
«Русской весны». 

формулы выхода из конфликта 
– все это по истечении време-
ни ослабило драматичность 
восприятия событий, породило 
удрученность и ощущение без-
ысходности.

С утратой динамики конфлик-
та произошла окончательная 
утрата «реставрационных» ожи-
даний, присущих значитель-
ной части населения в ДНР-ЛНР 
при одновременной утрате 
ожиданий «быстрого европей-
ского успеха» на остальной 
территории Украины. в этой 
ситуации формируется тренд 
на использование доступных 
для выживания ресурсов – того, 
что население считает «своим 
по праву». Сюда можно отнести 
и разграбление оказавшихся 
неподконтрольными индустри-
альных ресурсов промышленных 
предприятий ДНР-ЛНР (10.), и 
такое же разграбление кар-
патских лесов (11.), ровенского 
янтаря (12.), попытки региональ-
ных элит поставить под контроль 
транспортные потоки грузов по 
территории Украины.

Активизировавшиеся в 2013-14 
гг. у части населения представле-
ния о возможном скором возвра-
те идеализированных порядков, 
которые были при СССР, связыва-
лись различными их носителями 
с казавшейся им реальной пер-
спективой экономической инте-
грации и дальнейшего вхождения 
Украины в союзное с Россией 
государство, в ЕврАзЭС, а то и с 
утратой ею государственности. 
Следует принять во внимание, что 
пропагандировавшийся тезис 
«Украина – геополитическое не-
доразумение» воспринимался 
не только его авторами в России. 



Війна і суспільствоРозділ 3

Доповіді та дослідження, 2016.  Частина 1

Інститут стратегічних досліджень “Нова Україна”

7776

действующем политикуме мож-
но предполагать наличие ла-
тентного неконтролируемого 
процесса дискредитации и от-
торжения политических форм со-
циальной коммуникации частью 
населения. в такой ситуации 
возникает угроза превращения 
демократических процедур в 
неадекватную реальным ожи-
даниям массового сознания, 
формальную реальность – при 
одновременном росте запроса 
на альтернативные способы 
разрешения общественных 
противоречий. Политикум не 
представляет всего спектра зна-
чимых политических ориентаций 
населения, и это создает угрозу 
социальной аномии. Она может 
находить свое выражение в виде 
пассивной формы неучастия на-
селения в общественной жизни, 
стремлении уехать из страны 
и составляет социальную базу 
терроризма как активной фор-
мы противодействия.

В застывшей ситуации «хро-
нических неуспехов» и перма-
нентных взаиморазоблачений 
представителей проевропейско-
го политикума «миф о евроинте-
грации», который легитимировал 
различные формы радикальных 
действий с их стороны, также 
подвергся коррозии и осла-
бил свою действенность при 
оценке состояния дел в стране. 
Отсутствие обещанного резкого 
улучшения жизненного уровня в 
ближайший после «революции 
достоинства» период време-
ни (пенсия 5000 евро), отсут-
ствие значительных кредитов 
и программ экономической 
помощи, постоянные отсрочки 
и новые условия для принятия 

В ситуации заморозки кон-
фликта стечением време-
н и  п р о и з о ш л а  с е р ь е з н а я 
институциональная деградация 
и технологическая деиндустриа-
лизация территорий ДНР и ЛНР. 
Ожидавшееся оживление эконо-
мики «республик» от получения 
заказов на продукцию промыш-
ленных предприятий обернулось 
хаотизацией экономической 
жизни региона, растаскивани-
ем ресурсов «на вторсырье». 
Наметились и стали развиваться 
конфликты внутри местных элит 
(«новодонецкими» и «старо-
донецкими»), а также между 
ними и их партнерами в РФ. С 
точки зрения идеологии крупного 
бизнеса, всё происходящее с 
потенциалом «старопромыш-
ленного» региона Донбасс мож-
но воспринимать как «встречный 
пожар», поддерживаемый ча-
стью элиты РФ, заказ на осознан-
ное разрушение конкурента на 
внешних рынках металлоизде-
лий. неопределенность общей 
политической перспективы ре-
гиона, значительная отсрочка 
реализации политической части 
«минских соглашений» привела 
также и к тому, что имевшиеся 
структуры политической жизни 
на основе процедур предста-
вительской демократии дегра-
дировали, и в регионе возник 
криминально-автаркический 
режим правления.

В ситуации длящегося конфлик-
та в массовом сознании на контро-
лируемой центральной властью 
территории произошла «смена 
вех» во внешнеполитических ори-
ентациях. Наблюдавшийся ранее 
на протяжении многих лет баланс 
между сторонниками перспектив 

безвизового режима, заявленное 
европейскими лидерами откла-
дывание на поколение (20-25 
лет) перспективы полноценного 
вступления в ЕС – все это при-
вело к разочарованию многих 
сторонников евроинтеграции. 
Согласно данным упомянутого 
выше исследования Института 
Горшенина, доля респондентов, 
поддерживающих евроинтегра-
цию как вектор развития страны, 
уменьшилась в сравнении с 
предыдущим годом на 7%, со-
ставив 55,2% в 2016 г. против 62,2% 
в 2015 г. С другой стороны, «при-
вязывание» вопросов реформы 
ЖКХ, состоящей исключительно 
в повышении стоимости жизни, 
к тематике евроинтеграции 
привело к появлению уже новых 
проблем. Ожидавшее скорого 
улучшения социально-экономи-
ческого положения население 
оказалось неготовым к такой 
«цене вопроса», как увеличение 
в разы стоимости жизни, разрыву 
и сворачиванию связей с род-
ственниками, утрате рабочих 
мест и перспективы усиления 
этих тенденций. возникла новая 
линия напряжения между цен-
тральной властью и местными 
элитами по поводу ответствен-
ности за ухудшение жизненного 
уровня и отсутствие реформ. 
Под лозунгами децентрализации 
и защиты местного населения 
региональные элиты увеличили 
усилия по контролю над мест-
ными ресурсами, стремясь 
ограничить влияние центральной 
власти. В этой ситуации возник 
рынок идеолого-политического 
и непосредственно силового 
обеспечения интересов местных 
элит. Политико-идеологическую 

евроинтеграции и интерграции 
с восточным соседом сменился 
ситуацией, в которой евроинте-
грационные настроения стали 
доминировать. Война подорвала 
привлекательность России как 
возможного вектора интеграции, 
сделала «реванш» пророссий-
ских сил в Украине невозможным 
без фундаментальных социаль-
но-политических потрясений. 
Однако пусть и не подавляющая, 
но значительная часть населения и 
через два года после начала воен-
ной фазы конфликта при опросах 
поддерживает «восточный вектор» 
интеграции. Институт Горшенина 
приводит данные репрезентатив-
ного социологического опроса, 
проведенного с 8 по 17 февраля 
2016г., согласно которых 12,7% 
опрошенных выбрали альтерна-
тивный Евросоюзу Таможенный 
союз как вектор интеграции (про-
тив 13,5% в 2015 г.). Согласно 
данным результатов социологи-
ческого опроса Киевского между-
народного института социологии 
от 16 марта 2016 г., 78,3% укра-
инцев считают, что руководство 
страны ведет её «в неправильном 
направлении». По данным группы 
«Рейтинг», на начало апреля 2016г. 
деятельность Президента полно-
стью поддерживают лишь 2%, 32% 
скорее одобряют, в то время как 
43% ее не одобряют категориче-
ски, а 8% не могут определиться 
с ответом. (15.)

Следует принять во внимание, 
что опросы производились на 
подконтрольной центрально-
му правительству территории, 
где действуют официальные 
средства массовой информа-
ции. При отсутствии предста-
вительства такой точки зрения в 
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легитимацию и силовую под-
держку местным элитам в этом 
процессе стремятся оказывать 
негосударственные милитарные 
структуры, выступающие под 
лозунгами продолжения наци-
ональной антикоррупционной и 
антиолигархической революции.

Усиление евроскептицизма 
произошло также и на фоне 
процессов, которые стали бо-
лее интенсивными и в самом 
ЕС – проблем с беженцами, со-
мнений отдельных стран в самой 
Европе относительно целесоо-
бразности вступления в ЕС. Более 
явственно обозначились различия 
и конфликтность европейских и 
традиционных украинских цен-
ностей – в частности, по вопросу 
отношения к ЛГБТ и этнического 
разнообразия общества.

В ответ на кризис европер-
спективы для Украины возник 
концепт формирования новой 
«Речи Посполитой», состоящей 
из Польши, Украины, Литвы и 
Беларуси.

Действующая политическая 
элита в значительной степени 
дискредитирована в обществен-
ном сознании и в значительной 
мере утратила легитимность. 
Погасли олицетворявшие при-
сутствие «маленького украин-
ца» «звезды Майдана» в лице 
депутатов Гаврилюка, Парасюка 
и им подобных. в публичной 
сфере сформировано пред-
ставление, что результатами 
майдана воспользовались в 
корыстных интересах предста-
вители прежнего политикума – 
олигархи и чиновники. При этом 
реальное положение миллионов 
людей ухудшилось, происходит 

даментальных исследований 
(ГФФИ), академика НАН Украины 
Бориса Гринева, резко выросло 
количество молодых украинских 
ученых, стремящихся выехать 
за рубеж и реализовать себя 
в развитых странах. Только в 
Германии в данный момент учат-
ся и работают 25 тысяч человек 
из Украины, которые получают от 
государства грантовую поддерж-
ку. Еще 600 тысяч абитуриентов 
стремятся поступить в тамошние 
учебные заведения или на языко-
вые курсы. (17.)

В 2013 г. размер ВВП Украины 
превышал 181 млрд долл. США, в 
2015 г. – немногим более 80 млрд 
долл. США. Инфляция возросла с 
0,5% до 41%, в 2013 г. за 1 доллар 
давали 8 грн., а в 2015 г. – более 
25 гривен. Почти 80% населения, 
по состоянию на начало 2016г., 
находятся за чертой бедности. 
(18.) Номинально расходы граж-
дан на жизнь в прошлом году вы-
росли: если в 2014 году средний 
украинец тратил «на жизнь» 26 
100 грн. в год, или 2175 грн./мес., 
то в прошлом году – уже 31 000 в 
год, или 2583 грн./мес. (+18,8%). 
Но увы: прибавку «съела» инфля-
ция (43% за 2015 год), поэтому в 
реальности народ обеднел на 
24%. Инфляция в 2015 г. составила 
43,3%, траты населения в сред-
нем выросли на 18,8%. В ноябре 
2015 года средняя цена упаковки 
зарубежного лекарства стои-
ла в Украине в розницу на 33% 
больше, чем в ноябре 2014 года. 
Главные расходы – на питание 
остались стабильными: 38,4%. 
Эксперты комментируют, что, учи-
тывая, как подорожали за год про-
дукты питания, стабильность этой 
суммы свидетельствует о том, что 

цивилизационная деградация 
укладов жизни населения.

Например, о характере совре-
менного уклада в сельском хо-
зяйстве Украины говорит тот факт, 
что только 17% сельскохозяйствен-
ных домохозяйств имеют хотя бы 
какую-то сельскохозяйственную 
технику, из них у трети есть трак-
тора, в 4,6% – автомобильный 
транспорт и в 2,3% – комбайны. 
По информации Ассоциации 
«Украинский клуб аграрного 
бизнеса» (УКАБ), в 2015 году 29,2% 
сельскохозяйственных домохо-
зяйств на Украине использовали 
лошадей для обработки земли. 
«Факт использования лошадей 
для сельскохозяйственных работ 
свидетельствует о катастрофи-
ческой ситуации с обеспечен-
ностью крестьян техническими 
ресурсами», – отмечает эксперт 
УКАБ Виталий Кордиш». (16.) 
Деиндустриализация сопрово-
ждается уменьшением запроса 
на научные исследования – ката-
строфическим сокращением 
научного потенциала страны. 
Численность научных работников 
НАН Украины за период с 1 янва-
ря 2014-го по 1 января 2015 года 
снизилась на 13%, или на 5619 
человек. Среди них количество 
кандидатов наук уменьшилось 
на 7,3%, или на 597 человек, а 
докторов наук – на 3,4%, или на 
89 человек. На сегодня только 
каждый пятый научный сотрудник 
в НАНУ является молодым ученым 
и также каждый пятый кандидат 
наук – в возрасте до 35 лет. На 
конец 2014 года в научных учреж-
дениях НАН Украины работало 
6 (!) докторов наук в возрасте 
до 35 лет. По словам директора 
Государственного фонда фун-

народ стал покупать более де-
шевые продукты. Из-за роста та-
рифов на коммунальные услуги 
увеличились расходы по этой ста-
тье – на 25%, или на 1400 грн. в год. 
В целом перспектива повышения 
коммунальных платежей опре-
делена, например, решением 
Национальной комиссии по 
энергорегулированию, которая 
постановила, что с начала 2014 
года до 1 марта 2017 г. стоимость 
услуг на электроэнергию возрас-
тет на 320% при минимальном 
потреблении и на 460% при сред-
нем потреблении. По прогнозам, 
экономика начнет возрождение с 
2017 г., но при этом изменится её 
структура – будут развиваться ме-
таллургия, добывающая отрасль, 
агросектор, фармацевтика. 
Такие перемены предполагают 
наличие ресурсов у населения 
для того, чтобы изменить уровень 
образования, профессионально 
социализироваться, а при необ-
ходимости, изменить место жи-
тельства. При этом лишь в 2019г. 
можно говорить об улучшении 
жизни, однако уровня 2013 г. по 
реальным зарплатам население 
достигнет не ранее 2023 года. 
Открывающаяся перспектива 
начинает осознаваться и выра-
жаться даже на ведущих аналити-
ческих ресурсах страны: «многие 
30-40-летние украинцы реально 
не понимают, что никакая пенсия 
им не светит в стране, где индекс 
фертильности 1,2, а все, кто гене-
рирует капитал, идеи и прочие 
полезные субстанции, вострят 
лыжи и смываются за границу…. 
Какая пенсия будет у 15 млн пен-
сионеров, при условии, что 10 млн 
взрослых должны прокормить 
еще 5 млн детей? Какая должна 
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быть зарплата у среднестатисти-
ческого украинца в 2035 году, 
чтобы прокормить 2,5 иждивенца 
и при этом нормально жить? 
Как такое государство с такой 
социальной нагрузкой будет в 
принципе способно выполнять 
базовые функции без привле-
чения внешней рабочей силы? 
Острота вопроса увеличивается 
еще больше, если мы примем 
во внимание, что сегодня только 
около 2 млн. украинцев генери-
руют капитал. Что произойдет с 
государством, если количество 
этих людей уменьшится в 2 раза 
к 2035 году. Или в три?» (19.)

Перспектива предстоящего 
длительного социального прозя-
бания уже выражена явственно 
и все больше осознается насе-
лением, что создает запрос на 
новую систему образов будуще-
го – персонального, конкретной 
семьи, общины и страны в целом.

Изменения уровня экономи-
ческой жизни общества косну-
лись социальной сферы. Так, 
17.03.2016 вступил в силу приказ 
Министерства здравоохранения 
по обеспечению стационарны-
ми больничными койками не 
более 60 в расчете на 10 тыс. 
жителей. Раньше было 88 на 10 
тыс. жителей. Согласно данных 
Всемирной книги фактов (The 
World Factbook 2015 by CIA), 
которую ежегодно составляет 
ЦРУ США, Украина находится на 
2-м месте среди вымирающих 
стран мира из 225 стран. На 
1000 человек приходится 14,46 
смертей в год.

По состоянию на 2015 год в 
Украине насчитывалось 9,7 тыс. 
детских учреждений оздоровле-

сторонником европейских ре-
форм. За что им также надо 
благодарить». (20.)

В общественном сознании за 
два года неуспешной евроинте-
грации и длящегося вооруженно-
го конфликта сформировался 
кризис перспективы ближай-
шего исторического будущего. 
нежелание и отсутствие воз-
можности говорить и думать о 
будущем трансформируются в 
«настроения ежедневного выжи-
вания» – горизонт осмысленного 
социального взаимодействия 
сужается до самого ближайше-
го (соседская община, семья) 
окружения. В практиках орга-
низации повседневной жизни 
происходит дальнейшее сокра-
щение горизонта планирования 
до минимума, что углубляет 
маргинализацию политической 
и общественной жизни в целом. 
Тарифы обещают повысить, со-
гласно требованиям МВФ, еще 
несколько раз, в результате чего 
большинство населения будет 
вынуждено оформлять субсидии 
и может оказаться в положении 
иждивенцев по отношению к 
государству. Психология ижди-
венцев включает ощущение 
собственной беспомощности 
и ненависти к содержателю, ко-
торым в данном случае высту-
пает государство. Это создает 
новый риск подрыва основы 
общественного договора (эко-
номические лишения в обмен на 
безопасность).

На этом фоне исчезает пси-
хология «среднего класса», при-
сущая людям, отвечающим за 
свою жизнь и выступающим в 
качестве заказчика по отноше-
нию к государству на предмет 

ния и отдыха, что на 43,9% мень-
ше, чем в 2010 году. Количество 
домов отдыха и пансионатов в 
Украине за пять лет уменьшилось 
на 73,8%. По состоянию на 2015 
год в Украине насчитывалось 76 
соответствующих заведений. По 
данным Госстата, в 2015 году в 
Украине насчитывалось 79 са-
наториев-профилакториев, на 
66,2% меньше, чем свидетель-
ствуют данные за 2010 год. На 
27,1% сократилось количество 
баз и других учреждений отдыха 
в Украине за последние 5 лет – 
до 1,4 тыс. По состоянию на 2010 
год в Украине насчитывалось 17,3 
тыс. детских учреждений оздо-
ровления и отдыха, 290 домов и 
пансионатов отдыха, 234 сана-
тория-профилактория и 1,9 тыс. 
баз и других учреждений отдыха.

Можно привести множество 
других примеров, характери-
зующих социальную стратегию 
власти за последний период, 
однако достаточно привести 
слова руководителя президент-
ской фракции Ю.Луценко из 
его выступления в парламенте 
при обсуждении деятельности 
(теперь уже бывшего) Премьера 
А.Яценюка. Сначала Луценко 
констатирует: «в здравоохране-
нии и социальной политике не 
происходит необходимых ра-
дикальных нужных реформ. На 
селе – грабят. Города приходят в 
упадок. Политик без милосердия 
– бракованный политик. У этого 
правительства нет милосердия к 
людям, нет сострадания». Вслед 
за этим Луценко утверждает, 
что «Яценюк сделал много хоро-
шего. Того, за что ему надо бла-
годарить. Фракция «Народного 
фронта» является также верным 

демократической формы об-
щественного порядка. иными 
словами, социальная основа 
осознанной поддержки демокра-
тического государства может 
изменить свой характер – на 
смену отношениям социально-
го партнерства приходят па-
трон-клиентские. Эти отношения 
характерны для неразвитых об-
ществ и предполагают обмен 
поддержки власти на лояльность 
граждан, их основой выступает 
согласие, основанное на при-
нуждении. В такой перспективе 
государственная власть будет 
вынуждена поддерживать соци-
альный порядок исключительно 
путем принуждения в условиях 
ограниченных ресурсов.

Сфера общественной без-
опасности также значительно 
деградировала – этому спо-
собствовал рост безработицы, 
легитимация прямого насилия 
как средства решения любых 
проблем, дискредитация прин-
ципа монополии государства 
на насилие, а также возросшее 
количество оружия на руках у 
населения. уровень насилия 
скачкообразно вырос, «улица» 
во многих городах стала небез-
опасным местом. Реформа 
полиции создала риск ухода 
профессиональных кадров и 
пополнения её рядов людьми, не 
вполне способными выполнять 
функции защиты общественного 
порядка. В 2013 году в Украине 
ГПУ зафиксировала 13 тысяч 
особо тяжких преступлений, 
а в 2015-м – уже 21,5 тысяч. По 
данным ГПУ, число умышленных 
убийств с 2013 по 2015 гг. выросло 
с 5,9 тыс. до 8,2 тыс. Увеличилось 
и количество случаев похищений 
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людей. После принятия нового 
Уголовно-процессуального ко-
декса количество осужденных в 
Украине сократилось в два раза: 
со 140 тысяч до 70 тысяч – можно 
сомневаться в том, насколько 
эффективно эти люди ресоци-
ализировались в обществе с 
массовой безработицей.

Социальным институтом, в 
рамках которого социализиру-
ются не имеющие перспективы 
трудоустройства люди, часто 
становится институт организован-
ной преступности. Олег Ельцов, 
шеф-редактор специализиро-
ванного интернет-издания «Тема», 
характеризует этот институт 
так: «Сейчас организованная 
преступность реорганизуется. 
Стягиваются к нам лидеры, а глав-
ная проблема – это именно 
лидеры. В прежние годы уда-
лось справиться с основными 
главарями, всеми этими кня-
зями, черепами, солохами, 
киселями. Но сейчас появились 
новые главари, формирующие 
новые преступные группировки 
из новых кадров. На улице полно 
малолеток, которые пьют пиво и 
думают, где бабла срубить, но 
мозгов у них нет. Когда появляется 
лидер, они быстро вокруг него 
собираются, обучаются воров-
ской профессии и под чутким 
руководством идут на дело. А 
МВД ничего не может противо-
поставить. Нет структуры, которая 
бы профессионально разра-
батывала профессиональную 
преступность. Зато есть очень 
много дилетантов. А еще – очень 
много деятелей, обеспечиваю-
щих коммерческие интересы 
руководства.» (21.)

Однако по заявлению главы 

ности в Херсонской области. 
(24.) Проводимая крымско-та-
тарскими военно-политическими 
структурами «гражданская бло-
када» Крыма в 2015 г. затронула 
интересы фермеров из южных 
областей Украины, работавших 
на рынке аннексированного 
полуострова. Экономической 
альтернативы для производителей 
сельскохозяйственной продукции 
в этом депрессивном регионе не 
найдено, политических форм ди-
алога по поводу интересов мест-
ных производителей не ведется. 
Назревает латентная напряжен-
ность, имеющая перспективой 
новый региональный конфликт, 
в котором могут участвовать и 
внешние силы – Россия и Турция. В 
Закарпатье также периодически 
возникают признаки возможного 
конфликта по поводу обеспече-
ния прав венгерской и русинской 
части населения.

в условиях продолжающегося 
кризиса государственных инсти-
тутов важную роль в обществен-
ной жизни украины выполняет 
волонтерское движение, кото-
рому, согласно исследовани-
ям Института Социологии НАН, 
население доверяет больше, 
чем даже традиционно самому 
высокому по уровню доверия 
социальному институту – церкви. 
(25.) События, происходившие во 
время первого («оранжевого») 
и второго («Революція гідності») 
Майданов проявили особый, по 
сути новый и непривычный для 
украинского «постсоюзного» 
общества, характер социаль-
ной самоорганизации и коо-
перативной взаимопомощи. 
Кроме самих непосредствен-
ных участников, постоянно либо 

Национальной полиции Хатии 
Деканоидзе, рост числа пре-
ступлений объясняется тем, что 
«с появлением новой полиции в 
Украине полиция начала реги-
стрировать абсолютно все слу-
чаи.» (22.) О реформе полиции 
красноречиво говорит тот факт, 
что, например, с ноября 2015 
по апрель 2016 г. из Киевской 
патрульной службы, куда в про-
шлом году пришло на службу 2 
тыс. человек, по разным причи-
нам уволено 43 человека. Кроме 
официально уволенных 43 чело-
век, на улицах недосчитывают-
ся еще 500 человек. «Порядка 
четверти оформленных сотруд-
ников, а это около 500 человек, 
фактически не выходят на улицы 
Киева. Часть из них перевелись 
в управление и занимаются 
административными задачами. 
Другие после начала работы 
полиции в области и других ре-
гионах перешли работать ближе 
к дому – кто в Борисполь, кто в 
Полтаву,» – сообщают в столич-
ном управлении полиции. (23.)

Функцию охраны обществен-
ного порядка полиция начинает 
выполнять совместно с негосу-
дарственными милитарными 
формированиями из числа 
добровольческих батальонов и 
участников АТО

В 2015 г. в отдельных регио-
нах Украины дополнительно 
обострилась проблематика 
межнациональных отношений. 
Активность крымско-татарской 
диаспоры, стремящейся в кон-
тексте аннексии Крыма про-
водить собственную политику 
в направлении получения на-
ционально-государственной 
автономии, привела к напряжен-

частично присутствовавших в 
рамках протестных мероприя-
тиях на центральных площадях 
Киева и областных центров, одну 
из важнейших ролей в самой 
возможности существования 
«революций» сыграло город-
ское волонтерское движение. 
Десятки тысяч людей отдавали в 
период данных событий все свое 
свободное время и средства 
на помощь в обеспечении про-
тестующих всем возможным и 
необходимым. Коллективное со-
чувствие и моральная поддержка 
протестных событий для многих 
обернулось в главную мотиваци-
онную мысль: «Кто, как не мы?» 
Массовое осознание того, что 
никто не является единственным 
и системным организатором и 
обеспечителем фактического 
существования протестных па-
латочных городков, с необходи-
мостью вынуждало огромное 
количество людей лично прояв-
лять инициативу и вносить свою 
активную лепту в общее дело. 
Майданное волонтерство для 
части украинского общества ста-
ло первым опытом в стихийной 
гражданской самоорганизации 
и кооперации, параллельно 
изменяя первоначальную пас-
сивную квазипатерналисткую 
социальную установку: «Это дело 
других, это сделает (или должен 
сделать) кто-то Другой». Такое во-
лонтерство показало многим, что 
тот или иной личный навык, про-
фессиональные компетенции 
(доктора, военные, журналисты, 
юристы и др.) могут быть важны-
ми, уникальными и востребован-
ными для сообщества в любой 
момент, а главное – что взаимная 
гражданская самоорганизация 
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легко и быстро осуществима и 
возможна.

Данный начальный опреде-
ленный переворот в массовом 
сознании сопровождался и 
таким же по массовости непо-
ниманием со стороны большой 
части населения – непонима-
нием и недоверием ко всем, 
кто принимал волонтерское 
участие во всех «революцион-
ных» событиях. Это непонима-
ние проистекало из конфликта 
двух сознательных в обществе 
установок:

- первой, что поместила уве-
ренность в  необходимости 
внесистемной социальной са-
моорганизации и желание при-
нимать активное участие в ином, 
по сравнению с существующим, 
порядке гражданских взаимоотно-
шений (взять инициативу на себя);

- и второй, что при аналогичном 
желании перемены существую-
щего в стране социально-эконо-
мического status quo пассивно 
полагалась на перепоручение 
всех полномочий данной орга-
низации лишь на одни государ-
ственные административные 
институты и, соответственно, 
себя лично в жизни общества, 
такая установка заставляет рас-
сматривать лишь в качестве 
наличной, тут и теперь заданной 
внешними обстоятельствами 
востребованности.

В связи с этим, для многих 
проявление волонтерской ак-
тивности, а главное – ее коллек-
тивно организованный характер, 
выглядело как невозможное и 
бессмысленное («Зачем за-
нятому человеку делать что-то 
добровольно для совершенно 

с рефлексом самосохранения, 
с необходимостью поставила 
украинское общество перед 
вызовом коллективных само-
организованных действий, дей-
ствий, перед лицом выполнения 
которых государство как главный 
исполнительный институт исчезло 
и проявило свою недееспособ-
ность. По сути, весь первоначаль-
ный этап войны (2014-й год), когда 
максимально критично стоял 
вопрос территориальной защиты 
страны от перспективы расши-
рения театра боевых действий, 
всю роль по обеспечению непо-
средственного ведения войны, 
ее материального обеспечения 
лично взяла на себя часть укра-
инского общества: начиная от 
военных добровольцев, заканчи-
вая регулярным перечислением 
денег населением и бизнесом 
на счета благотворительных и 
волонтерских организаций/ини-
циатив, которые обеспечивали 
армию одновременно и бинта-
ми, и прицелами.

В то же самое время наплыв вы-
нужденных переселенцев и бе-
женцев потребовал от украинцев 
снова самоорганизованно ис-
кать новые пути решения критич-
но острых социальных проблем, 
возникавших перед миллионами 
сограждан, пострадавших от 
войны. Государство автомати-
чески самоустранялось по при-
чине своей неэффективности; 
отсутствующий материальный 
ресурс и неспособность в на-
личных формальных процедурах 
и механизмах адекватно и, глав-
ное, быстро реагировать перед 
лицом военных и социальных 
вызовов, которые появлялись в но-
вой динамике воюющей страны.

незнакомых людей в свое лич-
ное время?»). С такой позиции 
усматривался либо присущий 
волонтерам осознанный, но 
скрываемый ими особенный 
интерес, либо волонтеры по-
нимались как введенные в за-
блуждение и подвергающиеся 
манипуляции люди, действу-
ющие в интересах каких-то 
внешних сил. В любом случае, 
образы волонтерского движе-
ния были разными, и попытки 
его однозначного определения 
в силу этого не достигали цели. 
Поэтому в силу его многослож-
ности и многонаправленности, 
не следует понимать «волонтер-
ство» как единый, обладающий 
своим местом в общественных 
изменениях процесс. Это ско-
рее общественное явление, 
за которым стоят различные 
формирующиеся или даже 
угасающие социальные про-
цессы. Наиболее общей чертой, 
определяющей это явление, 
стала самоорганизация – са-
модеятельное объединение лю-
дей в совместные, проектного 
характера объединения, целью 
которых было выполнение той 
или иной общественной или го-
сударственной функции.

События, последовавшие по-
сле начала вооруженного кон-
фликта на востоке Украины, 
оголили гигантский в масштабах 
страны спектр организационных 
и материальных вопросов, к 
которым государственные ин-
ституты и службы были просто 
не готовы и в которых чиновники 
были элементарно некомпетент-
ны. Война и перспектива войны 
как пограничное для человека 
состояние, которое соседствует 

Все это за последние два 
года сформировало огромное 
волонтерское сообщество, ко-
торое переняло на себя много-
численные организаторские и 
социальные функции, которые 
должны были бы системно обе-
спечиваться государственны-
ми институтами и службами. 
Вдобавок ко всему, перепоручив 
гражданской инициативе и са-
моорганизации столь обширный 
спектр практических вопросов, 
руководство страны не просто 
не решило вернуть себе со 
временем «руководящую» и 
эффективную государствен-
ную роль; видя, что на данном 
«гражданском ресурсе» можно 
сэкономить и не предпринимать 
сущностных реформ в усто-
явшихся административных 
структурах (оставляя комфорт-
ные условия для коррупцион-
ной ренты), расширило спектр 
остросоциальных вопросов, 
которые вынуждены самосто-
ятельно решать волонтерские 
движения украинского обще-
ства. Сюда вошли обеспечение 
армии; поиск средств и доставка 
медикаментов и оборудования в 
«мирные» больницы, лишен-
ные последнего обеспечения в 
усугубившейся экономической 
ситуации; помощь старикам и 
малообеспеченным семьям, 
помощь многодетным семьям 
и инвалидам и т.д.

Нахождение в течение несколь-
ких лет в состоянии обыденно-
сти смерти и насилия, которое 
принесла война; все более 
ухудшающаяся экономическая 
ситуация в стране, заставлявшая 
все большее число людей пере-
ходить в режим каждодневного 
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выживания, – все это в массовом 
сознании украинца разрушило 
лично безопасный и понятный 
горизонт событий, тот горизонт, 
который бы позволял выстраивать 
долгосрочные и перспективные 
планы собственной жизни, ори-
ентируясь на жизнь окружающе-
го общества. 

Определенная «социальная 
депрессия», вызванная отсутстви-
ем веры в собственные перспек-
тивы и перемены в жизни, стало 
одним из факторов влияющим 
на то, что все больше людей 
профессионально стало уходить 
в волонтерскую деятельность, 
которая из частичного граждан-
ского долга для многих начала 
становится и профессией и, 
главное, новым «делом всей 
жизни». Положительная мораль-
ная составляющая данной уже 
и профессии, и гражданской 
позиции создает условия, при 
которых сам волонтер начинает 
жить этой деятельностью и как 
долгом, и как любимой работой, 
оставляя предыдущую занятость 
либо фоном, либо оставленном 
в прошлом ложным путем, не 
дарящим перспектив, успеха и, 
главное, востребованности как 
важной для общества.

Получается, что, с одной сто-
роны, волонтерское движение 
в Украине стало здоровым 
прецедентом возможности и 
эффективности гражданской 
самоорганизации, показыва-
ющей возможным активного 
вовлечения граждан не только 
в практичное решение острых 
социальных вопросов, но и спо-
собности через механизмы 
гражданской инициативы вклю-
чаться в создание способов и 

для местных элит со стороны 
населения, видящего эффек-
тивную социальную политику, а 
именно – через фискальное не-
подчинение бизнеса, морально 
оправданно перечисляющего 
«социальные налоги» на непо-
средственные точечные волон-
терские и благотворительные 
программы (обеспечивая боль-
шую эффективность расходова-
ния средств в обход формальных 
правил и процедур), реализуя 
фактически реформы бюджет-
ной децентрализации.

волонтеры как новая об-
щественная группа не хотят 
отдавать освоенного ими соци-
ального пространства. тем бо-
лее, когда речь идет о том, что в 
условиях политического кризиса 
от лица государства начинают 
действовать бюрократические 
группы, ориентированные на 
освоение бюджетных средств 
(«потоков»). Игнорирование 
такой специфической реально-
сти со стороны государствен-
ной политики периодически 
формирует конфликтные си-
туации, на основе которых мо-
жет возникнуть очень активное 
сопротивление волонтерского 
движения, идеологией которого 
станет окончательное неприятие 
обществом государственной 
организаторской роли. Если 
волонтерское движение будет 
развиваться в данном направле-
нии, оно станет реальной силой, 
подрывающей основы государ-
ственности Украины.

вместе с тем, перипетии раз-
вития волонтерства как со-
циального явления вынесли 
на поверхность обществен-
ной жизни, актуализировали 

инструментов организации всего 
спектра вопросов не личного, 
а совместного проживания. С 
другой стороны, волонтерское 
сообщество становится той 
частью населения, которая не 
просто не доверяет систем-
ным организаторским способ-
ностям государства, но и не 
готова отдавать свою новую 
жизнь (дарящее радость дело) 
обратно, в случае возвращения 
государства к своей социаль-
ной компетенции. Но эта часть 
не сформирована как единое 
целостное движение, посколь-
ку имела изначально и имеет 
на данный момент множество 
различных целей. По этой же 
причине любые попытки полити-
чески оформить волонтерство 
будут либо отторгаться, либо 
превращать волонтерство в иной 
социальный феномен.

В то же время именно волон-
терское сообщество способно 
стать в первых рядах оппозиции 
любым серьезным дискуссиям 
об «исправленном» возвра-
щении формально наличных 
механизмов обеспечения го-
сударственной социальной 
политики, возвращении которых 
предполагала бы игнориро-
вание и «выбрасывания» новых 
самоорганизованных граждан-
ских инициатив из жизни нового 
украинского общества. Такое 
сопротивление может стать и 
«разыгрываемой картой» для ре-
гиональных властей, для которых 
это может быть возможностью 
как игры ультиматумов по отно-
шению к Центру, так и практи-
ческим решением социальных 
проблем с параллельными 
политическими дивидендами 

и проявили в пространстве 
политических отношений ряд 
назревавших фундаменталь-
ных общественных проблем, 
которые сформировались на 
протяжении всего периода раз-
вития современной украинской 
государственности.

Прежде всего, это пробле-
ма отношения государства и 
общества. Происходит свое-
образная перефокусировка 
внимания украинского общества 
от проблем развития формы об-
щественно-экономической орга-
низации к проблеме социальной 
справедливости. Офшорный 
скандал, коснувшийся высшего 
должностного лица в государ-
стве – Президента, привел к 
дискредитации и разрушению 
образа «власти-морального ав-
торитета», произошло своео-
бразное свертывание горизонта 
национального строительства 
как движения к состоянию, когда 
государство будет заботиться об 
обществе. Носители государ-
ственной власти предстали как 
единый политикум, состоящий из 
одинаково озабоченных исклю-
чительно собственными меркан-
тильными интересами деятелей. 
Внутри самого этого политикума 
офшорный скандал стал языком 
внутренних разборок между 
отдельными его участниками. В 
отношении к самому политику-
му скандал срезонировал как 
событие, выявившее отсутствие 
прежде всего моральных осно-
ваний, легитимировавших власть 
перед обществом. власть ока-
залась «антинародной», но при 
этом вполне «проукраинской», 
укрепляющей украинскую госу-
дарственность своеобразным 
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способом. Этот способ предпо-
лагает возможность использовать 
распространенный цивилизо-
ванный механизм офшора в 
качестве инструмента, позволяю-
щего действовать власти вопреки 
интересам общества: уклоняться 
от налогов, сокращая таким 
образом возможности удовлет-
ворения общественных потреб-
ностей. Политикум предстал 
как объединенный капиталист, 
действующий исключительно в 
своих интересах, видящий такую 
деятельность как единственно 
возможную и естественную, 
не нуждающуюся ни в каких 
оправданиях. Такая «офшорная 
политика» проявила крайнюю 
степень нарушения морального 
порядка отношений общества 
и государства, переживаемую 
как социальная несправедли-
вость. То, в каких идеологических 
категориях эта несправедливость 
будет осознаваться, описываться, 
манифестироваться и партизи-
роваться, – вопрос отдельный, он 
составит повестку реидеологиза-
ции политического пространства 
Украины.

Пока же можно зафиксиро-
вать, что лопнул пузырь оче-
редной политической утопии, 
на месте которой образовался 
идеологический вакуум, который 
неизбежно будет заполнять-
ся новой утопией социальной 
справедливости. Эта новая, от-
крывающая горизонт обществен-
ного договора и легитимирующая 
возможность процесса новой 
перезагрузки государственности 
утопия будет легализовать то, что 
называют «четвертой республи-
кой». Разумеется, этот процесс не 
будет происходить исключительно 

ний современности и, будучи 
объединенными в общество, 
требуют соответствующих изме-
нений самого государства. То, 
насколько сможет обеспечить 
эти изменения наличествующий 
политический класс, определит 
ближайшее будущее самого 
этого класса как носителя на-
циональной независимости, а 
также перспективу «четвертой 
республики» в целом.

Справедливость в обществен-
ном дискурсе всегда реализу-
ется в виде конкретной модели 
– ценностной либо нормативной. 
В первом случае, справедли-
вость понимается как ценность, 
с которой нужно соизмерять 
происходящее в разных сферах 
жизни явления и отношения. Во 
втором случае – как фундамен-
тальный институт (система леги-
тимных и реально действующих 
норм и правил поведения), нали-
чие которого делает возможным 
существование самого обще-
ства как единой целостной жиз-
ненной среды. Содержательно 
в европейских обществах спра-
ведливость понимают либо как 
результат установившейся си-
стемы силового подавления 
(«победитель всегда прав»), либо 
как результат состоявшегося 
договора между участниками 
общественной жизни, либо как 
результат интуитивного понима-
ния определенных явлений, либо 
утилитаристски – то есть как то, 
что «выгодно всем». 

Формат национального стро-
ительства Украины исторически 
базировался на ценностном 
понимании справедливости и 
предполагал утилитаристское 
её понимание – «всем выгод-

в головах людей, считающих себя 
идеологами, он не возникает на 
ровном месте (прежде всего в 
ситуации смены поколений). Но 
самое главное то, что он не имеет 
обязательного характера и может 
быть сорван как в начале, так и на 
любом его этапе.

В связи с этим возникла по-
вестка «освоения» проблемы 
социальной несправедливости 
действующими политическими 
субъектами. Ответы на вопросы 
о том, кто и что будет олицетво-
рять её источник, каким путем 
будет предлагаться её ликвиди-
ровать, какие средства и усло-
вия для этого будет необходимо 
сформировать, составят повест-
ку, альтернативную действую-
щей уже на протяжении четверти 
века общественной идеологии 
национального строительства.

Офшорный скандал обнажил 
также проблему формирования 
государства как особого соци-
ального механизма, адекватного 
трансформациям современ-
ной системы мироустройства. 
Какую перспективу откроет для 
общества фактически имеюще-
еся государство, если оно не из-
менится качественно? Переход 
глобальной экономики на новый 
технологический уклад, развитие 
средств и практик социального 
контроля, соответствующих инди-
видуализированному обществу, 
культурная многоукладность – 
все это предполагает изменение 
функций и характера государ-
ства как института обеспече-
ния прав человека и интересов 
общества, реализующих эти 
права. Общество динамично 
изменяется: люди включаются в 
процессы указанных измене-

но, чтобы был капитализм и 
национальное государство». 
Более того, справедливость как 
институт виделась на начало 
общественной трансформации 
как «несправедливость» по от-
ношению к увлеченным идеями 
либерализма людям, как изжив-
ший себя и навязанный извне 
сдерживающий развитие инсти-
тут. Говоря, например, о пользе 
безработицы, никто не ставил 
себя в позицию безработного, а 
рассуждая о частной собствен-
ности, большинство видело себя 
не менее, чем представителями 
среднего класса. 

Так, с одобрения общества, 
справедливость как фундамен-
тальный социальный институт в 
Украине систематически дис-
кредитировалась и разрушалась 
действующим политикумом, 
поскольку интерпретировалась 
как компонент коммунистиче-
ской идеологии. Социализму 
как обществу, целью которого 
провозглашалось достижение 
социальной справедливости, 
представленному в обществен-
ном сознании на конец 80-х гг. ХХ 
в. в виде общества «неэффек-
тивной справедливости» (равное 
распределение сдерживает 
инициативу), противопоставили 
идею капитализма как общества 
«эффективной несправедливо-
сти» – в итоге через четверть века 
утвердилось состояние «неэф-
фективной несправедливости», 
выдаваемое за «эффективную 
справедливость» в ценностном 
истолковании последней. Идею 
социальной справедливости ис-
пользовали лишь как отдельную 
ценность, превратив в средство 
политического влияния на массы, 
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но никогда не использовали как 
цель. В этой ситуации соответ-
ствующим образом форми-
ровалось государство, а также 
развивались политические прак-
тики гражданского общества.

В итоге общественных транс-
формаций как их результат в 
общественном сознании ут-
вердилась исключительно ути-
литарная модель понимания 
справедливости, в рамках кото-
рой все другие форматы и со-
держательные наполнения идеи 
справедливости вытеснены либо 
на второй план, либо выведены за 
рамки сферы регулируемой пу-
бличной политикой и правовыми 
процедурами.

Таким образом, социальная 
справедливость была истори-
чески изжита не только как дей-
ствующий институт (со своими 
позитивными и негативными 
свойствами), но и как горизонт 
возможного развития. Кризис по-
литического устройства страны, 
последовавший после Майдана 
2014 г., проявил, что ни государ-
ство, ни гражданское общество 
оказались не ориентированы 
на достижение социальной 
справедливости. Однако сама 
потребность в справедливости, 
присущая населению, никуда 
не подевалась, и оно вынуждено 
удовлетворять их внеинституцио-
нальным способом, стихийно, в 
виде индивидуальных проектов. 
Сфера политико-правового об-
щения оказалась отчужденной 
и вынуждена навязывать себя 
как не имеющая отношения к 
справедливости, что возможно 
лишь путем насилия и манипу-
ляций. государство оказалось 
ориентированным на одну мо-

апреля 2016 г., в тридцатую годов-
щину Чернобыльской трагедии, 
положившей начало ликвидации 
социалистической государ-
ственности, Змиевской район-
ный суд Харьковской области 
вынес приговор жителю, который 
проведет три года в тюрьме за 
хулиганство и выплатит 4,5 тысячи 
гривен компенсации. (26.)

Говоря о перспективах фор-
мирования новой модели спра-
ведливости как приемлемой 
социальной утопии, следует 
помнить, что исторические изме-
нения в жизни Украины форми-
ровались на основе идеологии 
борьбы с коммунистическим 
наследием СССР и развития ка-
питалистического уклада обще-
ственной жизни. В этом укладе 
виделась основа успешности 
страны, повышения уровня жиз-
ни и создания гуманной жиз-
ненной среды для населения. 
В реальности происходит де-
индустриализация экономики, 
сопровождающаяся возвраще-
нием к предыдущим укладам 
хозяйственной жизни, – при от-
сутствии внятной перспективы 
восстановления и потерянном 
доверии к логике реформ. 

Уместно в этой связи привести 
характерное для возникшего умо-
настроения высказывание одно-
го киевлянина, взятое 28.04.2016 
из ленты Фейсбука: «Прекрасно 
помню, как во время оно те-
левизионные сирены вещали, 
что как только мы перейдем 
на «мировые цены», как только 
«уровень цен в Украине выров-
няется с мировыми», так сразу 
экономика восстановится, и 
вырастут зарплаты. Всю эту муть 
со всех телеэкранов и радиото-

дель справедливости и неспо-
собным к воспроизводству 
института справедливости как 
фундамента общественной 
жизни, объединяющего людей. 
Это значительно сузило возмож-
ности трансформации государ-
ственности, ограничило ресурс 
выживаемости украины как це-
лостного единого сообщества, 
соответствующего жизненным 
потребностям составляющих 
его людей.

В этом отношении может по-
казаться даже забавным случай, 
который, на наш взгляд, глубоко 
символично отображает ны-
нешнее состояние отношений 
власти, общества и бизнеса в 
Украине относительно потреб-
ности в справедливости. 9 мар-
та 2016 г. жителю села Великая 
Гомольша его приятельница 
пожаловалась на слишком вы-
сокие цены в магазине, после 
чего мужчина взял в руки топор 
и отправился «бороться с до-
роговизной» на территорию 
сельского совета. «С особой 
дерзостью, выражаясь нецен-
зурными фразами, он разбил 
топором окно здания, нарушив 
деятельность органа местного 
самоуправления», – говорится 
в приговоре. После этого муж-
чина направился в магазин, где 
топором повредил витрину и 
морозильную камеру. на суде 
осужденный («местный народ») 
объяснил свое поведение жела-
нием убедить хозяйку магазина 
(«местный капиталист») и ее 
супруга, главу сельского совета 
(«местное государство»), пе-
ресмотреть ценовую политику, 
т.е. добиться «справедливости». 
Символично, что именно 26 

чек, со страниц тогда еще мно-
гочисленных газет нам активно 
втирали не только безграмотные 
журналисты, но подкованные 
гастролирующие экономисты. 
С тех пор, цены в Украине не то 
что сравнялись с «мировыми», а 
значительно их обогнали. Одна 
и та же одежда, лекарства, про-
дукты питания и многое другое, 
в Украине в разы выше, чем во 
всех соседних ближних и даль-
них странах. А зарплаты упали 
до самых низких в Европе. 

Теперь нам новое поколение 
прикормленных политических 
аферистов и «полезных идиотов» 
рассказывает, что все дело в 
неправильных ценах на электро-
энергию и газ, которые произво-
дятся в Украине. Что это они, а не 
циничное воровство и коррупция 
невиданных в мире масштабов, 
виновны в том, что реформы 
«не идут», что страна никак не 
построит у себя «Европу». Хотя 
уровень экономической грамот-
ности населения за последние 
25 значительно вырос, хочется 
все же понять, что еще нужно 
сделать с этим народом, чтобы 
профессиональные шулеры и 
воры перестали его «разводить, 
как котят»? (27.)

Как свидетельствуют данные 
исследования, проведенно-
го Национальной академией 
наук Украины и Институтом со-
циологии в рамках проекта 
«Украинское общество: мони-
торинг социальных изменений», 
сторонниками капитализма счи-
тают себя 13,5% респондентов, 
социалистические взгляды близ-
ки 15,6%. Более четверти (25,5%) 
респондентов поддерживают 
обе идеологии – и социализм, 
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и капитализм, не усматривая в 
этом никаких противоречий. Не 
поддерживают обе доктрины 
24% опрошенных. Исследование 
показывает, что по сравнению с 
данными опроса 1994 года, про-
цент не определившихся почти 
не изменился: 23,7% поддер-
живали обе модели и 20% – не 
поддерживали ни одно из них. К 
приватизации крупных предпри-
ятий в 1992 году негативно отно-
силось 31,6% опрошенных. По 
происшествии более чем 20 лет 
граждане Украины только укре-
пились в этом мнении – в 2015 г. 
отрицательно относились к пе-
редаче в частную собственность 
крупных предприятий свыше 
половины респондентов (54,4%). 
Жители Украины стали более 
радикальными противниками 
рынка земли – если в 1992 году 
лишь 13,9% опрошенных выступа-
ли категорически против такого 
рынка, то теперь таких 52,9%. (28.)

Поскольку результаты капита-
листических перемен оказались 
не столь привлекательными, 
как они представлялись, ка-
питализм как социально-эко-
номический уклад утрачивает 
привлекательность, и маятник 
идеологических предпочтений 
начинает двигаться в обратном 
от них направлении. В отличие 
от кризиса переходного перио-
да 90-х годов, нынешний кризис 
формируется в ситуации, когда 
активными участниками обще-
ственной жизни становятся поко-
ления, не имеющие собственных 
представлений о социализме. 
При этом капитализм не создает 
им возможностей для успешной 
социализации – карьерного 
продвижения, не открывает новых 

политическим классом остались 
и были успешно освоены при-
шедшими к власти людьми. 

Такое положение все больше 
начинает осознаваться частью 
общества, другая же часть видит 
причиной неуспеха украинско-
го капитализма половинчатость 
недостаточность усилий, требуя 
движения в том же направлении – 
продолжить войну, люстрацию, 
выгнать оставшихся депутатов и 
чиновников. возник и углубляется 
раскол тех, кто еще вчера стоял 
на одной стороне баррикады, 
что заставляет искать новые 
варианты выхода из сложив-
шейся ситуации, что неизбежно 
сопровождается актуализацией 
и обострением идеологических 
составляющих массового со-
знания, происходит его пока 
еще не явная реидеологизация.

Для Украины характерно, что 
под идеологией в обществе 
долгое время было принято по-
нимать марксистско-ленинское 
учение – национал-патриотизм, 
либерально-рыночная и другие 
присутствующие идеологиче-
ские конструкты воспринима-
лись как нечто, отражающее 
саму жизнь, вне их связи с инте-
ресами определенных социаль-
ных групп.

Вероятно, по этой же причине 
сформировалась практика ре-
шения идеологических по сути 
вопросов путем использования 
прямого насилия в комбинации 
с политико-правовыми механиз-
мами. Ярким примером такого 
рода политической практики 
стало массовое снятие памят-
ников советского периода и 
ликвидация соответствующей 

потребительских возможностей, 
сопровождается сокращени-
ем уже не качества, но самой 
доступности социальных благ в 
сфере медицины и образова-
ния. В этой ситуации объектив-
но обостряется проблематика 
социальной справедливости – 
доступа к ресурсам полноцен-
ной жизни. В информационной 
среде доминируют идеалы об-
щества потребления, соглас-
но которым жизненный спех 
отождествляется с достигнутым 
уровнем личного благососто-
яния, и ответственность за него 
возлагается на самого человека. 
Беспрецедентное понижение 
жизненного уровня основной 
массы населения практически 
во всех регионах страны сопро-
вождающееся таким же бес-
прецедентным ростом разницы 
в доходах между богатыми и 
бедными при отсутствии видения 
способов выхода из такой ситуа-
ции объективно ведет к актуали-
зации идеологической повестки 
в политике.

Уровень сложности стоящих 
перед страной задач начал не-
ожиданно быстро проявляться 
как внутри страны, так и в отно-
шениях Украины с теми, кого 
принято было считать её друзь-
ями и врагами. Упрощенные 
«плакатно-лозунговые» представ-
ления о том, что возможно одним 
махом решить все проблемы, 
оказались далекими от жизнен-
ных реалий, люди столкнулись 
с действительной сложностью, 
запущенностью, а порой и без-
ысходностью многих проблем. 
Экономические и политико-пра-
вовые предпосылки использо-
вания государственной ренты 

топонимики в названиях насе-
ленных пунктов страны. 

В апреле 2015 года Верховная 
Рада приняла пакет законов о 
декоммунизации, который, в 
частности, предусматривает 
демонтаж всех памятных знаков 
деятелям коммунистического 
режима, а также переименова-
ние населённых пунктов и улиц, 
связанных с ними. При этом факт 
отсутствия не то чтобы массовой 
поддержки, но даже малейшего 
консенсуса в общинах по вопро-
су символического простран-
ства не скрывается. Подавление 
проявлений несогласия со 
стороны населения и органов 
местного самоуправления от-
носительно целесообразности и 
предлагаемых переименований 
преподносится как позитивный, 
характеризующий действующую 
власть, признак. Вот, как в сво-
ем интервью (29.) раскрывает 
логику изменения топонимики 
страны директор Института на-
циональной памяти: «Многие 
органы местного самоуправ-
ления отнеслись к закону очень 
несерьёзно… Меньше половины 
всех местных советов прислали 
нам предложения о новых назва-
ниях. Но после того, как прошла 
первая волна переименования, 
потом вторая, от местных советов 
хлынул просто шквал писем и 
предложений. … Мы объясняем 
конкретному местному совету, 
что если они сами не предложат 
новое название, то такое назва-
ние Верховной Раде предложит 
Украинский институт нацио-
нальной памяти…. Например, 
из Ильичёвска Одесской об-
ласти к нам приезжала целая 
делегация, которая утверждала, 
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что город якобы назван в честь 
святого Ильи. Мы объяснили им, 
что переименование всё равно 
состоится, в результате название 
Черноморск местным жителям 
понравилось… 

Удивительно, но попытки топо-
нимического реванша, когда 
пытаются вернуть старые назва-
ния через суды или другим спо-
собом, как раз касаются памяти 
героев АТО, а не исторических 
личностей. Наверное, антиу-
краинским политическим си-
лам важно не дать написать эту 
страницу украинской истории, 
которая является самой консо-
лидирующей…» Характерно, что 
в этом же интервью постулиру-
ется именно демократичность 
такой практики: «новое название 
целиком в компетенции местных 
жителей, пусть выбирают то, кото-
рое им нравится… мы, наоборот, 
учим граждан проявлять инициа-
тиву и брать на себя ответствен-
ность. Это своего рода школа 
демократии…. Ты хочешь жить на 
улице с названием, которое тебе 
нравится, – приди на собрание, 
дискутируй, следи за тем, чтобы 
были правильно оформлены 
документы и т. д… Пока мы не 
осудим тоталитарные практики, 
всесторонне развитую Украину 
мы не построим никогда.»

Культура политического мыш-
ления не только чиновников, но 
и населения сформировалась 
вне осознанного использования 
идеологических конструктов. 
Вероятно, по этой причине при 
сокращении социального ав-
торитета и влияния дискредити-
ровавшей себя и запрещенной 
КПУ хоть и формируются левые, 
ориентированные на достиже-

через два года на складе «одной 
из общественных организаций» 
четырехтонного бронзового па-
мятника Ленину активисты при-
няли решение отлить памятник 
С.Бандере. (31.)

Кто является социальным драй-
вером новейшего идеологиче-
ского поворота? Интересам 
каких социальных групп новая 
идеология социал-национа-
лизма соответствует? Можно 
ли назвать провозглашаемые 
государственными чиновника-
ми концептуальные положения 
государственной идеологией? 
Существует ли выход из архаич-
ной идеологической ловушки, 
в которой оказалась Украина? 
На фоне европейского «сдвига 
вправо», вызванного антиим-
мигрантскими настроениями в 
Европе, ультраконсервативные 
идеологии там считаются все 
же неприемлемыми, чужды-
ми по отношению к демокра-
тии и свободному обществу, 
попирающими человеческое 
достоинство. Любая радикаль-
ная идеология решает лишь 
обострившиеся, тактические 
задачи мобилизации и консоли-
дации общественного мнения, 
она ограничена сложившейся 
конъюнктурой. Радикализм – это 
мобилизация против чего-либо, 
направленная на разрушение 
того, что достойно разрушения, 
но не несет в себе созидатель-
ной перспективы.

Польский философ и пу-
блицист Лешек Коллаковский, 
отец которого был расстрелян 
Гестапо, заметил, что «Идеология 
всегда слабее, чем те соци-
альные силы, которые несут 
ее и служат проводником ее 

ние социальной справедливости 
настроения, но они не находят 
пока политической манифеста-
ции и превращения в политиче-
ские требования. в обществе 
возник и развивается запрос на 
левую политику и новую «левую» 
политическую силу при том, что 
политикум пока не предполага-
ет их присутствия. в ситуации 
дискредитированной идеологии 
демократического капитализма 
складывается пространство 
конкуренции, в которой воз-
можно соревнование между 
идеологиями, опирающимися 
на социально-классовые или 
национал-этнические видения 
разрешения проблемы социаль-
ной несправедливости.

Попытки правых партий спеку-
лировать на этом общественном 
запросе, использование ими 
левой политической риторики, 
ведут к росту поддержки край-
не правых, национал-социа-
листических политических сил. 
Особенно наглядно попытки 
«приватизировать» тематику 
социальной справедливости 
правыми национал-радикаль-
ными силами проявляются в виде 
«ленинопада» и «бандеростава».

Согласно приведенным ди-
ректором Института националь-
ной памяти данным, на начало 
января 2016 года в стране было 
снесено 800 памятников Ленину 
(30.) При этом за период с 1991 
г. в Украине было установлено 
около 40 памятников Степану 
Бандере. Революционные со-
бытия внесли свой колорит и в 
этот процесс. Так, в Волынской 
области из демонтированного 
в 2014 г., украденного и найден-
ного в результате поисков лишь 

ценностей». (32.) В этом смысле 
Украина представляет собой 
пространство, где происхо-
дит кристаллизация интересов 
пришедшего в движение, шо-
кированного общества, и то, ка-
кую именно идеологию примут 
складывающиеся в процессе 
трансформации всех сфер 
жизни социальные силы, опреде-
лит ближайшее будущее всего 
народа.

Деиндустриализация эконо-
мики страны сопровождается 
распадом больших социальных 
групп, усиливает дезориенти-
рованность и маргинализацию 
общества, не оставляя условий 
для реализации политических 
проектов, ориентированных на 
социалистические проекты с 
идеологией социал-демокра-
тического типа. Поэтому в пер-
спективе усиления социальной 
несправедливости возникают 
условия для возникновения лево-
радикальных течений, форми-
рующихся вне конституционной 
системы политических инсти-
тутов. Это, наряду с использу-
ющими риторику социальной 
справедливости национал-ра-
дикальными течениями, создает 
угрозу политической системе в 
целом, если последняя не будет 
ориентирована на диалогич-
ность и представительство всего 
многообразия экономических, 
социальных и культурных интере-
сов населения Украины.

Можно заметить, что имеющи-
еся идеологические конструкты 
под видом реформ оправдыва-
ют фактическую деинституциа-
лизацию, которая происходила 
достаточно длительное истори-
ческое время и проявила себя в 
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неспособности институтов удов-
летворять потребности населе-
ния. В системе государственной 
власти единственным работаю-
щим органом становится инсти-
тут президентства, действующий 
в системе ручного управления. 
Эта модель переносится и на 
другие уровни управления, где 
возникают квазиинституциональ-
ные образования, что выводит 
практику общественно-полити-
ческой жизни за пределы име-
ющегося конституционного и 
политико-правового поля.

в процессе восприятия и оцен-
ки состояния украинского обще-
ства при принятии политических 
решений следует обратить вни-
мание на следующие факторы:

1. Общественно-политические 
и социально-экономические 
процессы жизни страны раздели-
лись, образовав параллельные, 
а зачастую и альтернативные 
сферы взаимодействия меж-
ду людьми в рамках одного 
политического пространства. 
Возникшие в ходе событий 2014г. 
представления о характере 
общественных процессов зна-
чительно изменились.

2. Лозунг единства страны 
стал в большей мере политиче-
ским, чем отражающим соци-
ально-экономические реалии. 
Деиндустриализация экономики, 
сопровождаемая деградацией 
объединявших страну прежних 
социокультурных укладов, уси-
ливает различие и закрепляет в 
практиках политической жизни 
специфические черты различных 
регионов страны.

3. При отсутствии динамики по-
зитивных реформ ресурсы все 

6. На территориях ОРДЛО и 
прилагающих к ним территориях 
настроения людей, поддержав-
ших «Русскую весну», в течение 
двух лет сменились разочарова-
нием, на смену которому прихо-
дит социальная апатия. Стадия 
«героической мифологии» сме-
нилась стадией «рационального 
прагматизма», многие активные 
граждане уехали на другие 
территории Украины либо в 
Россию. В ситуации неопреде-
ленности общей политической 
перспективы региона структуры 
политической жизни, формиро-
вавшиеся на основе процедур 
представительской демократии, 
деградировали, и возник крими-
нально-автаркический режим 
правления.

7. Война подорвала привлека-
тельность России как возможно-
го вектора интеграции, сделала 
«реванш» пророссийских сил 
в Украине невозможным без 
фундаментальных социаль-
но-политических потрясений. 
На территориях, подконтрольных 
центральной власти, евроинте-
грационные настроения стали 
доминировать.

8. Политикум не представляет 
всего спектра значимых полити-
ческих ориентаций населения. 
Возникла угроза превращения 
демократических процедур в 
неадекватную реальным ожи-
даниям массового сознания, 
формальную реальность – при 
одновременном росте запро-
са на альтернативные способы 
разрешения общественных про-
тиворечий. Политическая аномия 
может находить свое выражение 
в виде пассивной формы неуча-
стия населения в общественной 

жизни, стремлении уехать из 
страны и, в перспективе, может 
составить социальную базу тер-
роризма.

9. «Миф о спасительной ев-
роинтеграции», который леги-
тимировал различные формы 
радикальных действий, ослабил 
свою действенность при оценке 
различными группами населе-
ния состояния дел в стране. На 
этом фоне возник запрос на 
образ самостоятельного буду-
щего Украины как страны, не 
связанной ни с ЕС, ни с РФ. На 
фоне кризисных процессов в 
ЕС произошло усиление евро-
скептицизма.

10. Возникла новая линия на-
пряжения между центральной 
властью и местными элитами 
по поводу ответственности за 
ухудшение жизненного уровня и 
отсутствие реформ. Это фор-
мирует рынок идеолого-поли-
тического и непосредственно 
силового обеспечения интере-
сов местных элит.

11.  Реальное положение 
миллионов людей ухудшилось, 
происходит цивилизационная 
деградация укладов жизни на-
селения. В публичной сфере 
сформировано представле-
ние, что результатами Майдана 
воспользовались в корыстных 
интересах представители преж-
него политикума – олигархи и 
чиновники.

12. Перспектива предстоящего 
длительного социального прозя-
бания уже выражена явственно 
и все больше осознается насе-
лением, что создает запрос на 
новую систему образов буду-
щего. Горизонт осмысленного 

более исчерпывались, величина 
социальных издержек конфлик-
та возрастала, уровень доверия 
в обществе снижался. Все это 
по истечении времени ослабило 
драматичность восприятия со-
бытий, породило удрученность 
и ощущение безысходности. 
Значительная часть общества на-
ходится в состоянии отчуждения 
и социального шока.

4. Отсутствие приемлемой 
формулы выхода из вооружен-
ного конфликта в значительной 
степени является результатом со-
стояния медийной среды, нет це-
ленаправленной политики по её 
«умиротворению». Патриотизм 
в сознании публичных деяте-
лей и медиа-экспертов отож-
дествлен с воинственностью 
и бескомпромиссностью, что 
формирует образ войны как 
безальтернативный с точки зре-
ния перспективы дальнейшего 
существования украинской 
государственности. СМИ сфор-
мировали и закрепили в обще-
ственном сознании «язык войны», 
возникла институциональная 
память войны, препятствующая 
возможности различных форм 
договоренностей между сторо-
нами конфликта. Свобода слова 
в СМИ ограничена рамками 
господствующего официального 
дискурса.

5. Возник и оформляется тренд 
на использование доступных на-
селению для выживания местных 
ресурсов. Это формирует за-
прос от общин к местной власти 
с тем, чтобы она определилась 
с тем, будет ли она способство-
вать самовольному распоряже-
нию местными ресурсами, либо 
же будет этому препятствовать.
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обратном от них направлении. 
В обществе возник и развивается 
запрос на левую политику и но-
вую «левую» политическую силу 
при том, что политикум пока не 
предполагает их присутствия.

18. Происходит кристалли-
зация интересов общества, и 
то, какую именно идеологию 
примут складывающиеся в про-
цессе трансформации всех 
сфер жизни социальные силы, 
определит ближайшее будущее 
всего народа. Украинское об-
щество межконфессионально, 
поэтому в качестве одной из 
форм идеологического проти-
востояния может стать сфера 
межрелигиозного и межкон-
фессионального конфликта, 
находящегося сегодня в скрытой 
фазе. Складывается простран-
ство конкуренции, в которой 
возможно соревнование между 
идеологиями, опирающимися 
на социально-классовые или 
национал-этнические видения 
разрешения проблемы социаль-
ной несправедливости. Попытки 
правых партий спекулировать на 
этом общественном запросе, 
использование ими левой поли-
тической риторики, ведут к росту 
поддержки крайне правых, на-
ционал-социалистических поли-
тических сил. Возникают условия 
для возникновения леворадикаль-
ных течений, формирующихся 
вне конституционной системы 
политических институтов. Левый 
и правый радикализм создает 
угрозу политической системе в 
целом, если последняя не будет 
ориентирована на диалогич-
ность и культурно-политическое 
разнообразие.

ориентированным на утилитар-
ную модель справедливости и 
неспособным к воспроизводству 
института справедливости как 
фундамента общественной 
жизни, что сузило возможности 
трансформации государствен-
ности.  Действующие госу -
дарственные идеологические 
конструкты под видом реформ 
оправдывают деинституциали-
зацию, которая шла достаточно 
длительное историческое время 
и проявила себя в неспособ-
ности институтов удовлетворять 
потребности населения. В си-
стеме государственной власти 
единственным работающим 
органом становится институт 
президентства – действующий 
в системе ручного управления. 
Эта модель переносится и на 
другие уровни управления, где 
возникают квазиинституциональ-
ные образования, что выводит 
практику общественно-полити-
ческой жизни за пределы име-
ющегося конституционного и 
политико-правового поля.

17. Фокус внимания украинско-
го общества смещается от про-
блем развития демократической 
формы общественно-экономи-
ческой организации к проблеме 
социальной справедливости. 
Возник запрос на новую утопию 
социальной справедливости, 
а перед политическими субъ-
ектами возникла повестка «ос-
воения» проблемы социальной 
несправедливости как средства 
политического воздействия на 
общество. Капитализм как со-
циально-экономический уклад 
утрачивает привлекательность 
и маятник идеологических пред-
почтений начинает двигаться в 

резюме
В 2013-16гг. Украина вступила 

в этап трансформации, кото-
рый определяется как минимум 
двумя сферами противоречий. 
На новой фазе глобального 
развития мира стали изменяться 
глобальные факторы совре-
менного мироустройства, что 
предполагает изменение роли 
Украины в геополитических и 
геоэкономических процессах 
современности – необходима 
определенность относительно 
этой роли и выработка соответ-
ствующих качеств общественных 
институтов. Кроме того, была 
исчерпана логика институци-
онального развития предыду-
щего исторического периода 
формирования национальной 
государственности. Украина за 
период с 1991г. решила задачу 
национального строительства 
– в том виде, как это оказалось 
возможным, исходя из реальных 
исторических условий, ресурсов 
и происходивших внутренних и 
внешних процессов. Началась 
смена поколений в националь-
ном политикуме.

Страна как самостоятельное 
государство вступила в новые 
процессы геополитического и 
геоэкономического изменения 
глобального миропорядка. При 
этом проявились все её зависи-
мости от внешних и внутренних 
факторов, все достоинства и 
недостатки национально-госу-
дарственного строительства за 
весь предшествующий истори-
ческий период. Обозначилась 
проблема создания дальнейшей 
исторической перспективы стра-
ны – уже в логике 21 века.

социального взаимодействия 
сужается до самого ближай-
шего (соседская община, се-
мья) окружения, что углубляет 
маргинализацию политической 
и общественной жизни в целом.

13. Перспектива массовой 
безработицы и необходимости 
пользоваться механизмами ком-
пенсации стоимости ЖКХ порож-
дает психологию иждивенцев. Это 
создает новый риск подрыва ос-
новы общественного договора, 
социальная основа осознанной 
поддержки демократического го-
сударства может изменить свой 
характер – на смену демократи-
ческим отношениям социального 
партнерства приходят авторитар-
ные патрон-клиентские.

14. В стране вырос уровень 
бытового и уличного насилия. 
Функцию охраны обществен-
ного порядка полиция начинает 
выполнять совместно с него-
сударственными милитарны-
ми формированиями из числа 
добровольческих батальонов и 
участников АТО

15. Волонтеры, как форми-
рующийся социальный субъ-
ект, стремятся контролировать 
освоенное социальное про-
странство. Происходит инсти-
туциализация волонтерства, 
представляющего собой обще-
ственное явление, за которым 
стоят процессы различного со-
циального содержания. Возник 
и углубляется раскол среди 
участников Майдана, сопро-
вождающийся обострением 
идеологических составляющих 
массового сознания, происхо-
дит его реидеологизация.

16. Государство оказалось 
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Внутренняя конфликтность по 
поводу исторического выбора 
стала причиной утраты леги-
тимности центральной власти, и 
расколотое общество вступило в 
новую фазу конфликтности, под-
держанной извне различными по 
характеру и интересам силами. 
Смена власти в ходе событий 
2014г. не остановила процесс 
демонополизации права на на-
силие, за прошедшее время он 
стал более масштабным и пре-
вратился в фактор кризиса всех 
социальных институтов Украины. 
Процедуры легитимного насилия 
оказались распределены между 
иерархической системой го-
сударства и системой сетевых 
сообществ, имеющих различный 
характер и направленность. На 
этой основе сформировалась 
линия конфликтности, которая 
открыла возможности участия во 
внутреннем конфликте внешних 
игроков.

На протяжении 2014-2016 гг. 
формирующаяся перспектива 
смены места и роли страны 
в системе глобальной эконо-
мики и политики дезавуирует, 
«закрывает» актуальные на пре-
дыдущем этапе развития страны 
концепции и представления, 
а ценностно-нормативные ос-
нования социальной системы 
теряют свою актуальность и 
действенность как в эксперт-
ных средах, так и в массовом 
сознании. При этом возникают 
новые вызолы и риски, еще 
недостаточно осознаваемые 
всеми участниками событий и, 
в силу этого, не выносимые на 
повестку дня. Попытки решить эту 
проблему посредством законо-
дательного закрепления норм и 

фликта для победы одной из его 
сторон. Это ограничивает регу-
лятивные возможности публичной 
политики, выступает основанием 
дискредитации, деградации 
процедур политико-правового 
общения, и приводит к росту 
напряженности в обществе. 
Последнее формирует пер-
спективу расширения практик 
неполитического, насильствен-
ного разрешения имеющихся и 
возникающих новых обществен-
ных конфликтов. 

На этой волне происходит арха-
изация общественных практик – в 
пространство социальных отно-
шений, которые не охватываются 
публичными демократическими 
процедурами, входит право 
сильного, актуализируются се-
тевые регуляторы, имеющие 
спорное отношение к госу-
дарственно-территориальной 
общности Украина. Это, в свою 
очередь, способствует развитию 
кризиса институтов и открывает 
перспективу для включения насе-
ления страны в процессы, име-
ющие отдаленное отношение 
к повестке успешных реформ.

Центральная власть не пред-
принимает адекватных мер для 
обеспечения интеграции украин-
ского общества. Складывается 
впечатление, что она не вполне 
представляет, не понимает или 
не хочет замечать характер тех 
трансформаций, которые ре-
ально происходят в обществе. 
Те политические решения, ко-
торые она сегодня предлагает, 
не решают проблемы, а толь-
ко обостряют конфликтность в 
обществе, социальную напря-
женность. Необходимо учиты-
вать новые реалии и запросы 

ценностей этапа борьбы за го-
сударственность не имеют пер-
спективы, поскольку общество 
нуждается для своего развития 
в новых, адекватных открывшей-
ся исторической перспективе 
идеологической, организацион-
ной и политико-правовой базе. 
Формирование этой базы путем 
широкого конструктивного диа-
лога, включающего всю палитру 
имеющихся интересов, и может 
стать выходом из кризиса соци-
альных институтов. Иначе говоря, 
независимость страны на новом 
этапе требует создания нового 
исторического фундамента. 
Это требует институциональ-
ного развития на основе фор-
мирования сферы широкого 
общественного диалога и куль-
тивирования политического уча-
стия населения всех регионов. 
Процесс выработки, осознания 
и институциализации новых ос-
нований общественной жизни 
идет болезненно и хаотично, 
поскольку сформировавшееся 
за предыдущий исторический 
период политико-экспертное 
сообщество оказались орга-
низационно, коммуникативно 
и субъективно не готово к тому, 
чтобы обеспечить этот процесс 
с точки зрения интересов всех 
общественных групп, образую-
щих страну. 

Сфера публичной комму-
никации не обеспечивает 
представительства всего мно-
гообразия интересов и точек 
зрения. Публичная коммуника-
ция ориентирована на идеоло-
гические предпочтения узкого 
спектра интересов политических 
групп и решение назревших 
проблем в логике усиления кон-

населения, чтобы предложить 
обществу новые «правила игры», 
новый порядок жизнеустройства. 
Необходим открытый диалог 
с обществом, его активными 
субъектами. Необходимо об-
суждение актуальных вопросов 
жизнеустройства: децентра-
лизация власти, расширение 
прав территориальных громад, 
конституционная реформа. 
Необходим референдум по 
ключевым вопросам как осно-
вание для нового общественно-
го договора. Открытый диалог 
общества, расширение прав 
территориальных общин откры-
вает перспективу для решения 
проблемы Восточного Донбасса 
(ДНР-ЛНР), мирной реинтегра-
ции данного региона.

Маятник общественных на-
строений и соответствующих 
им политических процессов до-
веден до экстремальной точки, 
общество стоит на пороге даль-
нейшей радикализации – раз-
даются призывы к установлению 
«диктатуры честных людей».

Все это создает риски для 
следующего избирательного 
цикла, которые состоят в том, что 
попытки установить какую-либо 
форму «диктатуру честных лю-
дей» в условиях институциональ-
ного кризиса и недостаточности 
ресурсов центральной власти 
приведет к массовым протестам 
и выступлениям против неё в 
регионах. На следующей фазе 
дискредитированное политиче-
ское общение может перейти в 
фазу силового противостояния в 
регионах под лозунгами «грабь 
награбленное», выведет на аван-
сцену политической жизни пока 
еще альтернативные фигуры 
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«солдатских императоров», ко-
торые олицетворяют в массовом 
сознании способность управлять 
путем прямого насилия. В этой 
перспективе маргинальные се-
годня радикальные идеологии и 
политические группы могут стать 
доминирующими и массово 
востребованными, поскольку 
будут легитимировать возникаю-
щие практики. 

В итоге политическая система 
управления может стать некон-
тролируемой и неуправляемой 
для центральной власти. Следует 
заметить, что такая перспектива 
касается именно центральной 
власти, поскольку региональные 
элиты, получив возможности 
распоряжения имеющимися 
ресурсами и столкнувшись с 
необходимостью решать близ-
кие им социально-экономиче-
ские проблемы, на этой фазе 
будут представлять ситуацию 
как позитивную для себя и поль-
зоваться поддержкой населения 
как альтернативные проводники 
его интересов. Поэтому форми-
рование и развитие как можно 
более широкого политическо-
го диалога, является критиче-
ским фактором для сохранения 
устойчивости политической си-
стемы Украины в целом.

Не менее важным процессом 
в обществе становится реидео-
логизация, развитие в массовом 
сознании новых концепций соци-
альной справедливости; в этом 
процессе научно-экспертное 
сообщество может сыграть ре-
шающую роль.

События  в  современной 
Украине развиваются весьма ди-
намично, что делает написание 

ваться как решающий аргумент 
в дискуссии. Абсолютизация 
этой проблемы ведет к тому, 
что возникает мнение, согласно 
которого «правильное» видение 
сегодняшних процессов возмож-
но лишь с единственно верной, 
«непредубежденной», «идеоло-
гически выверенной» позиции. 

Беда в том, что в практике 
мы сталкиваемся с наличием 
множества таких «правильных 
позиций», ведущих к усилению 
конфликтности в обществе. 
Любой кризис завершается 
новой ситуацией, которая в 
процессе его развития может 
показаться невероятной или 
даже невозможной. Как никогда 
ранее, актуальным становится 
принцип свободы от ценност-
ных суждений, выработанный 

подобных докладов достаточно 
затруднительным занятием: в 
процессах социальных изме-
нений формируются новые тен-
денции и субъекты, перспективы 
видения общественных процес-
сов постоянно меняются и допол-
няются. Можно в определенном 
смысле говорить о естественном 
для ситуации исторической нео-
пределенности «избыточном цве-
тении» рефлексивных концепций 
современности, сопровождаю-
щий шок развивающегося ради-
кализма. Способность понимать 
это и организовывать диалог в 
рамках такой сложности очень 
важна для вариантов возможного 
будущего Украины и зависит от 
состояния экспертно-аналитиче-
ской среды в целом. 

Все современные общества 
имеют рефлексивную природу, 
от сформированного уровня их 
рефлексивности зависит спец-
ифика возможных в них соци-
альных процессов. Формируясь 
сегодня, будущее Украины се-
годня имеет открытый характер, 
что предполагает множествен-
ность перспектив и предполагает 
множественность в его восприя-
тии. Соблазн уйти от необходи-
мости рефлексии реальной 
сложности ведет к стремлению 
упростить картину происходя-
щего до какого-то однозначного 
образа будущего, чаще всего 
соответствующего личным пред-
почтениям конкретного автора 
либо умонастроению окружа-
ющих его коллег. Это, в свою 
очередь, обостряет проблему 
формирования ценностной 
диспозиции, субъективных уста-
новок исследователя, которые 
зачастую начинают использо-

М.Вебером в не менее сложных 
исторических обстоятельствах 
начала прошлого века. 

В дискуссиях хотелось бы 
находить практические под-
тверждения проевропейской 
ориентации нашего гумани-
тарного сообщества и в этом, 
веберовском, смысле, ориен-
тироваться на достижения евро-
пейской гуманитарной мысли. 
Полагаясь на конструктивность 
возможной дискуссии, авторы 
данного текста отдают себе от-
чет в том, что многие его положе-
ния не бесспорны и видят одной 
из своих задач формирование 
диалога по их поводу с тем, 
чтобы Украина смогла пройти 
путь к национальному согласию 
адекватно провозглашаемым 
европейским устремлениям.
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україна-Єс: настуПні ДваДцять 
П’ять рОків

Квітень 2016

заяви європейського керівника 
найвищого рівня сприймаються 
як доволі неочікувана реальність 
з невизначеною перспективою 
подальшого розвитку країни.

Міністр фінансів Великобританії 
Дж.Осборн у березні 2016 р. у 
інтерв’ю каналу ВВС висловлює 
думку, що Туреччина, яка 29 років 
очікує набуття членства в ЄС, не 
зможе його отримати у найближ-
чий час10. Позаяк ця країна має 
слабку економіку. У контексті 
евроінтеграційних зусиль нашої 
країни ця заява цікава тим, що 
економіка Туреччини перевищує 
за обсягом українську майже в 
п’ять разів, а ВВП на душу насе-
лення в Туреччині становить $9290 
проти $2109 в Україні.

Відбуваються зміни і у масовій 
свідомості українських громадян. 
Відповідно до результатів опиту-
вання Київського міжнародного 
інституту соціології, оприлюдне-
них 16 березня 2016 р., 78,3% 
українців вважають, що керівни-
цтво країни «веде її в неправиль-
ному напрямку»11. При цьому за 
інтеграцію України в ЄС висту-
пають близько половини (від 46% 
до 53%) українських громадян12.

На тлі таких реалій виникає 
необхідність:

- осмислити стан та перспек-
тиви найближчого історично-
го майбутнього у відносинах 
Україна-ЄС;

- побачити нову реальність від-
носин у перспективі можливих 
очікуваних історичних змін;

10	 http://www.eurointegration.com.ua/rus/
news/2016/03/13/7046134/

11	 http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=repo
rts&id=610&page=1

12	 http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=repo
rts&id=584&page=3

Прискорення історичних змін, 
які відбуваються останніми рока-
ми на європейському просторі, 
актуалізувало необхідність пере-
осмислення реалій та уявлень, 
в рамках яких розвивалися від-
носини України із Об’єднаною 
Європою.

В и з н а ч а л ь н и м  ч и н н и к о м 
у стосунках Україна – ЄС в 
останні десятиліття стало праг-
нення українського суспільства 
до зближення та набуття перспек-
тиви членства в євроспільноті. 
Громадянська революція 2013-
2014 років, військово-політичний 
конфлікт з Росією, реформи 
економічного, правового та куль-
турного просторів відбулися під 
гаслом європейської інтегра-
ції. Зближення з Об’єднаною 
Європою виступило чинником 
мобілізації нації. Водночас, праг-
нення до цього стало тією метою, 
яка легітимувала масштабні 
зміни в житті десятків мільйонів 
людей, визначило їх уявлення 
щодо перспектив найближчого 
майбутнього.

Н е щ о д а в н о  ( 0 6 . 0 4 . 1 6 )  у 
Нідерландах відбувся консуль-
тативний референдум щодо 
ратифікації цією країною Угоди 
про Асоціацію Україна-ЄС. За 

- зробити ревізію взаємних по-
передніх та актуальних нині кон-
цептуальних бачень і очікувань, 
які могли призвести до такого 
розриву в уявленнях про часо-
во-просторові характеристики 
інтеграційних процесів в Європі 
та місце в них України.

нова реальність відносин 
україна-Єс
Асиметричність відносин. 

Становлення незалежної Україна 
і  оформлення Об’єднаної 
Європи великою мірою є про-
дуктами однієї історичної епо-
хи. Розпад біполярної системи 
міжнародних відносин і поча-
ток бурхливих трансформації 
на Європейському континенті 
відкрили шлях для реалізації 
цих державотворчих проектів. 
Україна та Європа з 90-х років ми-
нулого століття «вдивлялися» одне 
в одне, шукаючи шляхів зближен-
ня у спільному майбутньому. 
Водночас, Україна здебільшого 
розглядалась і виступала в пози-
ції реципієнта, а ЄС – надавача 
різноманітних (матеріальних, 
символічних, організаційних) 
ресурсів розвитку.

У цій асиметричній залежності 
формувались взаємні очікування 
і уявлення про історичну долю 
та майбутнє народів України 
та Європи. З цих позицій фор-
мувались плани та підходи до 
політики зближення з боку ЄС та 
сподівання України на повноцін-
ну інтеграцію.

Можна вид ілити дек ілька 
концептуальних рамок, в яких 
формувалися бачення відносин 
України і Європи. Ці рамки і зараз 
впливають на сприйняття процесу 

попередніми підсумками цьо-
го плебісциту за затвердження 
угоди висловились 38,1%, про-
ти – 61,1% (кількість громадян 
Нідерландів, що взяли участь у 
голосуванні – 32,2%). Наразі оста-
точні результати будуть ще будуть 
уточнюватись. Так само поки що 
невідомі безпосередні політичні 
наслідки цього голосування.

З нашої точки зору, більш значу-
щим фактором для довгостроко-
вої стратегії України у відносинах 
із ЄС, все ж, становить не власне 
референдум. Відбуваються від-
чутні зміни у інформаційному 
та політичному фоні навколо 
стосунків Україна-ЄС, розпо-
чинається формування якісно 
нового порядку денного.

Ще напередодні квітневого 
референдуму в Нідерландах 
Президент Європейської комі-
сії Жан-Клод Юнкер висловив 
думку, широко розтиражовану 
ЗМІ, щодо нового «горизонту 
очікувань» цієї події – не раніше, 
ніж за 20-25 років. Тобто з питан-
ня найближчого майбутнього 
європейська інтеграція України, 
згідно з цими очікуваннями, пе-
ретворюється на справу на-
ступного історичного періоду. 
Українським суспільством такі 

Зближення з 
Об’єднаною 

Європою 
виступило 
чинником 

мобілізації нації..

За інтеграцію 
України в ЄС 
виступають 
близько половини 
(від 46% до 53%) 
українських 
громадян.
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та результатів евроінтеграційних 
процесів, в яких для України 
Європа була:

мрією, ідеалом – обрієм націо-
нального розвитку, цивілізаційним 
горизонтом, у який вписувався об-
раз єдиної процвітаючої держави, 
що була б збагаченою передо-
вими інституційними, науковими, 
культурними та соціальними 
досягненнями. В дзеркалі такого 
ідеалу не помічалися негативні 
сторони ні реальної Європи, ні 
України в ній. Можна навести при-
клад такого бачення: «Уявіть собі 
Україну, в якій Львів – культурна 
столиця не тільки України, але й 
всієї Європи? Виставки, верніса-
жі, карнавали…Донецьк –– між-
народний фінансовий центр. Чим 
не новий Франкфурт-на-Майні 
або Нью-Йорк? «Донецька міжна-
родна фондова біржа» – звучить? 
Одеса може стати центром 
кінематографу. Що заважає? 
Будемо проводити міжнародні 
кінофестивалі в Одесі. Буде 
український Голівуд на березі 
моря. Харків – технополіс, уні-
верситетський та науковий центр 
світового рівня, який за короткий 
строк може не тільки відродити 
вітчизняну науку, але й дарувати 
світу розробки майбутнього. Був 
же з середини 1920-х до серед-
ини 1930-х років Харків однією із 
світових столиць ядерної фізики, 
авіабудування, біохімії, психо-
логії та театру! Херсон, Крим, 
Вінниця, Житомир, Маріуполь, 
Бердянськ – у майбутній Україні 
місце знайдеться всім». Дискурс 
усвідомлення перспективи євро-
інтеграції для багатьох українців 
поставав як простір уяви, вільних 
мрій, що компенсували практич-
не погіршення їхнього життя, яке 

ку 2016 р. 26 гривень. Унаслідок 
цього, мінімальна зарплатня в 
країні становить близько 5 дола-
рів на день – втричі нижче визначе-
ного ООН рівня бідності, у 7 разів 
нижче, ніж в Естонії та Словаччині, 
в 15-40 разів менше, ніж в Австрії, 
Німеччині, Франції.

Пересічний українець не за-
вжди бачив сенс і зв’язок по-
г і р ш е н н я  в л а с н о г о  ж и т т я 
з просуванням «до Європи». 
Раціональний політичний діалог 
з приводу євроінтеграції часто 
підмінювався емоційною політич-
ною риторикою. Дискурс «цінніс-
ного вибору» заважав сприймати 
прагматичну сторону відносин 
Україна-ЄС, що заважало сус-
пільному діалогу в цій площині 
та формуванню консенсусу на 
рівні інтересів. Риторика «цінності 
понад інтересами» створювала 
самостійний квазірелігійний 
ефект у суспільній свідомості, 
відповідно до якого раціонально-
критичне осмислення процесу 
євроінтеграції сприймалося як 
неприйнятна ціннісна диспо-
зиція конкретного політика. За 
таких умов у масовій свідомості 
перспектива євроінтеграції пере-
творювалася на очікування чуда, 
що відбудеться внаслідок вірності 
ціннісному вибору, а не завдяки 
новій, більш раціональній систе-
мі спільних зусиль. Інша частина 
населення не сприймала такого 
бачення і мимохіть негативно 
ставилася до такого способу 
вибору подальшої долі України. 
Проблема міфологізації сус-
пільної свідомості ускладнювала 
суспільний діалог щодо реальної 
перспективи, звужувала простір 
політичної взаємодії щодо цього. 
Тому багато громадян сприй-

відбувалося протягом десятиліть. 
Це дозволяло частині політичних 
сил використовувати евроінте-
граційну риторику в інтересах 
здобуття влади – незалежно 
від того, яким були їх соціальні, 
економічні інтереси та наміри. 
Відтак «Європейська мрія» була 
чинником структурування по-
літико-ідеологічного простору, і 
значною мірою стала залежною 
від успішності реальних дій кон-
кретних політичних сил і фігур.

Проблемою  – як у зовніш-
ній, так і у внутрішній політиці. 
Євроінтеграційний курс усклад-
нював як внутрішньополітичні 
процеси, так і відносини України 
як незалежної держави з Росією. 
Таке налаштування спричиняло і 
певні непорозуміння українсько-
го істеблішменту з окремими 
політичними силами в самому 
Євросоюзі, які не бачили пер-
спектив швидкої євроінтеграції 
нашої країни, не мали змоги (а 
то й бажання) ігнорувати позицію 
Кремля щодо цього.

Просування євроінтеграційним 
шляхом потребувало змін в орга-
нізації та практиках життя україн-
ців практично в усіх сферах, – а 
це доволі болісно сприймалося 
населенням. У 2014 р. інфляція в 
Україні становила 25%, у 2015р. 
вона досягла 43% – це найви-
щий за 20 років показник. Ціни на 
комунальні виплати підвищилися 
майже вдвічі:– електроенергія 
подорожчала на 20%, тепло – на 
73%, гаряча вода – на 57%, холод-
на – на 25%. Кабмін на початку 
2016 р. анонсує подальше підви-
щення тарифів. Відбулося коло-
сальне знецінення національної 
валюти: після 8 грн. за долар США 
у 2013р., вона становить на почат-

мали вибір євроінтеграції як суто 
політичну дію з боку окремих по-
літичних сил.

Тема односпрямованого гео-
політичного вибору активно ви-
користовувалася у багатьох 
політичних кампаніях, що роз-
колювало українське суспільство 
та уводило громадян від адек-
ватного розуміння конкретних 
перспектив вступу до ЄС. Тому 
суспільство виявилося неготовим 
до сприйняття нової перспективи 
евроінтеграційних процесів, 
виник розрив між вибором на 
рівні цінностей та усвідомленим 
інтересом.

Простором розвитку. Обсяг 
коштів, що українські трудові 
мігранти переказують додому, 
перевищує усі інвестиції інозем-
них компаній та допомогу між-
народних донорів взятих разом. 
За даними Міжнародної органі-
зації міграції у 2014р. перекази 
заробітчан додому склали 2,7 
млрд доларів. Євроінтеграційний 
процес в цьому контексті висту-
пає розширенням економічних 
можливостей населення.

Просування до ЄС виступає 
також чинником інституційних ре-
форм – так, вдосконалювалися 
інституційні передумови взаємо-
дії України з ЄС. 2015 року було 
ліквідовано систему радянських 
«держстандартів», для підпри-
ємців скасували низку ліцензій 
і скоротили терміни отримання 
дозволів на ведення бізнесової 
діяльності, система державних 
закупівель перейшла в електро-
нний та прозорий формат. За 
умовами плану лібералізації 
візового режиму із країнами ЄС 
прийняті «антидискримінаційні 

Просування 
євроінтеграційним 

шляхом 
потребувало 

змін в організації 
та практиках 

життя українців 
практично в усіх 
сферах, – а це 
доволі болісно 
сприймалося 
населенням.
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норми» до трудового законо-
давства, створено Національне 
антикорупційне бюро та введе-
но в обіг біометричні паспорти. 
Напередодні початку дії Зони 
вільної торгівлі з ЄС Верховна 
Рада України скасувала низку 
мит, внесла зміни до Податкового 
кодексу та змінила систему 
стандартизації і контролю за 
якістю українських товарів. Однак 
успішність України не є метою 
ЄС, це проблема нашої країни. 
ЄС хоче бачити власні правові 
норми в українському зако-
нодавстві. Така відповідність є 
умовою того, що Україна зможе 
працювати у європейських орга-
нах, впливати на їхні рішення. З 1 
січня 2016 р. запрацювала перед-
бачена Угодою про асоціацію з 
Євросоюзом глибока і всеосяж-
на зона вільної торгівлі. Малий 
та середній бізнес шукає мож-
ливості експорту, інвестиційний 
клімат залишається несприят-
ливим. У цей час Росія відмов-
ляється від українського ринку і 
змушує економіку України пере-
орієнтуватися на Захід. Реальні 
результати таких змін є невтіш-
ними для України. Позбавлена 
російських ринків промисловість 
відчуває катастрофічний спад. 
Станом на 10 березня поточно-
го року Україна вичерпала річні 
квоти на поставку в країни ЄС 
без мита сільськогосподарської 
продукції. Лідер української пар-
ламентської «Радикальної партії» 
О. Ляшко називає таке співробіт-
ництво «принизливим».

Процес історичних змін у відно-
синах Україна-ЄС розгортався у 
палітрі явних або неявних уявлень 
про місце України в ЄС та/або в 
його політиці. В цьому контексті 

му ЄС. Представники «нових» 
східноєвропейських членів ЄС 
(наприклад, Польща) активно 
просувають необхідність фун-
даментальної підтримки євро-
інтеграційних зусиль України, 
надання їй суттєвої військово-по-
літичної підтримки в конфлікті з 
РФ. «Старі» члени ЄС намага-
ються зайняти більш помірковану 
позицію у цих питаннях.

Конфлікт у Східній Україні і 
незаконна анексія Криму став 
викликом не тільки для Україна, 
але і для всієї європейської ар-
хітектури безпеки. Саме в кон-
тексті «українського питання» ЄС 
зіткнувся із проблемою визначен-
ня перспектив відносин із Росією.

Право-радикальна ідеологія, 
підтримувана частиною укра-
їнського суспільства, легальна 
діяльність політичних лідерів, що 
позиціонують себе як прибічники 
таких ідей, наявність пов’язаних з 
ними у складі мілітарних струк-
тур України угрупувань, – все це 
сприймається в ЄС неоднознач-
но, особливо на тлі офіційних 
заяв української влади щодо змін 
українського суспільства відповід-
но до розвитку в суспільстві євро-
пейських цінностей. Посилення 
праворадикальних тенденцій у 
самому ЄС, зниження рівня сус-
пільної толерантності в контексті 
міграційних проблем, неодноз-
начність ставлення національ-
них політичних еліт щодо цього 
створюють фокус сприйняття 
євроінтеграційних зусиль України 
як можливого додаткового чинни-
ка європейської дезінтеграції в 
процесі опанування народами 
Європи нових історичних викликів.

Специфіка політико-правої 

Україна також сприймалася у 
кількох вимірах.

україна – мета. Україна як одна 
з найбільших європейських країн 
виступала перспективним торго-
вельно-економічним партнером 
та багатообіцяючим напрям-
ком для інвестицій. Включення 
української економіки у єдиний 
ринок, інтеграція транспортної 
інфраструктури у мережу ЄС 
посилювали б економічні мож-
ливості ЄС, спрощувало б вихід 
європейського бізнесу на пер-
спективні ринки третіх країн.

Україна виступала ресур-
сом людського капіталу. Так, 
на думку посла ФРН в Україні 
К.Вайля, «Найбільш цінні ресур-
си України – це її обдарована 
молодь, прагнення до змін та 
активне громадянське суспіль-
ство, яке є вирішальною силою 
у відстоюванні реформ»13.

Формування ЄС як цілісного 
наддержавного утворення пе-
редбачало необхідність відповід-
них трансформацій оточуючих 
країн, які ставали б співмірним, 
дружнім простором, побудова-
ним на принципах, що сприя-
тимуть процесам внутрішньої та 
зовнішньої інтеграції. З цієї точки 
зору євроінтеграція України роз-
глядалася як критично значущий 
геополітичний та геоекономічний 
ресурс для розвитку самого ЄС.

україна-проблема .  Необ-
хідність мати спільну політику 
щодо «українського питання» 
стала одним з чинників дина-
міки внутрішньо-європейських 
в ідносин, який своєю дією 
впливав на відносини в само-

13	 http://nv.ua/ukr/opinion/weil/mi-na-
vashij-storoni-98647.html

культури населення і політично-
го класу України є недостат-
ньо відповідною до соціального 
порядку в більшості країн ЄС. 
Парламентаризм значно дис-
кредитований, процедурна сто-
рона демократії розуміється 
та використовується іноді дуже 
специфічним чином. Принцип 
«єдність у різноманітності», що 
передбачає необхідність вирі-
шення всіх суспільних проблем 
на основі розвитку суспільного 
діалогу та врахування всіх наяв-
них в суспільстві інтересів і точок 
зору, має в сучасній Україні 
недостатньо підтверджень як у 
практиці суспільних відносин, так 
і на рівні законотворчості в ціло-
му. Спроби вирішувати суспільні 
проблеми безпосереднім на-
сильством або виключно шляхом 
прийняття законів, які реалізують 
волю парламентської більшості, 
сприймаються в Європі як не-
прийнятна практика вирішення 
суспільних проблем в цілому.

Важливо відмітити, що су-
часний характер відносин 
україна-Єс багато в чому ви-
значається і ситуацією у самому 
Європейському союзі. У розвитку 
Об’єднаної Європи, вірогідно, 
сьогодні настав один з тих мо-
ментів, що визначать подальшу 
долю цього суспільно-політичного 
і, більше того, – цивілізаційного 
феномену.

Слід відмітити, що для Єдиної 
Європи питання організації життя, 
що забезпечить безконфліктне 
існування і розвиток країн цього 
регіону, – феномен далеко не 
сучасної історичної доби.

Складно навіть визначити кон-
кретні історичні обрії, коли ідеї 

Росія відмовляється 
від українського 
ринку і змушує 

економіку України 
переорієнтуватися 

на Захід. Реальні 
результати таких 

змін є невтішними 
для України. 

Принцип «єдність 
у різноманітності», 
передбачає 
необхідність 
вирішення всіх 
суспільних 
проблем на 
основі розвитку 
суспільного діалогу 
та врахування 
всіх наявних 
в суспільстві 
інтересів і точок 
зору,
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об’єднаної Європи набирають 
своєї ідеократичної суб’єктності. 
Адже від самого початку вони 
співіснують, часом прямо ото-
тожнюючись із поняттям Заходу і 
ширше – християнського світу. І 
в цьому сенсі першим батьком-
засновником (Pater Europae) до-
слідники часто називають Карла 
І Великого (747-814). Серед 
«духовників» європейської ідеї 
безкінечна кількість гучних імен 
відомих філософів, вчених, мит-
ців: від Данте Аліг’єрі, Еразма 
Ротердамського, Гуго Гроція до 
французьких філософів-енци-
клопедистів та революційних ро-
мантиків соціал-демократичного 
руху ХІХ століття.

У кожну історичну епоху по-
няття «Європа», будучи очікуван-
ням «вічного миру», мала своє 
бачення ідеального проектного 
втілення у широкому спектрі. Від 
конфедерації європейських дер-
жав (домініканця Пьєра Дюбуа) 
або «єдиної  Європейської 
імперії» (Енгельберта абата 
Едмондського)14 до «об’єднаних 
штатів Європи», який активно екс-
плуатували політики першої по-
ловини ХХ століття. Так само, ідея 
об’єднання європейський країн, 
будучи цивілізаційною, у кожну іс-
торичну добу мала свою геогра-
фічну співмірність. Європейська 
ойкумена окреслювалась від 
відтворення державного проекту 
за кордонами Західної рим-
ської імперії та навіть включаючи 
Туреччину на Близькому сході та 
Росію (до Владивостоку) на Сході 
Далекому.

14	 Його	роздуми	наводить	у	своєму	по-
літологічному	 трактаті	 «Монархія»	 Данте	
Аліг’єрі,	 який	 сам	 був	 прихильником	 «єв-
ропейської	федерації».

Оскільки все стане більше та 
складніше, сучасні проблеми 
ЄС також будуть наростати, ста-
ючи все більш відчутними:

Як дефіцит демократії, так і 
брак відповідальності існуючих ін-
ститутів Євросоюзу стануть більш 
помітними ніж раніше;

Процедури напрацювання 
рішень і далі будуть зсуватись від 
демократії до ієрархії;

Влада ядра ЄС буде посилю-
ватись;

Прийняття рішень через голосу-
вання простою більшістю замість 
одноголосного рішення стане 
все більш розповсюдженим;

Спроби позбавитись існуючих 
відхилень від «норми» будуть ста-
вати все більш примусовими;

Відірваність центру влади, 
Брюсселя, від простих громадян 
буде наростати;

Буде наростати анонімність 
напрацювання рішень»16.

Дуже симптоматично на цьому 
тлі виглядають тези нинішнього 
Президента Чеської республіки 
Мілоша Земана, проголошені в 
інтерв’ю китайському телеканалу 
CCTV (28.03.2016 р.) перед по-
чатком свого візиту до Пекіну. Він, 
зокрема, зазначив, що «сьогодні 
Чехія звільнилась від політичного 
впливу партнерів із Заходу. Нині 
ми знов незалежна країна та 
самі формуємо зовнішню по-
літику, засновану на наших влас-
них інтересах»17.

В унісон із заявами Президента 
Чехії  лунають заяви і лідера 
Угорщини Віктора Орбана, ви-

16	 h t t p : / / d i a l o g s . o rg . u a / r u / c ro s s /
page2833.html

17	 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/3155782

У кожному разі Об’єднана 
Європа ставала мрією та ме-
тою, цінністю та сенсом, на 
якому мало ґрунтуватись буття 
передової цивілізації. У дискусі-
ях федералістів, «монархістів», 
націонал-демократів протягом 
століть формувались уявлення 
про ідейно-ідеологічні підходи, 
настанови, принципи, політико-
правові механізми та географічні 
кордони можливого Об’єднання.

Зміст та важливість кінцевої 
мети цих дискусій у найближчу 
до нас історичну добу змістовно 
розкрито в історико-політичній 
праці колишнього Генерального 
секретаря Ради Європи (1999-
2004) Вальтера Швімера15. Його 
«Мрії про Європу» – це ґрунтов-
ний виклад та обґрунтування під-
валин, на яких було збудовано 
нинішній проект Європейського 
Союзу. Саме цей проект сьогод-
ні, переживши декілька хвиль роз-
ширення, проходить історичне 
випробування на міцність.

Ще на початку 2000-х років 
багато політиків та експертів ви-
ступали із застереженнями щодо 
перспектив ЄС, вказували на 
ризики, з якими може зіткнутись 
проект вже у найближчому май-
бутньому. Як приклад, можна 
пригадати тези виступу тодішньо-
го Президента Чеської республіки 
Вацлава Клауса на врученні пре-
мії інституту Фрезера у Ванкувері 
(Канада) 10 листопада 2004 року, 
тобто у рік масштабної хвилі роз-
ширення ЄС на Схід.

Він зокрема зазначав, що «не-
щодавнє розширення ЄС ма-
тиме неоднозначне значення. 

15	 ШВИММЕР	В.	 Мечты	о	 Европе	2003,	
383с.,	 из-во	 Олма-Пресс,	 Москва	 ISBN:	
5-224-04545-2

словлені у контексті міграційної 
проблеми. У своєму виступі в лю-
тому 2016 року прем’єр-міністр 
Угорщини зазначав: «наші за-
грози йдуть з двох напрямків – 
(від політики – ред.) Брюсселю 
та неконтрольованої міграції з 
півдня»18.

Масштабною політичною кри-
зою відзначаються також відно-
сини керівництва ЄС із новою 
владою Польщі. У відповідь на за-
конодавчі ініціативи польської вла-
ди 13 січня 2016 р. Європейська 
комісія вирішила вдатися до 
процедури контролю верхо-
венства закону. Ініційована по 
відношенню до Польщі процеду-
ра, у кінцевому підсумку, може 
призвести до того, що Варшаву 
позбавлять права голосу в ЄС, 
якщо керівництво країни проіг-
норує пропозиції Європейської 
комісії згідно ст.7. Договору ЄС.

Досить показовою стала реак-
ція на цю ситуацію з боку Міністра 
закордонних справ Фінляндії Тімо 
Сойні. «У Польщі відбулися вільні 
та чесні вибори. Влада змінилась, 
і результат виборів вже впливає 
на політику, що проводиться в 
країні. Єврокомісія хоче повчати 
Польщу. Видається, що історія 
нічому не навчила людей, що 
сліпо вірять у ЄС»19.

Ситуація, що склалась, з нашої 
точки зору, розкриває одразу дві 
фундаментальні «невдачі», що 
проявились у процесі розвитку 
Європейського Союзу.

По-перше, нинішній стан бага-
18	 http://www.kormany.hu/en/the-prime-

minister/news/threats-are-coming-from-
both-brussels-and-the-south

19	 http://15minut.com.ua/world/16139-
glava-mid-finlyandii-ne-stoit-slepo-verit-v-es.
html

 ідея об’єднання 
європейський 
країн, будучи 

цивілізаційною, у 
кожну історичну 
добу мала свою 

географічну 
співмірність.

Як дефіцит 
демократії, 
так і брак 
відповідальності 
існуючих інститутів 
Євросоюзу стануть 
більш помітними 
ніж раніше.
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то в чому є наслідком незавер-
шеного процесу конституювання 
Об’єднаної Європи. Лісабонська 
Угода не змогла повноцінно замі-
нити собою спільну Європейську 
Конституцію, яка поряд із прин-
ципами та цінностями мала 
закріпити компетенції влади на 
різних рівнях. Конституція сфор-
мувала би надійні підвалини для 
формування спільної європей-
ської ідентичності, прискорила б 
цей процес. Водночас знизила 
б рівень конфліктності у відноси-
нах між владою на різних рівнях 
об’єднаного політичного проек-
ту, створила механізми та інсти-
тути врегулювання управлінських 
суперечностей та конфлікту 
компетенцій.

Європа очікувала «Договір на-
родів», проте отримала Договір 
політичних еліт, які мають тен-
денцію змінюватись або зміню-
вати свої політичні вподобання. 
Унаслідок, під впливом нових 
викликів на національному рівні 
посилюється євро-песимізм. 
Зростає популярність націона-
лістичних та популістських партій. 
Ці нові національні «популяри» 
подають зниження впливу інсти-
тутів ЄС на політику країн-членів 
як основну відповідь на більшість 
сучасних загроз. Набираючи все 
більшої електоральної ваги, вони 
починають впливати на порядок 
денний суспільно-політичного 
життя у своїх країнах, змушуючи 
власні уряди та навіть помірко-
ваних політиків до «дрейфу» у 
відносинах з Брюсселем. Відтак, 
прийняття спільних рішень на над-
національному рівні все більше 
ускладнюється.

По-друге, очевидним стала 
зміна вектору політичного та гу-

розширення». Голландський пле-
бісцит, вірогідно, – один із таких 
симптомів. Європа починає по-
шук нового формату взаємодії із 
країнами-сусідами, в тому числі 
в контексті вирішення міграційних 
проблем та усунення викликів 
безпеки. У Союзі розпочинаються 
бурхливі дискусії щодо глибини 
включення ЄС у вирішення про-
блем сусідів, практичного напо-
внення програм співробітництва 
з асоційованими членами.

Водночас в середині Союзу 
зростає розуміння вичерпа-
ності нинішньої етапу розвитку. 
Дискусія про те, яким буде ЄС у 
майбутньому – більше Європи, 
або більше національної відпо-
відальності, знову загострюється. 
На цьому тлі «25 років очікування», 
стають не тільки сигналом для 
України, але, вочевидь, і паузою 
для самого ЄС. Такий стан є 
аргументом посилення нової 
невизначеності української по-
літичної еліти та суспільства в ці-
лому. Євроінтеграція з «мети, до 
якої прагнули» має перспективу 
перетворитися на «загадку, яку 
не вирішити».

нові виклики та 
ризики дезінтеграції 
європейського проекту
В одному з останніх випусків 

The Economist Intelligence Unit20  
щодо оцінок ризиків глобальній 
економіці серед найбільш ак-
туальних, аналітики називають 
прискорення фрагментації ЄС. 
Відсутність прогресу у вирішенні 
боргової кризи в країнах зони 

20	 Beset	by	external	and	internal	pressures,	
the	 EU	 begins	 to	 fracture.	 -https://gfs.eiu.
com/Article.aspx?articleType=gr&article
Id=2864

манітарного, в широкому розу-
мінні, впливу нових країн-членів на 
розвиток Європейського Союзу.

На початку 2000-х інтеграція 
країн Східної Європи надавала 
нового імпульсу до укріплення 
спільних європейських інститутів. 
Прагнення країн Центральної та 
Східної Європи (ЦСЄ) до набуття 
повноцінного членства, готовність 
до реформ та змін посилювала 
доцентрові тенденції, відкривала 
горизонт для перетворення ЄС 
з наддержавного союзу із роз-
ширеними компетенціями до 
федеративного (конфедера-
тивного) державного утворення. 
Натомість сьогодні, під тиском 
економічних та соціальних про-
блем, міграційних хвиль, які на-
кочують на Європу, країни ЦСЄ 
все частіше обирають власні 
національні стратегії реагування: 
припинення безвізових режимів, 
посилення режиму кордонів та 
навіть зведення прикордонних 
мурів на кордонах із своїми єв-
ропейськими сусідами.

У свою чергу, прояви тако-
го політичного егоїзму у нових 
країнах-членах посилює позиції 
євро-скептиків у країнах «ядра» 
ЄС: від Іспанії до Німеччини. 
Зокрема, на березневих вибо-
рах (13.03.2016 р.) до ландтагів 
Рейнланд-Пфальцу, Саксонії-
Анхальт та Баден-Вюртембергу 
євро-скептики «Альтернатива для 
Німеччини» отримали високий 
електоральний результат та уві-
йшли до складу земельних рад. 
Після цих виборів АдГ буде пред-
ставлена у 8 з 16 ландтагів ФРН.

Під тиском відцентрових тен-
денцій ЄС починає все більше 
відчувати симптом «втоми від 

євро, затяжний економічний спад, 
глибокі розбіжності у ставленні 
до проблеми біженців, зане-
покоєння щодо терористичних 
атак та повернення у міжнародні 
відносини «холодної війни» – ці та 
багато інших чинників вказують на 
безпрецедентне зростання ризи-
ків ерозії фундаментальних засад 
розвитку Європейського Союзу.

Власне, свідчення (або докази) 
ймовірності реалізації такого 
сценарію постійно знаходилися 
у фокусі уваги експертного спів-
товариства, проте характеризу-
вали здебільшого новаторський 
характер завдань та політик, що 
застосовували країни-члени та 
інституції європейської спільноти 
на шляху розбудови цього унікаль-
ного інтеграційного об’єднання. 
У сучасних умовах всі акценти 
суттєво змінилися, і більше ана-
літиків висловлюють сумніви21 у 
достатності мотивацій країн ЄС 
у підтримці статус-кво спільно-
ти і використанні перевірених 
часом, але подекуди запізнілих 
та малоефективних консенсус-
них рішень. Відтак, накладання 
одночасно декількох типів криз: 
глобальних, міжблокових, вну-
трішньоєвропейських (інститу-
ційних та ін.), національних, – все 
частіше зумовлюють не стільки 
радикалізацію політик «більшої 
інтеграції», скільки посилюють кон-
флікти інтересів всередині ЄС та 
провокують виклики дезінтеграції.

виклики 2016 р. актуалізують 
ризики дезінтеграції Єс у довго-
строковій перспективі. На наше 
переконання, 2016 рік багато у 

21	 Mark	 Fleming-Williams,	 Europe	 without	
union.	 –	 https://www-stratfor-com;	 Annual	
Forecast	 2016:	 Europe.	 –	 https://www-
stratfor-com

Європа починає 
пошук нового 
формату взаємодії 
із країнами-
сусідами, в тому 
числі в контексті 
вирішення 
міграційних 
проблем та 
усунення викликів 
безпеки.
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чому стане визначальним для 
ЄС у контексті балансу політик 
«більшої» та «меншої» інтеграції. 
Закономірно, що перспективи 
європейського проекту у часо-
вому горизонті наступних 10-15 
років критично залежать від по-
літичної спроможності інституцій 
ЄС – наднаціональних та пред-
ставницьких органів ЄС – знайти 
адекватні відповіді на численні 
нові та старі кризи, зберігаючи 
при цьому базові засади євро-
пейської єдності та алгоритми 
делегування національного су-
веренітету на наднаціональний 
рівень керування спільнотою.

Історія ЄС та його попередників 
дає багато прикладів спромож-
ності Співтовариства вирішувати 
проблеми та досягати постав-
лених цілей. Але специфіка по-
точних криз у тому, що механізми 
їх вирішення (які спрацьовували 
у логіці глибшої інтеграції) тепер 
все частіше суперечать один 
одному. Як наслідок, нездатність 
ЄС ефективно реагувати на ті чи 
інші кризи блоку посилила позиції 
євроскептиків (що нерідко також 
є елементом підривної кампанії 
з боку конкуруючих глобальних 
гравців, як наприклад, Росії) та 
перетворилася на окремий 
фактор ерозії європейського 
проекту як такого. У подальшому 
події можуть прискорити дезінте-
граційний темп: посилення анти-
ЄСівських акторів набиратиме 
політичну вагу у електоральних 
циклах Франції, Німеччини, мен-
ших країнах ЄС, Великобританії. 
Політичні здобутки антиінтеграто-
рів неминуче «зсунуть» загально-
європейський баланс політик і 
запустять процес переписування 
правил гри у ЄС.

стійку траєкторію росту. Влітку 
2015 р. на саміті ЄС країни-
члени нарешті сформували 
спільну позицію щодо причин 
кризи економіки ЄС та задекла-
рували наявність консенсусу по 
пакету необхідних структурних 
реформ Євросоюзу. Відповідно, 
пріоритетними реформами у 
економічній сфері мають стати 
податково-бюджетна та бан-
ківська, а також ринок праці та 
сфера загальноєвропейського 
управління економікою.

Формулюючи порядок денний 
щодо подолання кризи та від-
кладаючи дату початку рефор-
мування на період 2017-2025 рр., 
європейські лідери фактично 
визнали інституційну слабкість 
спільноти у протистоянні кризі. 
По-перше, під сумнів постав-
лена ідея життєспроможності 
монетарного союзу. Зона євро 
мала генерувати економічну 
конвергенцію, політичне збли-
ження та укріплення європейської 
ідентичності. Натомість економічні 
відмінності між країнами збільшу-
ються, наростає дезінтеграція у 
співдружностях (торговельному, 
безпеково-оборонному, валютно-
му, фіскальному, міграційному 
тощо), посилюється націоналізм. 

Багато спостерігачів оцінюють 
ситуацію у Європі, вдаючись до 
метафор та аналогій, на кшталт, 
«битва може бути виграна, але 
війна буде програна». Проте 
основним рефреном є припу-
щення, що втримати Євросоюз 
від розпаду можуть тільки єд-
ність і радикальність змін, адже 
половинчасті реформування, 
як у випадку з захистом Греції 
від дефолту, тільки відкладають 
необхідні трансформації та 

У сучасному європейському 
ландшафті існує декілька «ліній 
розламу», що у разі нехтуван-
ня принципами солідаризму 
можуть стати каталізаторами 
латентних процесів дезінтеграції. 
З тих, що лежать на поверхні, – 
безпека, міграція, економіка. 
Проблеми менш нагальні, але 
не менш важливі – конфлікти на-
ціонального-наднаціонального, 
розбіжності та протиріччя між 
країнами, угрупуваннями тощо. 
Окремим пунктом у переліку 
потенційних ризиків стоїть про-
блема «виходу» країни-учасника 
з тієї або іншої союзної угоди, 
не покидаючи при цьому ЄС. 
Це стосується як зони євро, так 
і Шенгенської зони та інших за-
садничих угод. Іншими словами, 
ЄС стикається з настільки комп-
лексними та багаторівневими 
кризами, що єдиним можливим 
рішенням деяких з них може ста-
ти кардинальна зміна угод ЄС, 
що запустить переформатуван-
ня всього Євросоюзу.

Зусилля щодо вирішення зга-
даних протиріч не тільки будуть 
домінувати у політиці 2016 року, 
але і закладатимуть фундамент 
спільних політик для наступних 
періодів. Причому по багатьох 
напрямках відправною точкою 
має ставати констатація попере-
дніх провалів і, у гіршому випад-
ку, – визнання неспроможності 
відповісти на загрозу.

глобальна економічна криза. 
На відміну від США, що швидко 
«згасили» полум’я фінансової 
кризи 2007-08 рр., Європейський 
Союз, пройшовши як мінімум 
ще через декілька криз, продо-
вжує шукати ефективні рішення 
задля повернення спільноти на 

ускладнюють їх імплементацію. 
Поширеною є думка експерт-
ного співтовариства, що змен-
шення числа учасників Єврозони 
є питанням часу. Таким чином, 
фундаментальне вирішення 
кризи у зоні євро потребуватиме 
ще більшої консолідації та інте-
грації її прихильників паралельно 
з «відсіканням» тих учасників, хто 
до цього виявиться не готовим.

Як результат, справжній ва-
лютний союз мав би стати 
федеральною структурою із 
симетричним розподіленням ри-
зиків та посиленою солідарною 
відповідальністю країн-членів. 
Тому основною метою ЄС про-
тягом наступних чотирьох років 
має бути завершення фіскаль-
ного та фінансового союзу із 
паралельним вирішенням інших 
структурних проблем у сферах 
соціальної політики та ринку пра-
ці. Варто зауважити, що виконавчі 
структури ЄС вже підготували та 
здебільшого презентували пакети 
структурних реформ, проте їх 
політичне схвалення гальмується 
та відкладається на невизначену 
перспективу.

У минулому ЄС багато разів 
намагався встановити обов’язкові 
правила для балансу національ-
них та загальносоюзних інтересів. 
Кожного разу держави-члени по-
годжувалися з цими правилами 
«в принципі», але порушували їх, 
коли того вимагали ключові соці-
альні групи країн, чиї економічні 
переваги опинялися у зоні ризику. 
Конфлікт між Грецією та її кре-
диторами виявив жорсткі межі 
фіскальної консолідації в рамках 
єдиної валюти. Референдум у 
Великобританії про перспек-
тиви членства в ЄС загострив 

Нездатність 
ЄС ефективно 

реагувати на ті чи 
інші кризи блоку 
посилила позиції 

євроскептиків (що 
нерідко також 
є елементом 

підривної кампанії 
з боку конкуруючих 
глобальних гравців.
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протиріччя рамок обмеження 
суверенітету в інтересах загаль-
ноєвропейського консенсусу. 
Комплексність реформ, що їх 
запропоновано до реалізації у 
наступному десятирічному пері-
оді, багатьма оглядачами порів-
нюються з Лісабонською Угодою 
середини 2000-х р. Однак, як 
зазначається, з того часу соліда-
ризм членів ЄС у вирішенні про-
блем суттєво послабився.

міграційна криза. За інфор-
мацією Верховного комісару 
ООН у справах біженців, в перші 
одинадцять місяців 2015 р. більш 
875 000 чоловік нелегально пере-
правилися морем до Європи. З 
них більше 80% прибули у Грецію 
перед тим, як продовжити шлях 
по суші через Західні Балкани. 
Загалом з зон конфлікту в Сирії і 
в інших місцях в 2015 р. в Європу 
нелегально проникли більше 
мільйона мігрантів. В результаті 
цього стрімко наростаючого по-
току на континенті спалахнула 
міграційна криза, що породжує 
серйозні виклики у засадничих 
сферах Європейського проекту.

З огляду на близькість осно-
вного вихідного пункту пропуску 
в Туреччині, Греція першою опи-
нилася в епіцентрі міграційного 
кризи, в той час як інші країни, 
такі як Австрія і західні балкан-
ські держави, стали основними 
каналами транзиту. Водночас 
північні і західні європейські краї-
ни, такі як Німеччина і Швеція, для 
більшості мігрантів були кінце-
вими пунктами імміграції. Після 
перших міграційних хвиль деякі 
транзитні країни почали обмеж-
увати потоки мігрантів через свої 
кордони. Ці обмеження можуть 
дещо затримати потоки мігрантів 

бар’єрів вздовж маршрутів до 
австрійсько-німецького кордону, 
що провокує перекидання кризо-
вих процесів на сфери спільних 
безпекової, торговельної та ін. 
політик.

у балканських країнах, але також 
підштовхнути пошук альтерна-
тивних транзитних коридорів 
через Литву, Польщу, Молдову, 
Україну і Білорусь до Німеччини 
чи скандинавських країн, таких як 
Фінляндія. Таким чином, обмеж-
увальні міграційні заходи наразі 
можуть дати короткотерміновий 
ефект, але у довгостроковій пер-
спективі потребуватимуть більш 
комплексних та згуртованих по-
літик в країн-членів ЄС.

Водночас міграційна криза 
загострила ризики старіших та 
частково вирішених конфлік-
тів Євросоюзу. По-перше, це 
Грецька проблема. Ця країна 
не в змозі впоратися з обсягом 
іммігрантів та забезпечити на-
лежну охорону своїх кордонів. 
Під питання поставлено спро-
можність Греції впровадити комп-
лекс інституційних реформ і 
фінансові заходи консолідації, 
які вимагаються згідно з третім па-
кетом фінансової допомоги. По-
друге, деякі країни (Словаччина, 
Польща, Чехія та ін.), що на від-
міну від Греції чи північних країн 
ЄС, мають значно меншу при-
вабливість для мігрантів, проявили 
непоступливість щодо участі у 
програмах розміщення пере-
селенців з огляду на національну 
специфіку, чим вчергове поста-
вили під питання спроможність 
ЄС щодо вироблення спільної 
(міграційної) політики як такої. По-
третє, в ЄС з новою силою спа-
лахнула криза у Шенгенській зоні. 
Країни, що стали частиною тран-
зитного сухопутного маршруту 
для біженців, з метою стабілізації 
ситуації на кордонах вдаються до 
запровадження прикордонного 
контролю, а іноді і до фізичних 

потоків. В той час такі їхні рішення 
вступають у протиріччя з ключо-
вими принципами Шенгенської 
угоди ЄС, перешкоджаючи віль-
ному руху товарів, послуг і людей 
в межах спільного ринку. Відтак 

Рис. Міграційна криза: Сирія, Туреччина, ЄС

Спроби інституцій ЄС взяти під 
контроль потік біженців і мігрантів 
виявили критичну неспроможність 
органів співтовариства вирішити 
проблеми комплексно, але не 
зачіпаючи інші ключові аспекти єв-
ропейської інтеграції. Національні 
органи влади деяких держав-чле-
нів намагалися запровадити фі-
зичні бар’єри або прикордонний 
контроль на шляху міграційних 

від суб’єктів бізнесу надходить ін-
формація про те, що збільшення 
перешкод для транскордонних 
потоків вже додали 10% до вартості 
постачань продукції. враховуючи 
специфіку економічної моделі 
Єс, що спирається на розподі-
лення виробництва на єдиному 
ринку, посилення кордонів на-
вколо країн «ядра Європи» при-
зведе лише до підриву глобальної 
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виробничої конкурентоспромож-
ності континенту.

Існує висока ймовірність того, 
що вперше від моменту впрова-
дження Шенгенську угоду може 
бути переформатовано: або 
відбудеться обмеження вільного 
руху всередині зони, або деякі 
країни будуть змушені вийти з 
Шенгенської угоди. В результаті, 
шукачам притулку буде важче 
дістатися до Північної Європи; 
частина їх буде змушена шукати 
нові транзитні маршрути, а части-
на – буде вимушено залишатися 
у балканських країнах. Очевидно, 
це збільшуватиме рівень напруги 
в регіоні, де вже є присутніми 
високий рівень безробіття, етнічні 
конфлікти та політична нестабіль-
ність. Таким чином, міграційна 
криза виявила надзвичайно ви-
сокий рівень вразливості ЄС 
до зовнішніх загроз внаслідок 
поглиблення суперечностей 
між політиками держав членів 
та політикою спільних органів 
Співдружності.

Британський прецедент . 
Урегулювання як міграційної, 
так і багатьох інших криз значно 
ускладнюється тим, що дер-
жави ЄС розрізняються не тіль-
ки за інтенсивністю кризових 
процесів, але навіть за концеп-
туальними засадами їх визна-
чення. Наприклад, у Німеччині 
«міграція», в першу чергу, озна-
чає переміщення людей з кра-
їн Близького Сходу чи Північної 
Африки в ЄС. А у Великобританії 
«міграція» – це переміщення гро-
мадян ЄС в рамках єдиного рин-
ку до Сполученого Королівства з 
інших країн ЄС. Відтак німецький 
уряд шукає формулу взаємодії 
всередині ЄС, щоб зупинити 

країн Єврозони щодо заходів, 
які впливають на валютний союз. 
Тому Лондон може навіть отри-
мати можливість відмовитися від 
поняття «більш тісного союзу».

Проте компроміс Сполученого 
Королівства з рештою країн 
ЄС на практиці означатиме 
«менше солідаризму» і «більше 
національного суверенітету». 
Пропозиції Лондона щодо ре-
форми ЄС стимулюватимуть 
створення різних альянсів у різно-
му складі по різним питанням. 
До розвитку цього тренду більш 
активно будуть долучатися й інші 
країни. Наприклад, Нідерланди 
та Польща можуть підтримати 
вимоги, щоб надати національ-
ним парламентам право вето на 
законодавство ЄС. Інші країни, 
в основному в Північній Європі, 
зацікавлені в обмеженні соці-
альних пільг для іммігрантів, але 
це навряд чи підтримають країни 
Центральної і Східної Європи. 
В свою чергу, деякі країни, зо-
крема, Польща, Угорщина та 
Румунія, також прагнутимуть за-
хисту від рішень країн Єврозони.

Загальноєвропейська інститу-
ційна слабкість. Останнім часом 
все частіше політики ЄС, спрямо-
вані на вирішення однієї спільної 
проблеми, або цілком супер-
ечать зусиллям по іншим на-
прямкам, або породжують нову 
проблему, або заходять у глухий 
кут, відкладаючи рішення у неви-
значене майбутнє. Так, спроби 
рішуче відреагувати на проблеми 
безпеки в Сирії – шляхом активіза-
ції військових дій за участі ЄС – ак-
тивізували переміщення біженців 
в Європу та створили привід для 
терористичних нападів з боку 
ісламістів. Зусилля по боротьбі 

потік біженців і мігрантів без 
спотворення функціонування 
єдиного ринку, навіть залуча-
ючи до вирішення проблеми 
Туреччину. Великобританія, на-
томість, діє протилежним чином: 
в рамках переговорів про пере-
гляд умов членства в ЄС уряд 
Великобританії прагне змінити 
правила єдиного ринку, зокрема 
для усунення диспропорцій, що 
виникають у зв’язку з переміщен-
ням робочої сили.

Міграційна проблема – далеко 
не єдина, що наразі сформу-
вала глибокі протиріччя між дер-
жавами-членами ЄС. Фактично, 
кожна серйозна криза ЄС – еко-
номічна або безпекова – тестує 
Європейський Союз на спро-
можність зберегти солідарність 
і втриматися від розпаду. Після 
фінансової кризи, що глибоко 
уразила країни Єврозони, в ЄС 
актуалізувалося питання «ви-
ходу» окремих держав з ЄС. З 
тих пір пройшло майже 5 років, 
але Співтовариство наразі не 
має ані механізму «виходу», 
ані механізму урегулювання 
«без виходу». Тому британський 
референдум за будь-якого ре-
зультату стане прецедентним, 
надавши черговий імпульс до 
дезінтеграції ЄС.

Деякі з пропозицій Лондона 
щодо реформування (або пере-
форматування) ЄС, наприклад, 
обмеження впливу загальносо-
юзної бюрократії задля підвищен-
ня конкурентоспроможності, є 
безперечними і, ймовірно, мо-
жуть бути погоджені з іншими 
державами-членами. Очевидно, 
Сполученому Королівству буде 
запропоновано «звільнення» від 
деяких рішень, обов’язкових для 

з припливом біженців і мігрантів 
явно конфліктують з вимогами 
законодавства ЄС по координа-
ції макроекономічної політики: з 
одного боку, зросла потреба у 
додаткових державних витратах, а 
з іншого – під загрозу поставлено 
функціонування єдиного ринку 
ЄС. Економічні конфлікти інтере-
сів між національними урядами, 
бізнес-гравцями, угрупуваннями 
країн тощо підривають зусилля 
по подоланню загальної макро-
економічної, фінансової та фіс-
кальної слабкості ЄС. Ті заходи 
політики, що підтримуються, на-
приклад, в інтересах зміцнення 
європейських банків, знаходить 
супротив інституцій, що прагнуть 
фіскальної консолідації; спроби 
пожвавити економічну активність 
за рахунок пом’якшення грошо-
во-кредитної політики наштов-
хуються на несприйняття гравців 
фінансового ринку і т.п.

У більш широкому контек-
сті наразі конфліктуючими є 
різні складові загальноєвро-
пейської політики. Посилення 
інтеграції фінансового ринку 
завдяки об’єднанню (союзу) 
ринків капіталу ставить під пи-
тання доцільність таких рішень 
внаслідок ймовірного зростання 
волатильності ринків. Стабілізація 
фінансового сектору шляхом 
створення банківського союзу 
може втратити сенс через зрос-
тання недовіри та напруженість 
у відносинах між державами-
членами Єврозони і державами 
поза зоною євро (особливо 
Великобританією), а також між 
країнами північної і середземно-
морської зони євро.

Відтак існування взаємовиключ-
них цілей та пріоритетів посилює 

Мграційна 
криза виявила 

надзвичайно 
високий рівень 
вразливості ЄС 

до зовнішніх 
загроз внаслідок 

поглиблення 
суперечностей 
між політиками 

держав членів 
та політикою 

спільних органів 
Співдружності.

Зусилля по 
боротьбі з 
припливом 
біженців і мігрантів 
явно конфліктують 
з вимогами 
законодавства ЄС 
по координації 
макроекономічної 
політики
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ризики запровадження взаємо-
виключних політик, що прово-
куватиме невдоволені країни 
актуалізувати проблему вже на 
новому, нижчому рівні інтеграцій. 
І відтак обумовлюватиме ерозію 
базових засад європейської 
спільноти.

Політична де-консолідація. 
У політичному ландшафті, 
особливо в ключових для ЄС 
країнах – Німеччині та Франція, 
спостерігається зростання єв-
роскептицизму та посилення 
впливу на національні політики 
партій правого спрямування. 
Обидві країни мають пройти че-
рез виборчі кампаній в 2017р., що 
вже зараз демонструють вираз-
ний націоналістичний та протек-
ціоністський тренд. Фундамент 
Європейського Союзу, фран-
ко-німецькі відносини, зазнає 
небезпечної турбулентності вна-
слідок невідворотного розхо-
дження інтересів Парижу та 
Берліну. Наразі Німеччина опо-
нує пропозиціям Франції щодо 
поглиблення інтеграції на кон-
тиненті (особливо серед країн 
Єврозони) за рахунок збільшення 
витрат, оскільки Німеччина вже є 
найбільшим донором у вирішен-
ні ключових європейських про-
блем. У подальшому, особливо 
якщо не буде подолано еконо-
мічну кризу, Берліну і Парижу 
буде все важче знайти спільну 
мову про заходи щодо захисту 
Європейського Союзу.

Поточний рік позначиться тим, 
що канцлер Німеччини Ангела 
Меркель перебуватиме під тис-
ком наростаючих розбіжностей 
у позиціях членів власної коаліції. 
Внаслідок тиску з боку консер-
ваторів Німеччина має чинити 

століття Європа зіткнулась із сис-
темними викликами для своєї 
безпеки. При цьому спектр за-
гроз істотно розширився.

Військово-політична агресія 
Російської Федерації  щодо 
України та недвозначні наміри 
керівництва РФ вибороти для 
себе нову «зону впливу» на кон-
тиненті знову актуалізували забуту 
(але традиційну в історичному 
вимірі) військову загрозу зі Сходу. 
Водночас, Європа вимушена 
реагувати на зовнішні виклики 
тероризму, масової міграції з 
Півдня та породженими ними 
проблеми утримання внутрішньої 
соціальної стабільності.

У своєму поєднанні ці виклики 
безпеці Європи становлять сер-
йозну проблему для системи 
безпеки, що склалась. Структури 
НАТО, що довгий час була осно-
вною оборонною ініціативою для 
Європи, можуть лише обмежено 
ефективно реагувати на пробле-
ми біженців. Зокрема, шляхом 
проведення операцій протидії 
нелегальному перевезенню мі-
грантів. Така морська операція, 
що має на меті перешкодити 
транзиту біженці із Туреччини до 
Греції, вже розпочалась у люто-
му 2016 року в Егейському морі. 
Проте перекрити всі маршрути 
потраплянні нелегалів до ЄС (в 
т.ч. південний: з Лівії, Тунісу до 
Італії; північний: через територію 
РФ) на постійній основі досить 
проблематично. Так само, поки 
що не відомо, чи буде ефектив-
ною угода щодо контролю над 
міграцією, досягнута між ЄС та 
Туреччиною у березні 2016 року. 
У кращому разі таке співробіт-
ництво дозволить знизити інтен-
сивність міграційного потоку до 

супротив щодо політики «більшої 
інтеграції» на національному 
ринку, але водночас повинна 
домагатися більшої згуртованості 
від інших членів ЄС у загально-
союзних питаннях. В резуль-
таті загальна солідаристська 
платформа у ЄС втрачатиме 
спроможності тільки на спробах 
Німеччини зупинити експансію 
правоконсервативних сил все-
редині країни.

Найслабша (на даний час) 
ланка ЄС – Греція – залишаєть-
ся в епіцентрі нестабільності. В 
2015 р. економіка Греції проде-
монструвала лише мінімальне 
зростання на тлі надзвичайно 
високого рівня безробіття, і тому 
є потенційно вразливою до соці-
альних заворушень та політичних 
криз. У свою чергу, соціально-по-
літична дестабілізація загрожує 
уповільненням реформ на на-
ціональному рівні та підштовхує 
до пошуку механізмів захис-
ту (нейтралізації) інших країн 
Єврозони та ЄС від негативних 
впливів з Греції. Інші слабкі країни 
зони євро – Португалія, Іспанія, 
Італія – теж перебувають під тис-
ком нерівноцінного (з огляду на 
внутрішні політичні реалії) вибору 
між загальноєвропейськими та 
національними пріоритетами. 
Найближчими роками еконо-
мічне становище в цих країнах 
навряд чи зміниться. Відповідно 
до прогнозів Міжнародного ва-
лютного фонду, європейський 
Південь збереже основні вади 
економічного розвитку: високе 
боргове навантаження, фінан-
сову та фіскальну слабкість на 
тлі депресивної економіки.

Багатовимірні виклики безпе-
ки. Вперше більш ніж за чверть 

ЄС із Сирії через «балканський 
маршрут». Проте це не вирішить 
завдання контролю над іншими 
каналами нелегальної міграції.

Також обмежені можливості 
НАТО у реагуванні на виклики 
тероризму та породжені ними 
соціальні збурення у країнах 
Європи. Нещодавні терористичні 
атаки, що мали місце у Франції 
та Бельгії, засвідчили необхід-
ність пошуку нових механізмів 
попередження подібних загроз. 
Вочевидь, такі механізми можуть 
бути знайдені на рівні ЄС, де акту-
алізувались дискусії щодо поси-
лення режиму зовнішніх кордонів 
через створення європейської 
прикордонної служби та антите-
рористичного бюро22. Створення 
цих служб надало б можливість 
обмежити потрапляння у країни 
ЄС нелегальних мігрантів, знизити 
ризики потрапляння терористів 
до країн ЄС (в тому числі гро-
мадян з європейських країн, хто 
воював у Сирії) і, разом із тим, 
істотно зняти рівень політичного 
напруження між країнами ЄС.

Проте вже протягом трива-
лого часу питання переходу від 
спільної політики до спільних 
інститутів у сфері безпеки зали-
шаються без відповіді. Проблема 
полягає у здатності та бажанні 
національних урядів делегувати 
права на підтримання безпеки 
та безпекову функції загалом 
до наднаціональних інститутів. 
Втім, якщо відповідні механізми 

22	 h t t p s : / / w w w. r b c . u a / r u s / n e w s /
e s - p l a n i r u e t - s o z d a t - o b s h c h u y u -
evropeyskuyu-1449259079.html.

З	 подібною	 ініціативою,	 зокрема,	 не-
щодавно	 виступив	 виконувач	 обов’язків	
Міністра	 закордонних	 справ	 Іспанії	 Хосе	
Моргальо.	Він	закликав	створити	в	ЄС	ана-
лог	американського	ФБР.

Європа вимушена 
реагувати на 
зовнішні виклики 
тероризму, 
масової міграції 
з Півдня та 
породженими 
ними проблеми 
утримання 
внутрішньої 
соціальної 
стабільності.
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не вдасться узгодити та запустити 
вже найближчим часом, ставка, 
вірогідно, буде зроблена на 
укріплення національних систем 
забезпечення безпеки.

Серед багатьох чинників, які у 
майбутньому безпосередньо 
впливатимуть на перспективи ЄС 
у сфері безпеки, достатньо чітко 
можна вказати на визначальний 
вплив двох: по-перше, жодна 
країна окремо неспроможна 
ефективно протистояти сучас-
ним швидкоплинним викликам 
і новим загрозам; і по-друге, 
тенденція до багатополярності 
майбутнього світоустрою та на-
явні протиріччя між найбільшими 
світовими потугами роблять поки 
що малоймовірним створення 
якогось єдиного дієздатного світо-
вого/глобального центру впливу. 
Отже, регіональна Європейська 
безпека визначатиметься, у пер-
шу чергу, ефективністю саме 
регіонально-присутніх структур 
безпеки.

В Європі такою структурою 
в перспективі мала б стати 
Спільна політика безпеки і обо-
рони (СПБО) Європейського 
Союзу (ЄС), яка поки що хоч і 
суттєво поступається потенціалу 
НАТО (з урахуванням потенціалу 
союзницьких зобов’язань США 
й Канади), але в майбутньому 
мала би взяти всю відповідаль-
ність за регіональну безпеку на 
себе. Однак після подій останніх 
двох років (військова агресія Росії 
проти України, окупація Криму, 
терористичні акти, масова ім-
міграція в Європу тощо) налаго-
дження майбутньої регіональної 
архітектури безпеки напевне 
відбуватиметься вже на іншому 
ніж СПБО рівні – після переоцінки 

свідчить про теперішню слабкість 
і вразливість сучасної Європи.

Криза глобального світо-
устрою та слабкість інтегра-
ційної моделі Євроатлантики. 
Порушення РФ усталеного світо-
устрою спровокувало тектоніч-
ні зсуви у сфері міжнародних 
відносин. Запровадження по-
літичної ізоляції та економічних 
санкцій по відношенню до Росії 
стало знаком того, що провідни-
ми світовими гравцями досягнуто 
нового консенсусу з приводу 
більш широкого застосування по-
літико-економічного компоненту в 
глобальних гібридних конфліктах. 
Замість підходів мирного часу, на 
заміну практик «business as usual» у 
міжнародні відносини повернули-
ся принципи «співіснування» часів 
холодної війни: економічні санкції, 
фінансові спецоперації, валютні 
атаки, економічна дискримінація, 
цінові маніпуляції тощо. Загалом 
це вказує на кризу інституційної 
основи глобалізації, що сфор-
мувалася після другої світової 
війни та отримала серйозний 
імпульс до розвитку після розпаду 
Радянського Союзу та закінчення 
періоду холодної війни.

Водночас сучасні виклики та 
загрози – глобальна економічна 
криза, криза міжнародної право-
вої системи, локальні війни, що 
загрожують перерости у світо-
ву війну, – всі ці фактори так чи 
інакше впливають на характер 
взаємодії Євросоюзу зі своїм 
найважливішим стратегічним 
партнером США. Близько чверті 
століття тому ЄС та США роз-
почали роботу над створенням 
Трансатлантичного торгівельно-
інвестиційного партнерства (ТТІП). 
За цей час, але особливо за два 

статус-кво і вироблення більш 
адекватних рішень.

Довідково: Згідно з визначенням, 
яке міститься у документі ЄС 
«Європейська стратегія безпе-
ки» (European Security Strategy), 
пріоритетним стратегічним ін-
тересом для Європи є забез-
печення існування «убезпеченої 
Європи в досконалішому світі». 
Цей інтерес згідно з положеннями 
Лісабонської угоди ґрунтується 
на «універсальних цінностях не-
порушних і невід’ємних прав 
людини, свободи, демократії, 
рівності та верховенства права». 
«Європейська стратегія безпе-
ки» 2003 року, уточнена у 2009 
році резолюцією Європейського 
Парламенту, на сьогодні визна-
чає такі основні загрози стра-
тегічним інтересам Європи: 
тероризм; розповсюдження 
зброї масового ураження; регі-
ональні конфлікти; неспроможні 
держави (failed states); організо-
вана злочинність; кібернетичні 
загрози; піратство.

Сьогодні замість «досконалішо-
го світу» Європа отримала щось 
зовсім інше. Окрім посилення 
терористичних атак і зростання 
мало-контрольованої імміграції, 
вперше після Другої Світової ві-
йни і завершення Холодної війни 
в Європі відбувається реальна 
гаряча війна. Військова агресія 
Росії проти України, що розпо-
чалася у 2014 році і триває зараз, 
породила перманентно тліючий 
збройний конфлікт в Донбасі, 
який за своїми масштабами є 
регіональним збройним кон-
фліктом, але за змістом – він є 
конфліктом глобальним. І саме 
неспроможність європейських 
чинників вирішити цей конфлікт 

останні роки, відбувалися карди-
нальні зміни як у світовій економіч-
ній системі, так і в переговорних 
позиціях партнерів. На початкових 
етапах конструювання ТТІП обидві 
сторони пріоритетними для себе 
вважали економічні питання (гар-
монізація торговельних режимів, 
виробничі стандарти, уніфіка-
ція інвестиційного середовища 
тощо). Фактично, ці пріоритети 
були актуальними ще в 2013 році, 
вже тоді очевидними були значні 
конфлікти інтересів між США та 
ЄС, що перешкоджали фіналі-
зації Угоди.

Різке ускладнення міжнародної 
ситуації не зняло з порядку денно-
го актуальність створення нового 
альянсу між США та ЄС. Проте 
контекст цього процесу став 
принципово іншим: з фактора 
консолідації Євросоюзу він може 
перетворитися на каталізатор 
ерозії європейської спільноти. 
Попри спрямованість ТТІП на 
питання глобальної економічної 
конкурентоспроможності все 
більшої ваги набирає геополі-
тичний аспект угоди з посиле-
ним безпековим компонентом. 
Відповідним чином це змінює 
ролі переговорних сторін. На 
тлі посилення військових та без-
пекових загроз зростає вплив 
на прийняття рішень у потужних 
індустріальних держав, що, в 
свою чергу, змінює на їх користь 
на порядок денний євроатлан-
тичної інтеграції, маргіналізуючи 
при цьому інтереси «молодших» 
партнерів. Потенційно конфліктні 
економічні питання стають ще 
більш конфліктними як на рівні 
взаємодії ЄС та США, так і на 
рівні окремих країн ЄС. За умов 
накладання відцентрових трен-

Неспроможність 
європейських 

чинників вирішити 
конфлікт свідчить 

про теперішню 
слабкість і 

вразливість 
сучасної Європи.
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дів у ЄС прихильність провідних 
гравців ЄС до створення альянсу 
з США (саме на прийнятних для 
них умовах) може надати додат-
ковий імпульс для дезінтеграції 
Євросоюзу.

Таким чином, підсумовуючи 
здобутки попередніх етапів фор-
мування Євроатлантичного парт-
нерства, можна констатувати, 
що актуальність у його створенні 
не тільки не зникла, але й значно 
зросла. Водночас, серед членів 
Євросоюзу зростає напруга щодо 
ухвалення консенсусних рішень, 
що ще більше поляризує позиції 
держав-членів ЄС і, з одного боку, 
перешкоджає успішному завер-
шенню переговорів по ТТІП – в ін-
тересах усіх, а з іншого – стимулює 
до пришвидшення пошуку комп-
ромісу – для меншої спільноти.

у східноєвропейських кра-
їнах Єс найбільш чутливою є 
безпекова проблематика та 
стосунки з росією. У Польщі 
консервативний уряд послідовно 
відстоюватиме жорстку позицію 
щодо Росії, конфронтуючи з 
Німеччиною та іншими краї-
нами щодо їх компромісної 
тактики у відстоюванні загально-
європейських інтересів. Саме 
Польща вимагатиме більшої 
присутності НАТО в Центральній 
і Східній Європі та паралельно 
буде розвивати більш тісні зв’язки 
з Вишеградською групою (яка 
також включає Угорщину, Чехію 
і Словаччину) та Румунією. На 
цьому шляху Польща може 
дистанціюватися від Брюсселя і 
Берліна та, навпаки, зблизитися 
з Великобританією, що також 
прагне меншого диктату єв-
робюрократів, підтримуваних 
Німеччиною.

колишніх ворогів в єдине ціле, із 
спільними цінностями та спіль-
ним майбутнім, Європейський 
Союз з самого моменту свого 
існування наражався на серйозні 
ризики відцентрових процесів.

Про те, що європейська інте-
грація йде непросто, зокрема, 
свідчать дані про динаміку фор-
мування європейської ідентич-
ності. З представленого нижче 
графіка видно, що серед країн-
членів ЄС лише 2% населення 
відчуває себе громадянами 
об’єднаної Європи, тоді як близь-
ко 40% взагалі не ідентифікують 
свою приналежність до європей-
ського громадянства.

Критично налаштовані огляда-
чі23 підкреслюють, що природа 
національних держав завжди 
створюватиме непереборний 
опір реалізації наднаціональних 
ідеалів. І це неминуче призво-
дитиме до руйнування подібних 

23	 Див.,	наприклад,	Europe	without	Union,	
by	 Mark	 Fleming-Williams.	 –	 https://www.
stratfor.com/weekly/europe-without-union

Румунія та інші країни уздовж 
східного кордону Європейського 
Союзу також намагатимуться 
удосконалити регіональне спів-
робітництво та підвищити взаємо-
дію з НАТО. Під час саміту НАТО у 
Варшаві в липні 2015 р. Польща та 
інші країни домоглися значного 
прогресу у залученні структур 
НАТО до вирішення безпекових 
проблем у Східній Європі. У свою 
чергу, зростання рівня присутнос-
ті НАТО (і США) у регіоні збільшує 
напругу між східноєвропейськи-
ми та центральноєвропейськи-
ми країнами.

майбутнє Європи крізь 
призму євроскептицизму: 
прогнози та сценарії
На нашу думку, необхідність 

оновлення теперішніх інституцій 
Європейського Союзу є дове-
деним і визнаним фактором 
його подальшого розвитку. Ця 
необхідність визнається і над-
національними органами ЄС, 
і національними державами-
членами. Але якою може бути 
майбутня трансформація ЄС 
у перспективі наступних 10-15 
років? Чи зможе Спільнота у но-
вому циклі подолати свої базові 
слабкості та стартувати з «чисто-
го листа», чи «переоб’єднається» 
у декілька союзів, чи зазнає по-
разки і увійде у смугу вільного 
саморозпаду?

Проблеми, які протягом більш 
ніж півстоліття супроводжували 
розвиток Європейського про-
екту, завжди викликали багато 
сумнівів у його життєздатності з 
огляду на його соціокультурну 
неоднорідність. Але задеклару-
вавши амбітну мету – згуртувати 

проектів. Іншими словами, іс-
нує висока ймовірність того, 
що Європейський Союз наразі 
досягнув критичного рівня ін-
теграції національних держав 
і вичерпав запас конкуренто-
спроможності, що був похід-
ним від делегування частини 
національного суверенітету на 
наднаціональний рівень.

Наразі системні слабкості ЄС 
як наддержавного суб’єкта є 
очевидними та передбачувани-
ми. Неспроможність інститутів 
Євросоюзу впоратися з сучас-
ними викликами системно, про 
що йшлося вище, як мінімум, 
свідчить про брак політичних та 
економічних драйверів щодо 
забезпечення сталого розвитку 
інтеграційного блоку у гармонії 
з розвитком його національних 
учасників. У минулому успішне 
врегулювання більшості європей-
ських криз ставало наслідком 
досягнення переконливого кон-
сенсусу на рівні національних 
держав, що були рушійними 
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Дані відображають відповіді респондентів на питання «Ви вважаєте себе...?» Джерело: Євробарометр 82.

Неспроможність 
європейських 

чинників вирішити 
конфлікт свідчить 

про теперішню 
слабкість і 

вразливість 
сучасної Європи.



Міжнародна політикаРозділ 4

Доповіді та дослідження, 2016.  Частина 1

Інститут стратегічних досліджень “Нова Україна”

129128

силами загальноєвропейського 
проекту. В протилежному ви-
падку криза, якою б потенцій-
но небезпечною для більшості 
учасників спільноти вона не 
була, або самоврегульовувала-
ся, або не вирішувалася: запро-
вадження комплексних заходів 
відкладалося на невизначений 
термін, переміщувалося на на-
ціональний рівень і «заморожу-
валося».

Водночас існують серйозні 
прогностичні обмеження щодо 
майбутнього прогресу (чи зане-
паду) євроінтеграції у наступних 
періодах. До сьогодні загально-
союзним інституціям вдавалося 
комбінувати антикризові заходи, 
покладаючись і на солідарист-
ську політику ЄС, і на самообме-
жувальну політику національних 
урядів, і на сприяння ринкових 
гравців. Один із успішних пре-
цедентів – порятунок Греції від 
дефолту у 2012 р. Тоді спільними 
зусиллями та коштом приватних 
інвесторів, урядів найбільших кра-
їн Єврозони, загальноєвропей-
ських та міжнародних організацій 
було врятовано Європейський 
монетарний союз від можли-
вого розвалу. Але вже у нових 
умовах, коли реальністю стає 
накладання криз та примно-
ження їхніх негативних ефектів, 
порятунок однієї або групи країн 
може стати проблемою, що не 
знайде консенсусного рішення у 
солідаристській парадигмі. І тоді 
консенсусом може стати політи-
ка «меншої інтегрованості», тобто 
припинення дії тієї чи іншої угоди 
або виключення з неї окремих 
учасників.

Дати відповідь на питання 
про можливі сценарії розви-

вимірів та форм. До речі, на 
цю особливість європейського 
проекту також вказує наявність 
численних угод та союзів, що 
регулюють функціонування єв-
роспільноти та визначають рамки 
суб’єктності спільних інституцій та 
інституцій національних держав.

Водночас загроза початку війни 
на континенті може докорінно 
змінити позиціонування ЄС та 
окремих учасників. Так само, 
глибокі економічні проблеми 
можуть змусити загальносоюзні 
інституції та уряди держав суттє-
во переглянути умови поточної 
інтеграції. Отже найбільшими 
загрозами існуванню Євросоюзу 
у його сучасній формі є війна та 
економічний крах загальноєв-
ропейської економіки. І оскільки 
наразі реалізація цих загроз є 
малоймовірною, тому мало-
ймовірним є повний розпад ЄС. 
Іншими словами, малоймовір-
ною є загроза спонтанного са-
морозпуску ЄС та/або розколу 
між державами – засновника-
ми ЄС, відтак ми не очікуємо 
ні денонсації угод про утво-
рення європейських співтова-
риств, ні припинення діяльності 
Європейського парламенту і 
Єврокомісії, ні скасування євро і 
повернення національних валют, 
не кажучи вже про «закриття» 
єдиного гуманітарного та еко-
номічного простору.

Натомість посилення неста-
більності та ще більшої інститу-
ційної слабкості ЄС може стати 
реальним. Провокуючих факто-
рів доволі багато, починаючи від 
масованих терористичних атак, 
збройних конфліктів на терито-
ріях країн-членів, до посилення 
націоналістичних та правора-

тку Європейського проекту 
допомагає розуміння базових 
цілей (цінностей) країн-засно-
вників ЄС. Таких базових цілей 
було всього дві. Це – економічна 
інтеграція (економічне про-
цвітання) та підтримання миру 
на європейському континенті 
(безпека). Виходячи з сьогодніш-
нього status quo, цих цілей до-
сягнуто, і вони є актуальними для 
європейських країн (і навіть для 
Великобританії) щодо збережен-
ня союзних відносин. Відповідно, 
у більш віддаленій перспективі 
воля та готовність країн Єс від-
стоювати ці фундаментальні цілі 
слугуватиме критерієм життє-
спроможності Європейського 
проекту в цілому та слугуватиме 
«червоною лінією» для окремих 
його учасників (на вхід та вихід). 
Сьогодні економіки 28 держав, 
що входять в Союз, фактично 
діють як єдине ціле: між ними 
немає митних кордонів, уніфі-
ковані технічне регулювання та 
стандарти, діють взаємні гарантії 
інвестицій і єдиний ринок робо-
чої сили. У зовнішній торгівлі ЄС 
на інші країни Союзу припадає 
62% обороту (приблизно такою 
ж є частка внутрішньої торгівлі у 
США). Компанії з країн ЄС інвес-
тували в економіку один одного 
більш 7,4 трлн. євро. Більшість ве-
ликих та середніх європейських 
компаній близько третини своїх 
доходів отримують за межами 
своїх країн, але в межах спільно-
го ринку ЄС.

«формальний Євросоюз»
Безумовно, у різні історичні пе-

ріоди європейський солідаризм 
набував та набуватиме різних 

дикальних настроїв або спала-
хування руйнівних економічних 
криз. Але навіть за такого нега-
тивного розвитку подій, особливо, 
якщо всі ці фактори актуалізу-
ються одночасно, Європейський 
Союз не припинить свого існу-
вання, але буде більшою мірою 
формальним утворенням: над-
національні інституції та спіль-
не законодавство залишаться 
чинним, проте будуть впливати 
на функціонування національ-
них держав лише у тих обсягах 
і сферах, які окремі учасники 
спільноти вважатимуть для себе 
за доцільне. Власне, так вже 
відбувається, коли окремі дер-
жави потрапляють у надзвичайні 
обставини і, не отримавши від 
союзників запитуваної допомоги, 
анонсують «непокору» і незгоду з 
політикою Спільноти.

В цій точці «анігіляції», що роз-
ташована на межі «існування» 
ЄС, саме базові інтереси і цін-
ності будуть визначальними для 
учасників т. зв. формального со-
юзу (коли більшість країн чи най-
більші країни стають хронічними 
«правопорушниками» спільного 
законодавства, але не легітимі-
зують свою позицію через вихід зі 
спільноти).

«реінкарнація Єс»
«Формальний ЄС» як резуль-

тат провалу політики «більшої 
інтеграції» в рамках Союзу-28, 
очевидно, вже у новому гео-
політичному циклі, часові межі 
якого наразі важко визначити, 
повернеться по проблеми легі-
тимізації фактичного статусу де-
зінтегрованої спільноти. Оскільки 
саме прихильність до базових 

Більшість великих 
та середніх 

європейських 
компаній близько 

третини своїх 
доходів отримують 

за межами своїх 
країн, але в межах 

спільного ринку 
ЄС.

«Формальний 
ЄС» як результат 
провалу політики 
«більшої інтеграції» 
в рамках Союзу-28, 
очевидно, 
вже у новому 
геополітичному 
циклі.
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засад ЄС утримувала учасників 
від денонсації угод, відроджен-
ня Євросоюзу (початок нового 
етапу євроінтеграції) стане ре-
альністю тільки тоді і за умови, 
коли найбільш впливові країни 
євроконтиненту, по-перше, 
визнають безперспективність 
консолідації ЄС за сучасних 
інструментів та форм політики 
євроінтеграції і, по-друге, мати-
муть достатньо політичної волі 
на рівні національних держав 
для відродження ЄС в рамках 
достатньої інтеграції у меншому 
складі. Повернення «до витоків» 
ЄС може початися у країнах-за-
сновниках: країнах Бенілюксу. 
Так, Бельгія і Люксембург утво-
рили економічний союз ще в 
1921 році, після того в 1944 році, 
ще до закінчення Другої світо-
вої війни, почалися переговори 
про створення митного союзу з 
Нідерландами. Але справжній 
старт ЄС надала Друга світо-
ва війна. Країни Бенілюксу в 
партнерстві із Німеччиною та 
Францією та з залученням Італії 
започаткували інтеграційних блок 
з головною метою – запобігти ре-
цидивам руйнівних конфліктів та 
створити фундамент економіч-
ного благополуччя на довгі роки. 
Безумовно, країни-засновники 
можуть вважати інтеграційну 
стратегію такою, що відповідає 
їхнім базовим цілям, виправдала 
покладені на неї сподівання та 
довела свою життєздатність. 
Відтак, країни Бенілюксу, Франція 
і Німеччина мають достатню 
вмотивованість для продовження 
пошуку адекватної для них моделі 
інтеграції у сучасних умовах. 
Проте навіть у такій зменшеній 
версії Євросоюзу залишається 

актуальним суперництво між 
Німеччиною та Францією, що 
потребуватиме балансу за ра-
хунок представництва в новому 
ЄС більшого числа країн.

Водночас контраверсійним по 
відношенню до «реінкарновано-
го» ЄС є позиціонування Італії. Ця 
країна є третьою за величиною 
економікою Єврозони. Але крім 
того, вона все ще не впоралася 
з кризою суверенного боргу і 
наразі також перетворилася на 
епіцентр імміграційної кризи. 
Вірогідно, що у відновленому ЄС 
буде збережено спільну валюту, 
відповідно, накопичений спадок 
італійських проблем може не 
знайти готовності у нового парт-
нерства їх субсидувати. З огляду 
на зростаючий геополітичний 
потенціал Німеччини, можна 
прогнозувати, що саме ця кра-
їна буде визначати пріоритети 
оновленого ЄС. До них, зокрема, 
належать зацікавленість у функ-
ціонуванні євро і прагматизм у 
ставленні до боржників (звідси 
витікає невизначеність долі слаб-
ких країн теперішнього ЄС), від-
даність принципам вільної торгівлі 
(у партнерстві з Нідерландами та 
в опонуванні до більш налашто-
ваних протекціоністськи Франції 
та Бельгії).

Загалом вплив Німеччини в 
Європі є похідним від економічної 
конкурентоспроможності цієї 
країни. За останні два десятиліття 
Німеччина перетворилася у по-
тужного міжнародного гравця, 
трансформувавши конкурентні 
переваги свої та сусідніх країн у 
геоекономічні переваги спільно-
ти у глобальному просторі. У 2014 
році Німеччина була головним ім-
портером для 14 та експортером 

для 15 з 27 країн ЄС. Економічна 
потуга Німеччини має особливе 
значення для посткомуністич-
них країн Центральної і Східної 
Європи, оскільки залучення їх у 
виробничо-коопераційну мережу 
німецьких компаній, а також ком-
паній з Нідерландів, Австрії та ін. 
забезпечило їм безпрецедентний 
приплив інвестицій та відповідний 
економічний ріст. Відтак, вигоди 
економічної конвергенції є та за-
лишатимуться основним мотиву-
ючим стимулом для об’єднання 
країн Європи в інтеграційний 
блок. Навіть за умови, якщо чинні 
інституційні форми ЄС припинять 
існування, їм на заміну прийдуть 
більш досконалі та ефективні 
структури.

Європа альянсів та блоків
Ризики неконтрольованої мі-

грації вже актуалізували поля-
ризацію базових пріоритетів 
спільноти – безпеки та економіки. 
Ще від першої хвилі розширення 
ЄС спроби старих членів ЄС 
відмежуватися (запровадити об-
меження на рух робочої сили) 
від іммігрантів зі Східної Європи 
спровокували конфлікти між 
країнами щодо базових євро-
пейських свобод та політики 
безпеки. Нова міграційна криза 
тільки посилила взаємну недові-
ру та тертя між країнами. У май-
бутньому країни Вишеградської 
групи (Угорщина, Словаччина, 
Чехія та Польща) продовжать опо-
нувати Німеччині та іншим щодо 
неприйнятності відокремлення 
економічної та безпекової скла-
дової співпраці.

Стосунки з Росією – ще один 
фактор розбрату для народів 

Європи. Протягом наступного 
десятиліття внутрішня та зовнішня 
політика Росії буде змінюватися. 
Не можна виключити, що агре-
сивність цієї країни буде нарос-
тати допоки сконструйована 
президентом Росії Володимиром 
Путіним система або адаптуєть-
ся до конфронтації з Заходом, 
або буде демонтована зсереди-
ни. У контексті російської загрози 
безпековий вимір євроінтеграції 
набуває особливого значен-
ня для таких країн, як Польща, 
Румунія, Прибалтійські держави. 
Для інших – безпекові компоненти 
виявляються менш привабливими 
з огляду на політичні, соціокуль-
турні, економічні реалії. Відтак, 
акцентування таких країн, як 
Угорщина, Чехія, Словаччина 
та ін., на економічній вигоді, не 
тільки посилює ризики для євро-
пейської системи безпеки, але 
й підриває фундамент європей-
ської солідарності, перетворює 
російський фактор на елемент 
дезінтеграції та ерозії інституцій 
Євросоюзу.

На додаток до сказаного 
фактором розмежування в 
Євросоюзі є географічна ди-
вергенція, що підсилює роз-
межування Центральної і Східної 
Європу на дві групи, одна з 
них націлена на економічні 
чинники, а інша – на чинники 
безпеки. Центральні європейці 
(чехи, угорці, румуни, болгари і 
словаки) прагнутимуть уникати 
конфронтації з Росією, зберіга-
ючи при цьому міцні економічні 
зв’язки з західноєвропейськими 
країнами. Проте якщо економіч-
на потуга Німеччини вступить у 
фазу циклічного ослаблення, ін-
ституційна слабкість Євросоюзу 

У контексті 
російської загрози 
безпековий вимір 
євроінтеграції 
набуває 
особливого 
значення для 
таких країн, як 
Польща, Румунія, 
Прибалтійські 
держави. 
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взаємодії може бути нівельована 
суттєвими економічними втрата-
ми та загрозами фрагментації 
національних держав (напри-
клад, в Іспанії). Тому навряд чи 
країни Півдня будуть зацікавлені 
у сильному дистанціюванні від 
північного ядра ЄС. Різновекторні 
по відношенню до периферійних 
країни зусилля Франції (тяжіння) 
та Німеччини (відштовхування) 
будуть потребувати залучення пів-
денної групи для урівноваження 
франко-німецького домінування 
на континенті.

Процес переходу до нової 
фази – реінтеграції (реінкарна-
ції) Євросоюзу – потребуватиме 
певного часу на перепозиціону-
вання країн та груп всередині ЄС 
щодо базових засад об’єднання 
в контексті сучасних викликів. 
Іншими словами, держави ЄС 
будуть змушені визначитися зі 
своїми національними пріорите-
тами з тим, щоб мати суспільний 
консенсус у перспективі ймовір-
ного перезаснування ЄС.

Контури нової стратегії 
україни
Для України процес реструк-

туризації та «перебудови» євро-
пейського проекту несе чимало 
викликів. Об’єктивно виникне по-
треба пристосуватись до нових 
форм і правил європейської 
інтеграції, зуміти забезпечити 
собі місце активного гравця 
у континентальній політиці. Це 
означає, що нам необхідно буде 
шукати нові шляхи для діалогу із 
країнами-лідерами ЄС, визнача-
ти ті форми співробітництва, що 
дозволять максимально безкон-
фліктно та швидко вбудуватись 

у регіональний розподіл праці, 
вийти та закріпитись на європей-
ських ринках.

Водночас, ще більш важли-
во оцінити власний внутріш-
ній потенціал та напрацювати 
стратегію розвитку на середньо-
строкову (3-5 років) перспективу, 
яка має визначати пріоритеті 
внутрішньої та зовнішньої політики 
країни. Якщо цього не зробити – 
наступні 20-25 років для України 
пройдуть так само, як і попере-
дні. Тоді говорити про потенціал 
участі в інтеграційних проектах на 
європейському просторі може 
виявитись просто недоречним.

Пріоритет у зовнішньому вимі-
рі – розвиток відносин з країна-
ми Центрально-Східної Європи

На сьогоднішній день одна із 
основних загроз, перед якими по-
стала українська держава, – це 
перетворення її на геополітичний 
фронтир між двома потужними 
гравцями. Між Європою, з одно-
го боку, що опинилась у стані 
«перебудови» і потребує часу 
для корекції проекту, або виро-
блення нового. З іншого – ревізіо-
ністською Росією, що змагається 
за зони привілейованого впливу. 
Очевидно, що потрапивши у таке 
становище і змирившись із цим 
статусом Україні буде складно 
розвиватись. У «буферну зону» 
не прийдуть довгострокові інвес-
тиції в розвиток. Максимум, на 
що можна буде сподіватись, – це 
гроші на утримання.

Змінити цей сценарій дозво-
лить активний діалог із централь-
но-європейськими країнами. 
В цьому діалозі Україна може 
виступити в якості ініціатора кон-
солідації цього європейського 

лише стимулюватиме проросій-
ськи налаштовані країни до від-
межування від старих членів ЄС 
та легітимації «про-російських» 
групових уподобань.

Навпаки, інша група європей-
ських країн, зокрема Польща та 
країни Балтії, є більш схильними 
до об’єднання на ґрунті спільно-
го захисту від безпекових загроз 
походженням з РФ. Географічна 
близькість до Росії та наявність 
ризиків ескалації гібридних кон-
фліктів на власній території мо-
тивують ці країни поступитися 
пріоритетом економічної вигоди 
на користь підвищення оборо-
носпроможності та безпеки. У 
свою чергу, безпекові пріоритети 
спонукають зацікавлених гравців 
компенсувати інституційні вади 
Євросоюзу за рахунок більш 
тісного співробітництва зі США. 
Дрейф польсько-балтійського 
угруповання в бік посилення 
безпекових функцій інтеграції в 
віддаленому майбутньому може 
стати важливим елементом 
реінтеграції у Європі. Адже за 
умови критичного ослаблення 
російської загрози, Польща, під-
тримувана США, як лідер ново-
го оборонного пакту, матиме 
безпрецедентні можливості для 
конвертації свого статусу на 
лідерство серед країн-колишніх 
сателітів Речі Посполитої – при-
балтійських держав, України та 
Білорусі.

Зацікавленість у перегрупу-
ванні на основі ситуативних чи 
тимчасових інтересів в одних 
регіонах Європи може змусити 
інших учасників «формального 
ЄС» вдаватися до пошуків більш 
стабільних альянсів, створених 
менш різнорідними партнера-

ми. Такі блоки можуть виникати 
і на Півдні, і на Півночі Європи, 
поряд з франко-німецько-бені-
люксівським ядром, або у союзі із 
ним. Наприклад, Скандинавські 
країни можуть «відкотитися» до 
створення власного блоку. Вони 
мають спільну історію, міцні еко-
номічні зв’язки і навіть невдалий 
досвід спільної валюти. Наразі не-
затребувана Рада Північних країн 
у період актуалізації інтеграцій-
них загроз може перебрати на 
себе функції консолідації міжна-
родної політики блоку і взаємодії з 
іншими зацікавленими учасника-
ми фрагментованого ЄС.

Деякі сучасні члени ЄС, що з 
економічних, безпекових, полі-
тичних або інших мотивів уникати-
муть блокування, будуть змушені 
пристосовуватися до нових реа-
лій. Причому деякі з них почува-
тимуться у значному виграші від 
дезінтеграції ЄС. Однією з таких 
країн буде Великобританія, що 
традиційно шукає вигоди від 
балансування (та модеруван-
ня) інтересів різних учасників 
роз’єднаної Європи. Навіть тепер 
саме Великобританія, оголосив-
ши референдум про доцільність 
власного членства в ЄС, стала 
ініціатором легітимації тренду 
на зменшенні загально рівня 
інтегрованості всередині спіль-
ноти. Очевидно, певні вигоди від 
дезінтеграції матимуть і країни 
Півдня Європи, що не змогли 
ані адаптувати власні економіки 
до жорстких правил Єврозони, 
ані скористатися перевагами 
валютного союзу. Водночас для 
Італії, Іспанії та інших попутни-
ків привабливість дрейфу до 
вільнішого (від диктату франко-
німецького альянсу) формату 
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простору, формування у цьому 
європейському регіоні нового 
колективного гравця.

Нарощування співробітництва 
с країнами ЦСЄ також спростить 
інтеграцію України у розподілі 
праці на регіональному рин-
ку, через побудову ланцюжків 
промислово-інвестиційної та 
виробничої кооперації. У свою 
чергу, така кооперація приско-
рить адаптацію національного 
бізнесу до регуляторних норм та 
стандартів що діють у ЄС, відкриє 
можливості залучення проектно-
го фінансування для реалізації 
програм у перспективних сек-
торах економіки (ресурсо- та 
енергозбереження, АПК, у сфері 
транспорту, інфраструктури та 
логістики).

У перспективі участь України у 
східно-європейських форматах 
дозволить реально підготуватись 
до отримання членства в ЄС. 
Через взаємодію із країнами 
ЦСЄ долучитись до напрацюван-
ня пропозицій щодо «перезаван-
таження» проекту Єдиної Європи. 
Таким чином, Україна зможе 
змінити свій геополітичний статус 
із партнера по діалогу, асоці-
йованого члена – до реального 
учасника об’єднавчих процесів.

Співробітництво та кооперація 
з Україною буде мати позитивний 
ефект і для країн «нової Європи» 
як у внутрішній політиці, так і у їх 
відносинах з Брюсселем та кра-
їнами-ядра ЄС.

По-перше, нарощування вза-
ємодії із Україною та підтримка 
її прагнень стати повноправним 
членом ЄС укріпить позиції євро-
оптимістів. Політичні сили, орієн-
товані на підтримку об’єднавчих 

Наразі Україна дійсно зацікав-
лена у вибірковій імплементації 
європейського законодавства. 
Необхідна реалістична селекція 
ухвалених (але «не підйомних») 
трансформацій при паралель-
ному підвищенні ефективності 
державного управління та якості 
державних інститутів.

У торговельно-економічних від-
носинах з країнами ЄС доцільно 
зробити ставку на поміркований 
розумний протекціонізм. У се-
редньостроковій перспективі це 
дасть змогу посилити конкурентні 
позиції національного товаро-
виробника на внутрішньому та 
зовнішніх ринках. Також з’явиться 
додатковий час та ресурси, 
необхідні для підвищення конку-
рентоздатності та адаптації до ви-
соких європейських стандартів.

У безпековому вимірі Україні 
необхідно нарощувати дипло-
матичні зусилля для рефор-
мування регіональної системи 
колективної безпеки. Зокрема, 
шляхом посилення можливос-
тей ОБСЄ щодо попереджен-
ня та врегулювання конфліктів. 
Необхідно виступати ініціатором 
створення нової системи колек-
тивних договорів та багатосто-
ронніх гарантій безпеки в Європі.

Водночас, Україна має бути го-
товою до більш тісної координації 
(створення нових альянсів) своєї 
безпекової політики з країнами, 
що будуть готові підтримувати 
її, як суверенну європейську 
державу. В тому числі, шляхом 
надання Україні міжнародно-
правових та військових гарантій 
суверенітету та територіальній 
цілісності на двосторонній та 
багатосторонній основі.

процесів у Європі, отримають 
практичний предмет активності. 
Також вони зможуть наростити 
свою соціальну вагу за рахунок 
збільшення підтримки бізнесу та 
соціальних груп, зацікавлених 
у поглибленні співробітництва з 
Україною.

Зокрема, активізується робота 
у рамках «Вишеградської групи», 
з’являться перспективи її розши-
рення та нарощування політич-
ної ваги. У кінцевому рахунку, 
така політична консолідація ЦСЄ 
може перетворити ці країни у ко-
лективного регіонального гравця, 
який поряд із лідерами із ядра ЄС 
зможе продукувати свої стратегії 
реформування Союзу.

Важливим напрямком бачиться 
розвиток двосторонніх відно-
сини із країнами-лідерами ЄС. 
Період «перебудови» структур 
ЄС, вочевидь, буде познача-
тись зростанням ролі та впливу 
країн-лідерів Союзу: Німеччини, 
Франції, Великобританії. Ці кра-
їни, у першу чергу, будуть про-
дукувати нові стратегії розвитку 
європейських інститутів, стануть 
замовниками «політики змін» 
у його політичній, економічній, 
фінансовій, соціальній та без-
пековій складових. З огляду на 
це, Україні потрібно нарощувати 
обсяг політичних контактів та дво-
стороннього співробітництва з 
цими країнами. Це дозволить ро-
зуміти можливі шляхи подальшо-
го розвитку Європи, адаптувати 
політику у відповідності із змінами 
«сценарних планів».

На перехідний період доцільно 
використати можливості вибір-
кової та поетапної адаптації до 
європейського законодавства. 

Внутрішній вимір стратегії. 
Головний ризик для України в цей 
період – перехід у режим «пасив-
ного очікування» та відмови від 
будь-якої осмисленої діяльності 
з перебудови країни. Як свідчить 
наш власний досвід, активні зо-
внішньополітичні ініціативи не 
можуть компенсувати внутрішній 
застій. Результати референду-
му у Нідерландах та, можливо, 
початок перегляду Угоди про 
Асоціацію Україна-ЄС – це ви-
мога до України змінитись. У кін-
цевому підсумку саме внутрішня 
ситуація в державі та суспільстві, 
якість політики, стан економіки, 
рівень соціального захисту будуть 
визначальними для наших євро-
пейських перспектив.

Вочевидь, Україні потрібна 
зараз комплексна і зрозуміла 
платформа перетворень, безпо-
середньо не прив’язана до пла-
нів вступу до ЄС у 2019, 20, 21… 
роках. За нинішніх умов в Україні 
та ЄС такі прив’язки будуть ско-
ріше черговим «риторичним 
трюком», пропагандистським 
вивертом, до яких часто вдається 
еліта, щоб зняти з себе відпові-
дальність за ситуації в країні, ніж 
реальною програмою дій.

Серед широкого переліку про-
блем, на які має дати відповідь 
така стратегія, можна визначити 
чотири основні та обов’язкові на-
прямки:

Політика національного при-
мирення .  Передбачатиме, 
зокрема, дієві механізми полі-
тичного врегулювання збройного 
конфлікту на Донбасі, проведен-
ня там виборів за українським 
законодавством та реінтеграції 
територій. Відновлення дії закону 
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та правового порядку на всій 
території України. Забезпечення 
гарантій особистих прав та 
свобод людини і громадянина, 
прав власності. Політика при-
мирення також буде спрямо-
вана на відновлення широкого 
діалогу в українському суспіль-
стві. Основна мета – знижен-
ня конфліктності у відносинах 
представників різних соціальних, 
етнічних, релігійних та конфе-
сіональних груп. Максимально 
повне забезпечення їх прав та 
свобод в національному право-
вому полі.

Конституційна реформа. Її 
основна мета – впровадження 
ефективної політичної моделі 
та відновлення балансу повно-
важень між гілками та інститу-
тами влади. Практичне втілення 
принципу субсидіарності вла-
ди, розширення конституційних 
прав місцевого самоврядування 
та творення умов для розвитку 
територій. На цій основі, вве-
дення нового збалансованого 
адміністративно-територіального 
устрою держави.

Модернізація економіки та 
прискорена реіндустріалізація. 
Основна мета – не допустити 
деградації промисловості, зу-
пинити скочування до економіки 

V. ПОЛІТИЧНІ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ

«сировинного експорту». Це пе-
редбачатиме забезпечення умов 
для технічного та технологічного 
переозброєння національної 
промисловості. Нарощування 
інвестицій у збільшення глибини 
переробки продукції, впрова-
дження сучасних технологій, 
розгортання виробництв товарів 
та послуг із високою доданою 
вартістю.

Гуман ітарний  розвиток . 
Прискорене реформування 
всієї державної системи, відпо-
відальної за відтворення та роз-
виток людського капіталу: освіти, 
медицини, науки та культури. 
Нарощування державних інвес-
тицій у ці сектори. Наближення 
якості системи соціального за-
безпечення до європейських 
аналогів.

Для досягнення успіху, важ-
ливо не тільки скласти перелік 
середньострокових пріоритетів, 
завдань та механізмів їх реаліза-
ції. Для втілення будь-якої стратегії 
необхідна соціальна база, ру-
шійні сили для перетворень. Без 
мобілізації соціального капіталу, 
новий порядок денний залишить-
ся черговим симулякром, що 
описує державу без громадян і 
країну без людей.

Політика 
примирення також 

буде спрямована 
на відновлення 

широкого діалогу 
в українському 

суспільстві.
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ПрОект зМін ДО кОнституції 
україни 

(пояснювальна записка)

днів однієї чергової сесії; Палата 
партій не змогла затвердити 
персональний склад і Програму 
діяльності КМУ у конституційно ви-
значені строки. Також Президент 
може достроково припинити 
повноваження Палати громад, 
якщо вона прийняла рішення 
про саморозпуск; пленарні за-
сідання не можуть розпочатися 
протягом тридцяти днів однієї 
чергової сесії.

Депутат Палати громад, депу-
тат Палати партій здійснює свої 
повноваження на постійній осно-
ві. Крім засідань кожної з палат, 
відбуваються спільні засідання па-
лат парламенту. Законотворчий 
процес докладно і вичерпно 
регламентовано.

Отже, оптимізовано кількість 
та структуру депутатського 
корпусу, що зробить роботу 
парламенту більш ефективною 
та менш коштовною. Так, змен-
шено кількість депутатів, закрі-
плено двопалатність парламенту, 
зменшено строк його роботи. 
Парламент стає більш чітко струк-
турований, а його законотворча 
діяльність – більш докладно ре-
гламентована. Закладено чіткі та 
зрозумілі механізми підвищення 
якості роботи депутатів. Порядок 
парламентських виборів є ін-
новаційним; він повною мірою 
відповідає потребам демокра-
тичного розвитку України та спи-
рається на найбільш адекватні 
для цих вимог міжнародні взірці. 
Підібрано найбільш адекватний 
українським реаліям принцип 
формування «верхньої палати» 
парламенту на територіальній 
основі, покликаний унеможли-
вити «феодалізацію» або «феде-
ралізацію» України у коротко- та 

розділ IV проекту 
Конституції стосується 
законодавчої влади в 
україні:
Єдиний орган законодавчої 

влади в Україні – двопалатний пар-
ламент (Верховна Рада України), 
що складається з Палати громад 
і Палати партій. Конституційний 
склад парламенту – 300 депутатів; 
склад Палати громад – 120 депута-
тів, склад Палати партій – 180 депу-
татів. Строк повноважень Верховної 
Ради становить чотири роки.

Палата парт ій обираєть-
ся громадянами України за 
пропорційною системою у 
загальнодержавному багато-
мандатному виборчому окрузі 
за виборчими списками кан-
дидатів у депутати від політичних 
партій. Депутати Палати громад 
обираються регіональними 
зборами – органами місцевого 
самоврядування регіонального 
рівня – із свого складу у кількості, 
що визначається Центральною 
виборчою комісією пропорцій-
но населенню відповідних регіо-
нів. З моменту обрання депутати 

довгостроковій перспективі. Більш 
ніж 20 річна практика роботи 
українського парламенту довела 
таку необхідність.

розділ V проекту 
Конституції присвячений 
діяльності Президента 
україни:
Президент – Глава держави, 

він представляє державу і за-
безпечує її правонаступництво. 
Строк повноважень – п’ять років. 
Одна й та сама особа не може 
бути Президентом більше ніж 
два строки. Президент може 
бути усунений з поста в порядку 
імпічменту.

Глава держави здійснює ке-
рівництво у сферах зовнішньо-
політичної діяльності, оборони і 
безпеки держави. Він є Верховним 
Головнокомандувачем ЗСУ. 
Президент призначає всеукра-
їнський референдум; підписує 
закони та має право вето. Глава 
держави може прийняти рішен-
ня про дострокове припинення 
повноважень Палати Партій, 
Палати громад. Президент може 
зупинити дію актів КМУ з питань 
зовнішньополітичної діяльності, 
оборони і безпеки держави 
(після консультацій з Прем’єр-
міністром і з наданням вмо-
тивованих пропозицій до цих 
актів). Президент очолює Раду 
Національної Безпеки України – 
координаційний орган з питань 
зовнішньополітичної діяльності, 
оборони і безпеки держави.

Ключовою інноваційною скла-
довою розділу є чіткість та вичерп-
ність повноважень Президента, 
що мінімізує можливості для 
спроб узурпації влади в держа-

Парламент 
стає більш чітко 
структурований, а 
його законотворча 
діяльність – 
більш докладно 
регламентована. 
Закладено чіткі 
та зрозумілі 
механізми 
підвищення якості 
роботи депутатів. 

Палати громад втрачають статус 
і повноваження депутатів регіо-
нальних зборів.

Палата партій приймає за-
кони; затверджує склад та про-
граму уряду; контролює уряд 
(Кабінет Міністрів України) та 
може розглянути питання про 
відповідальність уряду, відставку 
Прем’єр-міністра та інших членів 
уряду; затверджує та контролює 
виконання Державного бюджету 
тощо (див. проект Конституції). 
Палата громад схвалює закони, 
прийняті Палатою партій; при-
значає всеукраїнський рефе-
рендум, президентські та місцеві 
вибори; може достроково при-
пиняти повноваження місцевих 
рад; ініціювати питання про від-
повідальність КМУ; затверджує 
за поданням Президента струк-
туру та чисельність ЗСУ, СБУ, 
Державного бюро розслідувань 
тощо (див. проект Конституції).

Президент може достроко-
во припинити повноваження 
Палати партій, якщо вона при-
йняла рішення про саморозпуск; 
пленарні засідання не можуть 
розпочатися протягом тридцяти 
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ві. Це дозволило збалансувати 
не лише повноваження глави 
держави, але й політичну систе-
му загалом. На відміну від чин-
ної редакції Конституції, даний 
проект Основного Закону чітко 
вказує, що вплив Президента на 
прийняття соціально-економічних 
рішень та діяльність КМУ обме-
жений його компетенцією. Це 
унеможливлює «конкуренцію» за 
повноваження між Президентом 
та Прем’єр-міністром, яка часто 
точиться в Україні і послаблює 
нашу державу зсередини, і нато-
мість пропонує струнку систему 
поділу влади, єдиним джерелом 
якої є народ.

розділ VI проекту 
Конституції стосується 
виконавчої гілки влади в 
україні:
Кабінет Міністрів України є 

вищим органом у системі ор-
ганів виконавчої влади. До КМУ 
входять Прем’єр-міністр України, 
Віце-прем’єр-міністри України, 
міністри.

КМУ забезпечує та є відпові-
дальним за здійснення внутріш-
ньої і зовнішньої політики держави 
на виконання Конституції та за-
конів, указів Президента та поста-
нов ВРУ. Для реалізації функцій 
виконавчої влади в адміністратив-
но-територіальних одиницях діють 
представництва КМУ. Їх керівники 
призначаються та звільняються з 
посади Кабінетом Міністрів за 
поданням Прем’єр-міністра, 
попередньо погодженим із міс-
цевою радою відповідної ад-
міністративно-територіальної 
одиниці, на територію якої поши-
рюється компетенції такого пред-

місцевих державних адміні-
страцій; це насамперед контр-
ольно-наглядові повноваження, 
що не дублюватимуть функції 
самоврядних структур. Це дозво-
лить повною мірою реалізувати 
принципи децентралізації влади 
і, водночас, гарантувати успішну 
реалізацію державної політики 
на місцях.

щодо розділу VII 
«Правосуддя»:
Пропонується триланкова сис-

тема судів загальної юрисдикції: 
Верховний Суд України, апе-
ляційні суди та місцеві суди. 
Ліквідовано чинну систему ви-
щих спеціалізованих судів та 
структуру спеціалізованих судів. 
Передбачається можливість 
визнання Україною юрисдикції 
Міжнародного кримінального 
суду на умовах, передбачених 
Римським статутом.

Проект підвищує якість здій-
снення правосуддя в Україні. Так, 
підвищено вимоги до кандидатів 
на посаду суддів; добір кандида-
тів здійснюється виключно на кон-
курсних засадах Вищою радою 
юстиції. Обмежується суддівська 
недоторканість. Створено кон-
ституційні передумови для забез-
печення доступу до правосуддя; 
зокрема, встановлено адекватні 
строки розгляду справ, спроще-
но та уніфіковано процедури 
судочинства.

Посилено конституційні за-
сади незалежності суддівського 
самоврядування. Зокрема, най-
вищим органом суддівського 
самоврядування є з’їзд суддів 
України, делегати на який оби-
раються на засадах відкритого та 

Палати партій пропозицію щодо 
персонального складу КМУ та 
Програму діяльності КМУ.

- Якщо Палата партій навіть за 
таких умов не затвердила персо-
нальний склад КМУ і Програму 
його діяльності, Президент може 
розпустити Палату партій.

Рішення про недовіру КМУ 
або відставку Прем’єр-міністра 
України з боку Палати партій має 
наслідком відставку КМУ.

Основною інноваційною скла-
довою є відмова від коаліцій-
ного принципу формування 
уряду, який вже встиг довести 
свою слабкість в українських 
реаліях. Суттєвою новацією 
проекту є введення інституту 
представництв КМУ в адміні-
стративно-територіальних оди-
ницях України. Підпорядкування 
представництв КМУ на місцях 
Кабінету Міністрів зробить реа-
лізацію державної політики на 
місцях більш оперативною та 
успішною, ніж за сучасних умов, 
коли голови місцевих державних 
адміністрацій – це «слуги двох 
господ» (Президента і Кабінету 
Міністрів). Водночас, попереднє 
погодження керівників представ-
ництв КМУ на місцях із місцевою 
радою відповідної адміністра-
тивно-територіальної одиниці є 
(1) інституційним механізмом 
врахування позиції органів місце-
вого самоврядування, що пред-
ставляють інтереси відповідних 
громад, а також (2) чинником, 
що послабить вірогідність проти-
стояння між відповідною місце-
вою радою та представництвом 
КМУ у подальшій роботі. Функції 
представництв КМУ на місцях 
є значно вужчими, ніж функції 

ставництва Кабінету Міністрів. 
Представництво КМУ (1) забез-
печує дотримання органами 
самоврядування Конституції і 
законів; (2) контролює виконан-
ня органами самоврядування 
делегованих повноважень; (3) 
координує діяльність територіаль-
них органів центральних органів 
виконавчої влади і контролює 
виконання ними українського 
законодавства.

Проект Конституції пропонує 
чіткий та послідовний алгоритм 
формування КМУ:

- Партія, яка за результатами ви-
борів до Палати партій отримала 
найбільшу кількість депутатських 
мандатів, впродовж 10 днів з дня 
складення повноважень КМУ 
або його відставки, визначає 
кандидата на посаду Прем’єр-
міністра України. Цей кандидат 
пропонує на розгляд Палати пар-
тій персональний складу КМУ та 
Програму діяльності КМУ.

- Якщо у встановлений строк 
Палата партій не затвердила пер-
сональний склад КМУ і Програму 
його діяльності, то партія, що за 
підсумками виборів до Палати 
партій отримала другу за чи-
сельністю кількість депутатських 
мандатів, визначає свого канди-
дата на пост Прем’єр-міністра 
України, який пропонує на роз-
гляд Палати партій персональ-
ний складу КМУ та Програму 
діяльності КМУ.

- Якщо Палата партій знову 
не затвердила персональний 
склад КМУ і Програму його ді-
яльності, то Президент визначає 
свого кандидата на посаду 
Прем’єр-міністра та доручає 
йому впродовж 20 днів внести до 

Проект Конституції 
пропонує чіткий 
та послідовний 

алгоритм 
формування КМУ.

Рішення про 
недовіру КМУ або 
відставку Прем’єр-
міністра України з 
боку Палати партій 
має наслідком 
відставку КМУ.
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самостійного обрання суддями 
від кожного суду загальної юрис-
дикції. За зборами суддів суду 
загальної юрисдикції закріплено 
повноваження щодо вирішення 
питання про призначення на по-
саду та звільнення з посади голови 
суду та його заступників. Також, 
видатки на утримання судів визна-
чаються окремо для кожного суду. 
Державна судова адміністрація 
України бере участь у розробці 
проекту закону про Державний 
бюджет України. В свою чергу, 
ДСА повністю підконтрольна і під-
звітна лише з’їзду суддів України, 
який призначає на посаду і звіль-
няє з посади її голову. Крім того, 
Вища рада юстиції буде виключно 
судовим органом.

Таким чином, модель судової 
системи України буде прості-
шою, більш професійною та 
незаангажованою, ніж за чинних 
умов. Триланкова система та 
відсутність спеціалізованих судів 
спростить громадянам доступ 
до правосуддя. Буде надано до-
даткові гарантії доступності пра-
восуддя для громадян, зокрема 
спрощення порядку здійснення 
судочинства. Також буде кон-
ституційно гарантовано більшу 
самоврядність суддів.

щодо розділу VIII 
«Прокуратура»:
Передбачений перехід до 

нової системи органів прокура-
тури: Генеральна прокуратура 
України, регіональні та місцеві 
прокуратури. Також функціону-
ватиме спеціальна прокуратури, 
діяльність якої буде пов’язана із 
діяльністю Державного бюро 
розслідувань.

цілісності державної території, 
децентралізації у здійсненні вла-
ди, економічної самостійності 
і стійкого розвитку адміністра-
тивно-територіальних одиниць, 
з урахуванням їх історичних, 
економічних, екологічних, гео-
графічних і демографічних осо-
бливостей, етнічних і культурних 
традицій.

Систему адміністративно-те-
риторіального устрою України 
складають регіони (в тому числі 
регіони із автономним статусом), 
райони та громади. Зокрема, 
громадою є утворена у поряд-
ку, передбаченому законом, 
адміністративно-територіальна 
одиниця, яка включає один чи 
декілька населених пунктів (село, 
селище, місто), а також прилеглі 
до них території.

Таким чином, збережено три 
основні ланки адміністратив-
но-територіального устрою 
України; водночас, запропоно-
вано гнучкий підхід до їх визна-
чення. Нема вичерпного переліку 
регіонів, що розширює можли-
вості для проведення адміністра-
тивно-територіальних реформ 
у подальшому. Це є надзвичай-
но цінним на сучасному етапі 
розвитку української держави. 
Відсутність у проекті термінів 
«унітарність» чи «федерація» уне-
можливлює «популістські» закиди 
стосовно зміни адміністративно-
територіального статусу України.

розділ XI Конституції 
присвячений місцевому 
самоврядуванню:
Систему самоврядування ор-

ганізовано на рівні громад, ра-
йонів та регіонів. Базовим рівнем 

Змінюються функції прокура-
тури та підхід до призначення і 
звільнення Генерального проку-
рора України.

Врегульовано питання діяль-
ності та статусу прокурорів, зо-
крема, призначення прокурора 
на посаду та його переведення 
до органу прокуратури вищого 
рівня здійснюватиметься на кон-
курсних засадах.

Таким чином, у новій моделі 
повноваження прокуратури зо-
середжуються виключно в сфері 
кримінального судочинства; 
повністю виключається можли-
вість здійснення нею так званого 
«загального нагляду» за додер-
жанням законів. Процедура при-
значення і звільнення Генерального 
прокурора України робить його 
менш залежним від волі політичних 
органів та передбачає включення 
у цей процес спеціальної про-
фесійної комісії. Створення спе-
ціальної прокуратури, особливий 
порядок призначення і звільнення 
її керівника, а також особливості 
її структури і статусу спеціальних 
прокурорів покликані забезпечити 
незалежність цього органу, в т. 
ч. від Генерального прокурора 
України. Це дозволить забезпе-
чувати ефективне розслідування 
кримінальних проваджень, які 
будуть у віданні Державного бюро 
розслідувань, в тому числі й щодо 
прокурорів.

щодо розділу IX 
«Адміністративно-
територіальний устрій»:
Чітко вказано принципи, на 

яких ґрунтується адміністративно-
територіальний устрій України, 
зокрема принципи єдності та 

самоврядування стає рівень 
громад, а органами місцево-
го самоврядування на цьому 
рівні – голова громади, рада 
громади і виконавчий комітет 
відповідної ради. На рівні райо-
ну та регіону органи місцевого 
самоврядування представляють 
спільні інтереси громад. Такими 
органами місцевого самовряду-
вання є районні ради і регіональ-
ні збори та їх виконавчі комітети. 
Місцеве самоврядування у Києві 
та Севастополі регламентується 
окремими законами.

Повноваження між рівнями 
місцевого самоврядування роз-
поділено за принципом субси-
діарності. Приведено фінансову 
основу всіх рівнів місцевого са-
моврядування у відповідність із 
повноваженнями. Також розши-
рено інституційні повноваження 
органів місцевого самоврядуван-
ня, зокрема шляхом створення їх 
виконавчих комітетів на кожному 
рівні. Основна функція виконав-
чих комітетів – це імплементація 
рішень відповідних органів міс-
цевого самоврядування; вико-
нання делегованих державою 
повноважень виключно у рамках 
законодавства та за допомогою 
державного фінансування у від-
повідних обсягах.

Розширено та конституційно 
закріплено норми безпосеред-
ньої демократії. По-перше, за 
ініціативою жителів громади ради 
громад можуть створювати орга-
ни самоорганізації населення і 
наділяти їх частиною компетенції 
своїх виконавчих комітетів, а та-
кож фінансами і майном. По-
друге, жителі громади можуть 
безпосередньо або через ор-
гани місцевого самоврядування 

 Триланкова 
система та 

відсутність 
спеціалізованих 
судів спростить 

громадянам 
доступ до 

правосуддя. 
Буде надано 

додаткові гарантії 
доступності 

правосуддя для 
громадян, зокрема 

спрощення 
порядку здійснення 

судочинства.

Систему 
адміністративно-
територіального 
устрою України 
складають 
регіони (в тому 
числі регіони 
із автономним 
статусом), райони 
та громади.
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громади управляти комунальним 
майном; затверджувати програ-
ми місцевого розвитку і місцеві 
бюджети, а також контролювати 
їх виконання; встановлювати 
місцеві податки та збори; забез-
печувати проведення місцевих 
референдумів тощо.

Запропоновано раціональну 
та ефективну систему форму-
вання органів місцевого само-
врядування кожного рівня:

- щодо базового рівня: жителі 
громади обирають раду грома-
ди та голову громади, який очо-
лює її виконавчий комітет;

- щодо районного рівня: жителі 
кожної громади району обира-
ють депутатів районної ради (кіль-
кість депутатів від кожної громади 
до районної ради визначається 
Центральною виборчою комісі-
єю, відповідно до кількості жителів 
відповідної громади);

- щодо регіонального рівня: 
до складу регіональних зборів 
входять депутати, які обираються 
кожною районною радою біль-
шістю від її загального складу 
(кількість депутатів від кожної з 
районних рад визначається ЦВК, 
відповідно до кількості жителів від-
повідного району).

Зменшено строк скликання ор-
ганів місцевого самоврядування 
кожного рівня (чотири роки).

Таким чином, абсолютно нова 
модель місцевого самовряду-
вання зробить народовладдя ді-
євим, ефективним і адекватним 
потребам громадян держави із 
відчутними регіональними від-
мінностями. На відміну від сучас-
ної редакції Основного закону, 
місцеве самоврядування стає 
не лише правом, але і спро-

Також врегульовано окремі пи-
тання, пов’язані із забезпеченням 
виконання рішень, ухвалених КСУ. 
Зокрема, якщо КСУ за результа-
тами розгляду встановив наявність 
прогалин у законах України, що 
не дозволяють реалізувати норми 
Конституції України, Президент 
протягом одного місяця пови-
нен подати до Палати партій за-
конопроект, спрямований на їх 
усунення. Рішення КСУ, прийняте 
за результатами розгляду консти-
туційної скарги, яким встановлено 
порушення конституційних прав і 
свобод, є підставою для перегля-
ду судового рішення.

можністю жителів громади са-
мостійно вирішувати питання 
місцевого значення у рамках 
закону. Запропоновано іннова-
ційну модель обрання місцевих 
рад, яка дозволяє максимально 
врахувати інтереси територіаль-
них громад у органах місцевого 
самоврядування кожного рівня. 
Конституційне закріплення такої 
виборчої системи місцевих рад є 
вагомим фактором територіаль-
ної цілісності держави і покликане 
попередити потенційні прояви 
сепаратизму. На рівні Основного 
закону збалансовано відносини 
по лінії «центр-регіони», а також 
держави і місцевого самовряду-
вання. Виконано базову вимогу 
Європейської хартії про місцеве 
самоврядування, а також набли-
жено Основний Закон України 
до законодавства Європейського 
союзу і Угоди про асоціацію з ЄС, 
що потрібно для реалізації завдань 
європейської інтеграції України.

щодо розділу хІІ 
«Конституційний суд 
україни»:
Розширено повноваження 

Конституційного Суду України, 
якому додатково надається право 
розглядати конституційні скарги 
громадян або юридичних осіб 
на судові рішення, перевіряти на 
відповідність Конституції прийняті, 
але ще не підписані закони, а 
також перевіряти на відповідність 
Конституції акт органу місцевого 
самоврядування і у разі встанов-
лення порушення давати оцінку (чи 
є воно достатнім для можливості 
ініціювати питання про дострокове 
припинення повноважень органу 
місцевого самоврядування).

На рівні 
Основного закону 

збалансовано 
відносини по лінії 
«центр-регіони», 

а також держави 
і місцевого 

самоврядування. 

Запропоновано врегулювати 
окремі процедурні питання ді-
яльності Конституційного Суду 
України, які покликані не до-
пустити надмірного затягування 
конституційного провадження.

Таким чином, істотно посилено 
статус КСУ та запроваджено 
більш широкий доступ громадян 
до сфери конституційного судо-
чинства. Підвищено ефективність 
конституційного провадження. 
Надано можливість КСУ опосе-
редковано брати роль в усуненні 
прогалин в законах України, що 
не дозволяють реалізувати норми 
Основного Закону України.

Врегульовано 
окремі питання, 
пов’язані із 
забезпеченням 
виконання рішень, 
ухвалених КСУ. 
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ПрОект зМін ДО кОнституції 
україни (презентація)
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ПрОект зМін ДО кОнституції 
україни (текст)

розділ IV. вЕрхОвнА рАДА уКрАїни

Депутати Палати партій обира-
ються громадянами України, які 
мають право голосу, на основі 
загального, рівного і прямого ви-
борчого права шляхом таємного 
голосування.

Не може бути обраний депу-
татом Верховної Ради України 
громадянин України, який має 
судимість за вчинення умисного 
злочину, якщо ця судимість не 
погашена і не знята у встановле-
ному законом порядку, або який 
протягом останніх трьох років 
перед днем виборів притягувався 
до відповідальності за вчинення 
корупційного правопорушення.

стаття 88
Чергові вибори депутатів Палати 

партій проводяться в останню 
неділю жовтня четвертого року 
повноважень Верховної Ради 
України.

Чергов і  вибори депутат ів 
Палати громад проводяться ре-
гіональними зборами протягом 
останнього тижня жовтня четвер-
того року повноважень Верховної 
Ради України.

Позачергові вибори депутатів 
Палати партій, депутатів Палати 
громад проводяться в період 
шістдесяти днів з дня опубліку-
вання указу Президента України 
про дострокове припинення 
повноважень відповідної палати 
парламенту України.

У разі дострокового припинен-
ня повноважень депутата Палати 
громад позачергові вибори про-
водяться в період шістдесяти днів з 
дня дострокового припинення по-
вноважень відповідного депутата.

У разі дострокового припинен-

регіональних зборів. Позачергові 
місцеві вибори у цьому випадку 
призначаються регіональними 
зборами.

Конституційний склад Палати 
партій – 180 депутатів, які оби-
раються за пропорційною сис-
темою у загальнодержавному 
багатомандатному виборчому 
окрузі за виборчими списками 
кандидатів у депутати від політич-
них партій.

Строк повноважень Верховної 
Ради України становить чотири 
роки, який обчислюється від дати 
проведення чергових виборів де-
путатів Палати партій.

стаття 87
Депутатом Верховної Ради 

України може бути обраний гро-
мадянин України, який має пра-
во голосу, досяг на день виборів 
тридцяти п’яти років і проживає 
на території України протягом 
останніх п’яти років.

Депутати Палати громад оби-
раються регіональними зборами 
шляхом таємного голосування 
у порядку, встановленому за-
коном.

ня повноважень депутата Палати 
партій відбувається заміщення 
депутатів і обраним депутатом 
Центральна виборча комісія ви-
знає наступного за черговістю 
кандидата у виборчому списку 
політичної партії.

Депутати Верховної  Ради 
України, обрані на позачерго-
вих виборах, а також депутати 
Палати громад, визнані депу-
татами в порядку заміщення, 
здійснюють свої повноваження 
впродовж строку, який залишився 
до проведення наступних черго-
вих виборів.

Порядок проведення виборів 
депутатів Верховної Ради України 
встановлюється законом.

стаття 89
Особа набуває повнова-

жень депутата Верховної Ради 
України з моменту складення 
ним на засіданні відповідної па-
лати Верховної Ради України, до 
складу якої він обраний, присяги 
такого змісту:

«Присягаю на вірність Україні. 
Зобов’язуюсь усіма своїми діями 
боронити суверенітет і незалеж-
ність України, дбати про благо 
Вітчизни і добробут Українського 
народу. Присягаю додержувати-
ся Конституції України та законів 
України, діяти в інтересах усіх 
співвітчизників».

Відмова скласти присягу має 
наслідком втрату мандата депу-
тата Палати громад чи депутата 
Палати партій.

стаття 90
Депутат Палати громад, де-

стаття 85
Верховна Рада України – пар-

ламент України є єдиним орга-
ном законодавчої влади в Україні.

стаття 86
Конституційний склад Вер-

ховної Ради України – триста 
депутатів, які обираються стро-
ком на чотири роки у порядку, 
встановленому Конституцією та 
законами України.

Верховна Рада України скла-
дається з двох палат – Палати 
громад і Палати партій.

Конституційний склад Палати 
громад – 120 депутатів.

Депутати Палати громад оби-
раються регіональними зборами 
із свого складу у кількості, яка 
визначається пропорційно на-
селенню відповідних регіонів. 
Відповідна пропорція представ-
ництва регіонів у Палаті гро-
мад визначається постановою 
Центральної виборчої комісії.

Особи, обрані регіональни-
ми зборами до складу Палати 
громад з дня обрання втрачають 
статус і повноваження депутатів 

Конституційний 
склад Вер ховної 

Ради України – 
триста депутатів, 

які обираються 
строком на 
чотири роки 

у порядку, 
встановленому 

Конституцією 
та законами 

України.

«Присягаю 
додержуватися 
Конституції України 
та законів України, 
діяти в інтересах 
усіх співвітчизників».
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путат Палати партій здійснює 
свої повноваження на постійній 
основі.

Депутат Палати партій не може 
мати іншого представницького 
мандата, обіймати посади осіб, 
уповноважених на виконання 
функцій держави або місцево-
го самоврядування, займатися 
іншою оплачуваною або підпри-
ємницькою діяльністю, входити 
до складу керівного органу, на-
глядової ради чи іншого органу 
управління підприємства або 
організації, що має на меті одер-
жання прибутку.

Депутат Палати партій, обра-
ний на посаду Прем’єр-міністра 
України, Віце-прем’єр-міністра 
України чи міністра, має право 
після припинення повноважень 
на цій посаді повернутися на 
посаду депутата Палати партій 
шляхом подання відповідної заяви 
Центральній виборчій комісії.

Депутат Палати громад не 
може мати іншого представ-
ницького мандата, обіймати 
посади осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, 
займатися іншою оплачуваною 
або підприємницькою діяльністю, 
входити до складу керівного ор-
гану, наглядової ради чи іншого 
органу управління підприємства 
або організації, що має на меті 
одержання прибутку.

Вимоги щодо несумісності 
мандата депутата Палати гро-
мад, депутата Палати партій з 
іншими видами діяльності вста-
новлюються законом.

У разі наявності на момент 
набуття повноважень депутата 
Верховної Ради України обста-

ються Конституцією та законами 
України.

Депутат Верховної Ради України 
повинен належним чином ви-
конувати свої повноваження. 
Відсутність депутата Верховної 
Ради України впродовж однієї 
чергової сесії без поважних при-
чин більш як на третині засідань 
Палати партій чи Палати громад, 
до складу якої його обрано, є 
підставою для дострокового при-
пинення повноважень депутата 
відповідної палати Верховної Ради 
України.

стаття 93
П о в н о в а ж е н н я  д е п у т а т а 

Верховної Ради України припи-
няються одночасно із припинен-
ням повноважень Верховної Ради 
України.

Повноваження  депутата 
Палати партій припиняються до-
строково в разі:

1) відмови від мандата за його 
заявою;

2) набрання законної сили об-
винувальним вироком суду, яким 
його визнано винним у вчиненні 
умисного злочину;

3) набрання законної сили рі-
шенням суду, яким його визнано 
недієздатним, безвісно відсутнім 
або оголошено померлим;

4) припинення його громадян-
ства, набуття громадянства іншої 
держави чи виїзд на постійне про-
живання за межі України;

5) порушення вимог щодо 
несумісності мандата депу-
тата Палати партій встановле-
них Конституцією та законами 
України;

вин, що порушують вимоги щодо 
несумісності мандата депутата 
відповідної палати Верховної 
Ради України з іншими видами 
діяльності, депутат парламенту 
України у двадцятиденний строк 
з дня набуття повноважень при-
пиняє таку діяльність або його 
повноваження достроково при-
пиняються у зв’язку із порушенням 
вимог щодо несумісності.

стаття 91
Депутат Верховної Ради України 

не несе юридичної відповідаль-
ності за голосування або ви-
словлювання у палатах Верховної 
Ради України чи на спільному 
засіданні палат Верховної Ради 
України, комітетах та інших ор-
ганах Верховної Ради України, 
за винятком відповідальності за 
образу чи поширення завідомо 
недостовірної інформації про 
особу.

Депутат Верховної Ради України 
без згоди відповідної палати, до 
складу якої він входить, не може 
бути затриманий чи взятий під 
варту до набрання законної 
сили рішенням суду, яким його 
визнано винним у вчиненні кримі-
нального або іншого правопору-
шення, встановленого законом.

Згода в ідпов ідної  палати 
Верховної Ради України на затри-
мання чи взяття під варту депутата 
Верховної Ради України не нада-
ється, якщо депутат парламенту 
України затриманий на місці 
вчинення злочину.

стаття 92
П о в н о в а ж е н н я  д е п у т а т а 

Верховної Ради України визнача-

6) неперсональне голосуван-
ня на засіданні Палати партій 
чи спільному засіданні палат 
Верховної Ради України;

7) відсутність впродовж однієї 
чергової сесії без поважних при-
чин більш як на третині засідань 
Палати партій;

8) його смерті.
Повноваження депутата Палати 

партій, який набув повноважень 
депутата замість особи, яка 
була призначена на посаду 
Прем’єр-міністра України, Віце-
прем’єр-міністра України чи 
міністра припиняються достро-
ково також у разі повернення 
такої особи на посаду депутата 
Палати партій – з дня прийняття 
рішення Центральної виборчої 
комісії про поновлення його на 
посаді депутата Палати партій. 
Депутат Палати партій, повнова-
ження якого достроково припи-
нені з цієї підстави, за рішенням 
Центральної виборчої комісії 
повторно включається до вибор-
чого списку політичної партії під 
своїм попереднім порядковим 
номером і бере участь у наступ-
ному заміщенні депутатів Палати 
партій.

Повноваження депутата Палати 
громад припиняються достроко-
во в разі:

1) відмови від мандата за його 
заявою;

2) набрання законної сили об-
винувальним вироком суду, яким 
його визнано винним у вчиненні 
умисного злочину;

3) набрання законної сили рі-
шенням суду, яким його визнано 
недієздатним, безвісно відсутнім 
або оголошено померлим;

Відсутність 
депутата Верховної 
Ради України 
впродовж однієї 
чергової сесії без 
поважних причин 
більш як на третині 
засідань Палати 
партій чи Палати 
громад, до складу 
якої його обрано, 
є підставою для 
дострокового 
припинення 
повноважень 
депутата 
відповідної палати 
Верховної Ради 
України.

Депутат Палати 
партій, обраний 

на посаду 
Прем’єр-

міністра України, 
Віце-прем’єр-

міністра України 
чи міністра, 

має право після 
припинення 

повноважень 
на цій посаді 

повернутися на 
посаду депутата 

Палати партій
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4) припинення його громадян-
ства, набуття громадянства іншої 
держави чи виїзд на постійне про-
живання за межі України;

5) порушення вимог щодо 
несумісності мандата депута-
та Палати громад, встановле-
них Конституцією та законами 
України;

6) неперсональне голосуван-
ня на засіданні Палати громад 
чи спільному засіданні палат 
Верховної Ради України;

7) відсутність впродовж однієї 
чергової сесії без поважних при-
чин більш як на третині засідань 
Палати громад;

8) рішення про відкликання 
депутата Палати громад, прийня-
того відповідними регіональними 
зборами з підстав, передбаче-
них законом та за умови, що 
регіональні збори одночасно 
призначають іншого депутата 
Палати громад замість особи, 
яка відкликається;

9) його смерті.
Повноваження депутата Палати 

партій, депутата Палати громад 
припиняються достроково також 
у разі дострокового припинення 
відповідно до Конституції України 
повноважень відповідної палати 
Верховної Ради України – у день 
відкриття першого засідання но-
вообраної палати.

Повноваження депутата Палати 
партій, депутата Палати громад 
припиняються:

1) з підстави, передбаченої пунк-
том 1 частини другої та пунктом 1 
частини четвертої цієї статті – з дня 
оголошення заяви про відмову від 
мандата на засіданні відповідної 
палати Верховної Ради України;

7) з підстави передбаченої 
пунктом 8 частини другої та 
пунктом 9 частини четвертої цієї 
статті – з дня смерті, засвідченої 
свідоцтвом про смерть.

стаття 94
Верховна Рада України є по-

стійно діючим органом і працює 
сесійно.

Палата партій збирається на 
першу сесію у понеділок тре-
тього тижня після дня офіцій-
ного оголошення результатів 
виборів депутатів Палати партій. 
Одночасно з Палатою партій 
на сесію збирається Палата 
громад.

Чергові сесії палат Верховної 
Ради України починаються пер-
шого понеділка лютого і першого 
понеділка вересня кожного року.

Позачергові сесії кожної з па-
лат Верховної Ради України із 
зазначенням порядку денного 
скликаються відповідно Головою 
Палати громад, Головою Палати 
партій на вимогу не менш як 
третини від конституційного скла-
ду відповідної палати Верховної 
Ради України або на вимогу 
Президента України чи Кабінету 
Міністрів України.

У раз і  оголошення указу 
Президента України про введен-
ня воєнного чи надзвичайного 
стану в Україні або в окремих її 
місцевостях, про загальну або 
часткову мобілізацію, про ого-
лошення окремих місцевостей 
зонами надзвичайної екологічної 
ситуації палати Верховної Ради 
України збираються на спільне 
засідання у дводенний строк без 
скликання.

2) з підстав, передбачених пунк-
тами 2, 3 частини другої та пунк-
тами 2, 3 частини четвертої цієї 
статті – з дня набрання законної 
сили відповідним рішенням суду;

3) з підстави, передбаченої пунк-
том 4 частини другої та пунктом 4 
частини четвертої цієї статті – з дня 
прийняття Центральною виборчої 
комісією рішення про дострокове 
припинення повноважень депута-
та Верховної Ради України;

4) з підстав, передбачених 
пунктами 5, 6 частини другої та 
пунктами 5, 6 частини четвер-
тої цієї статті – з дня прийняття 
Центральною виборчою комісією 
рішення про дострокове при-
пинення повноважень депутата 
Верховної Ради України на під-
ставі отриманого нею висновку 
Верховного Суду України про те, 
що депутатом порушено вимоги 
щодо несумісності мандата 
депутата Палати партій чи депу-
тата Палати громад або мало 
місце неперсональне голосу-
вання депутата відповідної палати 
Верховної Ради України;

5) з підстави, передбаченої 
пунктом 7 частини другої та 
пунктом 7 частини четвертої цієї 
статті – з дня прийняття Палатою 
партій чи Палатою громад рішен-
ня про дострокове припинення 
повноважень депутата Верховної 
Ради України на підставі висновку 
апарату відповідної палати про 
відсутність такого депутата на 
засіданнях;

6) з підстави, передбаченої 
пунктом 8 частини четвертої 
цієї статті – з дня прийняття ре-
гіональними зборами рішення 
про відкликання депутата Палати 
громад;

У разі закінчення строку повно-
важень Верховної Ради України 
під час дії воєнного чи надзви-
чайного стану в Україні, повно-
важення депутатів Верховної Ради 
України продовжуються до дня 
набуття повноважень депутатами 
парламенту України, обраними 
після скасування воєнного чи 
надзвичайного стану.

Порядок д іяльност і  палат 
Верховної Ради України визна-
чається Конституцією України та 
регламентами палат Верховної 
Ради України.

стаття 95
Засідання палати Верховної 

Ради України, спільне засідання 
палат Верховної Ради України, 
засідання комітетів та інших 
органів Верховної Ради України 
проводяться відкрито.

Закрите засідання палати 
Верховної Ради України чи за-
крите спільне засідання палат 
Верховної Ради України про-
водяться відповідно за рішенням 
палати Верховної Ради України, 
прийнятим не менш як двома 
третинами від конституційного 
складу такої палати або не менш 
як двома третинами від консти-
туційного складу Верховної Ради 
України.

Сп ільне зас ідання  палат 
Верховної Ради України скликає 
та веде Голова Палати громад, 
а у разі його відсутності – Голова 
Палати партій.

Сп ільне зас ідання  палат 
Верховної Ради України прово-
дяться за Регламентом Палати 
громад.

Засідання палати Верховної 
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Ради України проводяться за 
умови участі в засіданні не мен-
ше половини від конституційного 
складу відповідної палати.

Сп ільне зас ідання  палат 
Верховної Ради України є повно-
важним за умови участі у ньому 
не менше половини від консти-
туційного складу кожної з палат 
Верховної Ради України.

Рішення палати Верховної Ради 
України, спільного засідання 
палат Верховної Ради України 
приймаються виключно на пле-
нарних засіданнях шляхом голо-
сування.

Депутати Палати громад, депу-
тати Палати партій на засіданнях 
відповідної палати Верховної 
Ради України чи спільному за-
сіданні палат Верховної Ради 
України голосують особисто. 
Неперсональне голосування 
депутата Верховної Ради України 
є підставою для дострокового 
припинення його повноважень.

стаття 96
Верховна Рада України на 

спільних засіданнях палат:
1) заслуховує виступи вищих 

посадових осіб іноземних дер-
жав, керівників міжнародних 
організацій;

2) заслуховує щорічні та поза-
чергові доповіді Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав 
людини про стан дотримання та 
захисту прав людини в Україні;

3) проводить парламентські 
слухання з питань внутрішньої та 
зовнішньої політики держави;

4) затверджує загальнодер-
жавні програми економічного, 

нів відповідно до цієї Конституції 
та закону;

3) розгляд питання про відпо-
відальність Кабінету Міністрів 
України відповідно до статті 99 
Конституції України;

4) розгляд питання про відставку 
Прем’єр-міністра України від-
повідно до статті 129 Конституції 
України;

5 )  р о з г л я д  з а  п о д а н н я м 
Прем’єр-міністра України пи-
тання про відставку інших членів 
Кабінету Міністрів України або 
без подання Прем’єр-міністра 
України у випадках, передбаче-
них цією Конституцією;

6) затвердження Державного 
бюджету України та внесення 
змін до нього, контроль за ви-
конанням Державного бюджету 
України, прийняття рішення щодо 
звіту Кабінету Міністрів України 
про його виконання;

7) затвердження рішення про 
надання Україною позик і еко-
номічної допомоги іноземним 
державам та міжнародним 
організаціям, а також про одер-
жання Україною від іноземних 
держав, банків і міжнародних 
фінансових організацій позик, 
не передбачених Державним 
бюджетом України, здійснення 
контролю за їх використанням;

8) призначення чергових вибо-
рів Верховної Ради України у стро-
ки, передбачені Конституцією 
України;

9) призначення на посади та 
звільнення з посад Голови та по-
ловини складу Рахункової палати;

10) призначення на посаду 
та звільнення з посади за по-
данням Президента України 

науково-технічного, соціального, 
національного-культурного роз-
витку України, охорони довкілля;

5) затверджує укази Президента 
України про введення воєнного чи 
надзвичайного стану в Україні 
або в окремих її місцевостях, про 
загальну або часткову мобіліза-
цію, про оголошення окремих 
місцевостей зонами надзвичай-
ної екологічної ситуації;

6) за поданням Президента 
України оголошує стан війни і 
укладає мир;

7) заслуховує щорічні та по-
зачергові послання Президента 
України про внутрішнє і зовнішнє 
становище України;

8) розглядає звіт Кабінету 
Міністрів України про виконання 
Державного бюджету України 
та вирішує питання про його за-
твердження;

9) здійснює інші повноважен-
ня, передбачені Конституцією 
України.

На урочистому спільному за-
сіданні палат Верховної Ради 
України новообраний Президент 
У к р а ї н и  с к л а д а є  п р и с я г у 
Українському народу.

стаття 97
До повноважень Палати партій 

належить:
1) прийняття законів;
2) затвердження персональ-

ного складу Кабінету Міністрів 
України та Програми діяльності 
Кабінету Міністрів України від-
повідно до статті 128 Конституції 
України, а також здійснення 
контролю за діяльністю Кабінету 
Міністрів України і окремих її чле-

Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини, 
Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав дитини;

11) прийняття законом рішення 
про встановлення і зміну меж 
адміністративно-територіальних 
одиниць, утворення і ліквідацію 
адміністративно-територіальних 
одиниць, їх найменування і пере-
йменування;

12) прийняття законом рішення 
про найменування і переймену-
вання населених пунктів (сіл, се-
лищ, міст), віднесення населених 
пунктів до категорії села, селища 
чи міста, встановлення і зміна 
меж населених пунктів;

13) прийняття законом рішення 
про утворення, реорганізацію чи 
ліквідацію судів загальної юрис-
дикції, а також визначення ме-
режі судів загальної юрисдикції;

14) надання законом згоди на 
обов’язковість міжнародних до-
говорів України та денонсація 
міжнародних договорів України;

15) здійснення парламентсько-
го контролю у межах, визначених 
цією Конституцією та законом;

16) затвердження законом 
переліку об’єктів права держав-
ної власності, що не підлягають 
приватизації, щорічних програм 
приватизації об’єктів права дер-
жавної власності;

17) визначення законом пра-
вових засад вилучення об’єктів 
приватної власності;

18) оголошення амністії;
19) затвердження коштори-

су Палати, структури апарату 
Палати партій, призначення на 
посаду та звільнення з посади 
керівника апарату Палати партій.
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Палата партій здійснює інші 
повноваження, передбачені 
Конституцією України.

стаття 98
Депутати Палати партій, які ста-

новлять не менш як одну п’яту від 
конституційного складу Палати 
партій, мають право звернутися на 
її засіданні із запитом до Кабінету 
Міністрів України з питань виконан-
ня Програми його діяльності.

Прем’єр-міністр України або 
за його дорученням інший член 
Кабінету Міністрів України, відпові-
дальний за виконання конкретної 
частини Програми, зобов’язаний 
у визначений законом строк дати 
обґрунтовану відповідь на запит 
депутатів, яка обговорюється на 
засіданні Палати партій.

За результатами обговорення 
відповіді Палата партій може при-
йняти рішення про необхідність 
безпосереднього заслуховуван-
ня звіту Прем’єр-міністра України 
або іншого члена Кабінету 
Міністрів України щодо виконан-
ня Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України або її частини.

Заслуховування звіту проводить-
ся не раніше ніж через п’ять днів 
після прийняття Палатою партій 
такого рішення.

За результатами розгляду звіту 
про виконання Програми діяль-
ності Кабінету Міністрів України 
або її частини Палата партій 
може прийняти рішення про його 
несхвалення, що має наслідком 
відповідно відставку Прем’єр-
міністра України або іншого 
члена Кабінету Міністрів України, 
відповідального за виконання кон-
кретної частини Програми Уряду.

Розгляд Палатою партій питан-
ня про відповідальність Кабінету 
Міністрів України проводиться не 
раніше ніж через п’ять днів після 
внесення відповідної пропозиції 
або рішення.

За результатами розгляду 
питання про відповідальність 
Кабінету Міністрів України Палата 
партій може прийняти рішення 
про недовіру Кабінету Міністрів 
України.

Питання про відповідальність 
Кабінету Міністрів України не 
може розглядатися Палатою 
партій на позачерговій сесії, 
або більше одного разу про-
тягом однієї чергової сесії, або 
протягом останньої сесії Палати 
партій поточного скликання, крім 
випадку, якщо питання про від-
повідальність Кабінету Міністрів 
України ініціюється письмовою 
пропозицією не менш як поло-
вини від конституційного складу 
Палати партій або за рішенням 
Палати громад, прийнятим не 
менш як двома третинами від її 
конституційного складу.

стаття 100
До повноважень Палати гро-

мад належить:
1) схвалення законів, прийнятих 

Палатою партій;
2) призначення всеукраїнсько-

го референдуму відповідно до 
статті 78 Конституції України;

3) призначення виборів Пре-
зидента України у строки, вста-
новлені статтею 114 Конституції 
України;

4) призначення виборів депу-
татів рад громад, районних рад, 
регіональних зборів, а також голів 

Питання про необхідність заслу-
ховування звіту щодо виконання 
програми діяльності Кабінету 
Міністрів України або її частини 
не може розглядатися Палатою 
партій протягом трьох місяців піс-
ля схвалення Програми діяльності 
Кабінету Міністрів України або 
більше одного разу протягом од-
нієї чергової сесії, крім випадків, 
якщо рішення про необхідність 
заслуховування звіту прийнято не 
менш як двома третинами від 
конституційного складу Палати 
партій.

Народний депутат має пра-
во на одержання інформації, 
пов’язаної з його депутатською 
діяльністю, за його зверненням до 
органів Верховної Ради України, 
до Кабінету Міністрів України, до 
керівників інших органів держав-
ної влади та органів місцевого 
самоврядування, а також до 
керівників підприємств, установ 
і організацій, розташованих на 
території України, незалежно 
від їх підпорядкування і форми 
власності.

стаття 99
Палата партій за письмовою 

пропозицією депутатів, які станов-
лять не менш як одну третину від 
конституційного складу Палати 
партій, або за рішенням Палати 
громад, розглядає питання про 
відповідальність Кабінету Міністрів 
України.

Пропозиція депутатів Палати 
партій або рішення Палати гро-
мад має містити чіткий виклад 
обставин, які обумовлюють необ-
хідність розгляду питання про від-
повідальність Кабінету Міністрів 
України.

громад відповідно до Конституції 
України та законів;

5) дострокове припинення за 
поданням голови Представництва 
Кабінету Міністрів повноважень 
рад громад, районних рад, ре-
гіональних зборів, голів громад у 
випадку та порядку, передбаче-
них цією Конституцією;

6) ініціювання питання про від-
повідальність Кабінету Міністрів 
України;

7) затвердження за поданням 
Президента України загальної 
структури, чисельності Збройних 
Сил України, Служби безпе-
ки України, Державного бюро 
розслідувань, а також інших 
утворених відповідно до закону 
військових формувань;

8) затвердження указів Пре-
зидента України про надання 
військової допомоги іншим дер-
жавам, про направлення під-
розділів Збройних Сил України, 
інших військових формувань до 
іноземної держави чи про допуск 
підрозділів збройних сил інших 
держав на територію України;

9) призначення на посади та 
звільнення з посад Голови та ін-
ших членів Центральної виборчої 
комісії за поданням Президента 
України;

10) надання згоди на призна-
чення на посаду та звільнення з 
посади Президентом України 
Голови Служби безпеки України, 
Голови Служби зовнішньої розвід-
ки України;

11) призначення на посаду 
та звільнення з посади Голови 
Державного бюро розслідувань 
України, Голови Національного 
антикорупційного бюро України 

За результатами 
розгляду 
питання про 
відповідальність 
Кабінету Міністрів 
України Палата 
партій може 
прийняти рішення 
про недовіру 
Кабінету Міністрів 
України.

Палата партій 
за письмовою 

пропозицією 
депутатів, які 

становлять не 
менш як одну 

третину від 
конституційного 

складу Палати 
партій, або 

за рішенням 
Палати громад, 

розглядає 
питання про 

відповідальність 
Кабінету 
Міністрів 
України.
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за поданням спеціальної комісії, 
передбаченої частиною першою 
статті 137 цієї Конституції;

12) призначення на посади 
та звільнення з посад за подан-
ням Президента України Голови 
Національного банку України, 
Голови та державних уповнова-
жених Антимонопольного комі-
тету України;

13) призначення на посади 
та звільнення з посад половини 
складу Рахункової палати;

14) призначення на посади 
та звільнення з посад половини 
складу Ради Національного бан-
ку України;

15) призначення на посади 
та звільнення з посад полови-
ни складу Національної ради 
України з питань телебачення і 
радіомовлення;

16) затверджує кошторис 
Палати громад,

17) затверджує структуру апа-
рату Палати громад, призначає 
на посаду та звільняє з посади ке-
рівника апарату Палати громад.

Палата громад здійснює інші 
повноваження, передбачені 
Конституцією України.

стаття 101
Кожна палата Верховної Ради 

України обирає зі свого складу 
Голову палати, його заступника 
та звільняє їх з цих посад.

Голова палати:
1) організовує підготовку питань 

до розгляду на засіданнях палати;
2) веде засідання палати;
3) підписує акти, прийняті па-

латою;

новообраної палати парламенту 
України.

Президент України може до-
строково припинити повноважен-
ня Палати партій, якщо:

1) протягом тридцяти днів однієї 
чергової сесії пленарні засідання 
не можуть розпочатися;

2) Палата партій трьома чет-
вертими голосів від її конституцій-
ного складу прийняла рішення 
про саморозпуск;

3) протягом тридцяти днів однієї 
чергової сесії з дня отримання 
відповідних документів Палата 
партій не прийняла рішення з 
питань, передбачених пунктами 
4, 5, 7, 10 частини першої статті 97 
цієї Конституції;

4) Палата партій у порядку і 
строки, передбачені статтею 
128 цієї Конституції не змогла 
затвердити персональний склад 
і Програму діяльності Кабінету 
Міністрів України.

Президент України може до-
строково припинити повноважен-
ня Палати громад, якщо:

1) протягом тридцяти днів однієї 
чергової сесії пленарні засідання 
не можуть розпочатися;

2) Палата громад трьома чет-
вертими голосів від її конституцій-
ного складу прийняла рішення 
про саморозпуск;

3) протягом тридцяти днів з дня 
отримання відповідних докумен-
тів Палата громад не прийняла 
рішення з питань, передбачених 
пунктами 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
частини першої статті 100 цієї 
Конституції.

Рішення про дострокове при-
пинення повноважень палати 
Верховної Ради України прийма-

4) організовує роботу апарату;
5) представляє палату у зно-

синах з іншими органами дер-
жавної влади, парламентами та 
органами влади інших держав;

6) контролює роботу апарату 
палати.

Голова палати здійснює по-
вноваження, передбачені цією 
Конституцією, у порядку, встанов-
леному регламентом відповідної 
палати.

стаття 102
Кожна палата Верховної Ради 

України для підготовки і попере-
днього розгляду питань, віднесе-
них до її повноважень створює із 
числа депутатів, які входять до її 
складу, комітети, а також може 
створювати для цих цілей тимча-
сові спеціальні комісії.

Палата партій для проведення 
розслідування з питань, що ста-
новлять суспільний інтерес, може 
створювати тимчасові слідчі ко-
місії, якщо рішення про це при-
йнято не менш як третиною від її 
конституційного складу.

Висновки і пропозиції тимчасо-
вих слідчих комісій не є вирішаль-
ними для органів досудового 
розслідування і суду.

Організація і порядок діяльності 
комітетів, тимчасових спеці-
альних комісій Палати партій 
і Палати громад, тимчасових 
слідчих комісій Палати партій 
встановлюються законом.

стаття 103
Повноваження палати Верховної 

Ради України припиняються у 
день відкриття першого засідання 

ється Президентом України після 
консультацій з головами палат 
та їх заступниками, Прем’єр-
міністром України, а також з 
депутатами Палати партій – по 
одному представнику від кожної 
з політичних партій, які входять до 
її складу.

Повноваження палати Вер-
ховної Ради України не можуть 
бути достроково припинені під 
час дії воєнного чи надзвичайного 
стану в Україні.

Палата Верховної Ради України, 
обрана на позачергових вибо-
рах, не може бути розпущена 
також протягом одного року від 
дня її обрання, а також в останні 
шість місяців строку повноважень 
палати Верховної Ради України 
або Президента України, крім 
розпуску Палати партій з під-
стави, передбаченої пунктом 4 
частини другої цієї статті.

Палата партій щодо якої при-
йнято рішення про дострокове 
припинення її повноважень не 
вправі приймати закони про 
внесення змін до Конституції 
України, приймати закони з пи-
тань, передбачених пунктами 
11, 14, 18 частини першої статті 
97 цієї Конституції, ініціювати 
розгляд питання про імпічмент 
Президенту України, а також роз-
глядати питання про відповідаль-
ність Кабінету Міністрів України чи 
про заслуховування звіту з питань 
виконання Програми його діяль-
ності чи її конкретної частини.

стаття 104
Палата партій приймає закони, 

постанови більшістю від її консти-
туційного складу, крім випадків, 

Палата Верховної 
Ради України, 
обрана на 
позачергових 
виборах, не може 
бути розпущена 
також протягом 
одного року від дня 
її обрання, а також 
в останні шість 
місяців строку 
повноважень 
палати Верховної 
Ради України 
або Президента 
України.

Висновки і 
пропозиції 

тимчасових 
слідчих 

комісій не є 
вирішальними 

для органів 
досудового 

розслідування і 
суду..
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передбачених Конституцією 
України.

Якщо Кабінет Міністрів України 
подав до Палати партій письмо-
ве заперечення щодо прийняття 
закону чи постанови, яке має 
наслідком скорочення надхо-
джень чи збільшення видатків 
Державного бюджету України, то 
закон чи постанова приймаються 
не менш як двома третинами від 
конституційного складу Палати 
партій.

Палата громад схвалює за-
кони, приймає постанови біль-
шістю від конституційного складу 
Палати громад, крім випадків, 
передбачених Конституцією 
України.

Сп ільне зас ідання  палат 
Верховної Ради України приймає 
постанови більшістю від консти-
туційного складу Верховної Ради 
України, крім випадків, перед-
бачених Конституцією України.

стаття 105
Виключно законами України 

визначаються:
1) права і свободи людини і 

громадянина, гарантії цих прав 
і свобод; основні обов’язки гро-
мадянина;

2)  громадянство,  право-
суб’єктність громадян, статус іно-
земців та осіб без громадянства;

3) права корінних народів і на-
ціональних меншин;

4) порядок застосування мов;
5) засади використання при-

родних ресурсів, виключної 
(морської) економічної зони, кон-
тинентального шельфу, освоєння 
космічного простору, організації 

16) статус столиці України; спе-
ціальний статус інших міст;

17) основи національної без-
пеки, організації Збройних Сил 
України і забезпечення громад-
ського порядку;

18) правовий режим держав-
ного кордону;

19) правовий режим воєнного і 
надзвичайного стану, зон надзви-
чайної екологічної ситуації;

20) організація і порядок про-
ведення виборів і референдумів;

21) статус народних депутатів 
України;

22) засади цивільно-правової 
відповідальності; діяння, які є кри-
мінальними, адміністративними 
або дисциплінарними правопо-
рушеннями, та відповідальність 
за них;

23) випадки, умови і порядок 
здійснення державного нагляду 
і контролю за діяльністю юридич-
них осіб і фізичних осіб підпри-
ємців;

24) заходи впливу, санкції, 
обов’язкові платежі, їх види та 
розміри, будь-які інші обмеження 
та порядок їх застосування, які 
стосуються юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців.

Виключно законами України 
встановлюються:

1) Державний бюджет України 
і бюджетна система України; 
система оподаткування, подат-
ки і збори; засади створення і 
функціонування фінансового, 
грошового, кредитного та інвес-
тиційного ринків; статус націо-
нальної валюти, а також статус 
іноземних валют на території 
України; порядок утворення і по-
гашення державного внутрішньо-

та експлуатації енергосистем, 
транспорту і зв’язку;

6) основи соціального захисту, 
форми і види пенсійного забез-
печення; засади регулювання 
праці і зайнятості, шлюбу, сім’ї, 
охорони дитинства, материн-
ства, батьківства; виховання, осві-
ти, культури і охорони здоров’я; 
екологічної безпеки;

7) правовий режим власності;
8) правові засади і гарантії під-

приємництва; правила конкурен-
ції та норми антимонопольного 
регулювання;

9) засади зовнішніх зносин, 
зовнішньоекономічної діяльності, 
митної справи;

10) засади регулювання де-
мографічних та міграційних 
процесів;

11) засади утворення і діяль-
ності політичних партій, інших 
об’єднань громадян, засобів 
масової інформації;

12) організація і діяльність ор-
ганів виконавчої влади, основи 
державної служби, організації 
державної статистики та інфор-
матики;

13) територіальний устрій 
України;

14) судоустрій, судочинство, 
статус суддів, засади судової 
експертизи, організація і діяль-
ність прокуратури, органів, що 
проводять оперативно-розшуко-
ву діяльність, органів досудового 
розслідування, нотаріату, органів 
і установ виконання покарань; 
основи організації та діяльності 
адвокатури;

15) засади місцевого само-
врядування;

го і зовнішнього боргу; порядок 
випуску та обігу державних цін-
них паперів, їх види і типи;

2) порядок направлення підроз-
ділів Збройних Сил України до 
інших держав; порядок допуску 
та умови перебування підрозділів 
збройних сил інших держав на 
території України;

3) одиниці ваги, міри і часу; по-
рядок встановлення державних 
стандартів;

4) порядок використання і за-
хисту державних символів;

5) державні нагороди;
6) військові звання, дипломатич-

ні ранги та інші спеціальні звання;
7) державні свята;
8) порядок утворення і функціо-

нування вільних та інших спеціаль-
них зон, що мають економічний 
чи міграційний режим, відмінний 
від загального.

Законом України оголошується 
амністія.

стаття 106
Право законодавчої ініціативи у 

Верховній Раді України належить 
депутатам Палати партій, депу-
татам Палати громад, Кабінету 
Міністрів України, Президентові 
України, не менш як ста тисячам 
громадян України, які мають пра-
во голосу, а також регіональним 
зборам.

Законодавчі ініціативи грома-
дян України реєструються та 
розглядаються у Палаті партій за 
наявності письмового висновку 
Центральної виборчої комісії, що 
підписи громадян України на під-
тримку відповідної законодавчої 
ініціативи зібрані у встановлено-

Право 
законодавчої 
ініціативи у 
Верховній Раді 
України належить 
депутатам 
Палати партій, 
депутатам Палати 
громад, Кабінету 
Міністрів України, 
Президентові 
України, не менш 
як ста тисячам 
громадян України, 
які мають право 
голосу, а також 
регіональним 
зборам.
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му законом порядку не менш як 
у половині регіонів України і не 
менш як по десять тисяч підписів 
у кожному регіоні.

Законопроекти, внесені за 
народною ініціативою, а також 
законопроекти, що визначені 
Президентом України як невід-
кладні, розглядаються Палатою 
партій позачергово.

стаття 107
Законопроекти вносяться для 

розгляду до Палати партій.
Розгляд законопроекту Палатою 

партій передбачає прийняття 
його основних положень поста-
тейно і прийняття закону в цілому.

Проекти законів розглядаються 
Палатою партій у двох читаннях, 
строк між якими не повинен бути 
меншим, ніж чотирнадцять днів.

Розгляд проекту закону у пер-
шому читанні Палатою партій 
здійснюється не раніше, ніж че-
рез п’ять днів після надання депу-
татам можливості ознайомитися 
із його змістом шляхом опубліку-
вання відповідного законопроекту 
на офіційному веб-сайті Палати 
партій.

Закон, прийнятий Палатою 
партій, протягом п’яти днів пере-
дається Головою Палати партій 
до Палати громад та оприлюд-
нюються на офіційному веб-сайті 
Палати партій.

Палата громад після отриман-
ня закону протягом п’ятнадцяти 
днів чергової сесії схвалює закон 
або відхиляє його.

Якщо Палата партій прийняла 
закон на позачерговій сесії, то 
рішення про схвалення або відхи-

пиняє строки підписання закону, 
які продовжуються з дня ухвалення 
Конституційним Судом України 
рішення за результатами роз-
гляду.

Конституційний Суд України на-
дає висновок щодо відповідності 
прийнятого, але ще не підписа-
ного закону Конституції України 
впродовж п’ятнадцяти днів з дня 
отримання конституційного звер-
нення Президента України.

Встановлена Конституційним 
Судом України невідповідність 
такого закону Конституції України 
має наслідком накладення вето 
і повернення його на новий роз-
гляд до Палати партій.

Якщо Президент України про-
тягом встановленого цієї статтею 
Конституції строку не повернув за-
кон до Палати партій, закон має 
бути підписаний Президентом 
України.

Якщо під час нового розгляду 
закон буде знову прийнятий 
Палатою партій не менш як дво-
ма третинами від її конституцій-
ного складу, Президент України 
протягом десяти днів підписує 
такий закон.

Підписаний Президентом 
України закон невідкладно офі-
ційно опубліковується.

Закон набирає чинності через 
десять днів з дня його офіційного 
опублікування, якщо інше не 
передбачено самим законом, 
але не раніше дня, наступного 
за днем його офіційного опублі-
кування.

стаття 109
Державний бюджет України за-

тверджується законом на період 

лення закону приймається впро-
довж п’ятнадцяти днів наступної 
чергової сесії Палати громад 
або на скликаній для прийняття 
такого рішення позачерговій сесії 
Палати громад.

Якщо Палата громад протягом 
встановленого строку не прийме 
рішення, закон вважається схва-
леним Палатою громад.

Якщо Палата громад прийняла 
постанову про відхилення закону, 
Палата партій може повторно 
прийняти закон більшістю від за-
гального складу. Повторне схва-
лення закону Палатою громад у 
цьому випадку не вимагається.

стаття 108
Закон, схвалений Палатою 

громад або прийнятий по-
вторно Палатою партій, Голова 
Палати партій не пізніше наступ-
ного дня підписує і направляє 
Президентові України.

Президент України протягом 
п’ятнадцяти днів після отриман-
ня закону підписує його або 
застосовує щодо нього право 
вето, повертаючи закон зі своїми 
вмотивованими пропозиціями до 
Палати партій для нового розгляду.

Президент України вправі з 
власної ініціативи або на вимогу 
не менш як однієї третини депу-
татів Палати партій чи Палати гро-
мад, які не голосували відповідно 
за прийняття чи схвалення закону, 
звернутися до Конституційного 
Суду України щодо вирішення пи-
тання про відповідність Конституції 
України прийнятого, але ще не 
підписаного закону.

В ідкриття  Конституційним 
Судом України провадження зу-

із 1 січня по 31 грудня кожного 
року, а за особливих обставин – 
на інший період.

Виключно законом про Дер-
жавний бюджет України визна-
чаються видатки держави на 
загальносуспільні потреби, їх 
розмір і цільове спрямування.

Кабінет Міністрів України подає 
до Палати партій проект закону 
про Державний бюджет України 
на наступний рік та доповідь про 
хід виконання Державного бю-
джету України поточного року не 
пізніше 15 вересня кожного року.

Кабінет Міністрів України від-
повідно до закону подає звіт 
про виконання Державного бю-
джету України, який разом із 
висновком Рахункової пала-
ти про надходження коштів до 
Державного бюджету України 
та їх використання, розглядаєть-
ся на спільному засіданні палат 
Верховної Ради України, яким 
вирішується питання про його за-
твердження. Незатвердження звіту 
Кабінету Міністрів України про 
виконання Державного бюджету 
України має наслідком відставку 
Кабінету Міністрів України.

Парламентський контроль 
за надходженням коштів до 
Державного бюджету України 
та їх використанням здійснює 
Рахункова палата.

стаття 110
Грошовою одиницею України 

є гривня.
Забезпечення стабільності 

грошової одиниці є основною 
функцією центрального банку 
держави – Національного банку 
України.

Виключно законом 
про Дер жавний 
бюджет України 
визначаються 
видатки 
держави на 
загальносуспільні 
потреби, їх 
розмір і цільове 
спрямування.

Розгляд проекту 
закону у 

першому читанні 
Палатою партій 

здійснюється 
не раніше, ніж 
через п’ять днів 

після надання 
депутатам 

можливості 
ознайомитися 

із його змістом 
шляхом 

опублікування 
відповідного 

законопроекту 
на офіційному 

веб-сайті Палати 
партій.
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Рада Національного банку 
України розробляє основні за-
сади грошово-кредитної політики 
та здійснює контроль за її про-
веденням.

Правовий статус Ради Націо-
нального банку України визна-
чається законом.

стаття 111
Парламентський контроль 

за додержанням прав і свобод 
людини і громадянина здійснює 

стаття 115
Новообраний Президент 

України вступає на пост не пізні-
ше ніж через тридцять днів після 
офіційного оголошення резуль-
татів виборів, з моменту скла-
дення на урочистому спільному 
засіданні палат Верховної Ради 
України присяги Українському 
народу:

«Я, волею Українського на-
роду обраний Президентом 
України, урочисто присягаю на 
вірність Україні. Зобов’язуюсь 
усіма своїми справами боро-
нити суверенітет і незалежність 
України, дбати про благо Вітчизни 
і добробут Українського наро-
ду, обстоювати права і свобо-
ди громадян, додержуватися 
Конституції України та законів, 
виконувати свої обов’язки в інтер-
есах усіх співвітчизників, підноси-
ти авторитет України у світі».

Президент України, обраний 
на позачергових виборах, всту-
пає на пост та складає присягу 
у п’ятиденний строк після офі-
ційного оголошення результатів 
виборів.

стаття 116
Президент України не може 

мати іншого представницького 
мандата, обіймати посади осіб, 
уповноважених на виконання 
функцій держави або місцево-
го самоврядування, займатися 
іншою оплачуваною або підпри-
ємницькою діяльністю, входити 
до складу керівного органу, на-
глядової ради чи іншого органу 
управління підприємства або 
організації, що має на меті одер-
жання прибутку.

Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини.

Офіс Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав 
людини та його територіальні 
представництва у випадках та 
порядку, передбачених зако-
ном, здійснюють представництво 
інтересів громадянина в судах, 
ініціюють прийняття загальних та 
індивідуальних заходів щодо по-
передження порушень прав лю-
дини чи усунення вже виявлених 
порушень.

стаття 117
Президенту України гаранту-

ється недоторканність на час 
перебування на посаді.

Звання Президента України 
зберігається за ним довічно, якщо 
тільки Президент України не був 
усунений з поста в порядку ім-
пічменту.

Честь і гідність Президента 
України охороняються законом.

стаття 118
Президент України:
1) здійснює керівництво у сфе-

рах зовнішньополітичної діяльнос-
ті, оборони і безпеки держави;

2) приймає рішення про визна-
ння іноземних держав; укладає 
міжнародні договори України, 
уповноважує на укладення міжна-
родних договорів від імені України;

3) призначає та звільняє глав 
дипломатичних представництв 
України; приймає вірчі та від-
кличні грамоти дипломатичних 
представників інших держав;

4) є Верховним Головноко-
мандувачем Збройних Сил 
України; призначає на посади 
та звільняє з посад вище коман-
дування Збройних Сил України, 
інших військових формувань;

5) приймає рішення про вве-
дення воєнного чи надзвичайного 
стану в Україні або в окремих її 
місцевостях, про загальну або 
часткову мобілізацію, про ого-
лошення окремих місцевостей 
зонами надзвичайної екологічної 
ситуації – з наступним затвер-
дженням цих рішень на спіль-
ному засідання палат Верховної 
Ради України;

розділ V. ПрЕЗиДЕнт уКрАїни
стаття 112
Президент України – Глава дер-

жави. Президент України пред-
ставляє державу і забезпечує її 
правонаступництво.

Президент України є гаран-
том державного сувереніте-
ту, територіальної цілісності і 
безпеки держави, додержання 
Конституції України, прав і свобод 
людини і громадянина.

стаття 113
Президент України обирається 

громадянами України на основі 
загального, рівного і прямого ви-
борчого права шляхом таємного 
голосування строком на п’ять 
років.

Президентом України може 
бути обраний громадянин 
України, який на день виборів 
має право голосу, досяг тридця-
ти п’яти років, проживає в Україні 
протягом десяти останніх перед 
днем виборів років та володіє 
державною мовою.

Президентом України не може 

бути обраний громадянин, який 
має судимість за вчинення умис-
ного злочину, якщо ця судимість 
не погашена і не знята в уста-
новленому законом порядку, 
або який протягом останніх 
трьох років перед днем виборів 
притягувався до відповідальності 
за вчинення корупційного право-
порушення.

Одна й та сама особа не 
може бути Президентом України 
більше ніж два строки.

стаття 114
Чергові вибори Президента 

України проводяться у останню 
неділю травня п’ятого року повно-
важень Президента України.

Позачергові вибори Президента 
України проводяться протягом 
шістдесяти днів з дня достроко-
вого припинення повноважень 
Президента України.

Порядок проведення виборів 
Президента України встановлю-
ється законом.

Звання Президента 
України 
зберігається за 
ним довічно, якщо 
тільки Президент 
України не був 
усунений з 
поста в порядку 
імпічменту.

Президент 
України є 
гарантом 

державного 
суверенітету, 

територіальної 
цілісності 
і безпеки 
держави, 

додержання 
Конституції 

України, прав і 
свобод людини і 

громадянина.
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6) приймає рішення про 
надання військової допомоги 
іноземним державам, про на-
правлення підрозділів Збройних 
Сил України, інших військових 
формувань до іноземної дер-
жави чи про допуск підрозділів 
збройних сил іноземних держав 
на територію України – з наступ-
ним затвердженням відповідних 
рішень Палатою громад;

7) приймає рішення у разі 
збройної агресії проти України 
про використання Збройних 
Сил України та інших утворених 
відповідно до закону військових 
формувань;

8) призначає всеукраїнський 
референдум відповідно до ста-
тей 78, 79 Конституції України;

9) може прийняти рішення про 
дострокове припинення повно-
важень Палати Партій, Палати 
громад за наявності підстав та 
з дотриманням порядку, перед-
бачених цією Конституцією;

10) зупиняє дію актів Кабінету 
Міністрів України з питань зовніш-
ньополітичної діяльності, оборони і 
безпеки держави після консульта-
цій з Прем’єр-міністром України, 
з наданням вмотивованих пропо-
зицій до цих актів;

11) призначає на посаду та 
звільняє з посади Генерального 
прокурора України за поданням 
спеціальної комісії;

12) призначає на посаду та 
звільняє з посади Головного спе-
ціального прокурора України на 
підставі висновку кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії прокурорів 
за поданням спеціальної комісії;

13) призначає на посади та 
звільняє з посад за згодою Палати 

стаття 120
Рада національної безпеки 

України є координаційним орга-
ном з питань зовнішньополітичної 
діяльності, оборони і безпеки 
держави.

Рада національної безпеки 
України координує і контролює 
діяльність органів виконавчої вла-
ди у сферах зовнішньополітичної 
діяльності, оборони і безпеки 
держави.

Головою Ради національної 
безпеки України є Президент 
України.

До складу Ради національ-
ної безпеки України входять 
за посадою Прем’єр-міністр 
України, Міністр закордонних 
справ України, Міністр оборони 
України, Міністр внутрішніх справ 
України, Міністр юстиції України, 
Голова Служби безпеки України, 
Голова Служби зовнішньої розвід-
ки України, Голова Державного 
бюро розслідувань, а також 
інші посадові особи, визначені 
Президентом України.

У засіданнях Ради національної 
безпеки України можуть брати 
участь голови палат Верховної 
Ради України.

Рішення Ради національної 
безпеки України вводяться в дію 
указами Президента України.

Повноваження Ради національ-
ної безпеки України визначаються 
законом.

стаття 121
Президент України здійснює 

свої повноваження до вступу на 
пост новообраного Президента 
України.

громад Голову Служби безпеки 
України, Голову Служби зовніш-
ньої розвідки України;

14) приймає рішення про при-
йняття до громадянства України 
та про припинення громадянства 
України, про надання притулку в 
Україні;

15) присвоює вищі військові 
звання, вищі дипломатичні ранги, 
вищі ранги державних службов-
ців та інші вищі спеціальні звання 
і класні чини;

16) нагороджує державними 
нагородами;

17) здійснює помилування;
18) підписує закони та офіцій-

но їх опубліковує;
19) має право вето щодо за-

конів (крім законів, прийнятих на 
всеукраїнському референдумі) 
з наступним поверненням їх на 
новий розгляд до Палати партій;

20) утворює у межах коштів, 
передбачених у Державному 
бюджеті України, для здійснення 
своїх повноважень консульта-
тивні, дорадчі та інші допоміжні 
органи і служби.

Президент України здійснює 
інші повноваження, передбачені 
Конституцією України.

Президент України не може 
делегувати свої повноваження 
іншим органам державної влади 
чи посадовим особам.

Cтаття 119
Президент України в межах 

своїх повноважень, визначених 
Конституцією України, видає 
укази і розпорядження, які є 
обов’язковими до виконання на 
території України.

Повноваження Президента 
України припиняються достро-
ково в разі:

1) складення ним своїх повно-
важень;

2) неможливості здійснювати 
свої повноваження за станом 
здоров’я або з інших причин, які 
більш як на три місяці унемож-
ливлюють виконання ним своїх 
повноважень;

3) набрання законної сили 
рішенням Верховного Суду 
України, яким його визнано неді-
єздатним, безвісно відсутнім або 
оголошено померлим;

4) усунення з поста в порядку 
імпічменту;

5) смерті.

стаття 122
Президент України складає 

свої повноваження з моменту 
проголошення ним особисто 
відповідної заяви на засіданні 
Палати громад.

стаття 123
Рішення про дострокове припи-

нення повноважень Президента 
України у зв’язку з неможли-
вістю здійснення ним своїх по-
вноважень за станом здоров’я 
приймається Палатою громад 
більшістю від її конституційного 
складу.

Неможлив ість  зд ійснення 
Президентом України своїх по-
вноважень за станом здоров’я 
встановлюється Верховним 
Судом України за зверненням 
Палати партій і на підставі висно-
вку державної медичної комісії, 
створеної відповідно до закону.

Президент 
України не може 

делегувати свої 
повноваження 

іншим органам 
державної влади 

чи посадовим 
особам.
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Рішення про дострокове припи-
нення повноважень Президента 
України з інших причин, які більш 
як на три місяці унеможливлюють 
виконання ним своїх повнова-
жень приймаються на спільному 
засіданні палат Верховної Ради 
України не менш як двома тре-
тинами голосів від конституцій-
ного складу Верховної Ради 
України на підставі висновку 
Конституційного Суду України 
про наявність таких причин.

Рішення про дострокове при-
пинення повноважень Президента 
України у зв’язку з набранням за-
конної сили рішенням Верховного 
Суду України, яким його визнано 
недієздатним, безвісно відсут-
нім або оголошено померлим 
приймається Палатою громад 
більшістю від її конституційного 
складу.

стаття 124
Президент України може бути 

усунений з поста в порядку ім-
пічменту у разі вчинення ним 
умисного злочину.

Розгляд питання про усунення 
Президента України з поста в 
порядку імпічменту ініціюється 
більшістю від конституційного 
складу Палати партій.

Для проведення розслідування 
Палата партій створює спеці-
альну тимчасову слідчу комісію, 
склад і порядок діяльності якої 
встановлюються законом.

Висновки і пропозиції спеціаль-
ної тимчасової слідчої комісії роз-
глядаються на засіданні Палати 
партій не пізніш як у двомісячний 
строк з дня створення спеціальної 
тимчасової слідчої комісії.

розділ VI. КАБІнЕт мІнІстрІв уКрАїниЗа наявності підстав Палата 
партій не менш як двома трети-
нами від конституційного складу 
приймає рішення про звинува-
чення Президента України.

Р і ш е н н я  п р о  у с у н е н н я 
Президента України з поста в 
порядку імпічменту приймаєть-
ся Палатою громад у місячний 
строк з дня прийняття рішення 
про звинувачення Президента 
України за наявності висновку 
Конституційного Суду України 
щодо додержання встановленої 
цією статтею процедури розслі-
дування і розгляду справи про усу-
нення Президента України з поста 
в порядку імпічменту та рішення 
Верховного Суду України про те, 
що діяння, в яких звинувачується 
Президент України містять склад 
умисного злочину.

Рішення про усунення Пре-
зидента України з поста в по-
рядку імпічменту приймається 
Палатою громад не менш як 
двома третинами від її конститу-
ційного складу.

стаття 125
У разі дострокового припи-

нення повноважень Президента 
України відповідно до статей 
121 – 124 Конституції України на 
період до вступу на пост ново-
обраного Президента України ви-
конання повноважень Президента 
України, крім передбачених пунк-
тами 2, 3, 9-13, 16, 17, 20 частини 
першої статті 118 та розділом Х 
Конституції України, покладається 
на Голову Палати громад.

кість депутатських мандатів, впро-
довж десяти днів з дня складення 
повноважень Кабінету Міністрів 
України або його відставки, ви-
значає кандидата на посаду 
Прем’єр-міністра України.

Кандидат на посаду Прем’єр-
міністра України протягом два-
дцяти днів вносить на розгляд 
Палати партій пропозицію щодо 
персонального складу Кабінету 
Міністрів України та Програму 
діяльності Кабінету Міністрів 
України із зазначенням посад 
членів Кабінету Міністрів України, 
відповідальних за виконання її 
конкретних частин.

Палата партій протягом десяти 
днів з дня отримання пропозиції 
щодо персонального складу 
Кабінету Міністрів України та 
Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України розглядає пи-
тання про затвердження пер-
сонального складу Кабінету 
Міністрів України та Програми 
діяльності Кабінету Міністрів 
України.

Якщо у встановлений строк 
Палата партій не затвердила 
персональний склад Кабінету 
Міністрів України і Програму діяль-
ності Кабінету Міністрів України, 
політична партія, яка за підсум-
ками виборів до Палати партій 
отримала другу за чисельністю 
кількість депутатських мандатів, 
протягом п’яти днів визначає 
кандидата на пост Прем’єр-
міністра України, який у порядку 
та строки, передбачені частиною 
другою цієї статті Конституції, 

стаття 126
Кабінет Міністрів України – Уряд 

України є вищим органом у сис-
темі органів виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України забез-
печує та є відповідальним за здій-
снення внутрішньої і зовнішньої 
політики держави на виконання 
Конституції України та законів, 
указів Президента України та 
постанов, прийнятих палатами 
Верховної Ради України або 
спільним засіданням палат пар-
ламенту України.

стаття 127
До складу Кабінету Міністрів 

України входять Прем’єр-міністр 
України, Віце-прем’єр-міністри 
України, міністри.

Прем’єр-міністр України ке-
рує роботою Кабінету Міністрів 
України, спрямовує її на виконан-
ня Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України, затвердженої 
Палатою партій, підписує акти 
Кабінету Міністрів України.

Міністр здійснює виконання 
Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України та є відповідаль-
ним за реалізацію її конкретної 
частини, забезпечуючи форму-
вання та реалізацію державної 
політики у відповідній сфері.

стаття 128
Для формування персональ-

ного складу Кабінету Міністрів 
України політична партія, яка за 
результатами виборів до Палати 
партій отримала найбільшу кіль-

За наявності 
підстав Палата 

партій не 
менш як двома 

третинами від 
конституційного 

складу приймає 
рішення про 
звинувачення 

Президента 
України.
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вносить пропозицію про персо-
нальний склад Кабінету Міністрів 
України та Програму діяльності 
Кабінету Міністрів України.

У разі якщо Палата партій про-
тягом десяти днів з дня отримання 
пропозиції щодо персонального 
складу Кабінету Міністрів України 
та Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України, не прийняла 
рішення про їх затвердження, 
Президент України протягом п’яти 
днів визначає кандидата на поса-
ду Прем’єр-міністра України та 
доручає йому впродовж двадця-
ти днів внести до Палати партій 
пропозицію щодо персональ-
ного складу Кабінету Міністрів 
України та Програму діяльності 
Кабінету Міністрів України.

У разі якщо Палата партій про-
тягом десяти днів з дня отримання 
пропозиції щодо персонального 
складу Кабінету Міністрів України 
та Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України, не прийняла 
рішення про їх затвердження, 
Президент України вирішує пи-
тання про дострокове припинен-
ня повноважень Палати партій.

стаття 129
Кабінет Міністрів України скла-

дає повноваження перед ново-
обраною Палатою партій на її 
першому засіданні.

Прийняття Палатою партій рі-
шення про недовіру Кабінету 
Міністрів України має наслід-
ком відставку Кабінету Міністрів 
України.

Прем’єр-міністр України має 
право подати заяву про відстав-
ку, яка розглядається Палатою 
партій.

органів виконавчої влади, діючи 
в межах коштів, передбачених 
на утримання органів виконавчої 
влади, а також спрямовує і коор-
динує діяльність цих органів;

2) призначає на посади та 
звільняє з посад за поданням 
Прем’єр-міністра України ке-
рівників центральних органів ви-
конавчої влади, які не є членами 
Кабінету Міністрів України;

3) скасовує акти міністерств, 
інших центральних та територі-
альних органів виконавчої влади 
відповідно до закону;

4) призначає та звільняє поло-
вину складу Ради Національного 
банку України;

5) призначає на посади та 
звільняє з посад половину скла-
ду Національної ради України з 
питань телебачення і радіомов-
лення;

6) вживає заходів щодо забез-
печення прав і свобод людини і 
громадянина;

7) забезпечує проведення фі-
нансової, цінової, інвестиційної 
та податкової політики; політики 
у сферах праці й зайнятості на-
селення, соціального захисту, 
освіти, науки і культури, охорони 
природи, екологічної безпеки і 
природокористування;

8) розробляє і здійснює за-
гальнодержавні програми еко-
номічного, науково-технічного, 
соціального, національно-куль-
турного розвитку України, охоро-
ни довкілля;

9) забезпечує рівні умови 
розвитку всіх форм власності; 
здійснює управління об’єктами 
державної власності відповідно 
до закону;

Прийняття Палатою партій рі-
шення про відставку Прем’єр-
міністра України має наслідком 
відставку всього складу Кабінету 
Міністрів України.

Віце-прем’єр-міністри України, 
міністри мають право заяви-
ти Прем’єр-міністру України 
про свою відставку. Заява про 
відставку разом із пропозиці-
єю Прем’єр-міністра України 
щодо призначення нового члена 
Кабінету Міністрів України роз-
глядається Палатою партій.

Кабінет Міністрів України у разі 
складення повноважень чи від-
ставки продовжує здійснювати 
свої повноваження до прийняття 
Палатою партій рішення про за-
твердження нового персональ-
ного складу Кабінету Міністрів 
України та програми його ді-
яльності.

стаття 130
Прем’єр-міністр України, 

Віце-прем’єр-міністри України, 
міністри не можуть обіймати 
посади осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, 
займатися іншою оплачуваною 
або підприємницькою діяльністю, 
входити до складу керівного ор-
гану, наглядової ради чи іншого 
органу управління, що має на 
меті одержання прибутку.

стаття 131
Кабінет Міністрів України:
1) утворює, реорганізовує та 

ліквідовує відповідно до закону мі-
ністерства, інші центральні та те-
риторіальні органи центральних 

10) розробляє проект закону 
про Державний бюджет України 
і забезпечує виконання затвер-
дженого Верховною Радою 
України Державного бюджету 
України, подає Верховній Раді 
України звіт про його виконання;

11) здійснює заходи щодо за-
безпечення обороноздатності і 
національної безпеки України, 
громадського порядку, боротьби 
зі злочинністю;

15) організовує і забезпечує 
здійснення зовнішньоекономіч-
ної діяльності України, митної 
справи;

16) здійснює інші повноважен-
ня, визначені Конституцією та 
законами України.

стаття 132

Кабінет Міністрів України при-
ймає рішення на засіданнях біль-
шістю від персонального складу 
шляхом голосування.

Кабінет Міністрів України в 
межах повноважень видає по-
станови і розпорядження, які є 
обов’язковими до виконання.

Нормативно-правові акти мі-
ністерств, інших центральних ор-
ганів виконавчої влади підлягають 
державній реєстрації в порядку, 
встановленому законом.

стаття 133

Організація, повноваження і по-
рядок діяльності Кабінету Міністрів 
України, міністерств, інших ор-
ганів виконавчої влади визнача-
ються Конституцією України та 
законами.

Прийняття 
Палатою 

партій рішення 
про недовіру 

Кабінету 
Міністрів України 

має наслідком 
відставку 
Кабінету 
Міністрів 
України.
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стаття 134.

Для реалізації функцій ви-
к о н а в ч о ї  в л а д и  в  а д м і н і -
с т р а т и в н о - т е р и т о р і а л ь н и х 
одиницях, передбачених за-
коном, діють представництва 
Кабінету Міністрів України, ке-
рівники яких призначаються та 
звільняються з посади Кабінетом 
Міністрів України за поданням 
Прем’єр-міністра України, попе-
редньо погодженим із місцевою 
радою відповідної адміністра-
тивно-територіальної одиниці, 
на територію якої поширюється 
компетенції такого представни-
цтва Кабінету Міністрів України.

Представництво Кабінету 
Міністрів України:

України, який призначається 
на посаду та звільняється з по-
сади Президентом України на 
підставі подання спеціальної 
комісії, яка складається з Голови 
Конституційного Суду України, 
Голови Верховного Суду України, 
Голови Вищої ради юстиції, най-
старшого за віком представника 
громадської правозахисної орга-
нізації – члена Вищої ради юстиції, 
Голови Ради прокурорів України, 
Голови Ради суддів України, 
Голови Ради адвокатів України, 
Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини, найстар-
шого за віком дійсного члена 
(академіка) Національної акаде-
мії правових наук України.

Строк повноважень Гене-
рального прокурора України – 
сім років.

Одна й та сама особа не 
може бути Генеральним про-
курором України більш як два 
строки.

Повноваження Генерального 
прокурора України припиняють-
ся у разі:

1) закінчення строку, на який 
його призначено;

2) досягнення шістдесяти п’яти 
років;

3) набрання законної сили об-
винувальним вироком суду, яким 
його визнано винним у вчиненні 
умисного злочину;

4) набрання законної сили 
судовим рішенням про визна-
ння його безвісно відсутнім або 
оголошення померлим;

5) смерті.
Генеральний прокурор України 

звільняється з посади у разі:
1) неможливості виконувати 

свої повноваження за станом 
здоров’я;

2) порушення вимог щодо не-
сумісності;

3) притягнення до дисциплінар-
ної відповідальності за вчинення 
передбаченого законом дис-
циплінарного правопорушення 
несумісного з подальшим пере-
буванням на посаді;

4) подання заяви про відставку 
або про звільнення з посади за 
власним бажанням;

5) припинення громадянства, 
набуття громадянства іншої дер-
жави чи виїзд на постійне місце 
проживання за межі України.

стаття 138
Призначення на посаду проку-

рора та переведення прокурора 
до органу прокуратури вищого 
рівня здійснюється на конкурсній 
основі в порядку, передбачено-
му законом.

Призначення на посаду проку-
рора, звільнення з посади проку-
рора, притягнення прокурора до 
дисциплінарної відповідальності, 
переведення прокурора до ор-
гану прокуратури вищого рівня 
здійснюються в порядку, перед-
баченому законом, кваліфіка-
ційно-дисциплінарною комісією 
прокурорів, не менше половини 
складу якої становлять прокуро-
ри, обрані прокурорами.

стаття 139
Для вирішення питань вну-

трішньої діяльності органів про-
куратури діє прокурорське 
самоврядування.

1) забезпечує дотримання орга-
нами місцевого самоврядування 
Конституції і законів України;

2) контролює виконання орга-
нами місцевого самоврядування 
окремих повноважень органів 
місцевого самоврядування, які 
були делеговані їм за їх згодою;

3) координує діяльність тери-
торіальних органів центральних 
органів виконавчої влади і контр-
олює виконання ними Конституції 
України, законів України, а та-
кож актів Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України та інших цен-
тральних органів виконавчої влади.

Правовий статус представни-
цтва Кабінету Міністрів України 
визначається законом.

розділ VІІ. ПрОКурАтурА

стаття 135
Прокуратура України стано-

вить єдину систему, яка склада-
ється з Генеральної прокуратури 
України, регіональних та місце-
вих прокуратур.

В Україні діє спеціальна про-
куратура, процесуальна ді-
яльність якої є самостійною та 
незалежною від інших органів 
прокуратури.

стаття 136
На прокуратуру України по-

кладаються функції:
1) підтримання державного об-

винувачення в суді;
2) представництво інтересів 

держави в суді в кримінальному 
судочинстві у випадках, визначе-
них законом;

3) нагляд за додержанням за-
конів органами, які проводять 
оперативно-розшукову діяльність, 
та процесуальне керівництво 
досудовим розслідуванням кри-
мінальних правопорушень;

4) нагляд за додержанням 
законів при виконанні судових 
рішень у кримінальних справах, 
а також при застосуванні інших 
заходів примусового характеру, 
пов’язаних з обмеженням осо-
бистої свободи громадян.

На прокуратуру України не мо-
жуть покладатися функції не пе-
редбачені цією Конституцією. 

стаття 137
Прокуратуру України очо-

лює Генеральний прокурор 

Призначення на 
посаду прокурора 
та переведення 
прокурора 
до органу 
прокуратури 
вищого рівня 
здійснюється 
на конкурсній 
основі в порядку, 
передбаченому 
законом.
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стаття 140
На спеціальну прокуратуру 

покладаються функції, передба-
чені статтею 136 цієї Конституції, в 
частині, що стосується діяльності 
Державного бюро розслідувань 
України, які реалізуються у ви-
падках та порядку, встановлених 
законом.

Спеціальна прокуратура очо-
люється Головним спеціальним 
прокурором України, що при-
значається на посаду та звіль-
няється з посади Президентом 
України на підставі висновку 
кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії прокурорів за поданням 
спеціальної комісії, передбаче-
ної частиною першою статті 137 
цієї Конституції.

Строк повноважень Головного 
спеціального прокурора України – 
п’ять років.

Одна й та сама особа не 
може бути Головним спеціаль-

У системі судів загальної 
юрисдикції діють Верховний Суд 
України, апеляційні та місцеві 
суди.

Утворення, реорганізація чи лік-
відація судів загальної юрисдикції, 
а також визначення їх мережі 
здійснюється законом, проект 
якого вноситься Президентом 
України на підставі та відповідно 
до подання Державної судової 
адміністрації України.

Найвищим судовим органом у 
системі судів загальної юрисдик-
ції та судом касаційної інстанції 
є Верховний Суд України, який 
у встановленому законом по-
рядку забезпечує однакове за-
стосування норм законодавства 
України всіма судами загальної 
юрисдикції, а також здійснює 
інші повноваження, передба-
чені Конституцією та законами 
України.

Верховний Суд України за-
безпечує апеляційний перегляд 
судових рішень, ухвалених апе-
ляційним судом як судом першої 
інстанції.

Апеляційний суд забезпечує 
апеляційний перегляд судових 
рішень, ухвалених місцевим 
судом. Апеляційний суд може 
розглядати справи як суд першої 
інстанції лише у випадках, перед-
бачених законом.

Місцевий суд як суд першої 
інстанції здійснює розгляд всіх 
категорій справ, які належать до 
юрисдикції судів.

Суд загальної юрисдикції не 
може виконувати функції різних 
інстанцій щодо розгляду однієї і 
тієї ж справи.

У судах загальної юрисдикції 

ним прокурором України більш 
як два строки.

Повноваження Головного спе-
ціального прокурора України 
припиняються та він звільняється 
з посади з підстав, передбаче-
них відповідно частинами чет-
вертою та п’ятою статті 137 цієї 
Конституції.

Структура спеціальної проку-
ратури, особливості призначення 
на посаду спеціальних прокуро-
рів, діяльності спеціальних про-
курорів, порядку притягнення до 
дисциплінарної відповідальності 
та звільнення з посади спеці-
альних прокурорів, а також інші 
особливості їх статусу встанов-
люються законом.

стаття 141
Організація і порядок діяльності 

органів прокуратури України ви-
значаються законом.

у порядку, передбаченому за-
коном, запроваджується спе-
ціалізація суддів щодо розгляду 
окремих категорій справ.

Створення надзвичайних та 
особливих судів не допускається.

Україна може визнати юрис-
дикцію Міжнародного кри-
мінального суду на умовах, 
п е р е д б а ч е н и х  Р и м с ь к и м 
Статутом Міжнародного кримі-
нального суду від 17 липня 1998 
року.

стаття 144
Незалежність і недоторканність 

суддів гарантуються Конституцією 
і законами України.

Вплив на суддів у будь-який спо-
сіб забороняється і за такі дії винні 
особи притягуються до юридичної 
відповідальності, передбаченої 
законом. Ніхто не вправі вима-
гати від судді звіту по конкретній 
справі.

Суддя за дії чи бездіяльність, 
пов’язані із здійсненням право-
суддя, не може бути без згоди 
Вищої ради юстиції затриманий 
чи заарештований до винесення 
обвинувального вироку судом. 
Підстави та порядок надання чи 
відмови у наданні Вищою радою 
юстиції згоди на затримання чи 
арешт судді визначаються за-
коном.

Судді обіймають посади безстро-
ково, крім суддів Конституційного 
Суду України.

Суддя звільняється з посади ор-
ганом, що його призначив, у разі:

1) подання суддею заяви про 
відставку або про звільнення з 
посади за власним бажанням;

розділ VIII. ПрАвОсуДДЯ
стаття 142
Правосуддя в Україні здій-

снюється виключно судами. 
Делегування функцій судів, 
а також привласнення цих 
функцій іншими органами чи 
посадовими особами не до-
пускаються.

Юрисдикція судів поширюється 
на всі правовідносини, що вини-
кають у державі.

Судочинство здійснюється 
Конституційним Судом України 
та судами загальної юрисдикції.

Народ безпосередньо бере 
участь у здійсненні правосуддя 
через народних засідателів і 

присяжних у випадках, перед-
бачених законом.

Судові рішення ухвалюють-
ся судами іменем України і є 
обов’язковими до виконання на всій 
території України. Судове рішення 
може бути скасоване або змінене 
лише судом у порядку та на підста-
вах, передбачених законом.

стаття 143
Система судів загальної юрис-

дикції в Україні будується за 
принципами територіальності та 
інстанційності.

Розумність 
строків, а також 
закріплення у 
законі заходів, 
які у випадку 
порушення 
цих строків 
забезпечують 
прискорення 
здійснення 
судочинства 
або виплату 
компенсації;

Судові рішення 
ухвалюються 

судами іменем 
України і є 

обов’язковими 
до виконання 

на всій території 
України. Судове 

рішення може 
бути скасоване 

або змінене 
лише судом 
у порядку та 

на підставах, 
передбачених 

законом.



Політичні трансформаціїРозділ 5

Доповіді та дослідження, 2016.  Частина 1

Інститут стратегічних досліджень “Нова Україна”

183182

2) неможливості виконувати 
свої повноваження за станом 
здоров’я;

3) порушення суддею вимог 
щодо несумісності;

4) притягнення його до дис-
циплінарної відповідальності за 
вчинення передбаченого законом 
дисциплінарного правопорушен-
ня, несумісного з подальшим 
перебуванням судді на посаді;

5) набрання законної сили об-
винувальним вироком суду, яким 
його визнано винним у вчиненні 
умисного злочину;

6) припинення його громадян-
ства, набуття громадянства іншої 
держави або виїзду на постійне 
проживання за межі України;

7) ненадання суддею згоди 
на переведення до іншого суду 
в разі ліквідації чи реорганізації 
суду загальної юрисдикції, в яко-
му він займає посаду.

Повноваження судді припиня-
ються у разі:

1) смерті судді;
2) досягнення суддею шістде-

сяти п’яти років;
3) набрання законної сили рі-

шенням суду про визнання його 
безвісно відсутнім або оголошен-
ня померлим;

4) набрання законної сили рі-
шенням суду про визнання його 
недієздатним.

Повноваження судді Конс-
титуційного Суду України при-
пиняються також у разі закінчення 
строку, на який його призначено, 
але не раніше дня набуття повно-
важень судді Конституційного 
Суду України особою, яка при-
значена замість нього.

суду загальної юрисдикції здій-
снюється Вищою радою юстиції. 
Переведення судді до іншого 
суду здійснюється лише за його 
згодою, у тому числі й у випадках 
ліквідації чи реорганізації суду 
загальної юрисдикції, в якому він 
займає посаду. Переведення 
судді до суду вищої інстанції 
здійснюється лише на конкурсній 
основі в порядку, визначеному 
законом.

Голова Верховного Суду 
України обирається на посаду та 
звільняється з посади шляхом та-
ємного голосування Пленумом 
Верховного Суду України в по-
рядку, встановленому законом.

стаття 147
Судді при здійсненні право-

суддя незалежні і підкоряються 
лише закону.

Судочинство провадиться суд-
дею одноособово, колегією суд-
дів чи судом присяжних.

Основними засадами судо-
чинства є:

1) законність;
2) рівність усіх учасників судо-

вого процесу перед законом і 
судом;

3) забезпечення доведеності вини;
4) змагальність сторін та сво-

бода в наданні ними суду своїх 
доказів і у доведенні перед судом 
їх переконливості;

5) підтримання державного об-
винувачення в суді прокурором;

6) забезпечення обвинувачено-
му права на захист;

7) гласність судового процесу 
та його повне фіксування техніч-
ними засобами;

Держава забезпечує особисту 
безпеку суддів та їхніх сімей.

стаття 145
Правосуддя здійснюють про-

фесійні судді та, у визначених 
законом випадках, народні за-
сідателі і присяжні.

Професійні судді не можуть 
належати до політичних партій 
та профспілок, брати участь у 
будь-якій політичній діяльності, 
мати представницький мандат, 
обіймати будь-які інші оплачувані 
посади, виконувати іншу опла-
чувану роботу, крім наукової, 
викладацької та творчої.

На посаду судді може бути 
призначений Вищою радою 
юстиції громадянин України, не 
молодший тридцяти років, який 
має вищу юридичну освіту і стаж 
роботи у галузі права не менш як 
п’ять років, проживає в Україні не 
менш як десять років та володіє 
державною мовою.

Добір кандидатів на посаду 
судді здійснюється Вищою радою 
юстиції на конкурсній основі в по-
рядку, встановленому законом.

Додаткові вимоги до окремих 
категорій суддів щодо стажу, віку 
та їх професійного рівня встанов-
люються законом.

Захист професійних інтересів 
суддів здійснюється в порядку, 
встановленому законом.

стаття 146
Призначення на посаду судді 

суду загальної юрисдикції здій-
снюється безстроково Вищою 
радою юстиції.

Переведення судді до іншого 

8) забезпечення апеляційного 
та касаційного оскарження 
рішення суду, крім випадків, 
встановлених законом, у яких 
касаційне оскарження рішення 
суду не допускається;

9) обов’язковість рішень суду;
10) розумність строків, а також 

закріплення у законі заходів, які у 
випадку порушення цих строків 
забезпечують прискорення здій-
снення судочинства або виплату 
компенсації;

11) автоматизований розподіл 
справ між суддями;

Законом можуть бути визначені 
також інші засади судочинства.

Держава сприяє спрощенню 
порядку здійснення судочинства 
та його уніфікації, крім перед-
бачених законом випадків, обу-
мовлених специфікою окремих 
категорій справ.

За неповагу до суду і судді 
винні особи притягаються до 
юридичної відповідальності, пе-
редбаченої законом.

стаття 148
Держава забезпечує фінан-

сування та належні умови для 
функціонування судів і діяльності 
суддів. У Державному бюджеті 
України видатки на утримання 
судів визначаються окремо для 
кожного суду.

Для забезпечення врахування 
потреб судів Державна судо-
ва адміністрація України бере 
участь у розробці проекту закону 
про Державний бюджет України. 
Державна судова адміністрація 
України при здійсненні своїх 
повноважень підконтрольна і під-

Розумність 
строків, а також 
закріплення у 
законі заходів, 
які у випадку 
порушення 
цих строків 
забезпечують 
прискорення 
здійснення 
судочинства 
або виплату 
компенсації;
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звітна з’їзду суддів України, який 
призначає на посаду і звільняє з 
посади голову цього органу.

Для вирішення питань внутріш-
ньої діяльності судів діє суддівське 
самоврядування.

Найвищим органом суддів-
ського самоврядування є з’їзд 
суддів України, скликання якого 
проводиться у встановленому 
законом порядку на засадах від-
критого та самостійного обрання 
суддями кожного суду загальної 
юрисдикції своїх представників 
для участі в його роботі.

Збори суддів суду загальної 
юрисдикції вирішують питання 
призначення на посаду та звіль-
нення з посади голови відповід-
ного суду та його заступників. 
Порядок та підстави реалізації 
зборами суддів цих повноважень 
визначаються законом.

стаття 149
В Україні діє Вища рада юстиції, 

до відання якої належить:
1) здійснення конкурсного до-

бору кандидатів на посаду судді 
та призначення суддів на посади;

2) переведення суддів;
3) здійснення дисциплінарного 

провадження стосовно суддів;
4) прийняття рішення стосовно 

порушення суддею вимог не-
сумісності;

5) надання згоди на затримання 
чи арешт судді за протиправні 
дії чи бездіяльність, пов’язані із 
здійсненням правосуддя;

6) звільнення суддів з посад.
Рішення Вищої ради юстиції з 

питань, передбачених пунктами 
2-6 частини першої цієї статті 

приймаються шляхом таємного 
голосування.

Вища рада юстиції складаєть-
ся з п’ятнадцяти членів. З’їзд суддів 
України обирає до Вищої ради 
юстиції вісім членів, забезпечуючи 
при цьому представництво суддів 
судів загальної юрисдикції різних 
інстанцій. З’їзд представників 
юридичних вищих навчальних за-
кладів, юридичних наукових уста-
нов і правозахисних громадських 
організацій обирає до Вищої 
ради юстиції сім членів, три з яких 
є представниками правозахис-
них громадських організацій.

Члени Вищої ради юстиції оби-
раються строком на п’ять років. 
Особа не може бути обрана до 
складу Вищої ради юстиції більш 
ніж два рази. Обрання особи 
до складу Вищої ради юстиції 
здійснюється шляхом таємного 
голосування.

Вимоги до особи, яка може 
бути обрана членом Вищої ради 
юстиції, встановлюються зако-
ном.

Члени Вищої ради юстиції здій-
снюють свої повноваження на 
постійній основі і не можуть обі-
ймати будь-які інші оплачувані 
посади, займатися будь-якою 
діяльністю, яка має на меті отри-
мання прибутку (крім наукової, 
викладацької та творчої діяльнос-
ті), а також займатися іншою ді-
яльністю, яка визначена законом 
як несумісна з посадою члена 
Вищої ради юстиції.

За членами Вищої ради юс-
тиції, обраними з’їздом суддів 
України, на час здійснення повно-
важень зберігається статус судді 
та місце роботи, однак вони не 
вправі здійснювати правосуддя.

розділ IX. АДмІнІстрАтивнО-тЕритОрІАлЬниЙ устрІЙ 
уКрАїни

Органам 
самоврядування 

необхідно почати 
здійснювати 

принципово нові 
види діяльності.

стаття 150. 
Адміністративно-територі-

альний устрій України ґрунтується 
на засадах єдності та цілісності 
державної території, децентра-
лізації у здійсненні влади, еконо-
мічної самостійності і стійкого 
розвитку адміністративно-терито-
ріальних одиниць, з урахуванням 
їх історичних, економічних, еколо-
гічних, географічних і демогра-
фічних особливостей, етнічних і 
культурних традицій.

стаття 151. 
Систему адміністративно-те-

риторіального устрою України 
складають:

1) регіони, в тому числі регіони, 

які відповідно до цієї Конституції 
мають автономний статус;

2) райони;
3) громади
Громадою є утворена у по-

рядку, передбаченому законом, 
адміністративно-територіальна 
одиниця, яка включає один чи 
декілька населених пунктів (село, 
селище, місто), а також прилеглі 
до них території.

Порядок утворення, ліквідації, 
встановлення і зміни меж, на-
йменування і перейменування 
адміністративно-територіальних 
одиниць і населених пунктів ви-
значаються Конституцією України 
і законом.

розділ XI. мІсЦЕвЕ сАмОврЯДувАннЯ
стаття 155
Місцеве самоврядування є 

правом і спроможністю жителів 
громади самостійно вирішувати 
питання місцевого значення, ді-
ючи при цьому з дотриманням 
Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування 
здійснюється жителями грома-
ди в порядку, встановленому 
законом, як безпосередньо, 
шляхом проведення місцевих 
виборів, місцевого референ-
думу та інших форм безпосе-
редньої демократії, так і через 
органи місцевого самовряду-
вання.

Органами місцевого само-
врядування громади є голова 

громади, рада громади і вико-
навчий комітет цієї ради.

Органами, місцевого само-
врядування, що представляють 
спільні інтереси громад є район-
ні ради і регіональні збори та їх 
виконавчі комітети.

Питання управління районами 
у містах, а також створення, 
реорганізації і ліквідації районів 
у містах відноситься до компе-
тенції ради відповідної громади, 
до складу якої входить таке місто.

Особливості організації міс-
цевого самоврядування у містах 
Києві та Севастополі визначають-
ся окремими законами України.

Місцеве 
самоврядування 
є правом і 
спроможністю 
жителів громади 
самостійно 
вирішувати 
питання місцевого 
значення, діючи 
при цьому з 
дотриманням 
Конституції і законів 
України.
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Ради громад можуть з ініціативи 
жителів громади створювати ор-
гани самоорганізації населення 
і наділяти їх частиною компетенції 
своїх виконавчих комітетів, а та-
кож фінансами і майном.

стаття 156
До складу ради громади вхо-

дять депутати, які обираються 
жителями громади на основі 
загального, рівного, прямого ви-
борчого права шляхом таємного 
голосування строком на чотири 
роки.

Строк повноважень місцевих 
рад (ради громади, районної 
ради, регіональних зборів), де-
путати яких обрані на чергових 
виборах становить чотири роки. 
Припинення повноважень міс-
цевих рад має наслідком при-
пинення повноважень депутатів 
відповідної ради.

Жителі громади на основі 
загального, рівного, прямого ви-
борчого права обирають шляхом 
таємного голосування голову 
громади, який очолює її виконав-
чий комітет.

Строк повноважень голови 
громади, обраного на чергових 
виборах становить чотири роки.

Депутатом ради громади, го-
ловою громади може бути обра-
ний громадянин України, який є 
жителем відповідної громади не 
менше одного року, має право 
голосу і досяг на день виборів 
двадцяти п’яти років.

До складу районної ради вхо-
дять депутати, які обираються 
від кожної громади району її 
жителями на основі загально-
го, рівного і прямого виборчого 

за вчинення корупційного право-
порушення.

Голова районної ради, голова 
регіональних зборів обираються 
відповідною радою та очолюють 
її виконавчий комітет.

Виконавчий комітет місцевої 
ради обирається відповідною 
місцевою радою, підконтрольний 
і підзвітний такій раді.

Чергові вибори голови грома-
ди, депутатів рад громад, депу-
татів районних рад проводяться 
в останню неділю жовтня четвер-
того року повноважень відповід-
ного голови чи ради, обраних на 
чергових виборах.

Чергові вибори депутатів ре-
гіональних зборів проводяться 
районними радами протягом 
п’ятнадцяти днів з дня відкриття 
першого засідання районної 
ради, обраної на чергових ви-
борах.

Позачергові вибори місцевих 
рад, а також голів громад про-
водяться у період шістдесяти днів 
з дня достроково припинення їх 
повноважень.

Статус голів громад, депутатів 
місцевих рад, їх повноваження, 
а також інші питання організації, 
діяльності та відповідальності ор-
ганів місцевого самоврядування 
визначаються законом.

стаття 157
Жителі громади безпосеред-

ньо або через органи місцевого 
самоврядування громади від-
повідно до закону затверджу-
ють статут громади, управляють 
майном, що є в комунальній 
власності; затверджують програ-
ми соціально-економічного та 

права шляхом таємного голо-
сування строком на чотири роки. 
Кількість депутатів, які обираються 
від кожної громади до районної 
ради визначається Центральною 
виборчою комісією, виходячи із 
кількості жителів відповідної гро-
мади.

До складу регіональних зборів 
входять депутати, які обираються 
кожною районною радою біль-
шістю від її загального складу. 
Кількість депутатів, які обираються 
кожною з районних радо до ре-
гіональних зборів визначається 
Центральною виборчою комісі-
єю, виходячи із кількості жителів 
відповідного району.

Районна рада вправі відкли-
кати обраного нею депутата 
регіональних зборів з підстав і в 
порядку, встановлених законом, 
за умови, що районна рада од-
ночасно обирає іншого депутата 
регіональних зборів замість осо-
би, яка відкликається;

Депутатом районної ради, 
регіональних зборів може бути 
обраний громадяни України, 
який має право голосу і досяг на 
день виборів двадцяти п’яти років. 
Депутат районної ради також 
має проживати на території гро-
мади від якої він обирається до 
складу районної ради не менше 
трьох років.

Не може бути обраний голо-
вою громади, депутатом місце-
вої ради громадянин України, 
який має судимість за вчинення 
умисного злочину, якщо ця су-
димість не погашена і не знята у 
встановленому законом поряд-
ку, або який протягом останніх 
трьох років перед днем виборів 
притягувався до відповідальності 

культурного розвитку і контролю-
ють їх виконання; затверджують 
місцеві бюджети і контролюють 
їх виконання; встановлюють міс-
цеві податки, збори, обов’язкові 
платежі; забезпечують прове-
дення місцевих референду-
мів та реалізацію їх результатів; 
утворюють, реорганізовують та 
ліквідовують комунальні підпри-
ємства, організації та установи, 
а також здійснюють контроль за 
їх діяльністю; вирішують у межах 
закону інші питання місцевого 
значення, які не вилучені із сфери 
їх компетенції і вирішення яких не 
покладено на орган місцевого 
самоврядування вищого рівня.

Жителі громад безпосередньо 
або через органи місцевого са-
моврядування для ефективного 
вирішення питань місцевого зна-
чення можуть приймати у межах 
своєї компетенції спільні рішення.

Жителі громади вправі у по-
рядку, встановленому законом, 
ініціювати прийняття, зміну чи 
скасування нормативно-право-
вих актів органів місцевого само-
врядування, а також ініціювати 
розгляд інших питань, які нале-
жать до компетенції відповідного 
органу місцевого самовряду-
вання. Відповідні ініціативи жителів 
громади підлягають розгляду у 
першочерговому порядку.

стаття 158
Районні ради, регіональні збо-

ри затверджують відповідно ра-
йонний, регіональний бюджет, 
районні, регіональні програми 
соціально-економічного та куль-
турного розвитку, раціонального 
природокористування, охорони 
довкілля та контролює їх вико-

Депутатом ради 
громади, головою 

громади може 
бути обраний 

громадянин 
України, який 

є жителем 
відповідної 

громади не 
менше одного 

року, має право 
голосу і досяг 

на день виборів 
двадцяти п’яти 

років.

Жителі громади 
вправі у порядку, 
встановленому 
законом, ініціювати 
прийняття, зміну 
чи скасування 
нормативно-
правових актів 
органів місцевого 
самоврядування.
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нання; здійснюють відповідно до 
закону управління об’єктами 
спільної власності громад; ви-
рішують відповідно до закону 
питання щодо використання 
природних ресурсів місцевого 
значення; приймають рішення 
про організацію територій та 
об’єктів природно-заповідного 
фонду місцевого значення та 
інших територій, що підлягають 
особливій охороні; вирішують 
питання розвитку закладів осві-
ти, культури, охорони здоров’я; 
приймають яким його визнано 
винним у вчиненні умисного 
злочину рішення щодо забезпе-
чення охорони правопорядку та 
громадської безпеки; ініціюють 
введення надзвичайного стану та 
встановлення зон надзвичайної 
екологічної ситуації у відповід-
них місцевостях; вирішують інші 
питання, віднесені законами до 
її повноважень.

Районні ради, регіональні збо-
ри також здійснюють повнова-
ження, передані їм за договором 
місцевими радами в порядку, 
передбаченому законом.

стаття 159
Матеріальною і фінансовою 

основою місцевого самовря-
дування є нерухоме і рухоме 
майно, доходи місцевих бюдже-
тів, інші кошти, земля, природні 
ресурси, що перебувають у 
комунальній власності.

Обсяг фінансових ресурсів 
органів місцевого самовряду-
вання повинен відповідати по-
вноваженням, передбаченим 
Конституцією і законами.

Зміна повноважень органів 

стаття 161
Органам місцевого самовря-

дування за їх згодою можуть бути 
делеговані відповідно до закону 
окремі повноваження органів ви-
конавчої влади. Держава фінан-
сує здійснення цих делегованих 
повноважень у повному обсязі 
за рахунок коштів Державного 
бюджету України або шляхом від-
несення до місцевого бюджету в 
установленому законом порядку 
окремих загальнодержавних 
податків, зборів, обов’язкових 
платежів, передає з цією ме-
тою органам місцевого само-
врядування об’єкти державної 
власності.

Органи місцевого самовряду-
вання з питань здійснення ними 
делегованих повноважень орга-
нів виконавчої влади підконтрольні 
в межах, визначених законом, 
представництвам Кабінету 
Міністрів України.

стаття 162
Органи місцевого самовря-

дування в межах своїх повно-
важень приймають акти, які є 
обов’язковими до виконання у 
відповідних адміністративно-те-
риторіальних одиницях.

Акти органів місцевого само-
врядування можуть бути оскар-
жені до суду.

Законом передбачається по-
рядок добровільного усунення 
органами місцевого самовря-
дування виявлених порушень 
Конституції і законів України за 
пропозицією представництва 
Кабінету Міністрів України.

Тимчасове призупинення актів 
органів місцевого самовряду-

місцевого самоврядування до-
пускається лише одночасно з 
відповідними змінами у розподілі 
фінансових ресурсів, необхідних 
для їх реалізації.

Громади можуть об’єднувати 
на договірних засадах об’єкти 
комунальної власності, а також 
фінансові та інші ресурси для ви-
конання спільних проектів або для 
спільного фінансування, утри-
мання підприємств, організацій 
і установ, що є в комунальній 
власності, створювати для цього 
відповідні органи і служби.

Держава бере участь у фор-
муванні доходів бюджетів місце-
вого самоврядування, фінансово 
підтримує місцеве самовряду-
вання. Витрати органів місцевого 
самоврядування, що виникли 
внаслідок рішень державних ор-
ганів, компенсуються державою.

Органи місцевого самовря-
дування щорічно звітують перед 
громадянами про обсяг доходів 
і видатків бюджетів місцевого 
самоврядування у порядку, вста-
новленому законом.

стаття 160
Органи місцевого самовря-

дування мають право взаємоді-
яти при здійсненні повноважень, 
створювати на добровільних 
засадах для виконання спільних 
завдань об’єднання органів міс-
цевого самоврядування, статус 
яких визначається законом.

Органи місцевого самовряду-
вання мають право на умовах, 
передбачених законом, здій-
снювати транскордонне співро-
бітництво з органами місцевого 
самоврядування інших держав.

вання здійснюється виключно 
судом, крім випадків, якщо акт 
органу місцевого самовряду-
вання створює загрозу для неза-
лежності України, її суверенітету, 
територіальної цілісності та без-
пеки – у цьому разі допускається 
тимчасове призупинення дії акту 
за рішенням керівника представ-
ництва Кабінету Міністрів України 
з обов’язковим зверненням до 
суду не пізніше наступного дня.

Якщо суд за результатами 
розгляду встановить, що тимча-
сове призупинення акту органу 
місцевого самоврядування було 
здійснено за відсутності підстав, 
передбачених частиною четвер-
тою цієї статті Конституції, такий 
висновок є підставою для до-
строкового припинення повнова-
жень керівника представництва 
Кабінету Міністрів України та при-
тягнення його до відповідальності, 
передбаченої законом.

За поданням представництва 
Кабінету Міністрів України у разі 
грубого порушення актом орга-
ну місцевого самоврядування 
Конституції або законів України, 
яке встановлено відповідно рі-
шенням Конституційного Суду 
України чи суду, Кабінет Міністрів 
України звертається до Палати 
громад щодо дострокового 
припинення повноважень органу 
місцевого самоврядування.

Якщо Палата громад прийняла 
рішення про дострокове при-
пинення повноважень органу 
місцевого самоврядування, вона 
одночасно призначає позачер-
гові вибори відповідного орга-
ну місцевого самоврядування. 
Повноваження відповідного ор-
гану місцевого самоврядування 
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припиняються з дня прийняття 
Палатою громад такого рішення.

Палата громад для забезпечен-
ня інтересів жителів громади або 
спільних інтересів громад райо-
ну, якщо повноваження відповідно 
ради громади чи районної ради 
були достроково припинені, 

п’яти депутатів Палати партій 
чи Палати громад; Верховного 
Суду України; Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав лю-
дини; Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, регіональних 
зборів;

2 )  о ф і ц і й н е  т л у м а ч е н н я 
Конституції України та законів 
України;

3) розгляд конституційної скар-
ги громадян і юридичних осіб 
на судові рішення, якщо особа 
вважає, що таким судовим рі-
шенням порушуються її консти-
туційні права і свободи, а також 
за умови, що вона вичерпала всі 
інші національні засоби оскар-
ження такого судового рішення. 
Порядок подання і розгляду кон-
ституційної скарги встановлюєть-
ся законом.

З питань, передбачених цією 
статтею, Конституційний Суд 
України ухвалює рішення, які є 
обов’язковими до виконання на 
території України, остаточними і 
не можуть бути оскаржені.

стаття …
Конституційний Суд України за 

зверненням Президента України 
або Кабінету Міністрів України 
дає висновки про відповідність 
Конституції України чинних міжна-
родних договорів України або тих 
міжнародних договорів, що вно-
сяться до Палати партій для на-
дання згоди на їх обов’язковість.

За звернення Президента 
України Конституційний Суд 
України надає висновок про 
відповідність Конституції України 
прийнятих, але ще не підписаних 
законів, перевіряючи чи відпові-

може прийняти рішення, що 
повноваження такої ради, крім 
заборонених законом, можуть 
реалізовуватися відповідно ра-
йонною радою чи регіональними 
зборами на період до початку 
роботи нового складу такої ради, 
обраного на позачергових ви-
борах.

дає такий закон або окремі його 
положення Конституції України і 
чи не була порушена встанов-
лена Конституцією України про-
цедура їх розгляду, прийняття, 
схвалення і передання на підпис 
Президенту України.

За зверненням Палати громад 
Конституційний Суд України дає 
висновок щодо додержання 
конституційної процедури роз-
слідування і розгляду справи про 
усунення Президента України 
з поста в порядку імпічменту, а 
також дає висновок про наявність 
інших причин, які більш як на три 
місяці унеможливлюють виконан-
ня Президентом України своїх 
повноважень.

За зверненням керівника пред-
ставництва Кабінету Міністрів 
України Конституційний Суд 
України надає висновок про не-
відповідність Конституції України 
акту органу місцевого само-
врядування, а також встановлює 
чи є таке порушення грубим і 
достатнім для можливості ініці-
ювати питання про дострокове 
припинення повноважень відпо-
відного органу місцевого само-
врядування.

стаття …
Закони та інші правові акти за 

рішенням Конституційного Суду 
України визнаються неконститу-
ційними повністю чи в окремій 
частині, якщо вони не відповіда-
ють Конституції України або якщо 
була порушена встановлена 
Конституцією України процедура 
їх розгляду, прийняття, схвалення, 
передання на підпис, підписання 
або набрання ними чинності.

розділ XII. КОнституЦІЙниЙ суД уКрАїни

стаття …
Конституційний Суд України є 

єдиним органом конституційної 
юрисдикції в Україні.

стаття …
Конституційний Суд України 

складається з двадцяти чотирьох 
суддів Конституційного Суду 
України.

Президент України та з’їзд 
суддів України та кожна з па-
лат Верховної Ради України 
призначають по шість суддів 
Конституційного Суду України.

Суддею Конституційного Суду 
України може бути громадянин 
України, який на день призначен-
ня досяг сорока років, має вищу 
юридичну освіту і стаж роботи за 
фахом не менш як десять років, 
проживає в Україні протягом 
останніх двадцяти років та воло-
діє державною мовою.

Суддя Конституційного Суду 
України призначається на дев’ять 
років без права бути призначе-
ним на повторний строк.

Голова Конституційного Суду 
України обирається на спеці-
альному пленарному засіданні 
Конституційного Суду України зі 

складу суддів Конституційного 
Суду України шляхом таємного 
голосування лише на один три-
річний строк.

стаття …
На суддів Конституційного Суду 

України поширюються гарантії 
незалежності та недоторкан-
ності, підстави щодо звільнення з 
посади, передбачені статтею 144 
цієї Конституції, та вимоги щодо 
несумісності, визначені в частині 
другій статті 145 цієї Конституції.

стаття …
До повноважень Конститу-

ційного Суду України належить:
1) вирішення питань про від-

повідність Конституції України 
(конституційність):

законів та інших правових актів 
Верховної Ради України;

актів Президента України;
актів Кабінету Міністрів України;
правових актів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим.
Ці  питання розглядаються 

за зверненнями: Президента 
України; не менш як сорока 

 Суддя 
Конституційного 
Суду України 
призначається 
на дев’ять років 
без права бути 
призначеним на 
повторний строк.
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Закони, інші правові акти або 
їх окремі положення, що ви-
знані неконституційними, втра-
чають чинність з дня ухвалення 
Конституційним Судом України 
рішення про їх неконституцій-
ність.

Матеріальна чи моральна 
шкода, завдана фізичним або 
юридичним особам актами і 
діями, що визнані неконституцій-
ними, відшкодовується держа-
вою у встановленому законом 
порядку.

Якщо Конституційний Суд 
України за результатами розгля-
ду питань, які належать до його 
повноважень вставив наявність 
прогалин у законах України, що 
не дозволяють реалізувати норми 
Конституції України, Президент 
України протягом одного місяця 
повинен подати до Палати партій 
законопроект, який спрямований 
на їх усунення.

Рішення Конституційного Суду 
України, прийняте за результа-

інститут автОнОМії в унітарних 
Державах захіДнОї ЄврОПи

Січень 2016

Інститут автономії в Іспанії

тами розгляду конституційної 
скарги, яким встановлено пору-
шення конституційних прав і сво-
бод громадянина або юридичної 
особи, є підставою для перегляду 
судового рішення у встановлено-
му законом порядку.

стаття …
Конституційний Суд України 

приймає рішення і надає ви-
сновки, з питань, які належать до 
його повноважень у строк, який 
не перевищує трьох місяців з дня 
отримання відповідного консти-
туційного звернення, подання чи 
скарги, якщо інший строк не пе-
редбачений цією Конституцією.

Конституційний Суд України 
здійснює розгляд питань, відне-
сених до його повноважень всім 
складом або колегіями у складі 
6 суддів.

Порядок організації і діяльності 
Конституційного Суду України, 
процедура розгляду ним справ 
визначаються законом.

релічує назви муніципалітетів, про-
вінцій або автономій, які входять до 
складу країни. Конституція Іспанії 
не визначає чітких відмінностей 
між «нацією» та «національнос-
тями», а також не дає вичерпний 
перелік «національностей» і ви-
черпний перелік «регіонів»26.

Водночас Конституція чітко вка-
зує, що «національності та регіо-
ни» можуть стати «автономними 
громадами». Так, Конституція 
вказує, що автономними грома-
дами можуть стати:

- дві або більше провінцій із 
спільними історичними, куль-
турними та економічними осо-
бливостями;

- острівні території;
- одна провінція з «історичною 

регіональною ідентичністю».
Водночас, у національних 

інтересах, Парламент Іспанії 
може давати згоду на створення 
автономних громад у рамках 
однієї провінції, навіть якщо ця 

26	 Regional	 Authority	 in	 42	 Countries,	
1950–2006.	–	Regional	and	Federal	Studies.	
–	 2008.	 http://www.tandfonline.com/toc/
frfs20/18/2-3

Інститут автономії у 
рамках політико-правової 
системи Іспанії
Територіальна та управлінська 

автономія
непорушність єдності іс-

панської нації  гарантуєть-
ся Конституцією. водночас 
Конституція визнає та гарантує 
право «національностей та ре-
гіонів» на автономію.24

Не дивлячись на унітарний ста-
тус та заборону федералізації25, 
ступінь децентралізації влади в 
Іспанії чи не найвищий в Європі.

До складу Іспанії входить 17 ав-
тономних громад (Comunidades 
Autonomas) та два автономні 
міста Сеута та Мелілья. Інститут 
автономних громад було створе-
но у процесі демократизації, що 
почався в Іспанії після повалення 
диктатури (тобто після смерті 
генерала Франко). Конституція 
Іспанії, прийнята у 1978 році, не пе-

24	 Конституція	 Іспанії.	 https://www.
c o n s t i t u t e p ro j e c t . o rg / c o n s t i t u t i o n /
Spain_2011.pdf

25	 Ст.	 145	 Конституції	 Іспанії	 забороняє	
створення	федерації	автономних	громад.

 Інститут 
автономних 
громад було 
створено 
у процесі 
демократизації, 
що почався 
в Іспанії після 
повалення 
диктатури

Матеріальна чи 
моральна шкода, 
завдана фізичним 

або юридичним 
особам актами і 
діями, що визнані 

неконституційними, 
відшкодовується 

державою у 
встановленому 

законом порядку.
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до процедур, передбачених для 
«історичних національностей» 
(тобто за спрощеною та приско-
реною процедурою). Водночас 
було досягнуто домовленості, 
що жодна інша адміністратив-
но-територіальна одиниця не 
отримає статут автономної гро-
мади у такий спосіб. Відповідна 
домовленість, досягнута у 1981 
році, отримала назву «Перші 
автономні пакти».

У другій половині 1980х років 
центральний уряд Іспанії не 
поспішав передавати повно-
важення автономних громад 
тим адміністративно-територі-
альним одиницям, які набули 
цього статусу відповідно до Ст. 
147 Конституції Іспанії. Автономні 
громади вимагали від централь-
ного уряду визнати їхній статус і 
передати відповідні повноважен-
ня. Тоді у 1992 році між прем’єр-
міністром Іспанії та лідером 
парламентської опозиції було 
укладено «Другий автономний 
пакт», завдяки якому автономні 
громади отримали нові повно-
важення, а їхні статути автономії 
було змінено відповідним чином.

Отже, Країна Басків та Каталонія 
отримали статус автономних 
громад у 1979 році, Галісія та 
Андалусія – у 1981 році, Валенсія, 
Канарські острови і Наварра – у 
1983 році. Решта автономних 
громад отримали відповідний 
статус у 1993 році.

У 1995 році дві міста Ceuta та 
Mellila отримали спеціальний ста-
тус, менший ніж у автономних гро-
мад, але більший ніж у провінцій.

На сьогодні фактично у кож-
ній автономній громаді є од-
нопалатний парламент, який 

провінція не має історичної ре-
гіональної ідентичності, а також 
надавати автономію територіям, 
які не є провінціями27.

Отже, Ст. 151 Конституції пропо-
нує «історичним національнос-
тям» (Каталонії, Країні Басків та 
Галісії) спрощені та прискорені 
процедури отримання вищого 
ступеню автономії (прийняття 
Статуту Автономії). Ці процедури 
передбачають проведення міс-
цевого референдуму, а потім 
прийнятті відповідного рішення 
національним парламентом. 
Конституція передбачає виключ-
но парламентську політичну 
систему для автономних гро-
мад, тобто вибори законодавчих 
зборів (парламенту автономних 
громад) на прямих виборах, 
формування уряду на чолі з пре-
зидентом. який обирається пар-
ламентом автономної громади.

Решті адміністративно-тери-
торіальних одиниць Конституція 
пропонує довші та складніші 
інституційні рамки для набуття 
статусу автономних громад. 
Відповідно до Ст. 143 Конституції 
Іспанії, для таких автономних гро-
мад передбачений 5-річний пе-
рехідний період, протягом якого 
повноваження залишаються пев-
ною мірою обмеженими. Після 
закінчення перехідного періоду 
такі автономні громади зможуть 
отримати ширші повноваження, 
якщо домовляться із центральним 
урядом. Після цього вони можуть, 
але не зобов’язані обирати пар-
ламент автономії, уряд на чолі з 
президентом, тощо.

27	 Сім	автономних	громад	складаються	з	
однієї	провінції:	Астуріас,	Балеарськие	ост-
рови,	Кантабрія,	Ла-Ріоха,	Мадрид,	Мурсія	
і	Наварра.

обирають на прямих загальних 
виборах, та уряд (the Council 
of Government), що підзвітний 
парламенту29. До складу урядів 
автономних громад входять рад-
ники (consejeros), або регіональні 
міністри. Автономні громади 
очолюють президенти – так на-
зивається посада регіонального 
«прем’єр-міністра». Найчастіше 
регіональні президенти – це 
представники політичних партій, 
що мають більшість у відповідно-
му регіональному парламенті. 
Назви парламентів автономних 
громад часто відображають іс-
торичні традиції (Cortes, Junta 
General, Parlamento, Asamblea). 
Наприклад, у Каталонії є свій 
парламент та уряд, які каталон-
ською мовою називаються одним 
словом «Генералітат». До складу 
парламенту Каталонії входить 135 
депутатів. Уряд Каталонії, до скла-
ду якого входить 12 міністрів, очо-
лює президент. Також у Каталонії 
є своя поліція і своє телебачення. 
Також у Каталонії представлені 
інституції Європейського Союзу: 
офіс Європарламенту та офіс 
Європейської Комісії.

Повноваження автономних 
громад асиметричні. Вони ба-
зуються на переліку повнова-
жень, які надає Конституція. 
Виключенням є ширші повно-
важення щодо політик у сферах 
охорони здоров’я та освіті у 
Країні Басків, Каталонії, Галісії, 
Андалусії, Канарських островах, 
Валенсії та Наваррі. Крім того, 
Країна Басків та Наварра, а з 
2007 року також Каталонія отри-

29	 Regional	 Authority	 in	 42	 Countries,	
1950–2006.	–	Regional	and	Federal	Studies.	
–	 2008.	 http://www.tandfonline.com/toc/
frfs20/18/2-3

Автономні громади мають 
статути автономії, що є ін-
тегральною частиною їхньої 
правової системи (стаття 147 
Конституції). Статути автономії 
приймаються автономними гро-
мадами і затверджуються органа-
ми центральної влади. Автономні 
громади мають право вето щодо 
змін у свій власний Статут. Для 
внесення змін до Статутів автоно-
мії треба набрати у відповідному 
парламенті автономної громади 
дві третини або три чверті голосів 
(залежно від конкретної автоном-
ної громади), а потім треба отри-
мати більшість у національному 
парламенті, а також отримати 
позитивні результати на місцево-
му референдумі28.

Після прийняття Конституції 
1978 року у Андалусії було про-
ведено місцевий референдум 
щодо набуття статусу авто-
номної громади відповідно до 
процедур, передбачених для 
«історичних національностей» (за 
Ст. 151 Конституції). Результати 
референдуму засвідчили праг-
нення мешканців Андалусії при-
йняти Статут Автономії; проте 
ці результати не повною мірою 
відповідали вимогам законо-
давства щодо пропорційності 
волевиявлення громадян у всіх 
адміністративно-територіальних 
одиницях Андалусії. За таких умов 
прем’єр-міністр Іспанії та лідер 
парламентської опозиції досягли 
домовленості про внесення від-
повідних змін у законодавство, 
що дозволило Андалусії отри-
мати Статут Автономії відповідно 

28	 Keating,	Michael	(2009)	Second	Round	
Reform.	Devolution	and	constitutional	reform	
in	UK,	Spain	and	Italy.	http://www.lse.ac.uk/
europeanInstitute/LEQS/LEQSPaper15.pdf

Ст. 151 Конституції 
пропонує 

«історичним 
національностям» 

(Каталонії, Країні 
Басків та Галісії) 

спрощені та 
прискорені 
процедури 

отримання вищого 
ступеню автономії 
(прийняття Статуту 

Автономії).

Назви парламентів 
автономних 
громад часто 
відображають 
історичні 
традиції (Cortes, 
Junta General, 
Parlamento, 
Asamblea). 
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мали додаткові повноваження 
стосовно збору податків30.

Найвища автономія у Країні 
Басків,  Каталоні ї ,  Галісі ї  та 
Андалусії. На Країну Басків, 
Каталонію та Наварру не роз-
повсюджується юрисдикція 
Національної поліці ї  Іспанії. 
Замість неї у цих автономних 
громадах діє Ertzaintza (у Країні 
Басків),  Mozos de Escuadra 
(у Каталонії) і Policía Foral de 
Navarra (Наварра). Паралельно 
з ними, як і в інших регіонах кра-
їни, діють і інші правоохоронні 
органи – муніципальна поліція та 
Громадянська гвардія31.

Також повноваження автоном-
них громад змінюються у часі. 
Зокрема, у 1998 році Каталонія 
та Галісія отримали додаткові по-
вноваження у сфері регулювання 
ринку праці. У 2006 році у Каталонії 
відбувся референдум щодо збіль-
шення її повноважень у сфері 
юстиції та питаннях збору податків.

Крім інституту автономних гро-
мад, Конституція Іспанії гарантує 
певний ступінь автономії у вирі-
шенні питань місцевого значення 
іншим адміністративно-територі-
альним одиницям, тобто муніци-
палітетам та провінціям:

- Управління муніципалітетами 
Іспанії здійснюється відповідними 
радами (радами муніципаліте-
тів), що складаються з мерів та 
членів рад. Члени рад обирають-
ся мешканцями муніципалітетів 

30	 Regional	 Authority	 in	 42	 Countries,	
1950–2006.	–	Regional	and	Federal	Studies.	
–	 2008.	 http://www.tandfonline.com/toc/
frfs20/18/2-3

31	 Keating,	Michael	(2009)	Second	Round	
Reform.	Devolution	and	constitutional	reform	
in	UK,	Spain	and	Italy.	http://www.lse.ac.uk/
europeanInstitute/LEQS/LEQSPaper15.pdf

на прямих виборах, тоді як мери 
обираються членами рад або 
мешканцями муніципалітетів.

- Управління провінціями (фак-
тично об’єднаннями муніципа-
літетами) здійснюється радами 
провінцій або іншими представ-
ницькими органами. Президент 
виконавчої влади провінції обира-
ється радою провінції. До ухвален-
ня Конституції 1978 року іспанські 
провінції мали значні повноважен-
ня, однак після введення інституту 
автономних громад їхня роль по-
чала знижуватися32.

вибори та інститут 
автономії
вибори парламентів автоном-

них громад
Вибори парламентів авто-

номних громад (автономні ви-
бори) проходять одночасно у 13 
з 17 автономних громад, тоді як 
Країна Басків, Каталонія, Галісія 
та Андалусія призначають вибори 
самостійно.

У Каталонії та Країні Басків пер-
ші автономні вибори відбулися у 
1980 році33. У 1981 році пройшли 
автономні вибори в Галісії, у 1982 
році – в Андалусії. У 1983 році 
прямі вибори було проведено 
в усіх автономних громадах. 
Спеціальні автономні регіони 
Ceuta та Mellila обирають свої 
ради з 1978 року.

У всіх автономних громадах 

32	 Regional	 Authority	 in	 42	 Countries,	
1950–2006.	–	Regional	and	Federal	Studies.	
–	 2008.	 http://www.tandfonline.com/toc/
frfs20/18/2-3

33	 Elections	 to	 the	 Catalan	 Parliament	
http://electionresources.org/es/cat/index_
en.html

і спеціальних автономних регі-
онах органи виконавчої влади 
формують парламенти авто-
номних громад з-поміж членів 
відповідних парламентів авто-
номних громад34.

Виборчі системи, відповідно 
до яких обирають національний 
парламент Іспанії та парламенти 
автономних громад і спеціальних 
автономних регіонів, схожі. Це 
пропорційна виборча систе-
ма в територіальних виборчих 
округах за методом д’Ондта із 
використанням закритих списків. 
За таких умов члени парламенту 
автономних громад обирають-
ся відповідно до системи, що 
гарантує представництво усіх 
адміністративно-територіальних 
одиниць, які формують відповідну 
«автономну громаду».

Президент автономної грома-
ди має право розпустити пар-
ламент відповідної автономної 
громади і призначити дострокові 
вибори.

Межі виборчих округів спів-
падають із межами провінцій. 
Виключення складають острівні 
автономні громади (the Balearic 
та Канарські острови), де кожен 
острів – це округ; а також Asturias 
and Murcia, де округи поділено 
на менші території, ніж провінції.

вибори другої палати 
національного 
парламенту Іспанії
Відповідно до Конституці ї , 

Іспанія – це парламентська 
монархія. Парламент Іспанії 

34	 Regional	 Authority	 in	 42	 Countries,	
1950–2006.	–	Regional	and	Federal	Studies.	
–	 2008.	 http://www.tandfonline.com/toc/
frfs20/18/2-3

двопалатний. Він складається 
з Конгресу депутатів та Сенату 
(Палати територіального пред-
ставництва). Обидві палати фор-
муються одночасно на основі 
вільного, загального, рівного і 
прямого виборчого права та-
ємним голосуванням. Однак, 
під час обрання депутатів за-
стосовується система пропо-
рційного представництва, а 
вибори сенаторів проводяться 
за мажоритарною системою35.

До Конгресу депутатів оби-
рають 350 депутатів. До скла-
ду Сенату Іспанії (Senado de 
España) входить 266 членів. З них 
на прямих виборах обирають 
208, а 58 – призначаються авто-
номних громадами.

Виборчим округом є кожна з 
50 іспанських провінцій. Від кож-
ної провінції на прямих виборах 
обирається по чотири сенатори. 
В острівних провінціях кожний 
острів або об’єднання островів, 
що мають законодавчий орган, 
формують виборчий округ для 
виборів сенаторів.

Від кожного з великих остро-
вів (Гран Канариіа, Майорка 
та Тенериф) обирається по 
три сенатори, а від островів 
Івіса, Форментера, Менорка, 
Фуертевентура, Гомера, Ієрро, 
Лансароте та Ла-Пальма обира-
ється по одному сенатору.

Міста Сеута та Мелілья обира-
ють по два сенатори.

Автономні громади признача-
ють по одному сенатору, а також 
по одному від кожного мільйону 

35	 Маєвська,	 Ірина	 (2003)	 Парламент	
Королівства	Іспанія.	–	Часопис	Парламент.	
–	 №	 5.	 http://www.parlament.org.ua/index.
php?action=magazine&id=9&ar_id=122&iar_
id=107&as=2
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населення, що проживає на їхніх 
територіях. Призначення здійсню-
ється відповідним парламентом 
автономних громад, а якщо його 
нема – вищим колегіальним 
органом автономної громади 
відповідно до його Статуту.

Відповідно, сенатори провінцій 
складають більшість у Сенаті, а се-
натори автономних громад пред-
ставляють меншість (менше 20% від 
конституційного складу Сенату)36.

Подальша дискусія щодо ін-
ституту автономії в Іспанії

Дотепер у Країні Басків та 
Каталонії точиться дискусія сто-
совно того, чи вони є націями чи 
національностями. Відповідь на 
це запитання дозволить відпо-
відним автономним громадам 
отримати ще більше автономії у 
рамках Конституції.

Зокрема, політичні сили Країни 
Басків виступають за розширення 
автономії щодо визначення та 
регулювання політик, за розши-
рення представництва на націо-
нальному та міжнародному рівні, 
а також за право Країни Басків на 
самовизначення (сецесію)37. Так, 
у 2014 році парламент Країни 
Басків прийняв план, відповідно 
до якого Країна Басків затвер-
дить свій статут, у якому будуть 
положення щодо спільного суве-
ренітету Країни басків і Іспанії, а 
також право на самовизначення 

36	 Regional	 Authority	 in	 42	 Countries,	
1950–2006.	–	Regional	and	Federal	Studies.	
–	 2008.	 http://www.tandfonline.com/toc/
frfs20/18/2-3

37	 Braulio	 Gomez	 Fortes	 &	 Laura	 Cabeza	
Perez	(2013)	Basque	Regional	Elections	2012:	
The	Return	of	Nationalism	under	the	Influence	
of	 the	 Economic	 Crisis,	 Regional	 &	 Federal	
Studies,	Volume	23,	Issue	4,	December	2013,	
pages	495-505	http://www.tandfonline.com/
doi/full/10.1080/13597566.2013.798650

у Каталонії нема конституційного 
права виходити ці складу Іспанії.

27 вересня 2015 року відбу-
лися вибори до регіонального 
парламенту Каталонії, перемогу 
на яких здобули сепаратистські 
партії – партії, які виступають за 
вихід Каталонії зі складу Іспанії40.  
Каталонський уряд назвав голо-
сування «плебісцитним», тоді як 
центральний уряд плебісцитними 
ці вибори не визнає41.

Автономні громади, які праг-
нуть вийти зі складу Іспанії, на-
голошують на своєму намірі у 
будь-якому разі залишитися у 
складі Європейського Союзу.

Інститут автономії у 
соціально-економічному 
вимірі
Іспанія – країна з високим 

рівнем фіскальної автономії та 
децентралізації, в якій значна 
частина повноважень делего-
вана автономним громадам. 
Це стосується головним чином 
сфери охорони здоров’я, освіти 
та соціальних послуг.

Автономні громади несуть 
відповідальність за близько 35% 
консолідованих загальних дер-
жавних витрат, тоді як частка 
місцевих органів влади (local 
governments) – 13%. Всього на 
регіональному та місцевому 
рівнях витрачається 48% витрат 

40	 Braulio	Gomez	Fortes	&	Ignacio	Urquizu	
(2015)	 Political	 Corruption	 and	 the	 End	 of	
two-party	system	after	the	May	2015	Spanish	
Regional	 Elections,	 Regional	 &	 Federal	
Studies,	 Volume	 25,	 Issue	 4,	 August	 2015,	
pages	379-389	http://www.tandfonline.com/
doi/full/10.1080/13597566.2015.1083013

41	 Вибори	в	Каталонії	як	провісник	нових	
політичних	битв.	–	DW.	–	28.09.2015

(сецесію). Цю пропозицію було 
відкинуто Іспанським парламен-
том у 2015 році.

У 2006 році Каталонський пар-
ламент прийняв новий статут 
автономії, який включав статтю, 
що називала Каталонію «на-
цією». Іспанський парламент 
виключив таке положення зі 
Статуту Каталонії, але у преам-
булі Статуту визнав, що каталон-
ський парламент проголосував 
за назву Каталонії «нацією», але 
Каталонія все ж є національністю.

У 2013 році Каталонія прийняла 
декларацію про суверенітет, 
відповідно до якої Каталонія є 
«суверенним політичним і право-
вим суб’єктом у складі Іспанії». 
Однак офіційно Іспанія його не 
визнає38. У 2014 році було про-
ведено консультативний рефе-
рендум щодо виходу зі складу 
Іспанії і. За результатами цього 
референдуму 80% каталонців, 
які взяли участь у голосуванні, ви-
словили підтримку незалежності 
Каталонії від Іспанії (у 2010 р. 
кількість прибічників незалежності 
регіону не перевищувала 20%)39. 
Однак результати референдуму 
Каталонії не було впроваджено – 
насамперед з огляду на офіційну 
позицію Іспанії, відповідно до якої 

38	 Коваль,	Олексій	(2015)	Самовизначен-
ня	каталонців	–	виклик	Мадриду	і	Брюсселю.	
–	Дзеркало	тижня.	–	2	жовтня.	http://gazeta.
dt.ua/international/samoviznachennya-
katalonciv-viklik-madridu-i-bryusselyu-_.html	
Коваль,	 Олексій	 (2015)	 Самовизначення	
каталонців	–	виклик	Мадриду	і	Брюсселю.	
–	Дзеркало	тижня.	–	2	жовтня.	http://gazeta.
dt.ua/international/samoviznachennya-
katalonciv-viklik-madridu-i-bryusselyu-_.html

39	 Коваль,	Олексій	(2015)	Самовизначен-
ня	каталонців	–	виклик	Мадриду	і	Брюсселю.	
–	Дзеркало	тижня.	–	2	жовтня.	http://gazeta.
dt.ua/international/samoviznachennya-
katalonciv-viklik-madridu-i-bryusselyu-_.html

загального державного управ-
ління. Крім того, значна частка 
податкових надходжень і зборів 
передаються субнаціональним 
урядам: автономним грома-
дам – близько 29% від загального 
обсягу консолідованих держав-
них доходів, місцевому само-
врядуванню – 15%. Відповідно 
решта 56% залишається в руках 
центрального уряду (2012 р.)42

Для  автономних  громад 
(comunidades auto´nomas) в Іспанії 
діють податкові режими двох типів:

- Загальний режим для ав-
тономних громад («common 
regime»).

- Спеціальний податковий ре-
жим («foral regime») для Наварри 
і Країни Басків.

Загальний податковий ре-
жим для автономних громад. 
Податковий режим для автоном-
них громад до реформи 1997р. 
передбачав значний регіональний 
контроль над витратами, але об-
межений контроль над доходами. 
В результаті реформи 1997р. по-
датковий режим tax transfer regime 
був трансформований у режим 
tax sharing regime, який дозволяв 
регіонам модифікувати ставки на 
такі податки, а саме: податок на 
доходи фізичних осіб, податки на 
спадок, подарунки та розкіш, не-
рухомість, гербовий збір, а також 
податкову базу та ставки податку 
на азартні ігри. Зокрема, громади 
загального режиму мають можли-
вість додати надбавку до так званих 
«переданих податків» (це податки 
встановлені центральним урядом, 
але зібрані на місцевому рівні), 

42	 Fiscal 	 decentral ization	 in	 the	 EU	
http://ec.europa.eu/economy_finance/
events/2012/2012-11-27-workshop/pdf/
fiscal_decentralisation_en.pdf
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також вони можуть підвищити або 
знизити ставку податку на власні 
доходи в рамках встановленої 
межі. Автономні громади також 
отримали право вводити нові 
податки, які не були раніше за-
проваджені центральної владою. 
Законодавчі зміни 2001р. надали 
громадам право на отримання 
третини надходжень від податку на 
доходи фізичних осіб та 35% над-
ходжень від ПДВ, 40% – акцизу на 
цигарки та алкоголь, ін. Подальші 
зміни законодавства збільшили 
повноваження громад у сфері 
оподаткування та ще більше під-
няли суму податкових надходжень, 
що направляються громадам43:

• податок на доходи фізичних 
осіб – 50%;

• ПДВ – 50%;
• акцизи на товарну продукцію 

з алкоголю, тютюну та вуглевод-
нів: 58%;

• роздрібний продаж нафто-
продуктів: 100%;

• податок на електрику: 100%;
• передача власності та гербо-

вий збір: 100% (крім корпоратив-
них транзакцій);

• реєстрація транспортних за-
собів: 100%;

• податок на азартні ігри: 100%
• податок на розкіш: 100%
• податок на спадщину та по-

дарунки: 100%.
Foral regime. В рамках «foral 

regime», що був за передбачений 
Конституцією 1978 р., Наварра і 
Країна Басків наділені повнова-
женнями встановлювати і регу-

43	 Fiscal 	 decentral ization	 in	 the	 EU	
http://ec.europa.eu/economy_finance/
events/2012/2012-11-27-workshop/pdf/
fiscal_decentralisation_en.pdf

вирівнювання». Це стосується усіх 
автономних громад, за винятком 
Країни Басків і Наварри. Ці дві 
громади мають право стягувати, 
збирати і регулювати майже усі 
основні податки, у тому числі по-
даток на прибуток підприємств 
та податок на доходи фізичних 
осіб, і вони мають набагато біль-
ше гнучкості щодо зміни ставок. 
Цей «foral regime» є прикладом 
справжньої фіскальної автономії.

Фінансування з державного 
бюджету є основним джерелом 
доходу для громад в рамках «за-
гального режиму». Трансфертні 
платежі виділяються громадам з 
центрального бюджету для вико-
нання повноважень. Фінансування 
громад було завжди одним з 
найбільш суперечливих аспектів 
в їх відносинах з центральним 
урядом. Автономні громади ма-
ють різний діапазон делегованих 
повноважень. Наразі сума, яку 
вони отримують, розраховується 
з урахуванням чисельності на-
селення, площі, кількості адмі-
ністративних одиниць, щільності 
населення, рівня відносної біднос-
ті, фіскального тиску, острівного 
розташування. Центральний уряд 
зобов’язаний повернути певний 
відсоток податкових надходжень 
громадам з «загальним режи-
мом», в межах дозволеної межі 
фіскального вирівнювання.

Фіскальне вирівнювання на 
практиці означає, що багаті 
громади стають чистими доно-
рами системи, в той час як бідні 
громади стають чистими одер-
жувачами. Два найбільших нетто 
донори у системі у відносному 
вираженні – це Балеарських 
островів і Громада Мадрида, в 
абсолютному вираженні – це 

лювати свої податкові системи, 
у тому числі мають можливість 
для стягування та адміністрування 
майже усіх податків (прямих та 
непрямих, крім митних зборів), в 
т.ч. податок на доходи фізичних 
осіб, податок на прибуток під-
приємств, податки на спадок та 
розкіш. Вони також мають майже 
повну законодавчу автономію 
розробляти основні податки 
(крім податку на додану вар-
тість та акцизів, які регулюються 
національним законодавством, 
яке, у свою чергу, обмежується 
законодавством ЄС). Наварра 
і Країна Басків можуть також 
встановлювати ставки та базу 
оподаткування в межах лімітів, за-
тверджених центральним урядом 
(виняток – імпортні мита і податок 
на додану вартість). Податки зби-
раються на регіональному рівні, 
а заздалегідь погоджена частка 
податкових надходжень перера-
ховується центральному уряду.

В той же час звичайні провінції 
Іспанії контролюють податок на 
майно, надбавку до муніципаль-
ного податку на бізнес, та по-
даток на автомобілі. Вони також 
мають право оподатковувати 
будівлі, споруди та міське майно. 
Сеута і Mellila мають право на 
додаткову частку державних по-
датків і додаткові 50% від муніци-
пальних податків, що стягуються 
цими двома анклавами. Щодо 
інших питаннях їх фіскальний 
режим аналогічний до режиму 
інших громад.

висновок: центральний уряд, 
як і раніше, уповноважений вста-
новлювати та стягувати більшість 
податків, які потім перерозподі-
ляються автономним громадам з 
метою досягнення «фіскального 

Громада Мадрида і Каталонія. 
У зв’язку з цим каталонські на-
ціоналістичні партії вимагають 
внесення змін в систему «за-
гального режиму» або ж повної 
фіскальної автономії Каталонії, 
як у випадку з Країною Басків та 
Наваррою.

наварра і Країна Басків зби-
рають майже усі податки на ре-
гіональному рівні («foral regime»), 
тому вони направляють централь-
ному уряду тільки заздалегідь 
установлену частину податкових 
надходжень (внесок – as cupo, 
«quota» or aportación), призна-
чених для реалізації компетенцій, 
що є ексклюзивними для держа-
ви (таких як закордонні справи 
і оборона). Протягом останніх 
років, на ці втирати припадало 
близько 7%-12% від загального 
збору податків в регіоні44. Також 
ці регіони не беруть участь у 
«фіскальному вирівнюванні», і 
тому вони не отримують ніяких 
грошей від центрального уряду. 
Наварра і Країна Басків мають 
найбільшу фіскальну автономію 
в рамках ЄС.

фіскальний контроль. Авто-
номні громади можуть впливати 
на національну податкову по-
літику через їх інституційне пред-
ставництво в сенаті, але рішення 
сенату може бути переглянуте 
більшістю у нижній палаті. Крім 
того, питання податкової політики 
розглядаються на міжурядових 
нарадах, однак, їх рішення зрід-
ка є обов’язковими. Провінції не 

44	 Gray,	 Caroline	 (2015)	 The	 EU	 and	
substate	 fiscal	 autonomy,	 obstacle	 or	
opportunity?	Lessons	from	the	Basque	region	
of	 Spain.	 –	 Evolving	 Nationalisam	 Research	
Briefs.	 https://nationalismsinspain.files.
wordpress.com/2015/06/evonat-research-
brief-no-2_gray.pdf

Країна Басків і 
Наварра  мають 
право стягувати, 
збирати і 
регулювати 
майже усі основні 
податки, у тому 
числі податок 
на прибуток 
підприємств та 
податок на доходи 
фізичних осіб.

 Звичайні 
провінції Іспанії 

контролюють 
податок на майно, 

надбавку до 
муніципального 

податку на 
бізнес, та податок 

на автомобілі. 
Вони також 

мають право 
оподатковувати 

будівлі, споруди та 
міське майно.
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мають інституційного представ-
ництва в сенаті і не беруть участі 
в міжурядових переговорах.

Особливі економічні зони є 
одним із інструментів політики 
регіонального розвитку в Іспанії. 
На даний час в країні функціо-
нують різні їх типи: технологічні 
парки для інноваційної діяльності, 
промислові парки для розвитку 
сучасних промислово-вироб-
ничих комплексів, вільні еконо-
мічні зони. Технологічних парків 
в країні більше 30. Перший тех-
нологічний парк був створе-
ний у Країні Басків у 1985 р, а в 
1992-1993 рр. аналогічні парки 
почали свою роботу в Алави і 
Сан-Себастьяні. Всі три техно-
логічних парки стали першими 
парками в Європі, що отрима-
ли сертифікацію Міжнародної 
організації зі стандартизації. 

Приблизно дві третини насе-
лення Іспанії отримують послуги 
з охорони здоров’я на місце-
вому рівні – рівень автономної 
громади. Автономна громада 
є відповідальною за планування, 
організацію та управління проце-
сом забезпечення населенням 
послугами охорони здоров’я.

Місцеві ради (парламенти) в 
семи автономних громадах є від-
повідальними за проведення по-
літики у сфері охорони здоров’я 
і відповідно мають право законо-
давчої ініціативи (на місцевому 
рівні). Законодавча ініціатива міс-
цевих рад не виходити за рамки 
національного законодавства, 
але як свідчить досвід, національні 
закони не завжди жорстко об-
межують діяльність місцевих 
рад. Фінансування медицини у 
автономних громадах, які є від-
повідальними за надання послуг 
з охорони здоров’я на своїх тери-
торіях (за виключенням Наварри 
та Країни Басків), здійснюється з 
центрального бюджету.

Система охорони здоров’я 
в інших десяти автономних 
громадах залишається цен-
тралізованою під керівництвом 
Національного інституту здоров’я, 
а регіональна влада в цих регіо-
нах має обмежені повноваження 
у сфері первинної та загальної 
медицини. Фінансування меди-
цини у автономних громадах, 
де система охорони здоров’я 
залишається централізованою, 
існують додаткові можливості для 
залучення обмеженої кількості 
ресурсів у вигляді доходів від по-
датків та певних доплат.

Протягом останніх років авто-
номні громади отримують все 

Важливими факторами при 
виборі місцерозташування тех-
нопарку є наявність розвине-
ної інфраструктури і близькість 
до великих університетським 
і науково-дослідних центрів. 
Вільних економічних зон налічу-
ється шість, вони розташовані 
в найбільших портових центрах 
країни – Барселоні (Каталонія), 
Віго (Галісія), Кадісі (Андалусія), 
Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія 
(Канарські острови), Севільї 
(Андалусія ), Санта Крус-де-
Тенеріфе (Канарські острови).

Система охорони здоров’я 
та освіти є найбільшим важ-
ливими напрямками роботи 
регіональної влади. В країні, за 
виключенням Наварри, витрати 
на охорону здоров’я та освіту ста-
новлять щонайменше 50% витрат 
місцевих бюджетів (див.мал.1).

більше повноважень, пов’язаних 
з наданням освітніх послуг. 
Відповідно, вони отримують більше 
ресурсів для реалізації цих повно-
важень. Відповідно до Конституції, 
автономні громади можуть брати 
на себе повноваження з організації 
та адміністрування системи освіти 
на своїй території. При цьому авто-
номні громади мають регуляторні 
повноваження у основній части-
ні системи освіти. Так держава 
має «ексклюзивні» повноваження 
щодо гомогенності базового рівня 
системи освіти. Ці повноваження 
включають: загальні принципи орга-
нізації системи освіти, закладення 
мінімальних вимог до освіти, фор-
мування загальнонаціонального 
плану та встановлення загальних 
освітніх стандартів. Міністерство 
освіти, як центральний орган з 
управління у сфері освіти, реалі-
зує державну політику щодо до-
шкільної, початкової, середньої та 
вищої освіти, Міністерство також 
підтримує та координує наукову 
діяльність.

В Іспанії функціонують авто-
номні громади, які вже взяли на 
себе всі можливі їм відведені 
повноваження у сфері надання 
освіти та такі, що взяли на себе 
частину можливих повноважень 
в даній сфері.

Автономні громади, що взяли 
на себе всі повноваження у 
сфері освіти, отримують фі-
нансування із центрального 
бюджету. Існує два типи такого 
фінансування: по-перше, дер-
жава фінансує уповноважені 
органи влади у сфері освіти на 
регіональному рівні; по-друге, 
держава забезпечує фінансові 
ресурси для Регіонального від-
ділення з питань економіки та 

Джерело:	Braulio	Gómez	Fortes	and	Laura	Cabeza	Pórez	(2012).	Public	policies	and	accountability	at	regional	
level.	Presented	at	the	conference	“Territorial	politics	 in	Western	and	Eastern	Europe”,	14-15	June	2012,	the	
University	of	Edinburgh,	the	UK.

малюнок 1. витрати регіональних бюджетів в Іспанії на охорону здоров’я 
та освіту (%), 2008 р.

Фінансування 
медицини у 
автономних 
громадах, які є 
відповідальними за 
надання послуг з 
охорони здоров’я 
на своїх територіях 
(за виключенням 
Наварри та 
Країни Басків), 
здійснюється з 
центрального 
бюджету.
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фінансів. Крім того, автономні 
громади виділяють кошти на 
освіту із своїх власних бюджетів.

У автономних громадах, що не 
взяли на себе повну відповідаль-
ність за здійснення освіти на своїх 
територіях, фінансування освіт-
ніх витрат відбувається через 
Регіональний департамент осві-
ти (Міністерства освіти і науки), 
який уповноважений здійснювати 
підрахунки необхідних витрат з 
боку держави.

Основними закладами освіти 
на регіональному рівні є школи. 
Витрати, пов’язані із здійсненням 
операційної діяльності, фінансу-
ються як самими школами (зарп-
лати вчителів та інших робітників, 
матеріали, які використовуються 
у процесі навчання, тощо), так 
і муніципалітетами (вода, елек-
троенергія тощо). Деякі витрати 
компенсуються за рахунок бать-
ків учнів, зокрема: шкільні авто-
буси, шкільні підручники тощо. 
Слід відзначити, що школи мають 
право здійснювати певні види ко-
мерційної діяльності, наприклад, 
здавати в оренду майно, органі-
зовувати певні заходи на платній 
основі, продавати певні товари.

Інститут автономії у 
великій Британії

Інститут автономії у 
рамках політико-правової 
системи великої Британії
Територіальна та управлінська 

автономія
Об’єднане Королівство Великої 

Британії та Північної Ірландії 
вважається унітарною держа-

но Раду Уельсу (який у 2011 році 
став повноцінним регіональним 
парламентом)47.

Згідно з Шотландським актом, 
однопалатний Шотландський 
Парламент, який обирають на 
прямих виборах, має законо-
давчі повноваження з широкого 
переліку питань, які стосуються 
Шотландії. Шотландський пар-
ламент може приймати закони з 
таких питань: регіонального роз-
витку, сільського господарства, 
рибальства, будівництва, освіти, 
охорони здоров’я, соціальної 
роботи та туризму. За поданням 
Шотландського Парламенту 
Королева Великої Британії при-
значає одного з членів регіо-
нального парламенту на посаду 
Першого Міністра. Виконавчий 
орган Шотландії на чолі з пер-
шим міністром має виконавчі 
повноваження та відповідальний 
перед Шотландським парла-
ментом. Він визначає політику у 
сфері охорони здоров’я, освіти, 
місцевого управління, соціальної 
роботи, економічного розвитку, 
правопорядку, включно із цивіль-
ним та кримінальним законодав-
ством, охороною навколишнього 
середовища, сільського госпо-
дарства, спорту48.

Шотландський Акт 2012 року49, 
прийнятий Парламентом Великої 
Британії, надає ще більше по-
вноважень Шотландському 

47	 Regional	 Authority	 in	 42	 Countries,	
1950–2006.	–	Regional	and	Federal	Studies.	
–	 2008.	 http://www.tandfonline.com/toc/
frfs20/18/2-3

48	 Regional	 Authority	 in	 42	 Countries,	
1950–2006.	–	Regional	and	Federal	Studies.	
–	 2008.	 http://www.tandfonline.com/toc/
frfs20/18/2-3

49	 h t t p : / / w w w. l e g i s l a t i o n . g o v. u k /
ukpga/2012/11/contents/enacted

вою, що сповідує принципи 
децентралізації влади. Велика 
Британія складається з Англії, 
Шотландії, Уельса та Північної 
Ірландії. Завдяки децентралізації, 
Шотландія, Уельс та меншою 
мірою Північна Ірландія отрима-
ли автономію. З 1999 року вони 
отримали значні, проте відмінні 
автономні повноваження стосов-
но визначення та впроваджен-
ня політик на своїх територіях. 
Повноваження Шотландського 
парламенту є найширшими, 
а законодавчих зборів Північної 
Ірландії – найвужчими (тільки в 
Шотландії регіональний парла-
мент власне і називається «пар-
ламентом»). Водночас Англія 
(80% населення Великої Британії) 
залишається централізованою45.  
Це свідчить про асиметричну де-
централізацію у Великій Британії.

Автономія шотландії є найбіль-
шою у великій Британії. У 1997 
році у Шотландії (та Уельсі) було 
проведено референдум щодо 
децентралізації. 74,3% шотланд-
ських виборців проголосували 
«за», 25% – «проти». Одночасно 
виборці мали визначитися, чи 
потрібно надати Шотландському 
Парламенту право регулювати 
ставки податків. 63,5% проголо-
сували «за», 36,5% – «проти». 
Таким чином, У 1998 році було 
прийнято Шотландський Акт, який 
дозволяв відновити Шотландський 
Парламент (вперше після 1707 
року)46. Також було сформова-

45	 Regional	Authority	in	42	Countries,	1950–
2006.	–	Regional	and	Federal	Studies.	–	2008.	
http://www.tandfonline.com/toc/frfs20/18/2-3	
Regional	Authority	in	42	Countries,	1950–2006.	
–	Regional	and	Federal	Studies.	–	2008.	http://
www.tandfonline.com/toc/frfs20/18/2-3

46	 http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/
LEQS/LEQSPaper15.pdf

Парламенту та Уряду, включ-
но із повноваженнями у сфе-
рі фінансів (Шотландський 
Акт 2012 року змінює назву 
«Виконавчий орган Шотландії» 
на «Шотландський Уряд»). До 
повноважень Шотландського 
Парламенту віднесено законот-
ворчість стосовно деяких обо-
ронних питань, а до повноважень 
Шотландського Уряду – повно-
важення у питаннях адміністру-
вання виборів Шотландського 
Парламенту. Шотландський Уряд 
уповноважений виконувати за-
кони, які приймає Шотландський 
парламент у рамках свої ком-
петенції. Найчастіше він фор-
мується з представників партії 
або партій, які отримали біль-
шість у Шотландському парла-
менті. Він готує та представляє 
Шотландському парламенту за-
конопроекти для розгляду та ухва-
лення. Щорічно Шотландський 
уряд розробляє проект бюджету 
Шотландії, який він вносить у 
Шотландський парламент.

Центральний уряд Великої 
Британії залишає собі повно-
важення у сфері оборони, на-
ціональної безпеки, економічної 
стабільності, спільного ринку з 
ЄС, законодавства щодо рин-
ку праці, соціальної безпеки. 
Парламент Великої Британії за-
ймається законодавчою ро-
ботою у сферах зовнішньої 
політики, оборони, міграції, тор-
гівлі та промисловості, ядерної 
енергетики, тощо50.

Автономія уельсу теж змінюва-
лася з часом. Після рефе рендуму 

50	 Regional	 Authority	 in	 42	 Countries,	
1950–2006.	–	Regional	and	Federal	Studies.	
–	 2008.	 http://www.tandfonline.com/toc/
frfs20/18/2-3

Шотландський 
парламент може 
приймати закони 
з таких питань: 
регіонального 
розвитку, 
сільського 
господарства, 
рибальства, 
будівництва, освіти, 
охорони здоров’я, 
соціальної роботи 
та туризму. 
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1997 року в Уельсі Парламент 
Великої Британії прийняв Акт 
щодо Уельсу від 1998 року51. 
Відповідно до нього, було створе-
но Національну раду (the National 
Assembly) як «корпоративний 
орган», до складу якого входив ви-
конавчий комітет та законодавчий 
орган (власне збори). На відміну 
від законодавчих повноважень 
Шотландського парламенту, Акт 
щодо Уельсу від 1998 року на-
давав Національній раді Уельсу 
право розробки законопроектів, 
яку мали бути підтримані ще й 
Парламентом Великої Британії.  
Ці повноваження частково нага-
дували компетенцію Державного 
Секретаря для Уельсу.

Перші вибори Національної 
ради Уельсу відбулися 6 травня 
1999 року.

У 2002 році Національна рада 
Уельсу прийняла резолюцію для 
поділу своїх виконавчих та за-
конодавчих функцій у рамках 
Акту щодо Уельсу від 1998 року. 
Зокрема, було сформовано 
«уряд Національної ради Уельсу». 
Також було започатковано робо-
ту окремої урядової комісії (The 
Richard Commission), яка була по-
кликана докладно вивчити повно-
важення Національної ради Уельсу 
та виборчу систему Уельсу52.

Її напрацювання було викорис-
тано в Урядовому Акті Уельсу 
від 2006 року, який дозволив по-

51	 Government	 of	 Wales	 Act	 2006	 http://
www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/32/
contents

The	Government	of	Wales	Acts	https://www.
gov.uk/guidance/devolution-settlement-wales

52	 Report	of	the	Commission	on	the	Powers	
and	 Electoral	 Arrangements	 of	 the	 National	
Assembly	for	Wales	http://researchbriefings.
files.parliament.uk/documents/SN03018/
SN03018.pdf

ним парламентом54. До складу 
Асамблеї Північної Ірландії вхо-
дить 108 депутатів.

Асамблея Північної Ірландії 
відповідає за сільське господар-
ство, освіту, охорону здоров’я, 
соціальну роботу, інвестиції, з 
2010 року – поліцію та систему 
юстиції. Крім цього, Асамблея 
Північної Ірландії може приймати 
закони стосовно культури, мис-
тецтв, ринку праці, регіонального 
розвитку.

Перші вибори Асамблеї Пів-
нічної Ірландії пройшли у 1998 
році.

Акти Асамблеї Північної Ірландії 
мають бути схвалені Королевою 
Великої Британії.

Англія, де сконцентровано 
близько 80% населення великої 
Британії, залишається централі-
зованою. Вона не має власного 
парламенту чи уряду. Політику 
щодо неї визначає центральний 
парламент та центральний уряд.

шотландія, уельс і меншою 
мірою Північна Ірландія можуть 
частково впливати на політику 
центрального уряду. Відповідно 
до Уельського Акту від 1998 
року та Шотландського Акту від 
1998 року, центральна влада 
зобов’язана консультуватися з 
регіональним парламентом 
Уельса та урядом Шотландії 
стосовно відповідних британ-
ських законів або рішень ЄС. 
Державний секретар у справах 
Шотландії представлений у цен-
тральному уряді, щоправда, він 
має обмежену відповідальність.

Члени Палати громад, що 
обрані у Шотландії, Уельсі та 

54	 Northern	 Ireland	 Act	 1998	 http://www.
legislation.gov.uk/ukpga/1998/47/contents

вністю розділити Національну 
раду та Уряд Уельсу, а також 
чіткіше визначити їх повноважен-
ня.  Тепер Уряд Уельсу відповідав 
за імплементацію усіх рішень 
Національної ради Уельсу, яка, у 
свою чергу, продовжував контр-
олювати роботу уряду Уельсу53. 
Цей Акт дозволив Національній 
раді Уельсу підготувати і провести 
референдум щодо розширення 
своєї компетенції (зокрема, на-
дання Національній раді Уельсу 
права законодавчої діяльності 
без схвалення цих законів парла-
ментом Великої Британії). Такий 
референдум було проведено 
у 2011 році, після чого відповідне 
рішення було втілено в життя.

Таким чином, Національна 
рада Уельсу стала повноцінним 
регіональним парламентом. 
Парламент Уельсу (назва лиши-
лася тією самою: the National 
Assembly for Wales) обирається 
на прямих виборах і покликаний 
представляти інтереси мешкан-
ців Уельсу. Парламент Уельсу 
займається законотворчістю у 
сферах, які віднесено до його 
компетенції Уельським Актом.

В Уельсі офіційно визнано ва-
лійську мову (так само, як галь-
ську у Шотландії).

Автономія Північної Ірландії є 
менш відчутною. Відповідно до 
результатів референдуму 1998 
року, у Північній Ірландії є одно-
палатний регіональний парла-
мент – Асамблея Північної Ірландії 
(Northern Ireland Assembly), який 
обирають на прямих виборах, і 
регіональний виконавчий орган, 
відповідальний перед регіональ-

53	 Government	 of	 Wales	 Act	 2006	 http://
www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/32/pdfs/
ukpga_20060032_en.pdf

Північній Ірландії, зустрічаються 
для обговорення законопроектів, 
які можуть стосуватися відпо-
відних регіонів. Також є спільні 
міністерські комітети, які до-
зволяють регіональним урядам 
консультуватися з центральним 
урядом щодо законів, які впли-
вають на відповідні регіони. Крім 
того, Перший міністр Шотландії 
зобов’язаний представляти 
Шотландію (і Велику Британію) у 
Раді Міністрів ЄС стосовно відпо-
відних питань55.

вибори та інститут 
автономії
у великій Британії регіони не 

мають інституціоналізованого 
представництва у національно-
му парламенті: ані у Палаті лор-
дів (яка не обирається на прямих 
виборах), ані у Палаті громад.

Палата громад, яка склада-
ється з 650 депутатів, обирається 
на прямих виборах за мажо-
ритарною системою відносної 
більшості (у одномандатних 
округах). У виборчих округах 
Шотландії обирають 59 членів 
Палати громад Великої Британії, 
у виборчих округах Уельса – 40 
членів Палати громад, у виборчих 
округах Північної Ірландії –18 чле-
нів Палати громад. Виборці Англії 
обирають 533 членів Палати гро-
мад у своїх виборчих округах56.

Вибори Шотландського пар-
ламенту проходять за системою 
‘First Past the Post’. До складу 
парламенту входять 129 депутатів. 

55	 Regional	 Authority	 in	 42	 Countries,	
1950–2006.	–	Regional	and	Federal	Studies.	
–	 2008.	 http://www.tandfonline.com/toc/
frfs20/18/2-3

56	 House	 of 	 Commons	 http://www.
parliament.uk/business/commons/
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З них 73 депутата обирають у од-
номандатних округах (за такою 
самою логікою обирають членів 
Британського парламенту), а 
56 – по пропорційній системі у 8 
багатомандатних виборчих регі-
онах (кожен з багатомандатних 
регіонів відправляє у парламент 
по 7 депутатів).

До складу Парламенту Уельсу 
обирають 60 депутатів. 40 з них 
обираються для представлення 
індивідуальних виборчих округів, а 
20 – для представлення 5 регіонів, 
що входять до складу Уельсу.

Вибори Асамблеї Північної 
Ірландії проходять за системою 
«єдиного голосу, що переда-
ється», тобто за пропорційною 
виборчою системою із префе-
ренціями, коли виборець позна-
чає не лише одного кандидата, 
якого він підтримує, але кількох. 
При цьому виборець уточнює, 
кого саме він підтримує більше, 
а кого менше.

Подальша дискусія щодо 
інституту автономії у 
великій Британії
Очевидно, автономія відіграє 

позитивну роль у демократич-
ному врядуванні, економічному 
розвитку та ефективному дер-
жавному управлінні57. водночас 
у великій Британії точиться дис-
кусія щодо майбутнього інститу-
ту автономії у рамках держави58.

57	 Scotland	 in	 the	 UK	 https://www.gov.
uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/397079/Scotland_
EnduringSettlement_acc.pdf

58	 Beyond	 Smith.	 Contributions	 to	 the	
constitutional	 process	 of	 Scottish	 devolution.	
http://www.centreonconstitutionalchange.ac.uk/
sites/default/files/pages/beyondsmith_FUS.pdf

податків, як податок на доходи 
фізичних осіб, податок на додану 
вартість, національних страхових 
внесків, корпоративного податку 
та збору на пальне. Доходи регі-
ональних бюджетів формуються 
за рахунок грантів із центрально-
го бюджету, місцевого податку 
на бізнес (в Уельсі та Англії), муні-
ципального податку (Council Tax) 
та деяких інших місцевих зборів.

Р е г і о н и ,  щ о  в х о д я т ь  д о 
Об’єднаного королівства, вже 
зараз мають певну фінансову 
автономію. Водночас на порядку 
денному стоять питання більш 
глибокої децентралізації, у тому 
числі фіскальної.

У загальному вигляді (за ви-
ключенням Англії, яка є більш 
централізованою) взаємодія між 
центром та регіонами має на-
ступний вигляд. Система дер-
жавних витрат (public spending) 
певного регіону є частиною 
загальнодержавної системи. 
Витрати регіонального рівня по-
діляються на:

Децентралізовані витрати 
(devolved spending) – це витрати, 
відповідальними за які є регіо-
нальний виконавчий орган та 
регіональна рада, і вони станов-
лять більшу частину державних 
видатків на регіональному рівні. 
До них відносяться такі витрати, 
як витрати на охорону здоров’я, 
утримання шкіл та університетів, 
відновлення доріг, підтримання 
зелених насаджень, тощо. Деякі 
послуги, що надаються на регі-
ональному рівні, контролюються 
безпосередньо регіональним 
урядом, а деякі перебувають 
в компетенції відділень органів 
центральної влади, таких, напри-

Зокрема, ця дискусія стосу-
ється права на самовизначення 
шотландців, тобто вихід зі скла-
ду Великої Британії. Відповідний 
референдум було проведено 
18 вересня 2014 року, однак він 
не набрав достатньої кількості 
голосів «за». Після референдуму 
2014 року Шотландія не вийшла зі 
складу Великої Британії. Натомість 
за участі центрального уряду 
почалася підготовка до нового 
періоду децентралізації влади у 
Шотландії59. Шотландський пар-
ламент планує отримати нові 
повноваження у соціально-еко-
номічній сфері та у питаннях ор-
ганізації виборів Шотландського 
парламенту. Так, 28 травня 2015 
року Уряд Великої Британії пре-
зентував новий Шотландський 
Акт, який покликаний надати нові 
повноваження Шотландському 
Парламенту. Водночас Уряд 
Шотландії заявляє про готовність 
провести новий референдум у 
майбутньому і підкреслює праг-
нення за будь-яких умов залишити-
ся у складі Європейського Союзу.

Інститут автономії у 
соціально-економічному 
вимірі
Фіскальна система Об’єд-

наного королівства має два рівні: 
центральний та регіональний. 
Доходи центрального бюджету 
формуються за рахунок таких 

59	 McEwen,	 Nicola	 (2014)	 Towards	
Independence?	 Examining	 the	 Scottish	
Government’s	White	Paper.

http://www.centreonconstitutionalchange.
a c . u k / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / p a p e r s /
Towards%20Scottish%20Independence%20
E x a m i n i n g % 2 0 t h e % 2 0 S c o t t i s h % 2 0
Government%E2%80%99s%20White%20
Paper.pdf

клад, як територіальне відділення 
ради з питань охорони здоров’я. 
Крім того, деякі послуги можуть 
надаватися безпосередньо на 
місцевому рівні за рахунок міс-
цевих податків, що збираються 
регіональним урядом.

Недецентралізовані витра-
ти (non-devolved spending) – 
це витрати, відповідальними 
за які є безпосередньо Уряд і 
Парламент Об’єднаного коро-
лівства. Як правило, такі витрати 
становлять меншу частину ви-
трат; їх основною частиною є со-
ціальні платежі, зокрема, пенсії, 
виплати по безробіттю, виплати у 
випадку інвалідності, тощо.

Всі регіональні видатки, децен-
тралізовані та недецентралізо-
вані, покриваються за рахунок 
податків та кредитів з боку уряду 
Об’єднаного королівства (осно-
вна різниця у суб’єкті, який є 
розпорядником коштів). Місцеві 
податки, як правило, не пере-
вищують 20% доходів місцевих 
бюджетів. Основними регіо-
нальними податками є муніци-
пальний податок (council tax) 
та місцевий податок на бізнес 
(business rates), який збирається 
в Уельсі та Англії. Базою для опо-
даткування і в першому, і в друго-
му випадку є нерухомість.

Всі інші податки переваж-
но (існують випадки коли один 
податок розділяється між ре-
гіональним та центральним 
бюджетами) збираються цен-
тралізовано; безпосередньо 
цим займається територіальне 
відділення Управління з податків 
та митних зборів Об’єднаного 
королівства. Зібрані суми спо-
чатку спрямовуються до цен-

Регіони, що входять 
до Об’єднаного 
королівства, вже 
зараз мають 
певну фінансову 
автономію. 
Водночас на 
порядку денному 
стоять питання 
більш глибокої 
децентралізації, 
у тому числі 
фіскальної.
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трального бюджету країни (UK 
Consolidated Fund), а потім роз-
поділяються між регіонами, що 
входять до Об’єднаного коро-
лівства. Тому фактично відсутній 
прямий зв’язок між податками, 
що збираються до центрального 
бюджету у певному регіоні, та фі-
нансовими ресурсами, які цей 
регіон отримує із центру.

Більшість регіонів Об’єднаного 
королівства мають суттєвий 
фіскальний дефіцит, який ком-
пенсується з центрального бю-
джету. Таким чином, регіональна 
влада має повноваження щодо 
законодавчої ініціативи та у сфе-
рі витрат державних фондів. 
Водночас дуже обмеженими є 
повноваження у частині отриман-
ня доходів від податків (в тому числі 
щодо запровадження податків та 
зміни рівня вже існуючих) та залу-
чення кредитних фінансових ре-
сурсів. Тому в контексті процесів, 
пов’язаних з децентралізацією 
влади в Об’єднаному королівстві, 
особливого значення набули 
питання, пов’язані з наданням 
регіональній владі можливості 
самостійного залучення коштів, 
що витрачаються, збільшення по-
вноважень у частині визначення 
напрямів та рівнів витрат60. Також 
постало питання доцільності 
та ефективності формування 
податкової системи регіону на 
центральному рівні, тощо.

уельс
Децентралізація влади та пере-

дача повноважень на місця, що 
спостерігається в останні роки в 

60	 Finance	and	the	devolution	fiscal	debates.	
http://www.niassembly.gov.uk/globalassets/
Documents/RaISe/knowledge_exchange/
briefing_papers/series3/alan_trench031013.pdf

• ще до початку роботи за 
новими правилами Урядом 
Об’єднаного королівства, для кож-
ної одиниці місцевого самовряду-
вання передбачено розроблення 
базового рівня фінансування (local 
funding level), що фактично за-
кріплює найнижчий можливий 
показник доходів на місцях;

•  м о ж л и в і с т ь  с т в о р е н н я 
Державним секретарем (одним 
із членів Уряду Об’єднаного коро-
лівства, що відповідає за регіон) 
Підприємницької зони на терито-
рії, що не буде підпадати під дію 
нововведень, а місцева влада 
матиме змогу спрямовувати в 
регіональний бюджет весь дохід 
від податку на місцевий бізнес, 
що перевищить прогнозований 
рівень надходження від цього по-
датку (business rate growth).

Не дивлячись на те, що змі-
ни у фіскальному законодав-
стві Уельсу та Англії в самому 
Об’єднаному королівстві розгля-
даються як суттєві нововведення у 
напрямку децентралізації, вони 
не надають суттєвого послаблен-
ня впливу центру на зазначені 
території.

шотландія
Загальна логіка отримання та 

розподілення коштів в Шотландії 
співпадає із описаною на по-
чатку цього розділу. Дефіцит 
регіонального бюджету покрива-
ється за рахунок фінансування із 
центру; при цьому основна сума 
податків, що збирається у регіоні, 
спрямовується до центрального 
бюджету, а потім перерозподі-
ляється. Однак Шотландія дещо 
просунулась у фіскальній децен-
тралізації в останні роки.

Об’єднаному королівстві, має 
стосунок і до системи державних 
фінансів. У 2012 р. Парламент 
(обидві палати) Об’єднаного 
королівства ухвалив Акт щодо 
фінансів місцевого самовряду-
вання (Local Goverment Finance 
Act 2012). Цей законодавчий акт 
поширюється виключно на Уельс 
та Англію і передбачає деякі 
зміни у функціонуванні системи 
місцевих фінансів, зокрема61:

1. Зміну підходів в адміністру-
ванні місцевого податку на біз-
нес.

2. Підвищення частки місцевих 
податків у місцевих доходах.

Прийняття закону пов’язано 
з тим, що в останній час у 
Об’єднаному королівстві до-
мінувала точка зору щодо того, 
що фіскальна система країни 
є занадто централізованою і що 
доцільним було б її ослаблення 
з метою стимулювання місцевої 
влади до дій, спрямованих на 
розвиток місцевої економіки.

Таким чином, цей закон перед-
бачає:

• збільшення частини місцево-
го податку на бізнес, що спря-
мовується до місцевого бюджету 
(додатково 50% від частки, яка 
раніше спрямовувалась до цен-
трального бюджету);

• місцевій владі надаються 
повноваження з самостійного 
адміністрування частки податку 
на бізнес (раніше цей податок 
справлявся до центрального бю-
джету і певна його частина повер-
талась на регіональний рівень);

61	 Local	 Government	 Finance	 Act	 2012.	
h t t p : / / w w w. l g i u . o rg . u k / w p - c o n t e n t /
uploads/2013/04/LGIU-Guide-to-the-Local-
Government-Finance-Act-2012.pdf

З 2012 р. Шотландія переживає 
зміни у фіскальній системі. Акт 
Шотландії (Scotland Act 2012) 
надав нових фінансових повно-
важень Парламенту Шотландії, 
зокрема у частині запровадження 
податків та залучення кредитних 
фінансових ресурсів. Так, з 1 
квітня 2015 р. з’явилась можливість 
запровадження на регіональному 
рівні нових податків, таких як по-
даток на транзакції із землею 
та нерухомістю й з утилізації 
відходів, розширення повнова-
жень по використанню грошових 
ресурсів на місцевому рівні, а 
також, як було відзначено, повно-
важення по залученню кредит-
них ресурсів. З 1 квітня 2016 р. 
Парламент Шотландії отримає 
повноваження встановлювати 
рівень ставки податку на доходи 
фізичних осіб62. Передбачається, 
що доходи від цього податку бу-
дуть частково спрямовуватись до 
регіонального бюджету Шотландії, 
а решта буде надходити до цен-
трального бюджету Об’єднаного 
королівства.

В результаті таких змін пе-
редбачається, що дохід бю-
джету Шотландії збільшиться з 4 
млрд. фунтів до 9 млрд. фунтів. 
Починаючи з 2016 р., приблизно 
21% децентралізованих витрат 
Шотландії буде профінансовано 
за рахунок доходів, отриманих від 
збору податків безпосередньо в 
регіональний бюджет63.

62	 Local	Government	Finance	Act	2012.	http://
www.audit-scotland.gov.uk/docs/central/2013/
nr_130704_financial_reporting.pdf

63	 Update	on	developing	financial	reporting.	
http://www.audit-scotland.gov.uk/docs/
central/2015/nr_150317_developing_
financial_reporting.pdf
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Північна Ірландія
Північна Ірландія має дещо 

більшу автономію у проведенні 
регіональної політики (зокрема 
у сфері соціального забезпе-
чення населення) порівняно з 
Шотландією, Англією та Уельсом. 
Водночас вона залишається 
найбільш дефіцитним регіо-
ном Об’єднаного королівства. 
Найбільш суттєва відмінність по-
вноважень влади Північна Ірландії 
порівняно з іншими регіонами 
країни полягає у тому, що влада 
несе відповідальність за соціаль-
не забезпечення в регіоні (в інших 
регіонах ці витрати закріплені за 
центральним рівнем). Існує до-
мовленість між казначейством 
Об’єднаного королівства та 
Радою Північної Ірландії щодо 
можливості отримання фінансу-
вання (grant funding) останньою 
для належного здійснення соці-
альних платежів у випадку якщо 
така необхідність виникає.

Крім того, Північна Ірландія має 
певні відмінності від інших регіонів 
у частині податкового законодав-
ства. Так, замість муніципального 
податку (Council Tax), базою опо-
даткування якого є нерухомість, у 
цьому регіоні використовується 
система, що базується на опо-
даткуванні вартості власності 
приватних осіб. Місцевий пода-
ток на бізнес також стягується, 
але його збір та встановлення 
знаходяться в компетенції ради 
Північної Ірландії64.

64	 Devolution	and	decentralization	in	the	UK.	
http://www.centreforcities.org/wp-content/
uploads/2014/09/14-09-12-Devolution-
Decentralisation-Briefing-1.pdf

вони не підпорядковані регіонам, 
до складу яких вони входять.

Основна відмінність між регі-
онами зі звичайним статусом і 
регіонами із автономним стату-
сом полягає в тому, що звичай-
ний статус регіону надається 
законом, тоді як спеціальний 
– Конституцією. Повноваження ре-
гіонів із спеціальним автономним 
статутом та автономних провінцій 
визначено вузько, проте гаранто-
вано конституційним правом.

Конституційна реформа 1970 
року зробила акцент на децен-
тралізації влади в Італії (саме піс-
ля неї було створено 15 регіонів 
із звичайними статутами). З 1972 
року у кожному регіоні функціо-
нували регіональні ради, обрані 
на прямих виборах, та підпоряд-
ковані ним виконавчі органи. У 
1977 було прийнято закон, який 
розширив повноваження регіонів 
(щодо регіонального розвитку, 
поліції, охорони здоров’я, освіти 
та культури, зв’язку, охорони на-
вколишнього середовища)67.

Конституційна реформа 2001 
року надала регіонам із ав-
тономним статусом законо-
давчих повноважень у сферах 
планування міст, портів, тран-
спорту, енергетики, навколиш-
нього середовища, а також у 
міжнародних відносинах, зо-
внішній торгівлі і відносинах із 
ЄС. Також Конституційна ре-
форма 2001 року поклала край 
можливості центрального уряду 
призупиняти регіональне законо-
давство і спрямовує суперечки 
між центральним урядом і регі-

67	 Regional	 Authority	 in	 42	 Countries,	
1950–2006.	–	Regional	and	Federal	Studies.	
–	 2008.	 http://www.tandfonline.com/toc/
frfs20/18/2-3

Інститут автономії  
в Італії

Інститут автономії у 
рамках політико-правової 
системи Італії
Територіальна та управлінська 

автономія
Італія – унітарна держава. 

Італійська Конституція «ви-
знає та сприяє місцевим 
автономіям»65. Відповідно до неї, 
національне законодавство має 
бути адаптовано до вимог авто-
номії та децентралізації.

У 1946 році після падіння режиму 
Муссоліні у Італії було встановле-
но республіку, а у 1947 році було 
прийнято Конституцію. Італійська 
республіка – це парламент-
ська демократія. Глава держави, 
Президент, обирається двопалат-
ним парламентом на спільній сесії 
обох палат строком на сім років.

У Італії є 15 регіонів із звичайним 
статутом та 5 автономних регі-
онів зі спеціальним статутом, 
що враховує їхні географічні та 
культурні особливості. Це Сіцилія 
(Sicilia), Сарідінія (Sardegna), 
Балле д’Аоста (Valle d’Aosta), 
Фріулі-Венеція-Джулія (Fr iul i-
Venezia-Giulia) (з 1963 року) та 
Трентіно-Альто-Адідже66. У 1972 
році було створено дві автономні 
провінції (Тренто і Болзано), які 
отримали цей статус завдяки 
історичним та географічним 
особливостям. Тренто і Болзано 
мають такі самі законодавчі по-
вноваження, що й регіони, також 

65	 Стаття	5	Конституції	Італії.	http://www.
constitutionnet.org/files/Italy.Constitution.pdf

66	 С т а т т я 	 1 1 6 	 К о н с т и т у ц і ї 	 І т а л і ї .	
http://www.constitutionnet.org/files/Italy.
Constitution.pdf

онами до Конституційного суду68.
У 2005 році уряд Сільво Берлус-

коні запропонував ще одну кон-
ституційну реформу, яка могла 
передати ще більше повнова-
жень у сфері освіти та охорони 
здоров’я регіонам. Однак цей 
проект було відкинуто після того, як 
його не підтримав референдум у 
червні 2006 року (62% проти 38%)69.

Отже, повноваження звичай-
них регіонів Італії тепер нага-
дують повноваження регіонів із 
спеціальним статутом.

Регіональна влада представ-
лена регіональними радами 
(здійснюють законодавчу владу), 
виконавчими органами (хунта-
ми) та президентами70. Так, у 
кожному регіоні є регіональна 
рада (регіональний парламент), 
яку обирають на прямих виборах. 
Відповідно, ради призначають 
виконавчі органи. Регіональну ви-
конавчу владу очолює президент, 
який обирається на прямих вибо-
рах регіону. Тільки у Valle d’Aosta 
та Трентино-Альто-Адидже прези-
дента обирає регіональна рада.

Відповідно до Ст. 126 Конституції 
Італії, регіональну раду може 
бути розпущено, якщо її діяльність 
загрожує національній безпеці, 
суперечить Конституції, якщо 
вона порушує закон або не ви-
конує пропозиції центрального 
уряду змістити відповідну хунту 
чи президента, які роблять ана-
логічні дії.

68	 http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/
LEQS/LEQSPaper15.pdf

69	 Regional	 Authority	 in	 42	 Countries,	
1950–2006.	–	Regional	and	Federal	Studies.	
–	 2008.	 http://www.tandfonline.com/toc/
frfs20/18/2-3

70	 С т а т т я 	 1 2 1 	 К о н с т и т у ц і ї 	 І т а л і ї .	
http://www.constitutionnet.org/files/Italy.
Constitution.pdf
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Регіональний статут визначає 
форму управління та принципи 
організації та функціонування 
регіону71. Наприклад, статут 
Південного Тіроля (коротка назва 
автономної провінції Больцано-
Боцен – Південний Тіроль) було 
переглянуто у 1972 році, коли до 
повноважень цього регіону було 
передано культурні, освітні, со-
ціально-економічні політики (на 
додачу до повноважень у сфері 
економічного розвитку, охорони 
здоров’я та місцевого самовря-
дування). 

Статут Південного Тіроля від 2001 
року є інтегральною частиною 
Італійської Конституції72. Офіційні 
мови Південного Тіроля: німецька, 
італійська, ладинська. Відповідно 
до Статуту, Південний Тіроль регу-
лює місцеві збори, відповідає за 
регіональний розвиток (зокрема, 
мисливство, рибальство, сільське 
господарство), визначає освіт-
ню та культурну політику (може 
регулювати використання мов 
у школах), встановлює етнічні 
квоти при працевлаштуванні на 
своїй території, а також забез-
печувати збереження та розвиток 
німецької та ладинської лінгвіс-
тичних груп на території регіону. 
У регіоні діє режим білінгвізму 
на державній службі та у всіх 
сферах публічного життя (навіть у 
поліції). Водночас регіон має об-
межені повноваження, зокрема 
стосовно земельних реєстрів, 
охорони здоров’я. Останнім 
часом з’являються нові ініціативи 

71	 Keating,	Michael	(2009)	Second	Round	
Reform.	Devolution	and	constitutional	reform	
in	UK,	Spain	and	Italy.	http://www.lse.ac.uk/
europeanInstitute/LEQS/LEQSPaper15.pdf

72	 The	South	Tyrol	Autonomy.	http://www.
buergernetz.bz.it/en/downloads/South-Tyrol-
Autonomy.pdf

муніципалітети75. Кожен регіон, 
крім Valle d’Aosta, поділено на 
провінції. У випадку Valle d’Aosta 
повноваження провінції викону-
ються регіоном.

Повноваження провінцій сто-
суються реалізації політик цен-
трального та регіонального урядів 
на місцях. Також провінції відпо-
відальні за просторове плану-
вання, охорону навколишнього 
середовища, дороги, освіту, міс-
цевий економічний розвиток, по-
літику щодо працевлаштування.

До 1993 року рада, обрана 
на прямих виборах, обирала 
президента провінцій, однак 
тепер вибори президента є 
прямими. Крім того, у провінці-
ях є префект, якого призначає 
центральний уряд. У нього значні 
виконавчі повноваження. Після 
конституційної реформи 2001 
року повноваження префекта 
було зменшено до нагляду за 
законністю, заходами у період 
надзвичайних ситуацій та контр-
олю за рішеннями місцевих рад 
та рад провінцій.

Кожну провінцію очолює пре-
зидент, якого обирають виборці 
регіону та рада провінції. Коаліція 
фракцій у раді провінції, яка під-
тримає кандидата-переможця 
на посаду президента, отримує 
більшість у три п’ятих мандатів у 
раді провінції. Виконавча влада 
у провінції очолюється прези-
дентом, який призначає членів 
виконавчого органу.

До кінця 2012 року було 110 
провінцій, однак зараз їхня кіль-
кість зменшується у рамках 
адміністративної реформи. 

75	 h t t p : / / w w w. e u ro p a r l . e u ro p a . e u /
RegData/etudes/note/join/2013/513961/
IPOL-REGI_NT%282013%29513961_EN.pdf

щодо поглиблення автономії 
Південного Тіроля (зокрема, сто-
совно вищої освіти тощо).

Наприклад, Статут Сардинії 
надає автономному регіону 
право приймати закони та ви-
конувати адміністративні функції. 
Населення Сардинії має чітко 
виражену регіональну ідентич-
ність, а також свою мову. Влада 
автономії представлена регіо-
нальною радою та виконавчим 
органом на чолі з президен-
том, якого обирають на прямих 
виборах (тобто президент та 
виконавчий орган Сардинії оби-
раються не регіональною радою, 
а населенням)73.

В Італії центральний уряд 
зобов’язаний консультуватися 
із регіонами зі спеціальними ста-
тутами та двома автономними 
провінціями стосовно зміни їхніх 
статутів. Перша міжурядова 
конференція між центральним 
урядом та регіонами відбулася 
у 1983 році. Після 1989 року по-
дібні конференції проходять 
двічі на рік. Це інституційно за-
кріплений механізм узгодження 
національних та регіональних 
інтересів. Також це механізм 
використовується регіонами для 
винесення своїх пропозицій сто-
совно політик ЄС. Право участі у 
таких конференціях також мають 
автономні провінції (з 2001 року)74.

Крім регіонів, адміністратив-
но-територіальний устрій Італії 
включає в себе провінції та 

73	 h t t p : / / w w w. e u ro p a r l . e u ro p a . e u /
RegData/etudes/note/join/2013/513961/
IPOL-REGI_NT%282013%29513961_EN.pdf

74	 Regional	 Authority	 in	 42	 Countries,	
1950–2006.	–	Regional	and	Federal	Studies.	
–	 2008.	 http://www.tandfonline.com/toc/
frfs20/18/2-3

Відповідно до реформи, буде не 
лише зменшено кількість провін-
цій, але і зменшено кількість чле-
нів ради провінцій (до максимум 
десяти членів). У майбутньому 
члени рад провінцій обирати-
муться муніципальними радами 
відповідних провінцій. Вони мати-
муть право обирати президента 
з-поміж членів ради провінції. 
Однак виконавчий орган ради 
провінції буде відмінено. Ключові 
функції провінцій буде передано 
муніципалітетам76.

Автономні регіони мають ши-
рокі повноваження стосовно 
втілення адміністративної ре-
форми 2012 року у провінціях, які 
входять до їх складу. Наприклад, 
на регіональному референдумі 
у Сардинії у 2012 році було при-
йнято рішення відмінити кілька 
провінцій, які входили до її складу.

вибори та інститут 
автономії
Вибори другої палати націо-

нального парламенту
В Італії двопалатний парла-

мент, який складається з Палати 
депутатів та Сенату. Обидві 
палати мають однакові повно-
важення. Обидві палати обира-
ються строком на 5 років.

Верхня палата (Сенат) обира-
ється на прямих виборах. Вибори 
Сенату організовано в регіонах 
(315 членів Сенату, плюс певна 
кількість сенаторів, які засідають у 
Сенаті довічно – зокрема, колиш-
ні президенти республіки). Всі, 
крім 9 з 315 округів, розподілені 

76	 Regional	 Authority	 in	 42	 Countries,	
1950–2006.	–	Regional	and	Federal	Studies.	
–	 2008.	 http://www.tandfonline.com/toc/
frfs20/18/2-3

Статут Південного 
Тіроля від 2001 року 

є інтегральною 
частиною 
Італійської 

Конституції. 
Офіційні мови 

Південного 
Тіроля: німецька, 

італійська, 
ладинська. 
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пропорційно серед регіонів на 
основі кількості населення. Таким 
чином, кожен регіон обирає при-
близно 7 депутатів. Розподіл місць 
у Сенаті визначається населен-
ням, жоден регіон чи регіони не 
має прямого представництва.

Палату депутатів (630 депутатів) 
обирають у 27 виборчих округах.

Для виборів обох палат пар-
ламенту встановлено виборчий 
бар’єр. Зокрема, 4% для партій, 
що йдуть на вибори у Палату 
депутатів, та 8% – у Сенат. Партії 
можуть об’єднуватися у виборчі 
блоки (коаліції). За таких умов 
вони мають набрати разом 10% 
на виборах у палату депутатів та 
20% – у Сенат.

регіональні вибори
Регіональні вибори проходять 

кожні 5 років. Виборці обирають 
регіональні ради та уряди на пря-
мих виборах. Відповідно до за-
кону, коаліція, яка перемагає на 
регіональний виборах, отримує 
абсолютну більшість у відповідній 
регіональні раді77.

Вибори рад провінцій теж є 
прямими і відбуваються кожні 5 
років.

До 2010 року регіональні вибо-
ри проходили одночасно у всіх 
регіонах із звичайним статутом. 
У травні 2015 вперше пройшли 
вибори у семи з 15 регіонах, 
оскільки у решти регіонів до цього 
відбулися дострокові регіональні 

77	 Davide	Vampa	(2015)	The	2015	Regional	
Election	 in	 Italy:	 Fragmentation	 and	 Crisis	
of	 Subnational	 Representative	 Democracy,	
Regional	and	Federal	Studies.	–	Volume	25,	
Issue	4,	August	2015,	pages	365-378	http://
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1359
7566.2015.1074073#abstract

Північний регіон Італії займає 
одне з провідних місць у ЄС за 
показником обсягу ВВП, а бю-
джети окремих регіонів на півдні 
є дотаційними протягом десятків 
років. Тому важливим завданням 
регіональної політики є скорочен-
ня розриву між регіонами півдня 
та півночі.

Фіскальна децентралізація регі-
онів зі звичайним статусом

Протягом останнього десятиліт-
тя в Італії відбувався поступовий 
процес фіскальної децентралі-
зації. Реформи суттєво змінили 
структуру італійської системи 
державних фінансів. До початку 
90-х років місцеві органи влади 
мали обмежену фіскальну ав-
тономію, вони були матеріально 
залежні від трансфертів цен-
трального уряду. Розмір отри-
маних трансфертів визначався 
залежно від розміру витрат, а 
не акумульованих надходжень. 
Реформи 90-х років збільшили 
автономію регіонів як щодо ви-
тратної, так і дохідної частини 
місцевих бюджетів. Центральний 
уряд передав місцевим органам 
влади велику частину податкових 
надходжень, а також були введе-
ні нові місцеві податки. Зокрема, 
регіони зі звичайним статусом 
отримали право підвищувати 
ставки кількох власних податків, 
включаючи: податок на автомо-
білі, додатковий річний податок 
на прибуток (an annual surtax), 
спеціальний податок на дизельні 
автомобілі, податки на охорону 
здоров’я та плату за університет. 
Регіони могли встановлювали 
ставки в рамках лімітів, визна-
чених на централізованому рівні. 
Реформа 1997 р. дозволила 
звичайним регіонам встановлю-

вибори (їхні регіональні уряди 
пішли у відставку).

Італія – це єдина країна ЄС, де 
регіони можуть обирати різні ви-
борчі системи78. Відтак, виборчі 
системи італійських регіонів від-
різняються не лише від виборчої 
системи національного рівня, 
але і між собою. Усі італійські 
регіони мають пропорційну ви-
борчу систему та прямі вибори 
регіональних президентів. Однак 
виборчі системи у регіонах ма-
ють різні бар’єри для проходжен-
ня в регіональні парламенти, 
а також відмінні електоральні 
«бонуси», призначені для партій, 
які проходять до парламентів та 
формують коаліції. У Тусканії, 
якщо жоден кандидат у прези-
денти не набирає хоча би 40% 
голосів виборців, оголошується 
других тур відповідних регіональ-
них виборів79.

Інститут автономії у 
соціально-економічному 
вимірі
Для Італії характерний високий 

рівень держаних витрат, що здій-
снюються на суб-національному 
рівні, і в той же час обмежена 
децентралізація доходів регіо-
нальних громад. Одна з найбіль-
ших проблем на регіональному 
рівні для Італії– диспропорція 
між економічним та фіскальним 
потенціалом півночі та півдня. 

78	 С т а т т я 	 1 2 2 	 К о н с т и т у ц і ї 	 І т а л і ї .	
http://www.constitutionnet.org/files/Italy.
Constitution.pdf,			https://www.senato.it/3801
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Issue	4,	August	2015,	pages	365-378	http://
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1359
7566.2015.1074073#abstract

вати ставки податку на прибуток 
фізичних осіб в рамках встанов-
леної на національному рівні 
верхньої межі. А з 2001 р. вони 
можуть встановлювати ставку на 
їхню частину податку на додану 
вартість.

Конституційна реформа 
2001р. розширила законодавчі 
повноваження та фіскальну 
автономію для регіонів, а також 
встановила фонд вирівнювання, 
який зобов’язує державу субси-
дувати бідніші регіони. Зокрема 
Стаття 119 Конституції перед-
бачала, що доходи регіонів 
складаються з: власних подат-
ків, частини надходжень від на-
ціональних податків та виплат з 
фонду вирівнювання для регіонів 
з низьким рівнем можливостей 
щодо збору податків. Також на 
регіональний рівень було пере-
дано багато повноважень сто-
совно економічного розвитку, що 
мають безпосереднє значення 
для досягнення цілей регіональної 
політики. Наприклад, проекти 
промислових інновацій (Progetti 
di Innovazione Industriale), які є 
частиною промислової політики, 
але дуже впливають на цілі регі-
ональної політики. Однак повна 
фінансова децентралізація не 
була досягнута.

Закон про фіскальний фе-
дералізм 42/2009, прийнятий у 
2009 р, став наступним кроком 
до децентралізації управління в 
Італії і розширення повноважень 
регіонів. Він також був спрямо-
ваний на скорочення розриву 
між північчю і півднем за рахунок 
перерозподілу ресурсів. Закон 
передбачав збільшення авто-
номії витрат та доходів регіонів, 
провінцій та муніципалітетів, та 

Реформи 90-х 
років збільшили 
автономію регіонів 
як щодо витратної, 
так і дохідної 
частини місцевих 
бюджетів. 
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капітальне реформування сис-
теми вирівнювання. Зокрема, 
регіонам залишали більше по-
даткових доходів в обмін на ви-
могу щодо «солідарних внесків» 
для бідніших регіонів. Основні 
нововведення закону :

• Якщо раніше трансферти з 
центру автоматично спрямову-
валися в регіони, виходячи з того, 
скільки зазвичай отримував той 
чи інший регіон і витрачав у ми-
нулому році (оцінка історичних 
витрат – spesa storica), то закон 
передбачав запровадження ме-
тоду оцінки ефективної вартості 
послуг (оцінка стандартизованих 
витрат – costo standard).

• Центральний уряд гарантує 
надання мінімального рівня дер-
жавних послуг в галузі охорони 
здоров’я, освіти, соціального за-
безпечення та транспорту, а та-
кож інших послуг, що надаються 
регіонами (муніципалітетами і 
провінціями) та є «фундамен-
тальними функціями» регіонів, 
провінцій і муніципалітетів.

• Функції, які передані у відання 
місцевої влади, повинні фінан-
суватися за рахунок місцевих 
податкових надходжень.

• Області з малим податковим 
потенціалом отримують допомо-
гу Фонду вирівнювання (Il fondo 
perequativo nazionale), який існує 
за рахунок щорічних внесків об-
ластей з урахуванням їх бюджету.

Подальше запровадження 
законодавчих актів у сфері фі-
нансової децентралізації спри-
чинило суттєві зміни повноважень 
регіональної влади, зокрема80:

80	 Anna	 Bosco	 and	 Duncan	 McDonnell	
(2012).	 Italian	 politics:	 from	 Berlusconi	
to	 Monti.	 Volume	 27.	 Emanuele	 Massetti.	

Фонд гарантуватиме покриття 
витрат на 100% базових послуг та 
на 75% інших послуг.

фінансування системи охоро-
ни здоров’я:

• стандартні витрати розрахо-
вуються за принципом середньо-
зважених витрат на одну особу. 
Стандартні вимоги: відсоток на-
ціонального бюджету на охорону 
здоров’я, визначеного шляхом 
множення стандартних витрат 
на середньозважене населення 
регіону.

Особливий статус автономних 
регіонів та його динаміка

регіони зі спеціальним стату-
сом включають п’ять регіонів (в 
т.ч. автономні провінції Больцано 
і Тренто). Кожен спеціальний 
регіон укладає окрему угоду з 
державою – Статут. У Статутах 
регіонів зі спеціальним статусом 
докладно викладено, як розподі-
ляються податкові надходження 
згідно з правилом розподілу 
податків. Крім того, централь-
ний уряд повинен проводити 
консультації з цими регіонами 
у випадку внесення змін до спе-
ціальних статусів, це стосується 
також змін механізму перероз-
поділу податкових надходжень, 
який впливає на даний регіон. 
Починаючи з 2001 року, вне-
сення змін у Статути регіонів та, 
відповідно, у механізм розподілу 
податків потребує згоди спеці-
альних регіонів та національних 
парламентів.

В цілому усі п’ять спеціальних 
регіонів користуються більш 
сприятливими фіскальними ме-
ханізмами, ніж звичайні регіони. 
Ці відмінності часто виправдову-
валися політичними і економіч-

Збільшення фіскальних повно-
важень:

• поступове розширення повно-
важень щодо підвищення регіо-
нальної надбавки до ставки податку 
на доходи фізичних осіб – (на 0,5% 
у 2013 р., на 1,1% у 2014 р., на 2,1% 
до 2015 р).

• надання повноважень знижу-
вати регіональний податок на ви-
робничу діяльність (IRAP) (але за 
умови, якщо податок на доходи 
фізичних осіб не буде підвищено 
більше, ніж на 0,5%);

• передача на регіональний 
рівень повноважень щодо стя-
гування податків на транспортні 
засоби та збір інших неосновних 
податків.

фінансова автономія регіонів:
• скасування існуючих транс-

фертів з центрального бюджету 
та частини податку на паливо, що 
поверталась з центру;

• перерахунок частки податку 
на доходи фізичних осіб, що 
встановлюється та стягується на 
регіональному рівні, з метою 
компенсації скасування транс-
фертів з центрального бюджету;

• запровадження регіональної 
фіксованої частки податку на 
додану вартість (ПДВ);

• доходи, отримані в резуль-
таті заходів, спрямованих на 
боротьбу з ухиленням від сплати 
податків, залишатимуться на ре-
гіональному рівні.

міжрегіональні відносини та 
міжрегіональна солідарність:

• запровадження фонду ви-
рівнювання (в основі якого – ре-
гіональні надходження від ПДВ). 

Federal	 reform:	 the	 end	 of	 the	 beginning	 or	
the	beginning	of	the	end?	Berghahn	Books.

ними умовами: три спеціальні 
регіони на півночі – це території 
проживання національних мен-
шин, два інших – це острови на 
півдні. Доходи регіонів забез-
печуються за рахунок власних 
податків (податок на регіональну 
додану вартість – IRAP) та частини 
доходів від національних подат-
ків, вироблених в регіоні (fiscal 
shared rule). Спеціальні регіони 
наділені особливими умовами 
щодо розподілу надходжень від 
національних податків, зібраних 
в межах їхньої юрисдикції. На 
відміну від звичайних регіонів, ці 
регіони зазвичай отримували 
значну частину податкових 
надходжень, зібраних на їхній 
території (однак для кожного 
регіону встановлювалася своя 
частка). Наприклад, приблиз-
но 100% залишалося в Сицилії, 
90% – у Валле-д’Аоста Трентіно-
Альто-Адідже, 70% – у Сардинії, 
50% – у Фріулі-Венеція-Джулія,  
90% – у провінції Південного 
Тіролю81. Також ці регіони мали 
майже повну бюджетну свободу 
щодо своїх витрат82.

В той же час повноваження 
спеціальних регіонів щодо збо-
ру та встановлення податків 
є більш обмеженими, порів-
няно з витратами. Зокрема, 
держава відповідає за встанов-
лення, стягування та адміністру-
вання більшості податків та зборів. 
Центральний уряд встановлює 
базу оподаткування для цих по-
датків, а ставки податків обго-

81	 Intergovernmental	 fiscal	 relations	 in	
Italy.	 https://www.imf.org/external/pubs/ft/
seminar/2000/fiscal/giarda.pdf

82	 Palermo,	 F. 	 and	 A.Wilson	 (2013)	
The	 Dynamics	 of	 Decentralization	 in	 Italy:	
Towards	 a	 Federal	 Solution?	 http://aei.pitt.
edu/41705/4/2013_edap04.pdf

Закон передбачав 
запровадження 

методу оцінки 
ефективної 

вартості 
послуг (оцінка 

стандартизованих 
витрат – costo 

standard).

В цілому усі п’ять 
спеціальних 
регіонів 
користуються 
більш 
сприятливими 
фіскальними 
механізмами, ніж 
звичайні регіони. Ці 
відмінності часто 
виправдовувалися 
політичними і 
економічними 
умовами.
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ворюються в ході двосторонніх 
переговорів між регіоном і цен-
тральним урядом.

регіони зі спеціальним стату-
сом завжди виконували більш 
широкий спектр державних 
функцій порівняно зі звичайними 
регіонами (проте не існувало 
єдиної моделі для усіх спеціаль-
них регіонів). Як наслідок, вони 
мали більш високі витрати на 
душу населення. Ці регіони 
отримували значні ресурси з 
центрального бюджету на фінан-
сування визначених повноважень. 
Наприклад, Сицилія та Сардинія 
отримувала трансферти для 
фінансування витрат на охорону 
здоров’я; Сицилія також отриму-
вала фінансування від держави 
на цілі розвитку.

в цілому загальні доходи на 
душу населення значно відріз-
нялися у різних регіонах зі спе-
ціальним статусом. Відповідно 
автономні регіони отримували 
достатньо різний рівень податко-
вих надходжень, а системи вирів-
нювання доходів між регіонами зі 
спеціальним статусом, а також 
між регіонами зі звичайним ста-
тусом і спеціальними регіонами 
не було (до реформи 2009 р.).

реформа з впровадження 
фіскального федералізму сто-
сувалася в тому числі і регіонів 
зі спеціальним статусом. Вони 
зберегли свій асиметричний 
особливий статус завдяки участі 
у переговорах щодо нових фіс-
кальних механізмів у двосторон-
ньому порядку з національним 
урядом. В той же час закон пе-
редбачав, що ці регіони також 
повинні брати участь у загальній 
системі вирівнювання (стаття 27 

Система освіти Італії є до-
сить централізованою. Уряд 
організовує навчання, розробляє 
навчальні плани, займається 
розподіленням державного фі-
нансування (виходячи, перш за 
все, з чисельності учнів та сту-
дентів, що навчаються у певному 
навчальному закладі). З 2000 р. 
школи отримали деяку автоно-
мію щодо розробки навчальних 
планів, розпорядку дня, вибору 
матеріалів, на основі яких здій-
снюється навчання та тематики 
додаткових занять. При цьому у 
п’яти регіонах Італії, які мають 
статус спеціальної автоно-
мії, повноваження регіональної 
влади у сфер освіти є більш 
широкими.

Органами влади у сфері освіти 
в Італії є: на національному рівні – 
Міністерство освіти, університетів 
та науки, на регіональному рівні 
– регіональна шкільна адміністра-
ція, на місцевому рівні – дирекція 
з освіти провінцій та муніципалі-
тетів. Серед органів влади різних 
рівнів сфери освіти Італії спосте-
рігаються часткове дублювання 
функцій та конфліктність, як 
результат незакінченої реформи 
фінансової децентралізації, яка 
передбачає передачу повнова-
ження на регіональний рівень. В 
результаті реформи регіональні 
і місцеві адміністрації отримали 
більше повноважень у частині 
розподілення фінансових ресур-
сів, організації навчального про-
цесу та навчальних планів тощо. 
Фінансування освіти в звичай-
них регіонах Італії здійснюється 
переважно з центрального бю-
джету країни, а також муніципалі-
тетами та на рівні провінцій. Крім 
того, невелика частка виділяється 

закону 42/2009). Так, у результаті 
переговорів у 2009 р. була під-
писана Міланська угода між 
центральним урядом, регіоном 
Треніто-Південний Тірол та авто-
номними провінціями Трентіно 
і Південний Тірол (були внесені 
зміни у Статути провінцій, що 
діють з 1 січня 2010 р.), згідно з 
якою за регіонами закріплюва-
лося 9/10 усіх податкових над-
ходжень, вироблених в регіонах 
(без переговорів, як це було 
раніше). разом з тим збільшили-
ся повноваження регіонів щодо 
управління всіма сферами під 
їхньою юрисдикцією, в т.ч. осві-
тою, охороною здоров’я, ін. На 
практиці реформа призвела до 
скорочення фінансової ресур-
сів, що спрямовуються спеці-
альним регіонам з центрального 
бюджету, в обмін на збільшення 
повноважень над витратами і 
контроль над їхніми власними по-
датковими доходами83. Загалом 
Міланська угода дозволила зеко-
номити центральному бюджету 
1,5 млрд. євро щорічно (в рамках 
фінансової консолідації, яку про-
водить центральний уряд). Річні 
бюджети двох автономних про-
вінцій Трентіно і Південного Тіролу 
становлять близько 5 млрд. євро 
кожний (бюджет регіону лише 
470 млн. євро)84.

83	 Palermo,	 F. 	 and	 A.Wilson	 (2013)	
The	 Dynamics	 of	 Decentralization	 in	 Italy:	
Towards	 a	 Federal	 Solution?	 http://aei.pitt.
edu/41705/4/2013_edap04.pdf

84	 P ra c t i s i n g 	 S e l f - G o v e r n m e n t : 	 A	
Comparative	Study	of	Autonomous	Regions,

https://books.google.com.ua/books?id=rY9
fAAAAQBAJ&pg=PT216&lpg=PT216&dq=mila
n+agreement+470&source=bl&ots=nDCuhOA
cqM&sig=lCt2Ns5d62CXxd-T6yAf0QUzfhk&hl
=uk&sa=X&ved=0CBoQ6AEwAGoVChMIkdrm
9dP2yAIVRRByCh2HqQiS#v=onepage&q=mi
lan%20agreement%20470&f=false

регіональними шкільними адмі-
ністраціями.

Регіональні автономії мають 
більші повноваження в освітньо-
му процесі (включаючи можли-
вості запровадження додаткових 
предметів, наприклад, навчання 
регіональній мові – діалекту) та 
його фінансуванні. Так, почи-
наючи з 2012 р, автономна про-
вінція Трентіно напряму почала 
відповідати за фінансовий та 
адміністративний менеджмент 
Університету Тренто.

Регіони наділені суттєвими по-
вноваження щодо розподілення 
ресурсів, виділених на систему 
охорони здоров’я. Автономні 
регіони мають ще більше по-
вноважень і до того ж отриму-
ють більше, ніж в середньому 
фінансових ресурсів з цен-
трального бюджету на охорону 
здоров’я. Система охорони 
здоров’я Італії інституціонально 
не передбачає спеціальних 
державних органів для роботи з 
регіонами, які мають спеціаль-
ну автономію. Фінансування за 
рахунок держави досягає 78% 
(2010 р.)85 усіх витрат на систему 
охорони здоров’я в Італії. Базове 
та стаціонарне лікування в Італії 
є безкоштовним, однак, при 
наданні деяких спеціалізованих 
послуг під час амбулаторного 
лікування (на національному 
рівні) і при використанні ліків (у 
лікарнях на регіональному рівні) 
передбачається доплата з боку 
пацієнтів.

Управління та фінансування 
галузі здійснюється в рамках 
логіки: Уряд – Міністерство охо-

85	 Health	System	Review.	http://www.euro.
who.int/__data/assets/pdf_file/0006/87225/
E93666.pdf

Система охорони 
здоров’я Італії 
інституціонально 
не передбачає 
спеціальних 
державних органів 
для роботи з 
регіонами, які 
мають спеціальну 
автономію.
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рони здоров’я – Регіональний 
уряд – Департамент охорони 
здоров’я на регіональному рів-
ні – Місцеві заклади охорони 
здоров’я. При цьому взаємодія 
між Міністерством охорони 
здоров’я та Департаментом 
охорони здоров’я на регіональ-
ному рівні відбувається за по-
середництвом регіонального 
уряду86.

Фінансування системи охоро-
ни здоров’я на регіональному 
рівні відбувається із двох основних 
джерел: по-перше, за рахунок 
податків, які збираються на рівні 
окремих регіонів, серед яких 
два основних – податок на при-
буток підприємств та податок 
на додану вартість, ці податки 
збираються до центрального бю-
джету та частково повертаються 
знову у регіони. Традиційною 
проблемою для регіонів була не-
рівномірність фінансування ви-
трат системи охорони здоров’я. 
Зокрема, база для стягування 
податку на прибуток підприємств 
має досить суттєві відмінності 
залежно від регіону, що при-
зводить до значної нерівності 
фінансування витрат охорони 
здоров’я. По-друге, система охо-
рони здоров’я фінансується за 
рахунок центрального бюджету, 
який передає грошові ресурси 
на регіональний рівень. При цьо-
му враховуючи нерівномірність 
перерозподілу податків, уряд 
намагається запровадити сис-
тему, яка б давала можливість 
вирівнювати розподіл зібраних 
ресурсів між регіонами.

Крім того, автономні регіони 
86	 Health	System	Review.	http://www.euro.

who.int/__data/assets/pdf_file/0006/87225/
E93666.pdf

не применшує суверенітет Пор-
тугалії і реалізовується у рамках 
національної Конституції.

Два автономні регіони було 
створено одразу після проголо-
шення Конституції у 1976 році. 
Конституція не повною мірою 
конкретизує повноваження авто-
номних регіонів. Відповідно до 
Ст. 227 Конституції, повноваження 
автономних регіонів визначають-
ся їхніми статутами. Спеціальний 
статус автономних регіонів було 
частково оновлено у 1987 році 
(статус Азорських островів) та 
у 1991 році (статус Мадейри) і 
більш суттєво розширено у 1999 
році88. Спеціальний повнова-
ження автономних регіонів було 
консолідовано після конституцій-
ної реформи 2005 року. Однак 
автономія залишається певною 
мірою обмеженою. Наприклад, 
автономні регіони Португалії не 
мають повноважень у поліцей-
ській сфері.

Законодавча гілка влади авто-
номних регіонів Азорських ост-
ровів та Мадейри представлена 
однопалатними регіональними 
асамблеями (регіональними 
парламентами), члени яких оби-
раються на прямих виборах стро-
ком на чотири роки. Ці асамблеї 
формують регіональні уряди, 
відповідальні перед асамблея-
ми. Вони можуть бути розпущені 
Президентом Португалії, якщо 
порушують Конституцію89.
Portugal_2005.pdf

88	 Regional	 Authority	 in	 42	 Countries,	
1950–2006.	–	Regional	and	Federal	Studies.	
–	 2008.	 http://www.tandfonline.com/toc/
frfs20/18/2-3

89	 Teresa	 Ruel	 (2015)	 Madeira	 Regional	
Elections	 2015:	 A	 Polity	 Tyrannized	 by	
Majorities	or	the	End	of	an	Era?	Regional	and	
Federal	Studies	–	Volume	25,	Issue	3,	pages	

Регіональний уряд очолює пре-
зидент, якого обирає з-поміж сво-
їх членів регіональна асамблея і 
призначає Міністр Республіки 
(який представляє Португалію у 
автономних регіонах відповідно 
до Ст. 230 Конституції Португалії). 
Міністр республіки стверджує 
законодавчі акти, прийняті ор-
ганами влади автономних регі-
онів, а також у деяких випадках 
має право вето (наприклад, 
коли закони автономій є не-
конституційними). Президент 
номінує міністрів регіонального 
уряду, які призначаються у такий 
самий спосіб. Регіональний 
уряд відповідальний перед ре-
гіональною асамблею і може 
бути відправлений у відставку, 
якщо регіональна асамблея 
висловить йому недовіру своїм 
голосуванням.

Асамблеї автономних регіонів 
Азорських островів та Мадейри 
не можуть змінювати закони, які 
приймає Лісабон. Також вони 
не мають права порушувати те-
риторіальну цілісність Португалії. 
Дія більшості законів, які приймає 
національний парламент та 
впроваджує центральний уряд, 
розповсюджуються на Азорські 
острови і Мадейру.

Регіональні асамблеї уповно-
важені здійснювати законодавчу 
функцію стосовно питань, що 
безпосередньо стосуються ре-
гіонів, готувати регіональні плани 
економічного розвитку та брати 
участь у підготовці національного 
плану. Відповідно до Ст. 227-234 
Конституції Португалії, автономні 
регіони можуть готувати плани 
313-320	 http://www.tandfonline.com/doi/
abs/10.1080/13597566.2015.1053876#.
VjdzjGCheUk

мають достатньо широкі повно-
важення для встановлення певних 
видів податків, що спрямовуються 
до регіонального бюджету, від-
повідно ці доходи також вико-
ристовуються на фінансування 
регіональної системи охорони 
здоров’я.

Регіональним автономіям на-
дано досить суттєві повноважен-
ня у частині збору додаткових 
фінансових ресурсів та напрям-
ків їх розподілення, тому і відпові-
дальність за реалізацію політики 
у сфері надання медичних по-
слуг у цих регіонах є вищою по-
рівняно зі звичайними регіонами.

Інститут автономії  
у Португалії

Інститут автономії у 
рамках політико-правової 
системи Португалії
Територіальна та управлінська 

автономія
Португалія є унітарною дер-

жавою, до складу якої входить 
два автономні регіони: Азорські 
острови та мадейра. Азорські 
острови складаються з трьох груп 
островів, а Мадейра складається 
з чотирьох островів.

Відповідно до Конституції Пор-
тугалії, спеціальний політичний 
та адміністративний устрій 
Азорських островів та Мадейри 
ґрунтується на «їх географічній, 
економічній та соціальній по-
будові та історичних прагненнях 
народів до автономії»87. Автономія 

87	 Конституція	 Португалії 	 від	 1976	
року	 із	 змінами	 від	 2005	 року.	 https://
www.constituteproject.org/constitution/
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регіонального розвитку; брати 
участь у визначенні політики, 
що стосується територіальних 
вод, виключної економічної зони 
і континентального шельфу; 
брати участь у переговорах про 
укладення міжнародних догово-
рів і угод, які їх безпосередньо 
стосуються, як і в отриманні 
переваг, що випливають з цього; 
встановлювати відносини співп-
раці з іншими іноземними регі-
ональними утвореннями і брати 
участь в організаціях, націлених 
на сприяння міжрегіональному 
діалогу і співробітництва згідно з 
напрямами, що визначені ком-
петентними в питаннях зовнішньої 
політики органами державної 
влади тощо. Як видно, їхні по-
вноваження стосуються як вну-
трішньої політики, так і частково 
зовнішньої.

Офіційною мовою обох авто-
номних регіонів є виключно пор-
тугальська.

Асамблеї автономних регіонів 
Азорських островів та Мадейри 
можуть впливати на вироблення 
національної політики, що може 
стосуватися цих автономних 
регіонів90:

•  Однопалатний  парла-
мент Португалії конституційно 
зобов’язаний консультуватися 
із радами автономних регіонів 
Азорських островів та Мадейри 
з відповідних питань.

• Асамблея автономного ре-
гіону Азорських островів або 
асамблея автономного регіону 
Мадейри може направляти на-
ціональному парламенту свої 

90	 Regional	 Authority	 in	 42	 Countries,	
1950–2006.	–	Regional	and	Federal	Studies.	
–	 2008.	 http://www.tandfonline.com/toc/
frfs20/18/2-3

пропозиції щодо змін у проекти 
законів або проекти законів 
стосовно податків, охорони на-
вколишнього середовища, кри-
мінального права, регіонального 
планування і соціальної безпеки 
тощо. Якщо національний пар-
ламент підтримує законопро-
екти асамблеї автономного 
регіону Азорських островів або 
асамблеї автономного регіону 
Мадейри, то вони стають зако-
ном для відповідного автономних 
регіонів.

• Президент уряду Азорських 
островів та президент уряду 
Мадейри можуть радити пре-
зиденту Португалії, зокрема 
стосовно питань розпуску наці-
онального парламенту або рад 
автономних регіонів, оголошення 
війни тощо.

• Конституція зобов’язує уряд 
Португалії консультуватися із уря-
дами автономних регіонів щодо 
питань, які можуть стосуватися 
відповідних регіонів. Це також 
стосується політик ЄС.

Крім двох автономій, адмі-
ністративно-територіальний 
устрій Португалії включає райо-
ни і так звані планувальні регіо-
ни. Відповідно до Конституція 1976 
року, у Португалії ще можуть 
бути адміністративні регіони. 
Однак їх не було створено на 
практиці. Центральний уряд роз-
глядав проект адміністративної 
реформи, відповідно до якого 
планували створити 8 децен-
тралізованих «адміністративних 
регіонів» (із радами, обраними 
на прямих виборах). Однак цей 
проект було відкинуто після нега-
тивних результатів референдуму 
1998 року.

У 1979 на континентальній 
частині Португалії було засно-
вано п’ять планувальних ре-
гіонів. Вони адмініструються 
представництвами централь-
ного уряду. Планувальні регіони 
відповідають за регіональний 
розвиток і здійснюють нагляд за 
місцевим самоврядуванням 
за дорученням центрального 
уряду. Планувальні регіони не 
мають демократичного обра-
ного представництва.

У Португалії є 18 районів. 
Районна влада уповноваже-
на здійснювати координацію 
освітніх та культурних заходів 
та нагляд за актами відповід-
них муніципалітетів. Районна 
влада представлена непрямо 
обраними радами районів, до-
радчою радою та урядником, 
який призначається централь-
ним урядом. Районні ради по-
кликані представляти місцеві 
інтереси. До їх складу входять 
представники муніципальних 
рад тощо. Виконавча влада 
знаходиться в руках урядника, 
який призначається централь-
ним урядом. Йому допомагає 
дорадча рада – структура, що 
складається з 4х членів, які оби-
раються районними радами, 
а також 4х фахівців з певних 
політик, які призначаються цен-
тральним урядом91.

вибори та інститут 
автономії
Парламент Португалії обира-

ється терміном на чотири роки 
91	 Regional	 Authority	 in	 42	 Countries,	

1950–2006.	–	Regional	and	Federal	Studies.	
–	 2008.	 http://www.tandfonline.com/toc/
frfs20/18/2-3

і складається їх 230 депутатів, 
які обираються за партійними 
списками.

Автономні регіони (Азорські 
острови та мадейра) не мають 
спеціального електорального 
представництва у однопалат-
ному парламенті Португалії. 
Водночас вони на прямих вибо-
рах обирають своїх «регіональних 
представників» для представни-
цтва у Лісабоні (5 «регіональних 
представників» для Азорських 
островів та 6 «регіональних пред-
ставників» для Мадейри).

До 2004 року кількість депутатів 
Асамблеї автономного регіону 
Азорських островів становила 
68, і вони обиралися за муніци-
пальним принципом. Зараз до 
складу асамблеї автономного 
регіону Азорських островів вхо-
дить 47 депутатів, які обираються 
на прямих виборах за пропо-
рційною виборчою системою 
за методом д’Ондта, тобто за 
партійними списками. Строк 
роботи – 4 роки. Останні вибори 
були у 2012 році.

До складу асамблеї автоном-
ного регіону Мадейри входить 47 
депутатів. Її обирають на прямих 
виборах за пропорційною ви-
борчою системою за методом 
д’Ондта. Останні вибори про-
йшли 29 березня 2015 року92. 
Наступні строкові вибори будуть 
у 2019 році.

92	 Teresa	 Ruel	 (2015)	 Madeira	 Regional	
Elections	 2015:	 A	 Polity	 Tyrannized	 by	
Majorities	or	the	End	of	an	Era?	Regional	and	
Federal	Studies	–	Volume	25,	Issue	3,	pages	
313-320	 http://www.tandfonline.com/doi/
abs/10.1080/13597566.2015.1053876#.
VjdzjGCheUk
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держави включає підтримку, 
яку регіон отримує відповідно 
до принципу національної со-
лідарності, а також підтримку 
Європейського Союзу.

Регіоналізація португальських 
автономних регіонів відбулася у 
зв’язку з їх розташуванням. Однак 
ці регіони зв’язані один з одним 
і з материком через принцип 
солідарності. Принцип націо-
нальної солідарності зобов’язує 
державу брати на себе витрати 
для вирівнювання нерівномірно-
го розвитку, що випливає через 
ізольованість регіонів, особли-
во щодо транспорту, зв’язку, 
енергетики, освіти, культури, 
охорони здоров’я та соціаль-
ного забезпечення, заохочуючи 
поступову інтеграцію регіону. 
Цей принцип, зокрема, про-
являється на національному 
або міжнародному рівні, коли, 
наприклад, держава повинна 
гарантувати, що Мадейра ко-
ристується підтримкою всіх фон-
дів Європейського Союзу, так 
само, як і регіони в материковій 
частині.

В цілому ж сфера державних 
фінансів мадейри є абсолют-
но залежною від трансфертів 
з лісабону. Особливо ситуація 
загострилась у 2012 р., коли бю-
джет Мадейри склав 2,2 млрд. 
євро94, в той час як 1,5 млрд. євро 
(68%) автономія планувала за-
лучити з центрального бюджету. 
Уряд Португалії зробив спробу 
знизити витрати на підтримку 
автономії, що оформилось у 

94	 Madeira:	Island’s	budget	“worst	in	history	
of	 autonomy”,	 said	 opposition.	 15	 March	
2012.	 http://www.portugaldailyview.com/
whats-new/madeira-islands-budget-worst-
in-history-of-autonomy-said-opposition

Інститут автономії у 
соціально-економічному 
вимірі
П’ять регіонів на материковій 

частині Португалії знаходяться у 
підпорядкуванні комісій з коорди-
нації та регіонального розвитку. 
Вони залежать від національних 
дотацій та субсидій ЄС і не ма-
ють самостійного податкового 
органу.

Автономні регіони Азорські 
острови і мадейра мають пра-
во стягувати податки в рамках 
національно законодавства. 
Зокрема, вони можуть стягувати 
регіональні податки та тарифи, 
а з 1999 року – встановлюва-
ти ставки податку на доходи 
фізичних осіб, корпоративний 
податок, а також податків на 
споживання. Регіональні уряди 
мають право витрачати 95% 
власних доходів93.

З регіональними асамблеями 
автономних регіонів центральна 
влада проводить консультації 
з питань розподілу доходів, що 
стосуються Азорських островів і 
Мадейри.

Доходи автономних регіонів 
складаються з усіх податків, 
зборів, штрафів, пені та доплат, 
зібраних або створених на їхній 
території, у тому числі мита, мит-
них зборів та інших зборів, що 
стягуються митними органами, 
такі як податки на бензин та інші 
нафтопродукти; товари; ПДВ і по-
датки від продажу транспортних 
засобів. Відповідно до Статуту 
Мадейри, фінансова підтримка 

93	 Territorial	 autonomy	 as	 a	 means	 of	
minority	 protection	 and	 conflict	 solution	 in	
the	European	experience	–	An	overview	and	
schematic	 comparison	 http://www.gfbv.
it/3dossier/eu-min/autonomy.html

вигляді програми фінансової 
підтримки, яка поміж іншого пе-
редбачала заходи, спрямовані 
на зниження бюджетних витрат 
автономії, впровадження систе-
ми контролю бюджетних витрат, 
інтегрування систем управлін-
ня, контролю, моніторингу та 
звітування у сфері державних 
фінансів до урядової системи 
управління державними фінан-
сами тощо.

З 1980 р. Португалія має віль-

ні економічні зони (ВЕЗ) – на 
Мадейрі і на Азорських островах. 
Підприємства, зареєстровані у 
цих зонах, користуються цілим 
рядом пільгових умов, зокрема: 
спрощення всіх митних про-
цедур; вільний ввіз і вивіз товарів; 
вільне переміщення капіталу 
іноземних підприємств; пільгові 
ставки на корпоративні податки; 
звільнення від оподаткування до-
ходів від видачі патентів, товарних 
знаків тощо.

Регіоналізація 
португальських 

автономних 
регіонів відбулася 

у зв’язку з їх 
розташуванням. 

Однак ці 
регіони зв’язані 

один з одним 
і з материком 

через принцип 
солідарності.



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

леонід Поляков 
 ● український військовий експерт
 ● фахівець з оборонної політики України
 ● перший заступник Міністра оборони України (2005–2008)
 ● заступник Міністра оборони України (березень 2014 - квітень 2014 р.)

святослав Денисенко 
Дослідницькі інтереси:

 ● світова економіка
 ● міжнародні відносини

Ірина Клименко 
Дослідницькі інтереси:

 ● економічні процеси та міжнародне економічне співробітництво
 ● роль і місце світових економічних  

інститутів
 ● проблеми міждержавних економічних відносин
 ● принципи зовнішньоекономічної стратегії держави.

ЕКсПЕрти  
Інституту стратегічних досліджень «нОвА уКрАїнА»,  

які брали участь у роботі над матеріалами збірки:

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 соціокультурних процесів.

володимир лупацій
Дослідницькі інтереси:

 ● соціальна філософія та стратегії  
суспільного розвитку

 ● креативна економіка та соціо-культурні інновації
 ● культурна політика та регіональний розвиток

Оксана маркєєва 
Дослідницькі інтереси:

 ● безпекові стратегії
 ● сектор безпеки і оборони
 ● правоохоронні органи
 ● проблеми протидії злочинності і корупції

Юрій надтока
Дослідницькі інтереси:

 ● функціонування політичних систем та політичних институтів.



валентина романова 
Дослідницькі інтереси: 

 ● відносини по лінії «центр-регіони»
 ● місцеве самоврядування
 ● територіальна політика

вадим Ємець 
Дослідницькі інтереси:

 ● макроекономіка
 ● ринки капіталів
 ● оцінка виробничих активів

світлана таран 
Дослідницькі інтереси:

 ● міжнародна економіка
 ● торговельна політика
 ● економічна інтеграція та регуляторна адаптація

Дмитро Єрмолаєв
Дослідницькі інтереси:

 ● соціальна філософія
 ● філософія історії



  Наукове виданння

Доповіді та дослідження 
Інституту стратегічних досліджень  

«Нова Україна»
за 2016 рік
Частина 1

Редактор  А.Маклаков
Дизайнер  Т.Матвієнко
Верстальник  В.Панько

Підписано до друку 31.05.2016

Формат 70 х 1001/
16

Гарнітура Century GothicC.

Папір і друк офсетний.

Ум. друк. арк.                 Тираж                прим.

  Зам.


