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Вступ
Год несостоявшихся со-бытий
Ермолаев Андрей,
философ, директор Института стратегических исследований
«Новая Украина»

Как оценить прошедшее? Проще и легче – в формальном
перечне событий, экономических показателях и социальных
рейтингах. Сложнее в категориях самой жизни – успех, счастье,
смысл. Сложнее потому, что оценке подлежит не одна
индивидуальная жизнь, а мир как целое, жизнь как стремление и
усилие миллионов.
Был ли год для мира успешным? Нет. Хотя бы потому, что
состояние кризиса и депрессии сохранилось в подавляющем большинстве обществ.
Успешные общества не воюют, не бастуют, не блокируют правительства и банки. Они
создают новое. А в 2016 - ни одного новшества в миро-устройстве.
Очередная модель iPhone как мировое событие – жалкое подобие символов
социального и технологического прогресса в прошлом. Открытия новых способов лечения
рака, уникальные исторические сенсации и события мировой культуры живут жизнью
мимолетной новости, возможно потому, что в этом году эти события не были
востребованы и пережиты как важные и свое-временные. Значит, не их время.
Со счастьем и смыслом еще сложнее. Ноосфера и антропосфера остаются уделом
диссидентствующих интеллектуалов, ощущающих свое одиночество и пренебрежение на
страницах глобальных сетей и интернет-форумов. Облик, запечатленный на «селфи» и
запущенный во «вселенную интернет», побеждает лик живого, переживающего и
осязаемого. И только крики о боли и отчаянии будущих жертв из сирийского Алеппо,
репортажи об очередных погибших в военных конфликтах и терактах, кадры
экологических и техногенных катастроф на какое-то время восстанавливают живую ткань
происходящего, «встряхивают» сразу и всех, но – ненадолго.
Счастье как уникальная гармония в настоящем и будущем – с миром, любимыми,
обществом – остается уделом отдельной, индивидуализированной жизни. Мир частей и
частностей. А идея «счастья для всех» – скептическую улыбку и пожимание плечами. А
потому-то и со смыслом нет проблем, потому что еще силен дух индивидуального –
любой ценой. «Конец истории» Френсиса Фукуямы еще длится, а начало новой
истории пока отложено на неопределенное «потом».
***
В 2016-м мир по-прежнему был в войне. Тема войны и судеб тысяч погибших,
раненых, обездоленных стала новой нормой, которая принимается как данность.
Террористы, радикалы, «бизнесмены войны» и политические спекулянты – все те,
кто разрушают жизнь – были сильнее гуманистов и миро-творцев. Интерес и
выживание по-прежнему сильнее ценностей и стремления к обще-житию. Сотни
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политиков, которым народы доверили власть в своих странах, оказались неспособны
защитить мир словом и со-гласием, и о-добрили новую гонку вооружения – всех против
всех. Год 2016 стал годом гонки на выживание ценой оружия, конфликта, барьеров и
разрывов.
Война всех со всеми требует и новых лидеров - лидеров за выживание.
Авторитарный имидж, автократический стиль, агрессивная риторика, прагматизм и
волюнтаризм в поступках. Время коллективного управления и политических лидеров
сменяется временем вождей - «сильных личностей». В ближайшие годы большинство
наций будут в управлении авторитарных одиночек, которые найдут опору в силовых
структурах и крупных корпорациях,
отодвинув на второй план политические
компромиссы и витиеватые демократические процедуры.
Идеологизированные партийные элиты уступают место прагматичному и хищно
настроенному корпоративному менеджменту. Обновляющийся состав национальных
правительств лишен романтизма 1980-90х и коллективного прожектерства и готов в
интересах своих корпораций решать самые сложные вопросы на дву-трехсторонней
основе. Идеология «победившего либерализма» и политики ценностей остается уделом
слабаков и романтиков, и им на смену приходят провайдеры «договорного глобального
капитализма» - олигополистического.
***
В 2016-м замерли и даже пошли вспять почти все новосозданные и заявленные
коллективистские структуры.
Brexit стал лишь ярким символом этого сложного и многослойного процесса реглобализации. В Англия просыпается дух Великобритании, в Российской Федерации –
Российской империи, в США – эго-центричного лидера мира. Кризис ЕС, замирание в
проектах создания транс-атлантической и транс-тихоокеанских зонах, пессимизм БРИКС,
буксующий «Великий Шелковый путь», уходящие в историю ЕврАзЕС и ЕЭП– лишь
малый перечень в списке начавшейся ре-глобализации.
ТНК сворачивают сложные транс-региональные модели разделения труда,
локализуясь в кластерах и даже частично возвращая производство в страны
происхождения. Сжатие глобального потребительского рынка и новая локализация уже
привели к кризису транспортной отрасли. Транзитные и пограничные страны вновь
ощутили на себе бремя периферии/пограничья из-за потери интереса крупных инвесторов.
Трансформация «мира империй», ставшая причиной двух мировых войн, уже привела в
движение сотни народов и культур. Ревизии подвержены все без исключения со-общества,
старые и молодые нации. Границы государств пересматриваются с позиций новых
жизненных пространств и исторических культурны ландшафтов. Политическая карта
национальных границ и межгосударственных союзов, закрепившая на несколько
десятилетий неутойчивый пост-колониальный и глобализированный мир, трещит по
швам, создавая иллюзии возможных реставраций и новых амбитных проектов и
социальных утопий. «Век наций» Эрика Хобсбаума может оказаться самым длинным в
истории. В этой борьбе за право «быть в истории» сильным станет тот, кто сможет
предложить гармонию социальной организации и диалога культур, быть
дирижероМ обновленных «национальных оркестров».
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***
Вместо модернизированной «эллинизации» политические элиты стремятся
реализовать более действенный, как им представляется, подход. «Нео-романизация»
- так сейчас выглядит спасительный рецепт антикризисной политики корпоративных
государств, столкнувшихся с петлей Второй Глобальной депрессии. И «русский мир»
стал своеобразной кульминацией нео-романской геополитики.
2016 стал годом отката (еще не отказа, но на грани) от дальнейшего соразвития на основе политического сближения, культурного диалога и
экономической конвергенции. Следующий глобализационный виток будет круто
замешан на прагматизме и геоэкономической иерархии сильных, слабых и
подчиненных.
Идея нового мирового вестфальского договора («Глобальный Вестафалитет»)
потребует немалых усилий и жертв и, возможно будет востребована уже в новом, посткризисном мире «конкурирующих со-временностей».
***
Ментально-информационные войны (так корректнее называть то, что чаще
описывают как «информационные») становятся самым действенным и сильным оружием
по нанесению потерь противнику. Медиа-промышленная конкуренция захватывает все
больше жизненных сфер – от потребительского рынка до управления электоральными
процессами и правилами рыночной конкуренции. «Ментально-культурная миграция» и
ее противоположность - «культурная автаркия» становятся выраженными чертами
Нашего Времени. И это наряду с дальнейшей интенсивной технологической и торговой
интеграцией мира.
***
В прошедшем году было много страхов по поводу возрождающегося национализма
– как во внутренних политиках, так и в сфере геополитики. Но проблема, пожалуй, в
другом. Мир обретает черты национально-корпоративной государственности, где в
массовой истерии национальной мобилизации просто нет нужды. Свое дело сделает самая
динамичная и успешная производительная сила – глобальный медиа-промышленный
комплекс, который вместе с
медико-промышленным и военно-промышленным
комплексами составляют триаду развития глобальной экономика в пост-кризисном
будущем. Национальным массам не нужно больше «маршировать», их мобильность и
лояльность обеспечивается у телевизора и в сети интернет.
***
2016 год стал для Украины годом невыученных уроков. Автократия в государстве,
автаркия в культуре и идеологии, де-индустриализация в экономике. Это был последний
год украинской олигархии призыва 90-х годов прошлого 20 века – создателей «системного
бизнеса», бизнес-политических корпораций в политической системе и личных медиамашин. Де-олигархизация, которая была одной из популярных политических идей на
Майдане 2014 года, могла состояться как вариант коллективной ответственности
правящего богатого класса за национальный проект, как первый важный шаг к тому
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самому катарсису, о котором давно мечтают в христианской Украине: национальный мир,
демократия, цивилизованный рынок, справедливость. Ценности как практическое мерило
повседневной жизни. Но реализован альтернативный вариант – торжество одного
олигарха-победителя и пролетаризация всей нации, расколотой и воюющей. Путь к
украинской социальной революции открыт, «броневичок» уже подан на вокзал…
Пролетаризированная гражданская нация, корпоративная правящая элита и
нео-имперская держава-сосед – сложнейший исторический вызов, ответ на который
пока не определен. Время обновления национального проекта и формирования новой
национальной контр-элиты только начинается.
***
Мир сделал еще один шаг назад, прикрывая свою духовную наготу техническим
панцирем и развешивая комиксы вместо икон и сакральных фресок. А потому мир прожил
год вне бытия, точнее - вне человеческого бытия, отложив на «потом» собственное
возрождение.
Год несостоявшихся со-бытий. Накануне будущих решений.
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Світ у культурно-духовному вимірі
Глобальні геокультурні тренди 2016: криза нормативності, криза
європейської ідентичності, одержавлення культури протесту
Володимир Лупацій, кандидат соц.наук,
виконавчий директор ЦСД «Софія»,
Головний радник Інституту стратегічних
досліджень «Нова Україна»
«Загальнозрозуміла мова, якої сьогодні вчиться Україна … у
сфері ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ВЛАСНОЇ КУЛЬТУРИ, не може мати АНІ
ПРОВІДЕНЦІЙНОГО, ані МІСІЙНОГО, ані РИТОРИЧНОГО, ані
АРХАЇЧНОГО, ані ПСЕВДОМОДЕРНОГО характеру. Лише тоді
така мова стане джерелом об'єктивної інформації про Україну та
засобом зближення України з іншими політичними й культурними
реальностями Європи. Така мова стане, нарешті, основним комунікативним механізмом
автентичної зустрічі України з Європою і світом".
Оксана Пахлевська (2001 рік)

«Моральна сліпота» та криза нормативності – глобальний тренд.
Глобальна економічна криза поклала край епосі постмодерністького консенсусу,
який визначав політичний та соціо-культурний дискурс міжнародних дискусій та дебатів
протягом останніх десятиліть. Аналіз причин глобальної кризи свідомості та кризи
цінностей в епіцентрі досліджень філософів та психологів, соціологів та культурологів.
Яскравим прикладом «аксіологічного інверсії», що переживає світ, є феномен
«моральної сліпоти», на який звертають свою увагу Зигмунд Бауман та Леонід Донскіс. У
своїй одноіменній книзі «Моральна сліпота» Леонід Донскіс зокрема зазначає, що «Ми
живемо у світі, в якому дедалі менше місця залишається для таких людей, як Андрій
Сахаров, Іван Павло II чи Вацлав Гавел. Їхній незаперечний моральний авторитет можуть
легко знизити, використовуючи їхні імена, але змінюючи логіку їхнього морального
вибору» за період 1991-20161.
Сьогодні вже очевидно, що доктрина ідеологічного плюралізму та
мультикультуралізму проклали дорогу не стільки до діалогу культур та цивілізацій,
скільки до глобальної кризи свідомості, ренесансу ревізіоністських та ірраціональних,
ціннісних та світоглядних установок.
Світоглядна криза відбувається паралельно з девальвацію гуманістичних цінностей
та науково-раціональної картини світу, які визначали публічний дискурс міжнародних
політичних інститутів та глобального інфомаційно-комунікативного простору.
Попри намагання ООН сформувати цілі розвитку тисячоліття та порядок денний
пост-2015, світ охоплює глобальна світоглядна та ідеологічна невизначеність,
відбувається розпад ціннісно-символічного порядку, девальвація моральних та духовних
орієнтирів глобального розвитку.
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«Моральна сліпота». Втрата чутливості у плинній сучасності. Зигмунд Бауман, Леонід Донскіс. К.: Дух і
Літера, с. 65
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На мій погляд, у 2016 році відбулася синхронізація трьох рівнів глобальної кризи
нормативності:
1.
На рівні духовних цінностей - суспільство постало перед ціннісним
вибором: духовний матеріалізм або практичний гуманізм;
2.
На рівні моральних цінностей – суспільство стикається з «вибором без
вибору», тобто, або соціальна справедливість, або економічна ефективність;
3.
На рівні політичних цінностей – суспільство ставиться перед вибором між
авторитарним порядком та самоорганізацією на платформі пост-демократичних
цінностей.
Криза європейської ідентичності та зіткнення різних солідарностей
Окремим проявом глобальної девальвації ціннісно-символічного порядку стала
криза загальноєвропейської ідентичності, яка відбувається на фоні соціо-культурного та
світоглядного розколу на внутрішньо-національному рівні серед більшості країн Європи.
Європа не лише поляризується на право-консервативні та ліво-радикальні рухи. В Європі
спостерігається падіння потенціалу та енергетика цінностей, які були покладені в основу
проекту ЄС.
З одного боку, країни ЄС перетворюються скоріше на систему регулятивних
правил ніж на спільноту, яку консолідують спільна система цінностей. З іншого боку,
в 2016 році, за словами політолога Івана Крастєва: «Те що ми спостерігаємо зараз, - це не
«відсутність солідарності», як стверджує Брюссель, а зіткнення різних солідарностей:
національна, етнічна і релігійна солідарності конфліктують з тими нашими обов’язками,
які накладає на нас приналежність до роду людського. Ця криза показала, що
європейський Схід розглядає в якості загрози ті доволі космополітичні цінності, на яких
засновано ЄС, тоді, як для багатьох на Заході саме космополітичні цінності і складають
основу нової європейської ідентичності».2
Антиглобалізм та культура протесту
15 років тому у квітні 2001 року Субкоманданте Маркос очолив похід на Мехіко.
До цієї ходи приєднались Габріель Гарсія Маркес, Олівер Стоун, редактор «Монд
Діпломатік» Ігнасіо Рамоне, низка депутатів Європарламентау. Ця подія символізує не
лише старт антиглобалістського руху, але й появу більшості форматів сучасної культури
протесту. З цього часу світ став свідком появи нового соціо-культурного феномену, який
вплинув не лише на модель сприйняття та мислення, але й на політичну культуру
мільйонів людей по усьому світі.
Цінності анти-глобалізму взяли на озброєння не лише політичні активісти та
протестні організації по всьому світу. Ідеї анти-глобалізму в тій чи іншій мірі сповідують
люди пов’язані з політичним ісламом, «православні фундаменталісти» та представники
радикальних течій протестантизму. Ідеї антиглобалізму справили надихаючий вплив на
багатьох представників культурного мейнстриму та сучасного мистецтва. Ідеї антиглобалізму вплинули на управлінську культуру та посприяли переформатуванню моделей
поведінки на комунальному та муніципальному рівні самоорганізації.

2

Иван Крастев. Утопиеские мечты поверх границ. «Раскол» в ходе «революции»: мигрант против
этнократии в ЕС. Gefter.ru/archive/20161
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Спроби з боку політичного істеблішменту та глобальної корпоратократії
приборкати нову «ідеологічно-ціннісну заразу» можна було порівняти з підливанням
бензину у багаття під час гасіння полум’я. Анти-глобалістський світогляд не лише
розширював сферу свого застосування, у 2001 році він отримав інституційну опору у
вигляді щорічного Всесвітнього соціального форуму.
Місія ВСФ фокусується на розбудові спільними зусиллями міжнародної
солідарності і кращого світу, який ґрунтується на соціальній і екологічній справедливості,
а також соціальній та солідарній економіці, партисипативній демократії та визнанні рівної
гідності для всіх3. Іншими словами, Всесвітній соціальний форум не лише уособлює
глобальні протестні рухи, але фокусує увагу на пошуку глобальних соціальних
інновацій 21-го століття.4
Парадокс ситуації в тому, що чим більше анти-глобалістські ідеї впливали на
суспільну свідомість у світі, чим більше посилювалась ідея міжнародної солідарності тим
сильнішою ставали сили глобальної автократії та націонал-популізму. Іншими словами, у
2016 році антиглобалізм, який виник, як міжнародний рух громадянської солідарності,
отримав свою негативну копію у вигляді інтернаціоналу націонал-популістів.
Криза, одержавлення та інверсія5 ідеї антиглобалізму
Прихід Трампа до влади в Америці означає, що США відмовляються від
безкоштовного виконання функцій глобального поліцейського та гаранта глобальної
системи безпеки. Відтак, зникає «образ ворога», який традиційно використовувався для
мобілізації та консолідації анти-глобалістського руху. Таким чином, криза в рядах
антиглобалістів пов’язана із втратою персоніфікованої в образі США загрози, яка
визначала сенс існування анти-глобалістського руху спротиву та культури протесту.
Новообраний президент США здійснив перші успішні кроки, спрямовані на
«ідеологічне перехоплення» порядку денного антиглобалістського руху. Трамп, який
є висуванцем та політичним провайдером американської корпоратократії, задекларував
на увесь світ про те, що США теж проти глобалізації, принаймні у тому вигляді, як вона
протікала в останні 20 років. По суті, Трамп не просто виступає з позицій геополітичного
ізоляціонізму та економічної автаркії. Він, якщо не очолює, то фактично приєднується до
інтернаціоналу націонал-популістів, які декларують готовність подолати негативні
наслідки глобалізації. Прихід Трампа символізує готовність держави перебрати на
себе роль суб’єкту та опонента «неконтрольованої» економічної глобалізації. На
наших очах відбувається «одержавлення» порядку денного, який традиційно був
прерогативою антиглобалістських рухів.
Нарешті, органічне поєднання у Трампа ізоляціонізму та популізму
призводить до інверсії первинного сенсу антиглобалістського протесту. За словами
професора Прінстонського університету Гарольда, сучасні популісти принципово
відмовляються думати колективно або брати участь в міжнародному співробітництві.
Вони відкидають ідею та принципи багатостороннього співробітництва і для них не існує
проблем, які потребують міжнародного співробітництва. «Все, що виглядає як
транснаціональна проблема, негайно оголошується незначущим для національних
3

https://fsm2016.org/en/sinformer/
https://fsm2016.org/en/grande-conference-le-revenu-de-base-comme-une-innovation-sociale-d-21e-siecle/
5
Інверсія у логіці - заперечення, або перевертання сенсу, заміна «білого» «чорним».
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інтересів. Будь-які скоординовані міжнародні дії висміюються і сприймаються як
непотрібна дурниця. Можливо, нинішній інфекційний популізм створює умови для
подальшого саморуйнування»6.
2017: антропологічна криза культури - між гуманізмом та транс гуманізмом.
Сьогодні не існує причин вважати що у 2017 році зникне конкуренція за лідерство
у геокультурному просторі. Навпаки, значна частина експертів зазначає що конфлікт
інтересів буде відбуватися у формі конкуренції за цивілізаційне лідерство. В епіцентрі
конкуренції буде пошук шляхів подолання антропологічної кризи, збереження та розвитку
«людського в людині».
Станіслав Лем, який був не тільки відомим фантастом але і футурологом, в своїй
книзі «Сума технологій» припускав, що сучасна цивілізація (суспільство та людина), з
огляду на те, що вона консервує або навіть блокує розвиток природних здібностей та
потенціних можливостей людини, буде вимушена йти по шляху кібергізації, тобто
вводити імплантанти безпосередньо в свій мозок, для того, щоб орієнтуватися у складній
реальності. Очевидно, що за таких умов, у сфері культури збережеться конкуренція між
двома глобальними геокультурними проектами – проектом практичного гуманізму та
розвитку людського потенціалу та проектом, заснованим на ідеях трансгуманізму.
Культурний вимір України: геокультурне самовизначення, екзистенційні цінності,
пошук української транскрипції свободи та образу майбутнього.
Україна - «прискорений курс» самовизначення та самоідентифікації
Революція гідності, анексія Криму з боку РФ та збройний конфлікт на Донбасі
стали потужним каталізатором національного самовизначення для більшості громадян
України. Ми є свідками «ціннісного вибуху» в Україні, який вилився у багаторівневий
процес цивілізаційної, загальнонаціональної, індивідуально-групової самоідентифікації».
Відбувся важливий «ціннісний зсув», який призвів до трансформації суспільної
свідомості, зміни розкладу сил у просторі цивілізаційної та загально-національної
ідентичності.
Де-факто в Україні започаткована серія референдумів з питань
самоідентифікації та геокультурного самовизначення. Водночас, за словами
культуролога Оксани Пахльовської, те що відбувається в Україні — це цивілізаціоний
розворот. Відбувається остаточний крах православної цивілізації як цілісності, розкол
слов'янського світу, перегрупування ідеологій в євразійському світі, визначення
остаточної лінії східного кордону Європи ...7
Звичайно, що до завершення процесів переформатування ціннісного простору та
ре-ідентифікації в Україні ще далеко. Але зовнішні спостерігачі відзначають, що
Україна йде по шляху виходу з пост-радянського соціо-культурного простору.
За словами російського історика Сергія Медведєва, у російському "Форбсі":
"Дивовижним чином, Україна в облозі, що переживає сплеск національної самосвідомості,

6

http://ua.112.ua/mnenie/svit-okhopyv-virus-populizmu-355760-amp.html
http://gazeta.dt.ua/personalities/oksana-pahlovska-ukrayina-mozhe-isnuvati-lishe-v-odnomu-civilizaciynomuvimiri-yevropeyskomu-inakshe-na-neyi-chekaye-nebuttya-_.html
7

10

сьогодні більш глобальна та космополітична, ніж Росія - нафтова провінція світової
економіки"8.
Попит на екзистенційні цінності
Пост-радянський транзит, практики соціальної та економічної самоорганізації,
масові протести, які були засновані на акціях прямої дії під час «революції гідності» у
2013-2014 роках суттєво вплинули на ландшафт та ціннісну матрицю українського
суспільства. За оцінками професора А.Ручки, за період 1991-2016 рр. статистично значуще
зросли агреговані індекси ціннісних синдромів «Самореалізація» і «Демократія».
Такої ж думки дотримується і заступник директора Інституту соціології НАН
України Євген Головаха, який стверджує, що «за три роки, які минули з часів Майдану,
цінності і настрої, як не дивно, змінилися в протилежних напрямках. Цінності
покращилися: всі цінності, пов'язані з контролем над владою, з можливістю впливати на
стан суспільства, цінності соціальної активності - за ці три роки стали більш значущими
для людей. А ось настрої погіршилися»9.
Поточну ситуацію українці сприймають набагато гірше, ніж на початку 2014 року,
коли були великі надії на те, що ми все-таки почнемо змінюватися. Тобто настрої
погіршилися, розчарування вище, ніж в 2014 році, але при цьому цінності - глибинні
мотиви людської поведінки і те, що регулює активність людей - покращилися. Люди стали
приділяти більше уваги цінностям.
Аналіз динаміки ціннісних пріоритетів громадян України за період 1991-2016 рр.,
який був здійснений у Інституті соціології НАН України, призводить його авторів до
наступного загального висновку:
 Ціннісна система громадян України двадцять п’ять років характеризується
домінуванням синдрому вітальних ціннісних пріоритетів, пов’язаних зі
здоров’ям, сім’єю, дітьми і добробутом людей. В умовах недостатнього
забезпечення можливостей і шансів для реалізації зазначених цінностей
спрацьовує так званий «механізм компенсації», який зумовлює підвищення
важливості для людей їхньої екзистенціальної безпеки.
 Зростання важливості самореалізаційних цінностей за період 1991-2016 рр.
свідчить про поширення в українському соціумі феномена індивідуалізації,
пов’язаного загалом із реалізацією цінностей саморозвитку людини.
 Зростання в сьогоднішніх умовах значущості солідаризації, патріотизму,
демократизму, креативного індивідуалізму, культурної компетентності,
ревіталізації певних національних, історичних, традиційних і релігійних
цінностей створює єдиний ціннісно-смисловий фундамент суспільного
життя країни, який може слугувати опорою духовної мобілізації наших
громадян.
Пошук української транскрипції свободи.
Глобальна економічна криза внесла суттєві зміни в ієрархію цінностей. Суспільна
свідомість та політична раціональність почала дрейф від парадигми економічного
8
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зростання та необмеженого споживання до парадигми національної та людської безпеки.
Водночас, криза свідомості проявила ціннісний парадокс, який ставить суспільну та
індивідуальну самосвідомість перед вибором – або свобода, або людська безпека.
Пошук варіантів вирішення вказаного парадоксу відкриває простір глобальних
дебатів пов’язаних з ревізією та новою інтерпретацією цінностей пов’язаних з
індивідуальними та громадянськими правами та свободами.
За оцінками, українських дослідників, український дискурс свободи багатомірне
явище, а в українському історичному міфі свобода не завжди чітко окреслена. «Під нею
може розумітися і індивідуальна «воля», яка заперечує перспективу культурного
гуртожитку, і множинні «свободи» як права і привілеї, і свобода національного
самовизначення, і «свобода від» примусу, що перегукується з ліберальними уявленнями
Нового часу».
По при дебати навколо історії, сучасне українське суспільство прагне дати
власну оновлену транскрипцію свободи. Події на Майдані засвідчили, що українська
версія свободи носить глибоко екзистенційний характер. Іншими словами, в українському
архетипі значну роль відіграють фактори, які формують та забезпечують розвиток
«внутрішньої свободи».
По друге, українська версія свободи погано стикується з «дарованими свободами»,
скоріше вона тяжіє до «органічної свободи» або «необумовленої свободи волі».
Нарешті український пошук свободи – це пошук моделі індивідуальної свободи
заснованої на принципах групової, соціальної, загальнонаціональної солідарності.
В будь-якому випадку, глибоко вкорінена українська ідея та традиція
«самостійності» убезпечує українське суспільство від хибного вибору - добровільної
відмови від свободи вибору в обмін на стабільність та відносну захищеність.
«Образ майбутнього» - пошук та конкуренція ідей
Зберігається суспільний запит на доктринальну та світоглядно обґрунтовану
політику, засновану на публічно заявлених цінностях та принципах. Суспільство та
більшість політичних сил визнають необхідність пошуку образу майбутнього та
визначення Україною своєї цивілізаційної візії.
В той же час, політичні еліти прагнуть уникнути світоглядних дискусій та
відповідальності за стратегічний вибір. Замість загальнонаціональних дебатів щодо візії
майбутнього України суспільству пропонуються технології імпорту стратегічних
цілей(євроінтеграція), варіантів ціннісної та культурно-цивілізаційної європейської
ідентичності.
На відміну від політичного істеблішменту, експертні кола та громадські активіст
намагаються концептуалізувати візію та бачення оновленої України, підвести теоретичну
платформу «образу майбутнього», закласти соціо-культурний каркас для мобілізуючої
соціальної утопії, актуалізувати архітипічні образи та сюжети нового українського міфу.
Розвивається недержавний та некорпоративний громадсько-політичний простір, який
генерує низку футурологічних проектів та утопій:

«Третій гетьманат»;

«Третя республіка»;

«Хартія майбутнього»;

Пост-індустріальна цивілізація міжмор’я;
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Платформа «Нова країна»;

Візія України у виконанні Несторівської групи;
По при розмаїття ідей та концепцій, на яких побудовані футурологічні образи
України, всі вони мають одну слабкість – вони залишаються вузькофаховими
інтелектуальними продуктами. В умовах дефіциту моральних авторитетів, кризи
соціальних інститутів і розмитості легітимності політичних інститутів, питання про
«новітнє призначення України» залишається невирішеним.
За словами Мирослава Мариновича, по при те, що в Україні «двічі було зроблено
серйозну заявку на повернення до ціннісних підвалин цього світу», «нинішня Україна –
це поки що лише цивілізаційний бульйон, в якому формуються «амінокислоти» нового
культурного організму», «невидиме визрівання радикальної пропозиції, яка
відображатиме саме глибинну ідентичність нашої землі»10.
Очікування на 2017: від декомунізації до гуманітарної реструктуризації
країни та творення глобального образу національної культури.
Гуманітарний та культурний розвиток в 2017 році принесе вочевидь нові акценти
та пріоритети в сфері декомунізації та представлення української культури у світі.
Декомунізація виявилась по суті другою після проекту «Голодомор в Україні»,
проектно та соціально організованою ініціативою держави в гуманітарній сфері.
Реалізація проекту декомунізації призвела як до позитивних, так і до негативних
результатів.
Декомунізація – це робота із історичною пам’яттю, або радше із національною
підсвідомістю. Лінійна та непідготовлена реформа «з гори» не рідко призводить до
самодискредитації проекту. З іншого боку, не всі виявилися готові, не всі здатні, не всі
бачать сенс, не всі згодні вдатися до рефлексії та ворушіння своєї та суспільної
підсвідомості. Відтак, на порядку денному організація відкритого для громадськості
діалогу щодо роботи над помилками.
Зміною назв можна привернути увагу до проблеми, але головне – це запуск
механізмів, які дозволять гармонізувати «уявний» інформаційно-символічний простір та
сучасні соціо-культурні практики суспільства на рівні країни, регіону, конкретного міста
та села. Україна конче потребує гуманітарної та соціо-культурної реструктуризації, що
передбачає інтеграцію в європейський та гуманітарний простір, формування відкритої до
розвитку та інновацій ідентичності, розвитку креативного потенціалу нації, реалізації
програми культурної ревіталізації життєвого простору українських міст та територіальних
громад.
У 2017 році на Україну чекає здача тесту на здатність позиціонування себе в
глобальному геокультурному просторі. По суті в 2017 році перед Україною постане
виклик пов'язаний із необхідністю створити та представити світу «глобальний образ
національної культури».

10

http://zbruc.eu/node/55212?page=3&fb_comment_id=1523109244381316_1523259567699617#f3b057ae36c008e

13

Социокультурная сфера:
конфликт в обществе или общество в кофликте?
Щербина Виктор Николаевич,
доктор социологических наук, профессор,
Главный советник Института стратегических исследований
«Новая Украина»
2016 год ознаменовался ростом противоречий в
социокультурном пространстве страны и мира, проявилась
неспособность их разрешения в рамках сложившейся системы
институтов. Как на глобальном, так и на национальном уровнях
системы социокультурного воспроизводства проходили стадию
кризиса собственной формальной институциональной основы.
Еще сильней проявилось, что имеющаяся инфраструктура социальных, культурных
объектов, среда создания, накопления, сохранения, и развития социокультурных
отношений, знаний, умений, ценностей, норм, форм общения – все это не удовлетворяет
потребности живущих в них людей.
Развитие индустриальных обществ вывело
производство и технологии на первый план общественных ценностей, и при изменении
этой основы начинает меняться вся социальная структура. Урбанизация, возрастающая
социальная мобильность сближает, а чаще просто сталкивает жизненные стандарты
различных социальных групп, социальное расслоение между элитой и «остальными»
возрастает. Обратной стороной этого становится социокультурное напряжение в
обществе. Формируются многонациональные государства, в которых механизмы
диалогичности выполняют роль фундаментального социообразующего фактора.
Мигранты уже давно сделали многие государства многонациональными, но лишь в 2016 г.
во множестве стран мира наступил период социокультурной реакции и национализм
обозначился в виде актуальной политической повестки. В условиях мировой рыночной
экономики некоторые страны (особенно развивающиеся аграрного типа) теряют свою
идентичность, чувствуют себя отсталыми и неконкурентоспособными, потерявшими
перспективу – это характерно и для современной Украины.
В 2016 году поиски альтернатив этому во многих странах вышли в фазу
политического противопоставления, но противостояние как таковое еще не проявилось в
полной мере, кризис не вошел в фазу разрешения. В историческом противоборстве
капитализм как социокультурная форма победил коммунитаризм, ценности либеральноиндивидуалистического типа стали доминирующими в жизни подавляющего числа
современных обществ. Социокультурные утопии в том виде, как они оформились в ХХ в.,
которые были актуальны и действенны в ситуации актуальной борьбы носителей
различных перспектив развития цивилизации, утратили свою актуальность и становятся
достоянием истории. Но идеи не умирают. Тезис о «конце истории» возвращается в виде
проблемы необходимости её начала – возникновения новых социокультурных форм
жизни человечества XXI века. Господствующая конкретная социокультурная модель
обустройства глобального сообщества, основанная на противопоставлении «общества
коллективизма» и «общества индивидуализма» сегодня переживает кризис и разрушается.
В мире растет осознание несправедливости современного мироустройства и
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необходимости формирования новых утопий. С другой стороны растет стремление
вернуться к разделенному на «добро» и «зло» мироустройству и на основе этого удержать
изживающие себя формы общественной жизни как единственную имеющуюся освоенную
её основу. В ситуации нарастающего осознания фундаментальной неопределенности
будущего разные страны формируют утопии в присущей им исторической традиции происходит переосмысление национальных историй, ревитализация норм, ценностей,
традиций, национальных идеологий. На фоне этого социокультурные интеграционные
механизмы неолиберального универсализма теряют свою актуальность и действенность,
становясь объектом критического переосмысления во многих странах. Доминировавший
на протяжении последних десятилетий универсалистский образ единого «постисторического» мира утратил не только свою привлекательность, но и
институциональную поддержку в ведущих странах мира. Он превратился в предмет
практик
критического
реконструирования
национальных
и
региональных
социокультурных процессов. США стоят на пути перехода к образу «индустриального
национального капитализма», Россия – на пути перехода к образу этатистского
сословного капитализма, Китай – на пути этатистского индустриального госкапитализма,
на Ближнем востоке развивается образ теократического этатизма. Украина в этом
процессе выглядит как дезориентированное общество, в котором калейдоскопически
сочетаются фрагменты социокультурных практик разного типа и цивилизационного
уровня. Специфика «рефлексивного класса» Украины и состояние коммуникативной
среды привели к тому, что воспринимаемая многими как более высокая степень свободы
неопределенность социокультурной перспективы украинского общества служит
благодатной почвой растущих внутренних напряжений. Разрешать их правящий класс
пытается путем развития бюрократической механики в социокультурной сфере –
принятием законов и постановлений, вынесением судебных решений. Возникли и
развиваются практики применения прямого насилия в качестве инструмента
социокультурного конструирования.
Во всех странах мира продолжается концентрация населения и производства –
усиливается урбанистический сегмент, которому все больше начинает противостоять
«опустыненная периферия», продуцирующая свои социокультурные формы, одной из
которых стала идеология ИГИЛ. Деиндустриализация и сложившийся демографический
тренд Украины (вымирание населения, трудовая и социальная миграция) ориентируют
украинское общество в направлении этой периферии. Глобальный процесс такой
дифференциации актуализирует необходимость выработки новых механизмов интеграции
обществ - культурных кодов, регуляторов массовой коммуникации и общения. Высоко
урбанизированное общество, в котором основная часть национального дохода тратится на
производство средства информации и человека, а не на средства физического
существования остается общепринятым, но достаточно абстрактным глобальным идеалом.
Развитие многообразия культур, саморазвития человека — характерные черты нового
тренда, не находящие пока внятного воплощения в социокультурных практиках. Этому
идеалу противопоставляется образ локального общества, мобилизованного на
национально-этнической
или
религиозно-фундаменталистской
идеологии.
Цивилизационный период «обществ пост-модерна», предполагавший актуальность,
возможность и эффективность симулятивных социокультурных практик, подошел к
историческому завершению. Пользуясь терминологией Ги Дебора, можно сказать, что
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«спектаклизация» современных обществ достигла своего предела в сегодняшней форме и
необходим новый «театр», который еще предстоит построить, как-то договорившись об
этом. Киберкоммуникативная среда глобального оцифрованного общества видится как
один из вариантов сцены разыгрывания будущих социальных драм – но это еще не
ставший возможный мир. Принцип реальности становится доминирующим в
формировании ценностей, целей и норм, которыми живут общества.
В число
общемировых трендов социокультурных изменений 2016 года входят также продолжение
кризиса социокультурных моделей периода неоглобализма, отход от практик
мультикультурлизма, рост интереса к национальным культурам, интерес к
реидеологизации – при том, что характер этого интереса неоднозначен.
Специфика социокультурных процессов в Украине складывается в ситуации
продолжающегося вооруженного конфликта на востоке страны, катастрофического спада
в индустриальном сегменте экономики и кризиса ЕС как пространства «цивилизационного
выбора». В перспективе утвердившегося в качестве основы государственного
строительства идеологического видения актуальные социокультурные противоречия в
обществе ( формировавшиеся 25 лет а то и более), воспринимаются исключительно как
политические, вызванные актуальным конфликтом на востоке страны. Информационное
пространство на протяжении года диверсифицировалось, возникло множество повесток,
которые отражают социальные процессы узко, фрагментированно, но с точки зрения
различных перспектив, искусственно объединенных одним политическим брендом
«единой Украины». В динамике социокультурных трансформаций особенно сказывается
неопределенность европейского вектора трансформации общества – этот вектор выступал
системообразующим относительно реформ в социокультурной сфере. Возник шок
отсутствия перспективы системных изменений в желаемом направлении. Так,
заместитель министра Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль заявила в интервью
изданию The Financial Times, что действия Евросоюза воспринимаются «как
предательство». «Это является проверкой Евросоюза на надежность… Сейчас я не очень
дипломатична», — отметила Зеркаль, и указала, что украинцы чувствуют «тайный
сговор» и не доверяют Брюсселю. Как подчеркивает The Financial Times, граждане
Украины испытывают сильное раздражение от роста тарифов, и требуют от Европы
«выполнять обещания», напоминая по «цену», которую они заплатили за приверженность
«европейским ценностям».
В более широком смысле украинское общество на протяжении 2016 года
переживает настоящий футурошок. Образ будущего Украины как экономически развитого
индустриально развитого общества с эффективной системой социальной защиты и
современной культурой становится все более сомнительным. Как средство выхода из
кризиса представляются реформы, направленные на изменение правил, по которым
действуют институты – при том, что новые правила неоднозначно воспринимаемыми
расколотыми профессиональными сообществами.
В 2016 году продолжалось разрушение пространства внутреннего диалога в
обществе. Государственные чиновники либо не реагировали на конфликты в сфере
культурной идентичности, либо даже сами инициировали их. Расширялся процесс
десакрализации публичного пространства, связанного с предыдущим образом Украины
как индустриальной социально ориентированной страны. К примеру, в соответствие с
требованиями закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал16

социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды
их символики», в стране были переименованы 1012 населенных пунктов.
Особую роль в дифференциации общественных настроений сыграло невыполнение
Минских соглашений. Их повестка использовалась как рамка формирования различного
социокультурного контекста, в результате сформировались два фокуса общественной
интеграции. В рамках одного фокуса сформировалась перспектива развития общества в
конфликте путем стремления к военной победе над «сепаратистами», в рамках другой –
перспектива урегулирования конфликта в обществе путем политической нормализации и
конституционных реформ. Одна перспектива видится как трансформация общества в
мобилизованное и воюющее. Другая перспектива как выход из конфликта,
национальное примирение путем перехода к другой политической системе.
Символические средства, языки описания в этих видений общественных процессов
различаются порой до противоположности. Это противоречие развивалось в 2016 году до
открытого противостояния в экспертных средах и части населения, вовлеченного в
конфликт. Поскольку ни та, ни другая перспективы не реализовались, возникла усталость
от войны и неразрешимости конфликта. актуализировало расслоение общества на
стороников мира (поднимающих повестку множественности социокультурного
пространства Украины), необходимость развития диалога со всеми соседями и сохранение
исторического наследия и
сторонников войны (углубляющих этнонациональную
тематику «Украина для украинцев» «Украина анти-Россия»).
Развитие в публичном пространстве повестки «Украина в кольце врагов»
актуализировало стремление многих выйти из этой ситуации, содействовало развитию
тенденций к культурной автономии регионов. На этом фоне произошло усиление
регионального и общенационального культурного влияния Польши, регионального
влияния соседних стран - Румынии, Венгрии, Словакии.
Исторически характерными чертами социокультурного процесса в Украине стали
расширение рамок массовой культуры; коммерциализация культуры; падение престижа
социокультурной деятельности; снижение общего уровня культуры населения, в том
числе и правящих кругов. Все это формирует соответствующий запрос и влияет на
видение культурной политики властью. Государственная культурная политика задает
содержательную основу, критерии и смысл взаимодействия государства и социума, тем
самым напрямую влияя на различные сферы жизни общества. Критерии общественной
пользы и вреда обычно трактуются субъективно, в рамках этногенетического
представления об обществе, поэтому необходимо как минимум, чтобы государственная
культурная политика не нарушала законы, принятые в государстве. В противном случае
отношения в обществе выходят за рамки политико-правовой основы и начитают
регулироваться традицией (точнее, представлениями о ней – ведь ныне живущие не жили
в традиционном обществе) или трайбалистскими нормами, а затем, как результат, само
общество впадает в состояние «вторичной дикости». Одним из проявлений такой
тенденции стало заявление Министра культуры Е.Нищука о генетической
неполноценности части жителей Украины, сделанное им в эфире национального
телеканала ICTV на миллионную аудиторию страны. По мнению государственного
чиновника, (по определению выражающего государственную точку зрения), в городах
Юго-Восточной Украины часть населения является «завезенной», вследствие чего
украинская культура там продвигается медленно. «Ситуация, сложившаяся на востоке и
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юге, — пропасть сознания. Более того, когда мы говорили о генетике в Запорожье, на
Донбассе, то это города завезенные. Нет там генетики, это сознательно завезенные города.
Черкассы — славный гетманский и Шевченковский край. Сам город Черкассы
наполовину завезенный. Почему? Потому что боялись шевченковского духа. Это была
технология Советского Союза», — заявил министр (1.). Министр позже заявил, что его
слова были вырваны из контекста, еще позже принес извинения. Однако вольная или
невольная провокация сработала - среди интеллигенции нашлось много сторонников
именно такой постановки вопроса. «Думаете, почему настолько негативно
воспринимается украинизация на значительной части территорий? Как раз поэтому:
для потомков завезённых неукраинцев это действительно "жёсткая" украинизация,
хотя украинцы искренне считают её крайне мягкой.» - утверждает в интернетиздании политолог и независимый эксперт Алексей Глобуцкий (2.) Под предлогом
войны проводится политика выдавливания русской культуры как одного из
социокультурных оснований украинского общества. Символичным стала ликвидация
Русского культурного центра во Львове, который будет выселен из занимаемого
помещения на улице Короленко. О соответствующем решении суда сообщил замглавы
Львовской областной Рады Владимир Гирняк. «Российское культурное общество и его
братские организации, такие как редакция украинофобского "Русского Вестника" могут
потихоньку паковать вещи», - написал чиновник на своей странице в Фейсбук.
Помещение передается организациям, связанным с проведением АТО. С начала ноября
2016 г. радиостанции на Украине законодательно обязали транслировать половину
программ на украинском языке. Этим же законом были введены и квоты, согласно
которым 25 % музыкальной продукции в радио эфире должно быть украинского
происхождения и все радиостанции обязали дважды в день транслировать украинский
гимн. В данной связи вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко на заседании
правительства, состоявшемся 7 декабря, удовлетворенно констатировал – «все крупные
радиостанции выполняют нормы закона». В следующем году обязательная квота
украинской музыки должна будет составлять уже 30 %, а в 2018 году вырастет до 35 %.
Такая политическая платформа деятельности власти не охватывает специфики
реальных социокультурных процессов. Вытеснение идеологически нежелательных
культурных потребностей и практик за рамки осуществляемых политик ведет к сужению
их эффективности и неконтролируемости неструктурированных массовидных
социокультурных процессов. Несмотря на конфликт и такую культурную политику,
результаты опроса, проведённого украинским Центром Разумкова в конце 2016г.,
позволяют утверждать, что более половины украинских граждан считают россиян
братским народом. Так считают 51,1% опрошенных, 33,8% опрошенных так не считают и
15,2% респондентов затруднились ответить на вопрос», Результаты проведённого опроса
зависят от региона - на востоке страны россиян считают братьями 87,1%, на юге — 60,5%,
в Центральном регионе — 41,2%, а самый низкий показатель — на западе Украины, лишь
28%.
Об уровне проблемы реального социокультурного раскола страны говорит и то, что
1 декабря президент Украины подписал Указ "О приоритетных мерах относительно
содействию укрепления национального единства и консолидации украинского общества,
поддержки инициатив общественности в этой сфере". Указ издан в день 25-й годовщины
референдума о независимости Украины, правительству поручено разработать в
18

трехмесячный срок и утвердить план мероприятий по укреплению национального
единства, консолидации украинского общества и поддержке инициатив общественности в
этой сфере.
П. Сорокин отмечал, что социальные изменения в обществе связаны с макропроцессами в социокультурных системах. Социальные изменения в любой сфере
происходят в определенном количественном и качественном направлении, пока не будет
достигнута «точка насыщения», затем изменения идут по инерции. Исчерпав потенциал
экономических, политических, моральных ценностей, система начинает обратное
движение. При этом она не повторяет прежние стадии, а приобретает новое содержание и
формы, но на принципах, лежащих в основе конкретных стадий. Таким образом,
происходит замена одной социокультурной системы другой, альтернативной, которая
затем под влиянием новых ценностных ориентации людей, начинает движение в другом
направлении до «точки насыщения», затем все повторяется. Современные
социокультурные изменения становятся все более разноплановыми, они то затухают, то
ускоряются, резко меняют свою направленность. Украина как часть современного мира
подходит к очередной «точке насыщения» - происходит смена поколений, исчерпан
ресурс образа общества, которым оно жило предыдущих 25 лет, налицо кризис
институциональных основ. Перспективные тренды социокультурных изменений зависят
от ближайших геополитических и геоэкономических перемен характера и способов
развития конфликта на Донбассе. В 2017-м году будет достигнута «точка насыщения» и
определится характер обратного движения к структурированию общества в рамках новой
социокультурной формы. В повестке умиротворения может формироваться широкий
общественный диалог и на его основе будут возникать новые механизмы интеграции
социокультурного
пространства.
Возникнут
новые
интерпретации
событий
предшествующего двухлетнего периода, сформируется процесс объединения страны на
уровне базовых социокультурных потребностей различных групп населения. Если же
повестка войны не будет преодолена, то в социокультурной сфере может закрепиться и
нарастать тренд на дальнейший рост противопоставления различных категорий населения,
требующий жесткой государственной политики, которая будет легитимироваться
идеологией
радикального
национализма.
Поскольку
тренд
перехода
к
националистическим повесткам обозначен и в глобальном пространстве, этот вариант
развития страны также будет находить свою поддержку среди политических сил Европы.
Однако увеличение многообразия общества не зависит от идеологических предпочтений
составляющих его граждан, какие бы государственные должности они не занимали. Этот
процесс связан с ростом многообразия видов деятельности в производстве и потреблении,
укорененных в росте международного разделения труда как независящем от
национального сообщества процессе. И в этой глобальной реальности «общество
конфликта» не находит места. Поэтому можно с осторожным оптимизмом говорить о том,
что социокультурный кризис в Украине будет развиваться в направлении формирования
новых механизмов преодоления конфликтов в обществе, а не в направлении
формирования Украины как общества конфликта.
1.
2.

http://www.dsnews.ua/society/nishchuk-zayavil-o-geneticheskih-nedostatkah-zhiteley-donbassa-23112016082200
http://antikor.com.ua/articles/137456-nishchuk_prav._i_vse_eto_ponimajut
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Глобалістика, геополітичний вимір
Когда наступит развязка современной геополитической пьесы?
Основные геополитически итоги 2016 года и
диспозиция следующего года
Денисенко С.И., Главный советник Института
стратегических исследований «Новая Украина»
Международная политическая жизнь сейчас насыщена
событиями. В разных регионах мира с калейдоскопической
скоростью происходят изменения, которые еще 7-8 лет назад
назвали бы тектоническими сдвигами.
Великобритания на референдуме принимает решение о
выходе из Европейского Союза. Китай разворачивает
инфраструктуру ПВО на спорных с соседями островах Южно-Китайского моря. После
нескольких лет затишья вновь грозят обострением отношения между двумя ядерными
гигантами Индией и Пакистаном. США после долгих лет сокращений начинают
наращивать свою военную группировку в Европе. Союзники по НАТО создают
инфраструктуру военного сдерживания в Прибалтике. При этом Россия, несмотря на уже
введенные санкции, продолжает попытки проецировать силу и влияние от Ближнего
Востока и Северной Африки до Восточной Европы.
Пересматриваются ранее устойчивые альянсы и взаимные обязательства.
Рациональные доктрины, описывающие будущее миропорядка, устаревают так и не успев
состояться. Зато сбываются самые смелые «пророчества», в свое время признанные очень
рискованными антиутопиями.
В 2007 году, еще до начала активной фазы глобального экономического кризиса,
выходит знаковая работа Збигнева Бжезинского11 «Три президента и кризис американской
сверхдержавы». В ней известный геополитик-концептуалист говорил о скором
«всемирном политическом пробуждении» и поставил вопрос о неминуемой перестройке
мировой политико-экономической системы. Сегодня этот процесс уже идет.
В череде знаковых прогнозов можно вспомнить и тревожные предсказания Ниала
Фергюссона12, изложенные в 2009 году в интервью канадской "The Globe and Mail".
Известный британский ученый тогда предположил, что насильственное продолжение
глобального экономического кризиса будет неизбежным. «Кровь будет, в том смысле, что
кризис такого размаха неминуемо увеличит как политическую, так и экономическую
11

Second Chance: Three Presidents and the Crisis of American Superpower. by Zbigniew Brzezinski. May 5, 2007
Niall Campbell Douglas Ferguson известный британский историк профессор истории в Гарвардском
университете.
Интервью:
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/there-will-beblood/article973785/page6/
12
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конфликтность. Он обязательно приведет к дестабилизации в некоторых странах. Он
вызовет гражданские войны там, где что-то тлеет. Он сметет умеренные правительства и
приведет к власти экстремистов. Эти вещи нетрудно предсказывать. Вопрос в том,
последует ли за дестабилизацией в целом, за возвращением, если хотите, политического
риска, в конце концов, какое-то существенное изменение в области геополитики…».
Уже совсем понятной и состоятельной кажется сегодня широко разошедшаяся в свое
время шокирующая мысль лауреата Нобелевской премии в области экономики Пола
Кругмана о том, что для выхода из кризиса (США и, очевидно, не только им – авт.)
нужен экономический аналог Второй мировой войны.13 Можно спорить имел ли
экономист в виду войну буквально, или специфический тип мобилизационной политики.
Однако, как показывают нынешние события, частью глобальных элит его посыл был
понят и принят почти буквально.
Теперь уже совсем очевидно, что длившаяся около 20 лет эпоха постбиполярного
мира завершилась. Вероятно, уже некоторое время назад международное сообщество
вступило в период неопределенности или эпоху «беспрецедентной нестабильности и
хаоса»14.
Глобальные «правила игры» и «табели о рангах», кажется, уже перестают
действовать. Наметилась целая группа игроков, которые требуют переписать либретто
геополитического спектакля и сменить исполнителей главных ролей. Большинство
ведущих институтов глобального регулирования оказались в заложниках политических
амбиций геополитических игроков. Они демонстрируют явную анемию и беспомощность.
В конфликте новых «ревизионистов» и «реакционеров» размываются концептуальные
устои мироустройства.
В таких условиях, главным вопросом становится даже не формула посткризисного
мира, но сама способность глобальных игроков выйти на приемлемые договоренности,
без «сбрасывания» человеческой цивилизации буквально в новое средневековье. С
соответствующим понижением в уровне научно-технологического, социального и
экономического развития цивилизации.
Тенденции 2016: кризис и инерция
На протяжении уже нескольких лет каждый новый год начинается с ожиданий
скорого урегулирования глобальных противоречий и стабилизации мирового порядка.
Также уже традиционно, каждый год завершается констатацией безрезультатности усилий
и новых вызовов и рисков для мирового порядка.
Уходящий 2016 год вполне вписывается в эту логику. Если систематизировать
события года, можно выделить несколько достаточно четких геополитических тенденций,
которые явно проявились в этот период.
Наиболее тревожная из них — явный кризис продуктивных доктрин и концепций
мироустройства. Ни одна из выдвигаемых в недавнем прошлом моделей организации
политико-экономической жизни мира так и не смогла состояться.

13
14

http://www.nytimes.com/2010/09/06/opinion/06krugman.html
http://foreignpolicy.com/2014/07/21/a-time-of-unprecedented-instability/
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Явно завершен популярный в 2008-2009 годах проект «Кимерики» (Химерики). Идея
нового биполярного мира, основанного на торгово-экономическом и политическом
сотрудничестве США и КНР, была выдвинута еще в середине 2000-х. Ее автором часто
называют главу Института мировой экономики в Вашингтоне Фреда Бергстена. В своей
книге "The United States and the World Economy" (2005 год) он ввел в оборот термин
"Большая двойка", который стал обозначать стратегическое партнерство США и Китая.
Затем, в разное время о Кимерике-Химерике заговорили Ниал Фергюссон, Збигнев
Бжезинский и Генри Киссинджер. Казалось, что этот союз «кредитора и должника»,
«производителя и потребителя» станет понятным и даже желаемым будущим для мировой
экономики и системы международных отношений.
Однако надежда на долгосрочный и устойчивый союз признанной сверхдержавы и
амбициозного претендента на лидерство оказались напрасны. Противоречия в области
валютно-финансовой, торговой, таможенной политики преодолеть не удалось. Наоборот,
в 2016 году конкуренция между США и Китаем обрела четкую военно-политическую
составляющую. Проявлением этого стала серия инцидентов между флотами США и КНР
в районе спорных островов Южно-китайского моря, вплоть до недавнего захвата
кораблем ВМС КНР американского подводного беспилотного аппарата.
В логике усиления противоречий и недавний разговор избранного Президента США
Дональда Трампа с Президентом Тайваня Цай Инвэнь. Учитывая, что официальные
представители США, тем более уровня Президента, не имели прямых контактов с
Тайванем с 1979 года, этот звонок уже вызвал достаточно жесткую реакцию властей
Китая.
На уровне экономической политики тоже не все благополучно. Еще вначале 2016
правительство США в несколько раз увеличило пошлины на прокат из КНР. Теперь, судя
по риторике представителей новой администрации, США готовится к пересмотру
торговых отношений с КНР в целом.
В свою очередь Китай, в лице замминистра финансов Чжу Гуанъяо недавно заявил о
решимости ответить на недружественные шаги США. Похоже, к торговой войне
«Большой двойки» в новом 2017 году уже все готово.
Еще одной заманчивой идеей прошлого десятилетия была
модель
«сверхглобализации» или формирования глобальных управляющих структур на
наднациональном уровне. К примеру, в 2009 году в интервью газете Die Welt с идеей
создания на базе G-20 мирового экономического правительства выступил тогдашний
премьер-министр Великобритании Гордон Браун 15. В компетенцию этого органа
предполагалось отдать согласование, а в перспективе и формирование налоговой и
бюджетной политики стран-членов.
В это же ряду можно рассматривать инициативы бывшего Директора-распорядителя
МВФ Доминика Стросс-Кана. В 2008-2009 годах он довольно активно выступал за
формирование на базе МВФ «центробанка-центробанков» и начало эмиссии SDR, в
качестве глобальной резервной валюты16.

15
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Сегодня уже можно констатировать провал и этой модели. В формате G-20 оказалось
невозможно согласовать позиции игроков. Даже подходы к пониманию основ, на которых
может обустроиться новый мир у всех оказались разными. Европейский подход,
основанный на «общих ценностях», сложно сочетается с жесткой «real-politic» или
подходами в стиле геоэкономического laissez faire. Тем более с другими стратегиями,
основанными, к примеру, на религиозных ценностях.
Глобальная конвергенция перестала работать. Возьмем, к примеру, феномен
«вестернизации». Если эта логика гео-культурных трансформаций, когда-либо и была
успешной, то после арабской «весны» проект можно считать в целом закрытым. Ни в
одной из стран, где имели место гражданские протесты под лозунгами прав и свобод, не
построено общественно-политический режим, отдаленно напоминающий гуманную
либеральную демократию. А в некоторых из стран арабского Магриба под «серп»
фундаменталистских революций попали даже небольшие ростки общества потребления и
массовой культуры.
С
другой
стороны,
серьезные
проблемы
испытывает
политика
«мультикультурализма», которое долгое время исповедовалась европейскими элитами как
главный рецепт социализации новых граждан (мигрантов) в европейских обществах. На
практике, «мультикультурализм» стал очень похож на постепенную «истернизацию»
Европы, где начали массово возникать и кристаллизоваться чуждые культурные кластеры.
Они оказались не способны к нормальному сосуществованию и культурному обмену с
представителями коренных народов. Об этом свидетельствуют и культурная сегрегация (в
основном добровольная) переселенцев и участившие акты насилия в отношении новых
сограждан. В том числе террористических актов, в странах, которые радушно согласились
их принять. Отсюда и феномен жесткого социального напряжения, которое вызывает
поток переселенцев из Северной Африки и Ближнего Востока в странах ЕС, да и в США.
Наконец, нет очевидных поводов для радости и у сторонников «многополярного
мира», если только не понимать эту концепцию, как войну всех против всех. Сторонники
такого мироустройства в качестве основного доказательства в пользу этой модели чаще
всего приводили аргументы об устойчивости договорного равновесия. Предполагалось,
что в диалоге между ведущими странами и региональными объединениями будет
достигаться компромисс и вырабатываться общая повестка развития.
На практике оказалось, что у глобальных игроков, как старых, так и новых,
отсутствует даже общий язык для обсуждения политических, экономических,
социокультурных интересов и парадигм. В результате, часть мировых игроков
продолжает говорить о ценностях и нормах, кто-то о разделе сфер влияния, а кто-то о
канонах и истинности веры.
Вместе с тем предполагалось, что субъектами мультиполярного мира станут
региональные интеграционные проекты, скроенные по аналогии с Европейским Союзом.
В качестве новых региональных игроков в Южной Америке часто называли страны
Боливарианской инициативы (ALBA) или МЕРКОСУР. На ближнем Востоке таким
игроком виделся Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива
(ССАГПЗ). В Африке говорили о грядущей политической и экономической субъектности
Африканского Союза. В Евразии новых региональных игроков видели в ЕАЭС, а наиболее
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оптимистичные даже в ШОС. Потенциал для интеграции видели даже в странах NAFTA и
Британского содружества.
События 2016 года показали, что большинство региональных интеграционных
проектов оказались в состоянии кризиса или отказались от планов выхода на уровень
более глубокого сотрудничества. Кризис международных интеграционных проектов
стал второй масштабной тенденцией уходящего года.
В ближайшем международном окружении Украины эту тенденцию можно видеть по
развитию ситуации в ЕС и ЕАЭП. Причем ЕС, как более интегрированный и амбициозный
проект, переживает этот кризис сильнее.
К традиционным уже экономическим проблемам Греции в 2016 году добавились
кризисные процессы в банковской системе Италии, грозящие перерасти в серию
неприятных банкротств крупных финансовых институтов. Вместе с тем, под давлением
волн внутренней и внешней миграции начал расшатываться и политический каркас ЕС.
Между странами ЕС начали возникать анти-миграционные барьеры, зашатался режим
свободного пересечения границ.
Серьезным ударом по политическому единству Европы стало принятое на
референдуме 23 июня 2016 решение Великобритании выйти из состава Союза. Это
придало свежих сил движению евроскептиков во многих странах Европы. Выросли
рейтинги правых во Франции, Нидерландах, Италии. Следующий год во многих странах
ЕС — выборный. В Нидерландах (март 2017) и ФРГ (сентябрь 2017) пройдут выборы в
парламенты, во Франции (апрель-май 2017) состоятся выборы Президента. Если
«националистам» удастся нарастить свой политический вес, тем более выиграть в
избирательной гонке — «euro-exit» из единичного прецедента может превратиться в
общеевропейский процесс.
В 2016 году внутренние противоречия подтачивали так и не оформившийся до
полноценного политико-экономического объединения ЕАЭС.
Весь год между его членами велись скрытые и явные торговые войны. Предметом
споров между участниками становились торговые ограничения на экспорт
сельхозпродукции, проблемы поставок и расчетов за энергоносители в отношениях между
РФ и Беларусью. А также вопросы транзита, неформальные эмбарго и квоты на товары в
отношениях между РФ и Казахстаном. Судя по развитию отношений между странами–
участницами, углубления интеграции и превращения ЕАЭП в реального субъекта
региональной политики в обозримой перспективе рассчитывать не приходится.
Проблемы в глобальном «проектировании» очень видны на примере двух
масштабных проектов, задуманных как консолидация Запада в ответ на вызовы
современности. Трансатлантическое (ТТИП) и Транстихоокеанское (ТТП) партнерства
должны были оформить новое экономическое пространство, включающее около
миллиарда человек и более половины глобальной экономики. Несмотря на то, что
основным провайдером соглашения были США, судьба обоих проектов оказалась сегодня
под вопросом.
Соглашение о создании Транстихоокеанского партнёрства было подписано 4 февраля
2016 года в Окленде (Новая Зеландия). Однако, с учетом критической позиции к проекту
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избранного Президента США Дональда Трампа, не ясна возможность его ратификации.
Будущее Трансатлантического партнерства еще более туманна. Ясно, что Соглашение не
будет подписано в 2016 году. А в следующем, судьбу этого проекта во многих странах ЕС
и в США будут решать уже другие политики, возможно, менее настроенные на
форсирование глобализации.
Сложность нынешней ситуации заключается в том, что на фоне кризиса доктрин и
проектов будущего развивается институциональный кризис нынешней системы
международных отношений.
Украинский, сирийский, ливийский кризисы длятся уже не первый год. На этом фоне
все более очевидным становится недееспособность глобальных и региональных
институтов, призванных обеспечить недопущение и/или урегулирование конфликтов. В
ситуации перманентного «несовпадения» интересов ведущих игроков с правом вето
международные организации (ООН, ОБСЕ) оказываются практически парализованными.
Зачастую, они не могут выполнить даже функцию диалоговой площадки, превращаясь
исключительно в трибуну для провозглашения политических деклараций.
Большинство идей, направленных на реформирование международных институтов
коллективной безопасности, на сегодняшний день провалены. В первую очередь, это
касается изменения полномочий и функций СБ ООН.
К примеру, инициатива Ф.Олланда ограничить применение права вето в ситуациях,
когда требуются срочные меры для пресечения массовых преступлений, так и не нашла
понимания у других постоянных членов Совета Безопасности. На сегодняшний день ни к
чему не привели и множественные призывы пересмотреть количественный состав
постоянных членов СБ ООН, чтобы сделать его состав более репрезентативным. Однако, в
силу процедурных сложностей, эти попытки также успеха не имеют.
В Европейском регионе ситуация с коллективной безопасности и эффективностью
международных институтов еще более плачевна. На декабрьской встрече министров
иностранных дел стран-членов ОБСЕ (09.12.16 в Гамбурге) даже не удалось принять
совместную итоговую декларацию. Как констатировал Генеральный Секретарь ОБСЕ
Ламберто Заньер по итогам этого совещания — "ОБСЕ расколота, и этот раскол
глубокий».17
Глобальная диспозиция к 2017 году
Мир входит в новый 2017 год в ситуации, для которой эпитет «неопределенная»
выглядит даже слишком оптимистично. Практически в каждом регионе существует свои
«точки напряжения», обострение в которых грозит столкнуть ситуацию к масштабному
вооруженному конфликту с прямым участием ведущих глобальных сил.
В Европе сформировалась целая цепочка «горячих точек». Главная из них,
безусловно, находится на Востоке Украины. Затягивание, а фактически тупик, в
17
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реализации Минских соглашений, создают риски скатывания к полномасштабному
конфликту между Украиной и РФ. Причем с высоким риском втягивания в
противостояние других стран региона.
Нельзя исключать риски непреднамеренного вооруженного инцидента с
перерастанием во фронтальное вооруженное столкновение. Вероятность такого развития
событий растет пропорционально активизацией военной деятельности РФ у границ стран
Прибалтики и Польши, и ответными мерами по наращиванию военного присутствия США
и союзников в этом регионе.
Условной «горячей точкой» Европы можно также считать риски электорального
успеха «этатистов» и последующего кризиса ЕС. Показательно, в этом смысле
высказывание Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сделанное в интервью вебсайту 888.hu. Он назвал 2017 год годом восстания: восстания средних классов против
элит, восстания наций против глобализма, а также интеллектуального восстания против
политкорректности, навязанной изоляции и стигматизации18. Где именно начнется это
«восстание» уже не важно. Возможно, в Нидерландах, через референдум по «Nexit» или в
Венгрии, через ужесточение законодательство о мигрантах. Возможно, оно уже началось в
2016 году в Польше, когда Анджей Дуда подписал новый закон о конституционном суде
несмотря на ультиматумы, выдвинутые Европейской комиссией.
Не менее напряженная ситуация складывается в Юго-Восточной Азии.
Следующий год в этом регионе может пройти под флагом усиления геополитической
субъектности Китая. Основными направлениями «проекции силы» со стороны КНР будут
спорные острова в Южно-Китайском море. На части из них (архипелаг Наньша-Спратли),
по некоторым данным, КНР уже разместила инфраструктуру ПВО-ПРО.19 Это может
усилить конфликтность в отношениях Китая с соседями — Вьетнамом, Филиппинами,
Малайзией, Тайванем, Брунеем, Южной Кореей. Нельзя исключать и нового витка трений
с Японией из-за спорных островов Дяоюйдао (кит.) – Сенкаку (яп.).
Кроме того, непосредственным участником возможных конфликтов могут выступить
США. Как в рамках выполнения союзнических обязательств перед Японией, так и в
логике обозначенной Дональдом Трампом линии на отрицание принципа «одного Китая»
в отношениях США с Тайванем.
Вновь может быть разыграна карта противостояния Южной и Северной Кореи.
Развитие ситуации в этих отношениях будет в значительной степени зависеть от уровня
напряженности в американо-китайском противостоянии.
Отдельно можно выделить риск дальнейшего обострения отношений между Индией
и Пакистаном. Уходящий год вновь был отмечен целой серией вооруженных инцидентов
на границе двух стран, в том числе с применением тяжелых вооружений.
Окончательный провал попыток нормализации отношений между Индией и
Пакистаном грозит четвертой индо-пакистанской войной, масштаб которой может далеко
превзойти все предыдущие. Причем, с высоким риском втягивания в конфликт других
стран региона, в том числе Китая.

18
19

http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/2017-will-be-a-year-of-rebellion
https://ria.ru/world/20161215/1483657026.html

26

Крайне конфликтной будет оставаться в 2017 ситуация на Ближнем Востоке и
Северной Африке. Регион, в котором расположено около 60% мировых запасов нефти,
всегда будет притягивать внимание геополитических акторов.
Очевидно, что боевые действия в этом регионе, где война постоянно угрожает
превратиться в конфликт «всех против всех», будут продолжаться. Риск «расползания»
конфликта на сопредельные государства, в том числе на Саудовскую Аравию, в будущем
году сохранится. Как и угроза непреднамеренного столкновения участников разных антифундаменталистских коалиций.
Нельзя исключать, что тактика распространения
военного «пожара» на новые государства подтолкнет сторонников черного халифата к
активизации в Северной Африке.
Особняком стоит проблема «ядерной сделки» с Ираном. Ее судьба будет напрямую
зависеть от выбранной линии поведения избранного Президента США Дональда Трампа.
Окончательный отказ от сделки грозит не только спровоцировать новый виток обострения
американо-иранских отношений, но и усложнить диалог с Европой, которая намерена
сохранить cоглашение с Ираном.
Главным отличием 2017 года от предыдущих лет, вероятно, станет интенсивность
событий. Инерция и выжидание, свойственное предыдущим периодам, будет преодолена.
Такую необходимость будет диктовать желание скорее «расшить» накопленные
политические противоречия и запустить маховик национальных экономик раньше, чем
это сделают конкуренты.
То факт, что избранный Президент США говорит о вероятности торговой войны с
Китаем, очень симптоматичен. Это означает, что ведущая мировая держава больше не
рассчитывает на согласованные стратегии политико-экономического развития. Ставка
сделана на экономический эгоизм. И это сигнал для всех других игроков.
В новой логике основная линия геополитического напряжения будет проходить вовсе
не между «старыми» и «новыми» центрами роста. Водораздел между БРИКС и «Большой
семеркой» теряет свою актуальность. Вместо диспутов о справедливости устройства,
состязанием цивилизационных парадигм мир ждет гонка на выживание между тремя
экономическими исполинами современного капитализма ЕС, США и Китаем.
Каждый из этих игроков имеет серьезные внутренние проблемы — высокий уровень
долга, падающая эффективность инвестиций, сужающиеся рынки сбыта, избыточность
рабочей силы и необходимость гарантировать бесперебойные поставки сырья. И тот, кто
упадет первым, станет ресурсом для развития остальных.
В отсутствие общих понятных и признанных доктрин развития у всех крупных
игроков для взаимодействия остаются только две опции: торг или принуждение.
Это подразумевает возврат к «реальной политике», наращивание военнополитических возможностей, укрепление имеющихся альянсов. Это активный поиск
новых союзников, которые могли бы разделить бремя расходов на обеспечение
безопасности развития и финансирование прорывных НИОКР. Именно отсюда усиление
дискуссий в ЕС о формировании «европейской армии». Этим продиктовано стремление
Китая укрепить военно-политическую составляющую в рамках ШОС и попытки России
оживить формат ОДКБ.
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В экономике новая реальность будет означать отход от режимов открытых рынков и
свободных финансовых систем. Поэтому усиление протекционизма, санкционные войны,
запретительные пошлины и грядущий кризис ВТО.
Вряд ли в этот период возможен быстрый выход на «глобальные договоренности».
Более того, ревизии могут подвергнуться достижения прошлых лет, «мешающие»
технологическому рывку: климатические, торговые, гуманитарные декларации,
символизировавшие долгое время глобальность и ценностное единение. Впереди
пересмотр обязательств, ставших обременительными и не дающих перспективы для
выстраивания новых геополитических комбинаций. К сожалению, в этой логике,
оказывается и судьба Соглашения об Ассоциации Украина-ЕС.
На смену им идет практика двусторонних договоров, как максимум тройственныхчетверных альянсов, призванных защитить интересы крупных игроков в региональном
конфликте. В основе этих соглашений не ценности, а прагматизм и стремление к поиску
взаимной выгоды. И в этом смысле роль стран — региональных лидеров со значительным
военным потенциалом и важным геостратегическим положением будет и дальше
существенно расти.
Вполне вероятно, что в 2017 году произойдут именно те важные события, которые
обозначат выход из неопределенности и хаоса. Эти события определят параметры новой
мировой экономики, глобального разделения труда и системы международных отношений
на ближайшие двадцать – двадцать пять лет. У затянувшейся геополитической пьесы,
наконец, наступит развязка.
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Глобальні трансформації організаційно-економічних механізмів
ресурсокористуваня: геополітичні виміри
Потапенко В.Г., д.е.н., Головний радник Інституту
стратегічних досліджень «Нова Україна»

Проблема
глобальна
криза,
яка
спричинила
невизначеність суб'єктів, які контролюють природні та
трудові ресурси, права їхньої суб'єктності. Неможливість
продовження зростання суспільства споживання у існуючому
його вигляді, нестача природних ресурсів та демографічне і
техногенне перенавантаження на Землю стали очевидними.
Почалися
пошуки
нових
організаційно-економічних
механізмів ресурсокористування та міжнародної безпеки.
Наприкінці ХІХ сторіччя засновник Національної академії наук України В.Вернадський
писав про концепцію раціонального природокористування: «Кількість багатств природи,
що знаходяться в розпорядженні людства, завжди обмежено. Якщо хід історії дав одному
народу їх багато, а він їх залишить не задіяними, від цього страждає все людство. І він може
їх утримувати від світового обміну і використання до тих пір, поки він для цього достатньо
сильний ... Основним завданням державної політики є оволодіння силами природи для
всього людства, організацією всього людства. Вишукування нових сил природи,
використання нових форм енергії стає черговим завданням дня. Це може бути питанням не
довгих сторіч, а небагатьох десятиліть, а може бути, і років».
Еволюція організаційно-економічної механізмів ресурсокористування. З давніх давен
володіння землею та ресурсами надавалося особистостям, а не народам, перш за все “за
правом меча”. Фактично, існував приватний контроль за ресурсами. У середні віки не
існувало таких однозначних стосунків між владою і територією.
Взаємне визнання державами суверенітету одна одної у найважливішому питанні
сучасності, релігійному віруванні, означало, що держави готові були позбутися деяких
політичних цілей в обмін на придбання внутрішнього контролю та стабільності. Під час
«Вестфальского миру»
в 1648 році було сформульовано поняття державний
суверенітет як цілісної системи контролю державою території з населенням та
природними ресурсами.
Наступним етапом стало визнання національного контролю за ресурсами
сформульованого в Резолюції 1803 (XVII) Генеральної асамблеї ООН 14 грудня 1962 року:
“Право народів і націй на невід'ємний суверенітет над їх природними багатствами і
ресурсами має здійснюватися в інтересах їх національного розвитку та добробуту
населення відповідних держав.”
“Порушення права народів і націй на суверенітет над їх природними багатствами і
ресурсами суперечить духу і принципам Статуту Організації Об'єднаних Націй і
перешкоджає розвитку міжнародного співробітництва та підтримання миру”.
На думку філософа Б.-А.Леві Лівійська війна (2011р.) поклала кінець давньому
розумінню суверенітету, при якому всі злочини дозволені за умови, що вони відбуваються
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всередині кордонів однієї держави. І ця ж війна породила ідею загальності прав людини, що
є не просто добрим побажанням, але священним обов'язком.
Міжнародної ініціативи прозорості видобувних галузей (ЕITI), що передбачає
оприлюднення фінансових платежів компаній, насамперед до державних бюджетів, що
дозволить контролювати природні ресурси як світовій громадськості так і міжнародним
організаціям.
Громадські організації безпосередньо контролюють імплементацію стандартів EITI в своїх
країнах та через глобальну коаліцію неурядових організацій «Публікуй, що платиш»
(Transparency International, Revenue Watch Institute, Open Society Institute, Global Witness,
Oxfam).
Спецоперація з анексії Криму (2014р.), війна на Донбасі та в Сирії створили нові
передумови відродження ідеї захисту державного/національного суверенітету та контролю
над ресурсами. Формування Ісламської держави, вихід Великобританії з Європейського
Союзу та обрання американського Дональда Трампа Президентом США закріпили нові
передумови геополітичних та геоекономічних трансформацій.
Більшість стратегій економічного розвитку і зростання заохочувало швидке накопичення
фізичного, фінансового і людського капіталу, проте за рахунок надмірного виснаження
природного капіталу, природні ресурси та екосистеми були принесені в жертву. «Вільні
ринки не призначені для вирішення соціальних проблем» - написано в доповіді ООН про
зелене зростання 2009 року. Тому існує потреба у вдосконаленні державної політики,
включаючи заходи у сфері ціноутворення і регулювання, в цілях зміни неправильних
ринкових стимулів, що обумовлюють це нераціональний розподіл капіталу і які ігнорують
соціальні та екологічні наслідки. Роль продуманих постанов регулюючих органів, політики
і державних інвестицій як факторів, здатних змінити модель приватного інвестування, теж
все частіше визнається і доводиться історіями успіху з усіх регіонів світу, особливо з країн,
що розвиваються.
Від стратегічних візій глобального розвитку розпочався перехід до розробки та
апробації конкретних організаційно-економічних механізмів трансформації систем
ресурсокористування серед яких доцільно визначити три новаторських підходи, що
ґрунтуються на традиційних цінностях:
зелена економіка;
ісламська економіка;
православна економіка.
Зелена економіка як організаційно-економічний механізм сталого розвитку.
Концепція обмеження зростання в умовах глобальних криз ґрунтувалася на концепціях про
межі зростання Римського Клубу та моделювання глобальної динаміки Д.Медоуза у 70-х
років. На цих методологічних засадах Комісією Буртланда ООН була розроблена
глобальна стратегія сталого розвитку на початку 80-х років. Глобальна стратегія сталого
розвитку яка передбачала гармонічне співвідношення між економічною ефективністю,
соціальною стабільністю та екологічною безпекою була легітимізована на саміті ООН Ріоде-Жанейро в 1992 році. Практично реалізована ця стратегія була тільки декількох
європейських країн із соціально орієнтованою економікою, такі як Швейцарія, Норвегія,
Швеція. Країни з перехідною економікою та ті, що розвиваються, не бачили для цього
перспектив.
30

У 2008 році президент Південної Кореї Лі Мен Бак проголосив новий "зелений" курс
розвитку країни. У січні 2009 року уряд Південної Кореї прийняв програму заходів щодо
забезпечення "зеленого" зростання економіки і була утворена «Президентська Комісія по
зеленому зростанню» (Presidential Commission on Green Growth), яка і розробила
п'ятирічний план «зеленого» зростання. «Закон про низьковуглецевої і зеленому зростанні»
(Low Carbon and Green Growth Act) сформував умови для такого зростання, частиною якого
була політика переважного стимулювання інвестицій в «зелені» проекти.
Пріоритетом зеленої економіки визначається добробут усіх людей, збереження
біорізноманіття і планети Земля в цілому, а не отримання спрощеної кількісної статистики
зростання ВВП. Викриваються приховані руйнації, які прийнято називати «економічним
зростанням» («Зростизм» - Growthism) і визначаються дефініції справжнього зростання з
урахуванням використання природних ресурсів і природних екосистем. Зелена економіка
являє собою глобальний рух, націлений на глобальні зміни у кожній окремій країні та
заснований на принципах рівності доступу до ресурсів Землі в майбутньому і для майбутніх
поколінь.
Зелена економіка виходить з основних положень екологічної економіки, але розвиває її і
виходить далеко поза її межі, прагнучи одночасного досягнення соціальної та екологічної
справедливості як окремих аспектів єдиного цілого. Зелена економіка шукає рішення, яке б
одночасно дозволило боротися з бідністю, глобальними змінами клімату, зниженням
біорізноманіття та знищенням видів в межах забезпечення справедливості (М.Кеннот).
Впровадження зеленої економіки відповідно до Підсумкового документу Саміту Ріо +20,
2012 передбачає зменшення негативного впливу на навколишнє середовище шляхом
формування
нових
«зелених»
галузей
і
«озеленення»
вже
існуючих;
справедливий розподіл природних багатств між народами, поколіннями, статями;
трансформацію системи економічного обліку та податків з урахуванням цінності
природного капіталу.
Ісламська економіка, як організаційно-економічний механізм ісламського світу.
Ісламська економіка, - це наука, що вивчає найкраще використання обмежених ресурсів з
метою виробництва найбільшої кількості дозволених благ для задоволення суспільних та
індивідуальних потреб відповідно до положень шаріату (С. Куртмоллаев. Ісламськая
економика как альтернатива капитализму и социализму).
У Корані заборонені операції з використанням позичкового відсотку, вкладник стає
фактично акціонером банку і розділяє його прибутки та збитки. Ісламська економічна
модель, заснована на положеннях Корану і Сунни, виникла в середньовіччі, а остаточне
формування цієї моделі в її сучасному вигляді почалося в другій половині XX століття.
Виходячи із ісламської моделі обмеженого зростання Людина - не власник ресурсу
(грошових коштів, товарів, нерухомості, новаторської ідеї). Ресурси належать лише їх
Творцеві - Аллаху. Людина на час свого життя є тільки повіреним Аллаха за
розпорядженням цими ресурсами. Ресурс, довірений людині, повинен використовуватися
на благо суспільства, для створення реальної доданої вартості, збільшення маси товарів і
послуг, а не грошової маси.
Застосування ресурсів або обмін ними не є актом експлуатації, якщо при цьому не
порушуються вартісні пропорції, а також завчасно не встановлюється обов'язкова до
виплати фіксовану винагороду за ресурс. Приріст капіталу не може відбуватися у сфері
грошового обігу, в його основі є угоди щодо реальних товарів та послуг. Гроші самі по собі
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не можуть приносити нові гроші, капітал повинен використовуватися в продуктивних
цілях.
Православна економіка, як організаційно-економічний механізм справедливого
суспільства. Рано або пізно світу прийдеться відмовитись від економіки споживання та
перейти до економіки достатності. Особливість православної фінансової системи - відмова
від позичкового відсотку, спекулятивної торгівлі на валютному і фондових ринках, надання
фінансових послуг населенню, відмова від фінансування "індустрії розпусти", виробництва
тютюнової продукції та організації азартних ігор.
Сучасний розвиток економіки, бізнесу та підприємництва неможливо без соціальної
справедливості та солідарності. Ці фундаментальні принципи лежать в основі православної
етики, загального християнського світогляду і розділяються більшістю християн на планеті.
(В.Чаплін)
«Ринкова економіка не в змозі сама по собі вирішити ці проблеми соціальної
справедливості, питання гармонійного і гідного розвитку особистості. Необхідні не тільки
виважена економічна політика держави, відповідальний підхід до бізнесу підприємців, а й
масова моральна відповідальність громадян за своє життя» . (Б.Чупей)
 اإلسالميةта «Русский мир» - ісламська та православна економіки поєднують релігійні
фундаментальні традиції із дозволом на насильство в родині, громаді, державі та Світі, а
розвиток неоімперських квазірелігійних проектів здійснюється на запозичених сучасних
індустріальних та постіндустріальних технологій. Доступ до економіки та ресурсів мають
лише лояльні послідовники ідеї.
Green Growth - є концепція глобального сталого розвитку, що реалізується через
механізми зеленої економіки на засадах мирного співіснування, ідеологічної та релігійної
поліварінтності, ненасильницькому шляху вирішення конфліктів. Доступ до економіки та
ресурсів мають всі.
Глобальні трансформації організаційно-економічних механізмів ресурсокористуваня
мають загальні тренди:
•
суб'єктами суверенітету стають не тільки держави, але й громади, корпорації,
громадські організації;
•
природні ресурси потрапляють не тільки під державний, але й громадський та
міжнародний контроль;
•
трудові ресурси контролюються не тільки державою а й переміщуються в
глобальному світи, і, скоріше, регламентуються міжнародними угодами;
•
система управління трансформується від моноцентричних держав до
багаторівневих багато суб'єктних мережевих систем;
•
система оподаткування змінюється від оподаткування на фізичних осіб та
підприємств до податки на використання природних та інших ресурсів;
•
вартість ресурсів залежить від міждержавних конфліктів та угод більше, ніж від
розвіданих запасів та собівартості видобування.
Таким чином, на сьогоднішній день відбувається створення нових організаційноекономічних
механізмів
ресурсокористування
на
в
умовах
глобалізації,
багатосуб'єктних мережевих систем, зростання ролі ідеології у військових
конфліктах, кризи міжнародних систем безпеки. Фактично, з’явилась необхідність
укладання нового “Всетфальского миру”, який зумовить нові правила для нових
субєктів контролю над природними та люськими ресурсами.
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Економіка
Передчуття глобальної кризи
Клименко І.В., к.е.н., Головний радник Інституту
стратегічних досліджень «Нова Україна»
Спектр політико-економічних сценаріїв року, що наступає,
варіює від обережно-стриманих прогнозів про відсутність ознак
невідворотності кризи (МВФ, ОЕСР та подібні) до
напівсерйозних20, але досить загрозливих попереджень про
численні загрози трагічного збігу обставин. Практично протягом
всього десятиліття, що бере відлік від початку останньої світової
кризи (2007), жоден прогноз щодо майбутніх перспектив
світового розвитку від найсерйозніших аналітиків не уникав
застережень
про
глобальну
невизначеність
та
непередбачуваність поточної ситуації, тим самим допускаючи ймовірність розвороту
кволої позитивної динаміки у бік від’ємних значень. Прогнозна кампанія – 2017 не
стала виключенням, але значно додала негативу до картини недалекого майбутнього.
МВФ прогнозує зростання світової економіки в 2016 р на 3,1%21 та застерігає, що
перешкодити цьому можуть «стійко низькі темпи» розвинених економік. За оновленим у
жовтні 2016 р. прогнозом, оцінка зростання ВВП цих країн в 2016 р. становила лише 1,6%
(липневий прогноз - 1,8%). Припускається, що такі скромні результати є наслідком
повільного зростання в Єврозоні, Сполученому Королівстві та США, а також
сповільнення в більшості країн світу, що розвивається, особливо в Китаї. Тим не менше
підтвердження щодо зростання глобального ВВП на 3,4 % у 2017 р. вказують на наявні
резерви у світовій економіці щодо мінімізації ризиків.
Загальна «температура» світової економіки … майже нормальна
Загалом, міжнародні організації станом на грудень 2016 р не вважали політичні
події, на кшталт виходу Британії з Європейського союзу або перемоги контраверсійного
республіканця Д. Трампа на виборах у США такими, що ламають усталену динаміку
поступального зростання світової економіки. Згідно звіту Організації економічної
співпраці та розвитку22, незважаючи на «невизначеність» економічної ситуації у США
після виборів, рівень зростання для найбільших економік-членів ОЕСР у наступному році
не тільки не було знижено, а навіть підвищено до 3,3% (проти 3,2%, прогнозованих
квартал тому); у 2018 р. ОЕСР очікує зростання на 3,6%. Серед базових припущень
прогнозу – подолання "пастки низьких темпів зростання" за рахунок фінансового
стимулювання та удосконалення торговельної політики. Також одним із припущень є те,
що "експансіоністська податково-бюджетна політика" Трампа піде на користь США
та забезпечить зростання на 2,3% ВВП в 2017 р. та на 3% в 2018 р. Покращені
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прогнози щодо США по ланцюжку викликали перегляд прогнозів по решті розвинених
економік. Так економіка Єврозони, як очікується, зросте на 1,6% в 2017 р. і на 1,7% в 2018
р. Навіть перспективи британської економіки, незважаючи на рішення про вихід з ЄС,
були поліпшені з 1% до 1,2% в 2017 р., та на 1% в 2018 р. Для китайської економіки
прогноз також покращено до 6,4% (з 6,2%).
У короткостроковому періоді 2017 р. благополуччя країн, що розвиваються, та до
яких також належить і Україна будуть залежати від світової торгівлі і перспектив
зростання світової економіки. Країни, що розвиваються, які, як правило, виробляють і
експортують сировину і товари першої необхідності, а не продукти з високою доданою
вартістю, безпосередньо не страждатимуть від очікуваних більш високих торговельних
бар'єрів. Але світові ціни на сировинні товари є ключовими для здорових державних
фінансів у багатьох країнах з економікою, що розвивається, а також їхніх суверенних
кредитних рейтингів. Як можна судити зі статистичних даних, базові ціни на метали,
зокрема, на алюміній, мідь, залізну руду, свинець і цинк відновили зростання. Так
учасники ринку відреагували на перспективу більших витрат на інфраструктуру США.
Проте якщо товарні ринки дають надію на зростання доходів країн, що розвиваються, то
перспектива корегування макроекономічної політики у США спричинятиме зворотній
ефект. Наразі, на очікуваннях фінансового стимулювання у США посилюється
інфляційній тиск. Це спонукає до підвищення відсоткових ставок у США та в інших
розвинених економіках, і як наслідок до відпливу капіталів з ринків, що розвиваються у
розвинені країни, із наступним здешевлення національних валют (що вже відбувається,
наприклад, в Китаї) та зростанням вартості запозичень для периферійних економік та
спадом інвестиційної активності.
Експерти попереджають, що на тестування стійкості цього глобального
розвороту може знадобитися певний час. Проте якщо ця тенденція зберігатиметься
протягом наступного року, то для країн зі значним борговим навантаженням, це матиме
дуже серйозні негативні наслідки. І оскільки такі «слабкі ланки» є практично на всіх
континентах, то стартовим майданчиком чергової світової кризи може стати будь-який
регіон.
США як виклик, Китай як загроза
Політична ротація у США багатьма аналітиками наразі сприймається як початок
якогось нового, дуже небезпечного етапу розвитку світової економіки. Розворот тренду
глобалізації на антиглобалізм та ізоляціонізм, повернення до політики силового
задоволення вузьких національних інтересів, торговельний протекціонізм, - це не
повний перелік загроз, що асоціюється із перемогою Д. Трампа на президентських
виборах у США, але контрастує з поточним пожвавленням американської економіки.
Серед економістів є консенсус щодо короткострокових імпульсів економічного зростання
у США. Але у середньостроковій і довгостроковій перспективі пакетні пропозиції
Трампа - підвищення імпортних мит, обмеження імміграції, державне стимулювання
бізнесу та скорочення податків для корпорацій і багатих громадян США, - зашкодять
розвиткові світової економіки. Крім цього потенційного ризику з відкладеним ефектом,
політика новообраного президента може вдарити по економіці і раніше. Це може статися,
якщо новий президент дійсно в короткі терміни реалізує всі заявлені ініціативи, що наразі
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суперечать одна одній. Як наприклад, різке скорочення податків і різке зростання видатків
на оборону і інфраструктуру.
Переважно позитивний ефект від приходу Трампа у Білий Дім очікується у першій
половині 2017 р.: економісти23 очікують, що відновлення світової економіки буде
зміцнюватися у розрахунку 2,8% р/р. Така динаміка відображатиме позитивні очікування
перших результатів стимулюючої платформи Трампа, а також відновлення на глобальних
товарних ринках, що впливатиме на темпи зростання в багатьох країнах з економікою, що
розвивається. Проте вже у другій половині року на ринках відновиться тривожність та
нестабільність: ринкові гравці очікуватимуть ефектів від активізації нової американської
адміністрації. У передвиборній риториці Трампа ключовими меседжами були
протекціонізм, нова зовнішня політика та розширене стимулювання внутрішнього
зростання за рахунок фіскальних стимулів, що покликані «відродити велич Америки».
Саме у цих сферах виконавча влада США має значні можливості для маневру та може
спричиняти численні побічні ефекти для решти світу.
Одним з таких побічних ефектів можуть стати торгові війни. Наразі йдеться
про підготовку нової адміністрації до перегляду умов участі США або навіть про
вихід з деяких багатосторонніх угод про вільну торгівлю. Так, зміни в угоді про вільну
торгівлю NAFTA матимуть прямі наслідки для Канади і Мексики, які спрямовують до
США 70% їхнього експорту. Що стосується Трансатлантичного партнерства по торгівлі та
інвестиціям (TTIP), ймовірно США зупинять переговори, і ЄС втратить один з потенційно
потужних драйверів перезавантаження об’єднаної Європи.
Найбільш негативний ефект американський протекціонізм може мати для азійських
країн. За останні десятиліття азійські країни диверсифікувати свій експорт і стали менше
залежати від США. Але незважаючи на це, США залишається найбільшим торговельним
партнером Китаю, тому будь-які збої в торгівлі між двома найбільшими економіками світу
матимуть вкрай серйозні економічні наслідки для регіону і світу. Так, Трамп вже заявив
про намір покинути Транс-Тихоокеанське партнерство (ТТП), а також попередив про
готовність оголосити Китай «валютним маніпулятором» та накласти штрафні санкції на
китайський імпорт. Критиці була піддана також угода між США і Південною Кореєю.
Якщо ланцюгова реакція ізоляціонізму та контрзаходів продовжуватиметься, то Азія в
2017 р. реально може стати тим регіоном, звідки почнеться нова світова криза. Експерти
Bloomberg інтерпретували «обмін» заявами (та діями) між Китаєм та США як рух у
напрямку торговельної війни. «Китай вже починає мстити, девальвуючи юань,
скасовуючи замовлення на літаки Boeing і блокуючи продаж IPhone», - йдеться у
повідомленні Bloomberg.
Останніми роками зростання економіки КНР вповільнюється, а її структура
змінюється. Внаслідок надзвичайно м’якої кредитно-грошовою політики, починаючи з
2009 року, на ринку нерухомості почала активно надуватися булька. Причому, за різними
оцінками, ринок нерухомості в Китаї відповідальний за 20-25% ВВП. Наразі уряду
вдавалося обмежувати високий попит на нерухомість, але найменші помилки оберталися
соціальним заворушеннями та банкрутствами великих забудовників.
Місцева влада також намагається знизити залежність країни від експорту,
нарощуючи внутрішнє споживання та задовольняти його потреби власними ресурсами.
Така тактика призводить до скорочення зовнішнього попиту та стимулює падіння цін на
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сировинні товари. Також Китай розпочав девальвацію юаня, що створюватиме ризики для
платіжних балансів та курсів валют країн- торговельних партнерів КНР, серед яких
Україна.
Закономірно, що в Україні дуже уважно слідкують за ситуацією в Китаї. Власне, як
і в усіх інших державах світу, оскільки китайська економіка вже зараз серйозно обтяжена
боргами (300% ВВП), тому найменші потрясіння на валютному ринку або фондовому
ринку можуть обрушити китайську економіку в глибоку рецесію. А з Китаю криза
перекинеться на інші азійські країни і зрештою на всю світову економіку. Багато
економістів вважають, що ситуація в Китаї «патова», і його перегрітий ринок рано
чи пізно почне «охолоджуватися». Проте яким чином це відбуватиметься, прогнозувати
важко, адже китайська економіка досі не є ринковою.
За крок до торговельних війн
За даними СОТ, тільки з жовтня 2015 по травень 2016 року група країн G-20 взяла
145 законів, спрямованих на посилення торговельних бар'єрів, а всього з 2008 року було
прийнято понад півтори тисячі таких законів. В цілому, за підрахунками відомого
британського економіста Саймона Евенетта, число протекціоністських законів і
нормативних актів в світі наближається до чотирьох тисяч. При цьому 80% торгових
бар'єрів доводиться на країни "двадцятки", які забезпечують понад 90% світового
торгового обороту. Як вважають в СОТ, темпи зростання світової торгівлі в 2016-2017
роках вперше за 15 років виявляться нижчими за темпи зростання глобальної економіки.
Наростаючий ізоляціонізм як потужний тренд світової політики вказує на те, що
світова економіка починає прискорено де-глобалізуватися. Власне свого часу
регіональна інтеграція вже була відповіддю на кардинальні обмеження глобалізму і
повинна була в рамках багатосторонніх міжнародних об’єднань країн згладжувати
міждержавні конфлікти інтересів. Тепер ця керована інтеграція поступається місцем
некеровані дезінтеграції.
На наближення нового етапу переформатування світової економіки вказує
зростаюча готовність все більшого числа світових гравців використовувати
«заборонені» важелі досягнення власних національних інтересів. Так, по-перше, в
зовнішній (в тому числі економічній) політиці силові засоби (як антипод торгівлі) стають
звичними та прийнятними. Росія вже давно застосовує силу як засіб примусу до миру.
Тепер під таким же гаслом обіцяє діяти новообраний президент США. По-друге, можна
очікувати трансформації просторових меж регіональних блоків. Оскільки економічні
стимули втрачають свою силу (мова може йти про розпад зон вільної торгівлі,
економічних союзів тощо, міжнародних організацій та угод), то у порядок денний знов
повернеться переділ зон впливу за допомогою засобів, що навряд чи підпадають під дію
міжнародного права. По-третє, в особливу зону турбулентності потраплять країни, що
певною мірою дистанціювалися від тісної інтеграції з якимось одним блоком в минулому.
Тому при збігу негативних обставин саме такі країни можуть змінити траєкторію розвитку
під дією силового примусу у першу чергу. Нарешті, по-четверте, може мати місце
економічна неспроможність ініціаторів глобальних трансформацій довести розпочаті
(силові або збройні) проекти до завершення. У такому випадку «слабка ланка» може дати
старт для розгортання регіональної кризи, або навіть до її переростання у світову.
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Криза європейської солідарності
Для України нова фрагментована економічна реальність створює вкрай
несприятливі умови для розвитку співробітництва з Європейським Союзом. Причому
видається, що в нашої країни за відсутності адекватної стратегії позиціонування у
сучасних умовах практично не залишається часу для її вироблення в осяжному
майбутньому. Мова йде про те, що чинна стратегія євроінтеграції не є актуальною,
тому що старої моделі євроінтеграції вже не існує, а нової - ще не існує. Відповідно
вироблення європоцентричної політики в умовах невизначеності напрямку руху –
місія майже нездійснена. Звичайно, формальні рамки Угоди про асоціацію по інерції
визначають поточний перелік політик та інструментів обох сторін – України та ЄС, проте
виконання взаємних зобов’язань стає все більш необов’язковим та змінюється під тиском
нових реалій. Стосовно європейської сторони тут можна згадати і відкладення ратифікації
Угоди про асоціацію, і порушення чинних енергетичних угод, і зрив візової лібералізації
тощо. Що ж до України, то видається, що суцільне розчарування суспільства у
європейських перспективах серйозно демотивувало владу вбачати в Угоді про асоціацію з
ЄС щось більш ґрунтовне, ніж просто договір про вільну торгівлю, що дає мінімальні
позитивні стимули, та можливість час від часу отримувати фінансову допомогу.
В 2016 році ЄС так і не став тим гравітаційним ядром, що могло втягнути Україну в
свою орбіту. В наступному році криза Євросоюзу може ще більше поглибитися. І хоча в
економічному сенсі, мало хто з експертів очікує різкого погіршення ситуації, коло
єврооптимістів продовжує скорочуватися.
У 2017 рік в низці ключових європейських країн пройдуть президентські вибори.
Експерти Bloomberg не виключають, що їхні результати можуть закласти початок кінця
нинішньої моделі Євросоюзу. Наприклад, якщо у Франції на президентських виборах
отримає перемогу Марін Ле Пен, то референдум про вихід Франції з Євросоюзу вже не є
чимось неймовірним. Зараз, на тлі складної економічної ситуації загострюється політична
криза в Італії. Прихід популістів до влади із ідеями референдуму про повторне введення
італійської ліри не тільки не вирішить проблеми цієї країни, а навпаки прискорить
загально європейську кризу. Це буде на додаток до чергового сплеску боргової кризи у
Греції, але на цей раз без фінансової допомоги від партнерів по блоку. Окремою
проблемою в ЄС залишається міграційне питання. Багато хто зі спостерігачів очікують
скасування Шенгенської зони вже найближчим часом, що ліквідує одну з 4 свобод
спільноти – свободу пересування. Таким чином, Європейський Союз втрачаючи свої
інституційні та ціннісні засади солідаризму та безпеки не тільки перестає бути
гравітаційним ядром для сусідніх країн, але й втрачає інтеграційну привабливість для
своїх членів.
Ослаблення потуги європейської інтеграції на периферії ЄС провокує посилення
турбулентності у зонах, що межують з іншим проросійським інтеграційним об’єднанням.
Нині Україна перебуває у самому епіцентрі цього силового поля – гібридної анексії
РФ, з одного боку, та європейської дезінтеграції, з іншого. До якого полюсу у
кінцевому підсумку віднесе країну – відповіді поки немає. Причому пауза
невизначеності у зоні турбулентності є наслідком як міжблокової конкуренції, так і
конкуренції самих інтеграційних моделей. Несистемна політика української влади
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виглядає вкрай суперечливою, адже в ній присутні елементи і російської моделі
(авторитаризм та корупція), і європейської (електоральна демократія).
З огляду на слабкість внутрішніх чинників українського шляху в Європу,
національні еліти (та й суспільство також) покладають завищені надії на фактори
зовнішнього стимулювання – економічної та фінансової допомоги, військового захисту,
дипломатичного впливу тощо. Але у такий спосіб за умовчанням реалізується політика
фактичної безсуб’єктності України у зовнішніх стосунках і з партнерами, і з агресором.
Зрозуміло, що така політика не може створити стійкий фундамент нової державності та
зазнає неминучого краху при втраті зовнішньої підтримки. Наприклад, якщо хтось із
сьогоднішніх ключових партнерів – США або ЄС, перетворяться на союзника агресора.
Кардинальне переформатування владної команди в США зумовило черговий
сплеск дискусій про можливість консенсусного вирішення українського питання на
користь Росії без участі України. Але наразі для реалізації цієї ідеї все ще бракує потуги у
ключових гравців. Адміністрація Трампа знаходиться у процесі формування та пошуку
консенсусу всередині країни. ЄС ще тримає солідарну позицію та підтверджує гарантії
безпеки для країн-членів. В РФ продовжується економічна деградація.
«Руський мір» у нафтовому полоні
Поширеною є думка, що прихід до влади в розвинених країнах прихильників
зняття санкцій із РФ поверне агресору втрачені джерела зростання і практично
унеможливить втримання хиткої рівноваги у силовому протистоянні на Донбасі. В
принципі, такий підхід частково це є справедливим, оскільки тим самим нові політичні
лідери нададуть агресору символічну підтримку і легітимізують право сильного у
міжнародних відносинах. Проте з економічної точки зору, негативне значення санкцій
наразі є перебільшеним. Адже російська економіка в результаті їхнього запровадження ні
змінила свою структуру, ні втратила тих чинників, що тримають її на плаву. Натомість
послаблення або скасування чинних санкцій навряд чи допоможе Москві подолати
стагнацію нафто-залежної моделі російської економіки.
Звичайно, і досі дискусійним є питання, чи спроможна держава зі слабкою
деградуючою економікою підтримувати - фінансувати та забезпечувати матеріально стратегію силової експансіоністської політики у сусідніх країнах та навіть на віддалених
континентах. Станом на початок 2017 р. російській владі частково вдалося замістити
економічну потугу, що перманентно слабшала, іншими засобами підтримки силової
експансії, наприклад, кіберзброєю, міждержавною корупцією, пропагандою тощо.
Видається, що до такої тактики Кремль буде вдаватися і надалі, комбінуючи обмежені
економічні ресурси з іншими важелями тиску та примусу.
За оцінками російських економістів24, включаючи офіційні заяви урядовців25,
структурні проблеми в економіці країни почали наростати вже після глобальної кризи
2008 р. і з того часу загальна динаміка була стагнуючою. Причому ні позитивне
вирішення питання по санкціям, ні інші косметичні заходи, як вони стверджують, не
змінять ситуації по суті. Статистика свідчить, що сучасна Росія, так само, як к. РСРС має
24
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майже стовідсоткову кореляцію (95,6%) ВВП та цін на нафту. Саме ця залежність від
низькоцінової динаміки нафтового ринку визначає сьогодні довгострокові економічні
перспективи країни. Експерти солідарні у тому, що на даний час ціни на світовому
нафтовому ринку стабілізувалися і ще кілька років будуть коливатися навколо нинішніх
рівнів. Разом з тим, позиції РФ як глобального нафто-газового гравця будуть
погіршуватися. Це обумовлюється багатьма факторами: 1) застарілими технологіями та
високою собівартістю видобутку у Росії, 2) технологічним проривом у галузі та падінням
собівартості видобутку у США та інших країнах, 3) збільшенням обсягу розвіданих
запасів нафти та газу, 4) уведенням альтернативних джерел енергії, 5) падінням попиту на
нафтопродукти через кризу та внаслідок запровадження енергоощадливих технологій
тощо.
Протягом 2016 р. РФ перебувала у пошуку нової моделі «виживання» за
обмежених нафто-газових доходів. В Росії навіть дали такій моделі маркетингове ім’я
«нова норма», що акцентує на спроможності владної верхівки керувати країною,
економіка якої різко скоротилася та перебуває в ізоляції. Таку впевненість влада
демонструє на тлі стійкої підтримки населенням країни своєї зовнішньої і внутрішньої
політики, незважаючи на перманентне падіння рівня і якості життя суспільства. Але
загальна ситуація продовжує погіршуватися, і центральний уряд докладає значних зусиль,
не стільки щоб відновити зростання, скільки щоб пригальмувати спад. За оцінками МВФ в
2016 р. російська економіка скоротиться ще на майже 1% після падіння в 2015 р. на 3,7%.
А в 2017 р. зростання ВВП може скласти лише 1,1%.
Центральний уряд РФ хронічно потребує додаткових ресурсів для фінансування
бюджетного дефіциту, військових та соціальних видатків. Але при даному рівні цін на
нафту, що по факту є єдиним стабільним джерелом економічної активності в країні (і
наповнення бюджету), владі не залишається іншого шляху, ніж скорочувати непрофільні
видатки та відбирати в економічних суб’єктів все більше і більше ресурсів. Перманентне
підвищення податків і різних неподаткових платежів (в економіці 70% державної
власності) призводитиме до ще більшого скорочення економічної активності і до падіння
бюджетних надходжень. В свою чергу скорочення бюджетних видатків знову-таки
призводитиме до скорочення ділової активності і зменшенню податкових платежів.
Оскільки нафтові доходи навряд чи повернуться до попередніх рівнів в осяжному
майбутньому, а будь-які доступні урядам інших країн в таких випадках засоби в умовах
Росії не спрацьовують, податкова пастка буде і надалі підривати будь яку економічну
ініціативу в країні: через неплатоспроможність населення, через надмірний тиск з боку
владних структур і через зростання вартості позичкового ресурсу (внаслідок падіння
рейтингів кредитоспроможності).
Отже, ситуація перманентної кризи в РФ не є результатом ні санкцій, ні наслідком
циклічного спаду у світовій економіці26. Вона обумовлена двома фундаментальними
рисами сучасної російської системи. По-перше, її нездатністю враховувати інтереси
бізнесу і адекватно реагувати на зміни господарської кон'юнктури. І по-друге, політичною
стійкістю режиму, що навіть при скороченні поточного споживання населення на 40-50%
має безпрецедентний рівень підтримки, що також робить його нечутливим до зовнішніх та
внутрішніх загроз.
26

Згідно з даними МВФ, темпи зростання глобального ВВП становили в 2014 р. 3,4%, в 2015 р. – 3,2%; в
2016 р. і 2017 р. очікується відповідно 3,1% та 3,4%.
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***
З огляду на критичну залежить української економіки від зовнішньо-економічної
динаміки, відразу можна сказати, що значних імпульсів для внутрішнього пожвавлення
очікувати не варто. Якщо не виходити за рамки традиційної парадигми, то в 2017 році від
світових гравців будуть надходити як позитивні сигнали, що заохочуватимуть
Україну до глибшої міжнародної кооперації, так і ті, що будуть виштовхувати країну
на периферію світового мейнстріму та навіть загрожуватимуть збереженню
національного суверенітету. Тому якщо у якомусь регіоні світу почнеться криза, що
швидко почне набувати глобального масштабу та поширюватися на країни і регіони світу,
а такого зараз виключити не можна, Україна може стати однією із перших її жертв
внаслідок підвищеної вразливості національної економіки до зовнішніх шоків.
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Економічні підсумки 2016 р. та прогнози на 2017 р.
Ємець Вадим, експерт Інституту стратегічних досліджень
«Нова Україна»
Після двох попередніх років глибокого економічного
спаду та девальвації національної валюти, у 2016 р. ситуація
почала стабілізуватися. Цьому сприяла відсутність потужних
негативних економічних факторів, таких як, закриття
зовнішніх ринків та «відрізання» від економічної системи
потужних промислових підприємств. Певного імпульсу
економіці надавало помірне пожвавлення внутрішнього опиту
на тлі відносної сталості на зовнішніх ринках. При цьому як і
раніше в економіці країни відчувався брак іноземної валюти, тенденція що буде
загострюватися і у наступному 2017 р.
Показники ВВП та промислового виробництва в Україні у 2016 р. демонстрували
стабілізацію. Хоча ріст реального ВВП (приблизно на 1% у цьому році) часто трактується
політиками, як початок економічного зростання, на наш погляд, мова швидше йде про
певний «відскок» після глибокого падіння економіки країни впродовж 2014-2015 рр.
(див.рис.1)
Рисунок 1. ВВП (ліва шкала) та індекс промислового виробництва в Україні 2011-2016 рр.
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Динаміка індексу промислового виробництва дає можливість зробити аналогічний
висновок: цей показник збільшився на 2% після чотирьох років спаду, що може
розглядатися, як певне пожвавлення на фоні низької бази порівняння, сформованої
протягом останніх років.
В цілому ж відзначимо, що у доларовому вираженні ВВП України знизився зі
180 млрд.дол.США (номінально) у 2013 р., до приблизно 82 млрд.дол.США у 2015 р.,
41

тобто на 53%! У 2016 р. очікується, що цей показник відновиться до 84 млрд.дол.США.
Остаточний висновок щодо зміни тенденції падіння ВВП в країні можна буде зробити
лише за результатами 2017 р.
Серед галузей, що сприяли відновленню економіки, можна виділити: оптову
торгівлю, с/г та будівельну галузь; внесок промисловості мінімальний (переробна галузь
демонструвала не великий приріст). Сировинні ринки с/г продукції знаходились під
тиском слабкої зовнішньої кон’юнктури.
Тенденцію щодо певної стабілізації, в економіці України, підтверджують і дані
щодо експорту та імпорту товарів (див.рис.2). Після суттєвого спаду експорту та імпорту
товарів впродовж 2014 р. (відповідно 15% та 30%) та 2015 р. (відповідно 29% та 31%), у
2016 р. експорт скоротиться приблизно на 9%, а імпорт на 2%.
Рисунок 2. Експорт та імпорт України і сальдо балансу товарів (права шкала) у 2011-2016 р.р.
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Падіння експорту України 2016 р. обумовлено, в першу чергу, скороченням за
такими групами як: продовольчі товари, машинобудування, продукція хімічної галузі.
Хоча експорт продовольчих товарів, а також чорних та кольорових металів певним чином
збільшився. Тривожною для України виглядає тенденція щодо перевищення темпів
зростання імпорту товарів з ЄС порівняно з експортом. Крім того, у 2016 отримала
продовження тенденція щодо якісної зміни структури експорту, де питома вага
товарів з низькою доданою вартістю продовжує зростати (спостерігається нарощення
питомої ваги продовольчих товарів разом зі зниженням товарів металургійної галузі,
машинобудування й переробної галузі).
Статистика зовнішньої торгівлі України розкриває відновлення загрозливої для
України тенденції, яка вже більше десяти років є основною передумовою девальвації
національної валюти. Мова йде про перевищення імпорту товарів та послуг над
експортом. Очікуваний дефіцит сальдо торгівлі товарами у 2016 р. перебуватиме на рівні
2,4 млрд.дол.США, що не буде компенсоване за рахунок торгівлі послугами (позитивне
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сальдо торгівлі послугами за 10 місяців 2016 склало всього 788 млн.дол.США27) і
покривається за рахунок іноземних надходжень (кредити та інвестиції) та золотовалютних
резервів країни.
Чистий приплив прямих іноземних інвестицій за 10 місяців 2016 склав
3.1 млрд.дол.США. (див.рис.3). Левова частка прямих іноземних інвестицій, протягом
трьох кварталів 2016 р., припадала на банківський сектор, що було пов’язано з
рекапіталізацією найбільших банків з іноземним капіталом материнськими структурами.
При цьому, такі інвестиції мали обмежений вплив на фактичне надходження валюти
до країни, оскільки реалізовувались за схемою обміну боргів перед материнською
компаніє на акціонерний капітал банків.
Рисунок 3. Прямі іноземні інвестиції в Україну у 2012-2016 рр., млрд.грн.

Джерело: НБУ

Іншим каналом надходжень іноземної валюти до країни були запозичення від
зовнішнього світу, чистий об’єм яких склав (за 10 місяців 2016) 2,4 млрд.дол.США, а
також портфельні інвестиції у суверенні єврооблігації України на 1 млрд.дол.США,
у вересні 2016 р. На внутрішньому ринку запозичень у 2016 р. держава проводила
стриману політика, за 10 місяців 2016 р. заборгованість збільшилась всього на 41
млрд.грн., при цьому об’єм облігацій внутрішньої державної позики зріс усього на 3
млрд.грн.
Збільшенню дохідної частини Державного бюджету України, яка зросла у 2016 р.
на 67 млрд.грн. (порівняно з 2015 р.), сприяла висока інфляція 2015 р. (яка мала вплив на
збирання непрямих податків у першій половині 2016 р.), а також зростання ставки податку
на доходи фізичних осіб з 15% до 18%, зростання акцизів на алкоголь та цигарки (на 100%
та 40% відповідно), а також оподаткування транзиту газу. Разом з тим, як виявилося,
зниження ставки єдиного соціального внеску з 37% до 22% не було компенсовано
вищеперерахованими джерелами надходжень до Державного бюджету України. Так,
дефіцит Державного бюджету України за 10 місяців 2016 становив 26,8 млрд.грн.
27
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проти аналогічного профіциту роком раніше. При цьому відзначимо, що бюджетна
децентралізація мала своїм наслідком покращення узагальненого показника доходів
місцевих бюджетів, профіцит яких, за аналогічний період, становив 33,4 млрд.грн.
Відзначимо, що об’єм профіциту місцевих бюджетів не є однозначним, оскільки об’єднує
в собі як дефіцитні, так і профіцитні бюджети, а також не враховує суттєві розбіжності
між станом справ на обласному та місцевому рівнях.
Стримана політика Уряду щодо нарощення державного боргу, деномінованого у
національній валюті, разом з поміркованою політикою НБУ, спрямовану на
збалансованість гривневої ліквідності та зниження валютного ажіотажу (через
використання інструменту валютних аукціонів) сприяла стабілізації на валютному ринку
України, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку
впродовж 2016 р. знаходився у 10% коридорі.
У 2016 р. Україна отримала від МВФ всього один транш
розміром 1
млрд.дол.США (у вересні), що дав можливість розблокувати гарантії США для емісії
суверенних єврооблігацій України на аналогічну суму. Саме надходження траншу МВФ
було основним фактором підвищення золотовалютних резервів України з 13,3
млрд.дол.США до 15 млрд.дол.США станом на кінець 2016 р.
Макроекономічна стабілізація в середині країни та відносна збалансованість
платіжного балансу України сприяли зниженню занепокоєння серед міжнародних
інвесторів щодо перспектив обслуговування зовнішнього боргу, що виявилось у
вигляді падіння котирувань кредитно-дефолтних СВОПів українських п’ятирічних
євробондів, котирування повернулись фактично на «дореволюційний» рівень (див.рис. 4)
Рисунок 4. Динаміка кредитно-дефолтних СВОПів України у 2011-2016 р.р., базисні пункти
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Джерело: cbonds.info

Фінансовий сектор України впродовж усього 2016 р. перебував у стані динамічних
змін. Так пішли з ринку такі банки як: «Хрещатик», «Класикбанк», «КСГ Банк», «Банк
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Траст» та інші. Загальна кількість працюючих банків за 11 місяців 2016 скоротилася на 19
фінансових установ.
При цьому, у 2016 р. (за 9 місяців) мала місце тенденція щодо нарощення депозитів
юридичних та фізичних осіб, об’єм яких зріс приблизно на 7%. До того ж, у якості окремої
тенденції можна виділити досить високий рівень зростання вкладів бізнесу в іноземній
валюті 12%28. Іншою тенденцією банківської сфери є зменшення важливості фондування
банківського сектору з боку іноземних материнських компаній, що стало можливим в
результаті вищезгаданого припливу коштів до банківського сектору.
Певне занепокоєння викликає тенденція, пов’язана зі скороченням кредитного
портфелю (при цьому єдиною галуззю де банки істотно збільшили кредитування є с/г) на
фоні нарощення депозитного портфелю, що створює ризики для прибуткової роботи
банківського сектору. Дещо покращує ситуацію помірне зниження відсоткових ставок за
депозитами, що спостерігалось у 2016 р.
Основна увага НБУ та експертного середовища була прикута до роботи
«Приват Банку», де сконцентровано 20% усіх активів банківського сектору та більше
20 млн. вкладників фізичних осіб та 50% рахунків юридичних осіб. Загрозливі тенденції
щодо нарощення простроченої дебіторської заборгованості за виданими кредитами та
формування «діри» в балансі банку, що сягає 150 млрд.грн., обумовили визнання банку
неплатоспроможним з подальшою його націоналізацією у кінці 2016 р.
Прогнози та ризики економіки України у 2017 р.
У 2017 р. ми очікуємо помірне зростання ВВП країни підтримане незначним
відновленням промислового виробництва на фоні подальшого зниження експорту та
імпорту товарів. Тобто, підтримувати ВВП буде відновлення промислового виробництва,
націленого на імпортозаміщення споживчих товарів в умовах переорієнтування
споживачів на більш дешеві та, як правило, менш якісні товари внутрішнього
виробництва.
Зовнішня кон’юнктура не буде сприятливою для українських промислових
товаровиробників, що пов’язано, в першу чергу, із гальмуванням глобальної
торгівлі та продовженням розпочатої в кінці 2016 р. тенденції щодо укріплення
долару США. Ці фактори сприятимуть розгортанню торгових війн, які будуть мати
швидше латентну форму, у вигляді девальвації валют країн, що розвиваються (включаючи
країни, де Україна має свої основні експортні ринки, тобто Близький Схід, Азія, Африка) і
відповідно скорочення попиту, головним чином, на товари з низькою та середньою
доданою вартістю (продукція металургійного комплексу, хімічної галузі). Сегмент
експорту товарів машинобудування продовжить звужуватись під тиском переходу РФ на
власні розробки та переважною відсутністю нових експортних контрактів сфери ОПК.
Зовнішні ринки АПК України будуть більш стабільними, зокрема ми очікуємо певне
нарощення експорту товарів у країни ЄС і продовження тренду нарощення імпорту
товарів глибокої переробки з ЄС до України. В цілому зовнішні ринки АПК України
будуть досить стабільними, в окремих їх сегментах навіть можливе суттєве зростання (як
28
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це спостерігалось на ринку соняшникової олії в кінці 2016 р.). Разом з тим стримувати
нарощення в аграрному секторі України буде відміна спеціального режиму відшкодування
ПДВ для аграрних виробників-експортерів.
Зовнішні ринки капіталу у 2017 р. для України будуть закритими, що пов’язано з
фактичною відсутністю можливостей для рентабельного інвестування та кредитування.
Крім того, очікується подальше ускладнення відновлення кредитування з боку МВФ
у зв’язку з появою нових вимог організації, які будуть не прийнятними для керівництва
держави (мова йде про необхідність відновлення перемовин між Україною та РФ щодо
реструктуризації боргу за єврооблігаціями).
Основний ризик економіки 2017 р. ми вбачаємо у глибокому «касовому
розриві» державних фінансів, передумови для чого вже фактично склались. Поперше, збільшення мінімальної заробітної плати, за нашими оцінками, в більшій мірі
сприятиме нарощенню бюджетних витрат, аніж доходів до бюджету. Це пояснюється тим,
що значна частина бізнесу знайде можливість обійти необхідність у виплатах мінімальної
заробітної плати, шляхом переведення персонал на часткову зайнятість і підписання
контрактів з найманими працівниками. У той час, як у державному секторі мінімальна
заробітна плата справді сягне 3200 грн. По-друге, зростання комунальних платежів
сприятиме звуженню ринків споживчих товарів і відповідно зменшенню надходжень не
прямих податків до Державного бюджету України, зокрема, таких як: ПДВ та митні
платежі. По-третє, необхідність фондувати «Приват Банк» з боку Мінфіну та НБУ в
умовах низького рівня золотовалютних резервів накладає жорсткі обмеження щодо
можливості такого фінансування «новоствореними» грошима і змушує використовувати
ресурс перерозподілений за допомогою податкової системи. І по-четверте, рівень інфляції
2016 р. знаходиться, за українськими мірками, на досить помірному рівні (15% при тому,
що основний внесок складають комунальні послуги, а не споживчі товари), це свідчить
про те, що цей фактор матиме, на відміну від двох попередніх років, обмежений вплив на
наповнення Державного бюджету України у 2017 р.
Звісно певну підтримку Держаному бюджету України надаватиме запроваджена
бюджетна децентралізація, яка в 2017 р. стосуватиметься в більшій мірі витратної, а не
доходної частини, однак, це лише частково компенсує витрати центрального бюджету.
Наслідком втрати державою можливості генерувати в необхідній кількості
гривневу ліквідність в умовах низького рівня золотовалютних резервів та
відсутності доступу до зовнішніх ринків, може стати відновлення грошової емісії і
відповідно чергове розгортання девальваційно-інфляційної спіралі.
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Открытия и технологические тренды 2016
А.Маклаков, научный обозреватель
Развитие науки и технологий в 2016 году определялось
противоречивыми тенденциями при нарастающей сложности
процессов, и все меньшей предсказуемостью событий. Лишь
на глобальном уровне, уровне великих держав, ситуация
относительно устойчива и понятна: заметно опережающее
развитие Китая (а также ряда стран Юго-Восточной Азии),
руководство которых уделяет большое внимание прогрессу
науки и технологий, и «большое торможение» стран Запада,
пытающихся сохранить статус-кво, или хотя бы его медийное
подобие, чем занимается, например, столь известный деятель
как Илон Маск.
Несмотря на шумиху вокруг хай-тека, и успехи информационных технологий,
наука и техника фактически уходят из общественной жизни. Можно говорить о
детехнизации массового сознания всей европейской цивилизации (включая Россию и
США). Наукой и техникой интересуется все меньшая часть населения. Так, в Украине
практически не осталось научно-популярных журналов, телепередач, не снимаются
фильмы. Расходы на науку постоянно снижаются. Качество самих научных исследований
вызывает большие сомнения. Это отражается даже в языке. Например, термин
«инновация», придуманный экономистом Й.Шумпетером, поначалу означал качественно
новый, или значительно улучшенный продукт, однако спустя 60 лет смысл его стал
размыт, и сейчас он означает скорее продукт, потребитель которого воспринимает его как
новый или значительно улучшенный.
Детехнизация проявляется и в том, что даже в период ведения войн, когда
потребность в новых и более качественных вооружениях, и соответственно, в науке
обычно усиливается, в последние десятилетия она остается неудовлетворенной. Так,
истребители т.н. «пятого поколения», которые разрабатываются с конца 1980-х, вовсе не
являются чем-то радикально новым, сам концепт «пятого поколения» размыт и
противоречив, да и машины эти представлены одной-двумя моделями. В стрелковых
вооружениях ситуация еще хуже – армии всех стран мира по большей части воюют
оружием, разработанным 50-70 лет назад.
В странах Азии ситуация иная. Так, целенаправленными усилиями Китаю всего за
пять лет удалось вырвать у Соединенных Штатов первенство в освоении нано-технологий,
освоении космоса, технологий 3-D-печати в строительстве, создании суперконденсаторов,
которые активно используются на транспорте. Идет перевооружение армии новой
техникой, а космическая программа Китая весьма амбициозна – всего через три года
планируется пилотируемый полёт к Луне.
Показательно, что технология поезда на магнитной подвеске (маглев), в Европе так
и не получила развития. После запуска нескольких небольших трасс в Британии,
Германии и Советском Союзе в конце 80-х, эти проекты были свернуты, и в наше время
поезда на магнитной подвеске перевозят пассажиров только в Азии: в Японии, Китае и
Южной Корее. Китай уже обладает крупнейшей в мире сетью скоростных железных
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дорог, и недавно объявил о планах строительства маглева со скоростью 600 км в час. Пока
что даже обычный поезд между Пекином и Шанхаем (1300 километров) перевозит
пассажиров со скоростью почти в 300 км в час29.
Учитывая, что исторически техническая цивилизация зародилась в Европе чуть
более двух веков назад, детехнизация Запада, перенос центра технической и научной
мысли в Азию будет иметь огромные геополитические и иные отдаленные последствия.
Научные открытия и успехи в 2016
Наибольшие успехи в западном мире в 2016 годы были связаны с исследованиями
в области генетики и генной инженерии, а также в технологиях хранения информации.
Успешно развиваются биотехнологии – каждое четвертое лекарство сегодня создается с
их применением, и эта доля неуклонно растет30.
Значительного успеха в 2016 году добилась генная инженерия, и прежде всего,
благодаря технологии генной модификации CRISPR. Через CRISPR ДНК может быть
отредактирована, нежелательные последовательности – удалены, и заменены на
необходимые последовательности. Эту технологию удалось применить и на практике –
изменив геном антител и «нацелив» на конкретные болезнетворные клетки, спасти
человека от лейкемии. Что важно, эти генетические и химические компоненты стоят
недорого, порядка сотни долларов. Поскольку генная инженерия хорошо финансируется,
можно ожидать дальнейших успехов и открытий в этом направлении.
Стоит отметить и успех биологов Д.Леннона и К.Луси из университета Индианы,
грандиозное исследование которых охватило 35 тысяч источников и баз данных; они
доказали, что на Земле обитает около триллиона видов микроорганизмов, причем науке
известно и более-менее изучено менее 0,001% от этого числа. Таким образом, наши
знания о биосфере Земли и законах ее развития – более чем скромны. Из этой
выдающейся научной работы закономерно вытекает и предположение о том, что
нынешние представления о единоразовом и случайном возникновении жизни на Земле не
соответствуют действительности – вероятно, жизнь является следствием процесса
самоорганизации материи31.
Не менее озадачивающими оказались и астрономические открытия этого года –
результаты облета Плутона зондом «Нью Хорайзонс», открывшим, вопреки ожиданиям,
весьма активную, живую планету; вычисление «на кончике пера» гигантской 9-й планеты
Солнечной системы; обнаружение сверхдалеких галактик, которых «не должно быть», и
которые в очередной раз поколебали научные представления мейнстрима.
Успехи планетологии, безусловно, повлияли и на геологию. 28 ноября на
официальном сайте Геологического общества Лондона появилась знаковая публикация
профессора Стефана Кводзински, в которой рассматривается гипотеза расширения
Земли32. Впрочем, процесс пересмотра устоявшихся геологических представлений,
вероятнее всего, займет долгие годы.
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Стоит упомянуть и главный научный скандал года – эксперимент LIGO, в ходе
которого якобы были напрямую обнаружены гравитационные волны, предсказанные СТО
Эйнштейна. Это встретило острую критику со стороны ученых-скептиков. Прозвучали
обвинения и в том, что сотрудники лаборатории намеренно сфальсифицировали
полученные данные, прекрасно зная о том, что этот результат будет востребован
академическим руководством и наверняка принесет Нобелевскую премию.
Известный научный скептик индийского происхождения Бибхас Де 33 написал об
этом целую книгу, заявив, что этот эксперимент с самого начала был научной аферой –
одной из многих, на которых построена официальная наука Запада. Когда же ученые в
Индии решили повторить эксперимент своих американских коллег, те признались, что
«допустили ошибки»34.
Бибхас Де – далеко не единственный ученый, который открыто говорит о
крупномасштабных фальсификациях в западной науке. Из наиболее видных научных
диссидентов, ведущих активную общественную работу можно назвать также физикаядерщика Руджеро Сантилли, Ли Смолина, Гленна Борхардта, а также немецкого физика
Александра Унцикера, автора книги под красноречивым названием «Обман Хиггса: как
физики-ядерщики обманули Нобелевский комитет»35
Что характерно, наиболее интригующие научные открытия 2016 года не попали
ни в «Википедию», ни в обзоры Массачусетского Технологического Института. Прежде
всего, это успех Роджера Шоера, разработчика электромагнитного движителя на новых
физических принципах – EmDrive, открывающего новую эру в исследованиях космоса.
Полет на Марс с таким двигателем возможен всего за несколько дней, при этом отпадает
необходимость в огромном количестве топлива. «Эмдрайв» – это двигатель, работающий
без отбрасывания массы и не нуждающийся в топливе. Тягу создают микроволны,
циркулирующие в замкнутом пространстве. Энергию могут давать солнечные панели,
либо ядерный реактор. А поскольку масса не отбрасывается, микроволны циркулируют в
замкнутом пространстве, то это своего рода электромагнитный инерциоид, двигатель,
«невозможный» с точки зрения науки. Интерес к разработке проявили не только крупные
компании и военные, но и небольшие частные фирмы, не скрывающие своих планов по
созданию летающих автомобилей.
Вторым по важности успехом можно назвать прорыв американской компании BLP
во главе с Рэндаллом Миллсом, разработавшей новую технологию получения энергии с
помощью установки SunCell и новый источник дешевой и экологически чистой энергии –
обыкновенную воду. Компании удалось, впервые в истории человечества, добиться
получения устойчивой плазмы и извлекать энергию из дешевого топлива, основной
компонент которого – вода. В настоящее время фирма, после 22 лет изысканий, успешно
решила основные инженерные проблемы и занимается маркетингом своей разработки,
опубликовав детальный план выхода на рынок в 2017 году.
Отдельного упоминания заслуживает успех российских биохимиков из Казани,
В.Курашова и Т.Сахно, разработавших метод биологической трансмутации изотопов.
Этот метод также оказался «неполиткорректным», неприемлемым для западной науки,
отрицающей возможность ядерных реакций в живых организмах. Однако именно он
33
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является одним из самых многообещающих научных прорывов последних лет, поскольку
позволяет получать не только редкостные, дорогостоящие изотопы, необходимые для
медицины, создания атомных батарей, но и позволяет нейтрализовать опасные
радиоактивные вещества, и даже превращать одни металлы в другие. При этом группе
удалось получать не только более легкие элементы из тяжелых, но и синтезировать более
тяжелые элементы, вплоть до нескольких тысяч единиц атомной массы.
Показательно, что эта группа ученых не имела значительной государственной
поддержки, и работала в основном с корпоративным сектором, а наибольший интерес к ее
технологиям проявили не европейцы, а представители арабских стран. Значение
корпоративной, отраслевой науки, нацеленной на быстрые практические успехи, растет.
Этот научный успех заставляет по-новому посмотреть и на историю науки в Европе, в
которой значительное место занимала алхимия с ее идеей философского камня. Кроме
того, В.Курашов и Т.Сахно – ученые-практики, а не теоретики, но именно такие,
нацеленные на результат, практики и добиваются сегодня наибольших успехов.
Эти научные успехи и открытия составляют разительный контраст громоздким,
многомиллиардным проектам типа ITERA и Большого Адронного Коллайдера, научные
результаты которых не имеют практического значения, если они вообще реальны, а не
сфальсифицированы.
Четвертая промышленная революция – тренд или метафора?
Проблемы в научной сфере, вопреки расхожим представлениям о том, что ученые
это бескорыстные «искатели истины», могут влиять и на экономику. Признанием этого
является тот факт, что роль науки обсуждалась и в ходе специального семинара на
Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2016. Среди основных тем – как
мотивировать ученых на более социально значимую деятельность; роль бизнеса в науке,
надежность научных исследований; четвертая промышленная революция. Правда,
основными докладчиками было несколько женщин-менеджеров и специалист по
недвижимости.
Как говорится в документах форума, «Метафора Четвертой промышленной
революции наиболее полезна как ментальная модель, чтобы помочь бизнесу,
правительствам и обществу пережить радикальные изменения, и то, как новые технологии
войдут в нашу жизнь. По мере того, как новые технологии будут входить в жизнь, мы
столкнемся с новыми бизнес-моделями, а также проблемами безопасности, этическими и
социальными вопросами»36.
Сам термин «четвертая промышленная революция» возник в 2011 году, в
Германии. Считается, что новая технореволюция будет основана на кибер-физических
системах. Германское правительство в 2011 году назвало «Industry 4.0» ключевой
составляющей стратегии развития Германии. Правда, что конкретно под этим
подразумевается, к чему это ведет, как проявляется новая промышленная революция, пока
неясно.
Несмотря на то, эта тема стала главной для многих исследовательских центров,
даже инициаторы этой идеи – рабочая группа «Industrie 4.0 Working Group» и
разработчики «Plattform Industrie 4.0, 2014» – описывают только её видение, базовые
технологии, и некоторые сценарии реализации. Считается, что в новой «революции»
36
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многое будет значить роботизация, Интернет вещей, Интернет услуг и т.п., но облегчит ли
это людям жизнь, сделает ли ее безопаснее, даст ли новые рабочие места или наоборот,
породит новую бедность – неизвестно. Одно обстоятельство следует особо подчеркнуть:
ведущую роль в дискуссиях об «Industry 4.0» играют представители IT-индустрии,
социологи, активисты, но не ученые, будь это представители мейнстрима или научные
диссиденты.
Прояснить и систематизировать дискуссию о Четвертой технореволюции
попытался Фонд содействия научно-техническому прогрессу «Международное
содружество бауманцев», но и в его трактовке она выглядит как процесс, а не состояние,
правда, для предприятий, желающих идти в ногу со временем, определены основные
шесть принципов организации своей деятельности37.
Из этого можно сделать вывод, что при всей своей привлекательности и даже
продвижению на престижных международных собраниях концепт четвертой научнотехнической революции — это скорее красивая метафора, скрашивающая упадок науки и
техники на Западе, чем реальный тренд.
Кризис науки и ее раскол.
Кризис в западной науке – одна из самых замалчиваемых тем. Тем не менее, он
существует и все более обостряется, хотя и не освещается в СМИ. Наиболее заметное
проявление этого кризиса – застой в сфере энергетических технологий. За целое столетие
на Западе не было освоено ни одного принципиально нового источника энергии, за
исключением энергии расщепления атома, но и этим достижением Запад во многом
обязан ученым Германии, которые возглавляли мировое сопротивление СТО Эйнштейна
вплоть до 1945 года.
Наука на Западе, вопреки расхожим представлениям, сфера крайне консервативная.
Научные и технологические достижения, воплощенные в металле – будь это пушки,
военные корабли, или дорогие автомобили, всегда были предметом гордости западного
человека и основой его идентичности, дающей чувство превосходства. Из этого вытекает
и важная идеологическая роль западной науки, которая стремится отстоять свое реноме,
свои теории, и более того – активно навязывает их по всему миру через сеть академий
наук, научные конгресcы и престижные премии.
Здесь важно указать на то, что базовые научные теории 20-го века – СТО
Эйнштейна, квантовая механика, теория гиперструн, носят ограничивающий
характер, и являются мощным тормозом научно-технического развития, защищая
тем самым интересы глобального финансово-промышленного капитала, стремящегося не
допустить появления на мировой арене ни передовых, а особенно «закрывающих»
технологий, ни новых игроков. Например, СТО Эйнштейна четко нацелена на
ликвидацию научно-теоретической базы энергетических технологий (основанных на
представлениях о мировом эфире и традиционно связываемых с именем Н.Теслы);
квантовая механика – выбила из физики представление о физическом смысле и
причинности явлений, и стала, ввиду своей запутанности и сложности, огромным
препятствием к пониманию микромира; теория гиперструн – нацелена на устранение
стремления к познанию и замене понимания сверхсложным математизированием.
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Проблемы этих теорий остаются неизвестными широкой общественности, сегодня
их могут критиковать только ученые, находящиеся вне научного мейнстрима. Ситуация в
научном мире такова, что любая попытка критики теории относительности, квантовой
механики или других догматизированных теорий – это конец научной карьеры. В
Советском Союзе критика СТО была запрещена решением Академии Наук еще в 1961
году, и на практике этот запрет действует до сих пор. Вскоре были закрыты и все
исследования, связанные с холодным термоядом (сегодня это направление называется
LENR), и другие перспективные направления. На Западе догматизация шла практически
параллельно. В начале 1970 практически все научные журналы, как в Европе, так и в
Америке также перестали принимать работы, идущие вразрез с официальной догматикой.
Разумеется, это не могло не вызвать возмущения честных ученых. Так в начале
1990-х возник Натур-Философский Альянс (сегодня его возглавляет американец Дэвид де
Хилстер), объединивший сотни ученых-нонконформистов со всего мира38. В 2016 году
Альянс развернул кампанию за восстановление критического мышления в науке. В
созданной Д. де Хилстером базе научных пассионариев насчитывается около 3000
человек. Возникли организации научных пассионариев и на территории бывшего
Советского Союза, например, проект «Вторая физика», Боровское Научное Учреждение, и
другие.
Заключение. Открытия и тренды.
После многих десятилетий относительного спокойствия, научный мир вошел в
отчетливый кризис. Причина проблем западной науки – жесткий контроль над ней со
стороны элиты мирового финансового-промышленного капитала, установленный еще в
начале 20 века. Отдельные научные направления замораживались (прежде всего в
энергетической сфере), другие, какими бы тупиковыми они ни были, десятилетиями
щедро стимулировались. Развитие получали лишь некоторые, не угрожающие интересам
«хозяев науки», направления. Однако спустя столетие, сдерживая развитие науки и
насаждая ошибочные теории, Запад, как выяснилось, более всего затормозил самого
себя, лишившись базы для нового технологического рывка, следствием чего стал
затяжной экономический кризис.
Отметим основные тренды научно-технологической динамики.
 Детехнизация, деиндустриализация и экономическое отставание Запада и
опережающее развитие стран Юго-Восточной Азии.
 Отставание официальной науки от науки корпоративной, подпитывающейся
талантливыми одиночками из числа ученых-любителей.
 Углубление кризиса в науке, и обострение борьбы между мейнстримом и научной
оппозицией, распад научных догм и утрата прежнего авторитета научных
институтов, включая Нобелевский комитет.
 Постепенное освоение прорывных и т.н. «закрывающих» технологий, среди
которых первостепенное значение имеют энергетические, т.к. они определяют
основные финансовые потоки.
 Усиливающаяся нестабильность и непредсказуемость дальнейших изменений в
сфере науки и технологий; возможность появления технологических «черных
38
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лебедей» (в терминологии Нассима Талеба), в руках держав-изгоев или
негосударственных и даже террористических групп.
Всякое общество характеризуется не только своей демографией и культурой, но и
уровнем технологического развития. Любая технология имеет свой преобразующий
социальный потенциал. Трудно сказать, состоялась бы советская власть без плана
ГОЭЛРО, или Соединенные Штаты – без изобретений Эдисона, ракетных и ядерных
технологий, захваченных как трофей, у немцев, но прежде всего – технологии фиатных
денег, обеспечившей элите устойчивое положение. Сегодня очень трудно сказать, какая из
технологий, и даже какое технологическое направление в первую очередь реализует свой
социальный потенциал.
Однако можно с уверенностью говорить о том, что наибольший интерес сегодня
вызывают именно энерготехнологии. Их поиском и освоением занимаются десятки стран
и корпораций, особенно с Ближнего и Дальнего Востока. Как правило, они не афишируют
свой интерес. Обладание технологией создания портативных бестопливных генераторов,
работающих на новых физических принципах, является одной из самых тщательно
охраняемых тайн для тех стран, которым посчастливилось ими завладеть. Можно
утверждать, что центром грядущих событий наверняка станет азиатский континент, и
можно быть абсолютно уверенным, что государства, политическая и деловая элита
которых не пытается бороться за освоение передовых технологий, неизбежно окажутся в
числе проигравших. Как бы ни развивались события, эпоха нефтегазовых монополий,
цементирующих своими финансовыми потоками крупные государства, сменяется
периодом национального эгоизма, нестабильности и трудного поиска нового мирового
эквилибриума.
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Українське суспільство
Домінантна тенденція 2016 року: національна самоорганізація чи дезорганізація?
Валентина Романова, кандидат політичних наук,
експерт Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна»
2016 рік актуалізував зміну вектору національної
самоорганізації на європейському континенті та стимулював
пошук балансу інтересів по лінії «центр-регіони» у рамках
наднаціональних структур та у державах-членах ЄС. Цю
тенденцію засвідчили знакові політичні події, до яких можна
віднести спробу реформувати Європейський Союз за ініціативи
Великої Британії; загострення політичного протистояння по лінії
«центр-регіони», насамперед у Британії та Іспанії; невдалу
спробу централізації влади в Італії.
Пропозицію Прем’єр-міністра Британії та лідера Консервативної партії Девіда
Кемерона щодо реформи ЄС можна охарактеризувати як спробу змінити баланс
повноважень у Євросоюзі на користь національних столиць. Передумови для цього
було закладено у 2015 році.39 Тоді ж розпочалися переговори щодо умов подальшого
членства Британії в ЄС між Д.Кемероном, з одного боку, та очільниками керівних
інститутів ЄС та главами держав та урядів країн-членів ЄС, з іншого боку. Фактично
пакет відповідних ініціатив Д.Кемерона став вимогою реформувати ЄС. Однією з
ключових складових була вимога дозволити Британії «обходити» фундаментальний
принцип ЄС про формування "все більш тісного союзу" народів Європи, а також надати
національним парламентам країн-членів ЄС можливості блокувати директиви Брюселю.
У 2016 році спроба змінити баланс сил у ЄС на користь національних інститутів
могла бути втіленою в життя. У лютому Д.Кемерон та Президент Європейської Ради
Дональд Туск узгодили та представили проект нової угоди між ЄС та Британією з
пропозиціями реформ ЄС. Ця угода стала компромісом між Лондоном та Брюселем –
компромісом, який підтримали усі 28 країн-учасниць ЄС. Механізм, що дозволяв
національним столицям блокувати законодавство ЄС, було узгоджено. Британія мала
отримати особливий статус, який дозволяв їй не брати участі у подальшій європейській
інтеграції, принаймні у політичній площині. У першій половині 2016 р., напередодні
референдуму про членство Британії в ЄС, Д.Кемерон позиціонував цю угоду з ЄС як
аргумент для того, аби залишати Об’єднане Королівство у реформованому ЄС. Однак на
референдумі – 2016 більшість британців проголосували «проти», що дало старт підготовці
виходу Британії зі складу ЄС. Ці карколомні зміни не обмежилися ротацією глави уряду
та Кабінету Об’єднаного Королівства.
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Одним з ключових меседжів перевиборчої кампанії – 2015 Консервативної партії Британії було питання
референдуму про членство Сполученого Королівства в ЄС. Після перемоги на виборах-2015 Консервативна
партія на чолі з Кемероном своїми силами сформувала новий Кабінет Міністрів та уповноважила Главу
уряду вибороти кращі умови членства Великої Британії у ЄС, а також надати громадянам Великої Британії
можливість висловити свою думку щодо членства або виходу держави з Союзу до 2017 року.
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Одним з наслідків «брексіту» стало загострення відносин по лінії «центр-регіони»
в Британії. «Першою ластівкою» стала позиція Шотландського уряду та Шотландського
парламенту. До референдуму у Великій Британії про вихід з ЄС Перший міністр
Шотландії і лідер Шотландської національної партії Нікола Стерджен стверджувала, що
"брексіт" може стати приводом до проведення другого референдуму щодо незалежності
Шотландії. Після референдуму про вихід Британії з ЄС, за результатами якого переважна
більшість виборців Шотландії проголосувала за те, щоб залишитися в складі ЄС,
Н.Стерджен попередила, що Шотландський парламент може накласти вето на вихід
Великобританії зі складу Євросоюзу. У Британії дотепер точаться дискусії щодо моделі
виходу з ЄС, яка дозволить узгодити позиції усіх регіонів Об’єднаного Королівства, а
також щодо переговорних позицій Лондона на перемовинах з Брюсселем. Тепер це сфера
відповідальності нової Глави уряду Великої Британії та Глави Консервативної партії
Терези Мей.
Незалежно від обраної моделі узгодження інтересів політичних сил в середині
Об’єднаного Королівства, з одного боку, та між Лондоном і Брюсселем, з іншого боку,
доводиться констатувати невдалу спробу реформувати ЄС і загострення відносин по
лінії «центр-регіони» у Британії у цьому контексті.
Протягом 2016 р. пошук балансу інтересів по лінії «центр-регіони» мав місце
не лише у Британії. Чергове загострення політичного протистояння у цій площині
мало місце у Іспанії. Це не було сюрпризом, адже старт хвилі протистояння було
закладено ще у 2015 році. Так, напередодні місцевих виборів - 2015 президент Каталонії
Артур Мас заявив, що ці вибори стануть референдумом про незалежність Каталонії від
Іспанії. За результатами місцевих виборів - 2015 у регіональний парламент Каталонії
перемогу здобули прихильники незалежності Каталонії. Невдовзі після цього
регіональний парламент Каталонії прийняв резолюцію про «початок процесу створення
незалежної держави з республіканською формою правління».
Протягом 2016 року у країні точилися юридичні та політичні дискусії щодо шляхів
виходу з протистояння по лінії «центр-регіони». Резолюція парламенту Каталонії не має
обов’язкової юридичної сили і, більше того, була заблокована Конституційним Судом
Іспанії. Тим не менш, у жовтні 2016 року, рівно через рік після місцевих виборів – 2015,
Глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон під час виступу у регіональному парламенті
призначив референдум щодо відділення від Іспанії та створення власної держави на
вересень 2017 року. Це стало знаковою подією у політичному житті Іспанії і
засвідчило гостроту питання самоорганізації нації, яка входять до складу
багатонаціональної держави.
Суміжним трендом 2016 року можна назвати колапс ініціатив щодо
централізації влади шляхом зменшення повноважень національного та регіональних
парламентів в Італії. Ініціатором такої пропозиції виступив Прем’єр-міністр Італії
Маттео Ренці. Він запропонував винести на референдум проект конституційної реформи,
яка передбачала посилення президентської влади, послаблення повноважень
національного парламенту та централізації влади по лінії «центр-регіони». Ренці
обґрунтовував доцільність своїх пропозицій потребою пришвидшити законотворчу
діяльність з метою більш стрімкого проведення реформ, який потребує країна.
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По-перше, Ренці пропонував «спростити» парламентську двопалатну систему та
обмежити інституційні повноваження і модель формування верхньої палати парламенту –
Сенату. Відповідно до його ініціативи, члени Сенату мали би не обиратися, а
призначатися з лав депутатів регіональних парламентів. Кількість сенаторів мало бути
зменшено з 315 до 100. Інституційні можливості сенаторів брати участь у прийнятті
законів мали бути обмежені; зокрема, Сенат мав бути позбавлений права голосувати щодо
питання про недовіру уряду.
По-друге, Ренці пропонував зменшити владні повноваження регіональних
парламентів та передати безпосередньо президенту питання енергетики, стратегічної
інфраструктури та громадської оборони. Йшлося про зниження можливостей
регіональних парламентів впливати на формування порядку денного та процесу прийняття
відповідних рішень на місцях.
Зрештою референдум щодо конституційної реформи відбувся 4 грудня 2016 р. і
засвідчив відмову громадян підтримати ініціативи щодо зменшення повноважень
національного парламенту та регіональних парламентів в Італії. Це стало свідченням
неготовності Італії обирати модель національної самоорганізації, засновану на
принципі централізації влади.

Український вимір тренду національної самоорганізації та пошуку балансу
сил по лінії «центр-регіони» можна охарактеризувати насамперед як спробу
самоорганізації на рівні громад та розкриття потенціалу місцевого самоврядування в
Україні.
Нагадаю, що дотепер жодна з впроваджуваних в Україні моделей відносин по лінії
«центр-регіони» не призводила до розкриття потенціалу місцевого самоврядування.
Самоврядні інститути ще не отримували достатніх інструментів та механізмів
повноцінного виконання своїх функцій, хоча запит на реформу був очевидним ще за часів
здобуття незалежності України.
Після Євромайдану реформа місцевого самоврядування отримала новий шанс на
втілення в життя: її було заявлено як один з пріоритетів державної політики. Протягом
2014-2015 рр.. було ухвалено низку програмних документів та законодавчих ініціатив
Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Президента України. Першим концептуальним
документом щодо децентралізації влади стала Концепція реформування місцевого
самоврядування і територіальної організації влади в Україні, схвалена Кабінетом
Міністрів 1 квітня 2014 року. Після цього було ухвалено низку законів, спрямованих на
створення належного нормативно-правове поля для ефективної децентралізації влади
згідно принципу субсидіарності, а також для підвищення спроможності органів місцевого
самоврядування представляти інтереси територіальних громад.40 Серед найбільш знакових
рішень щодо втілення Концепції в життя стала бюджетна децентралізація41, яка мала на
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Децентралізація влади та реформа місцевого самоврядування в Україні / Доповідь Інституту стратегічних
досліджень «Нова Україна» (2015) / http://newukraineinstitute.org/new/528
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Закони «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» та
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової
реформи», зокрема, встановлюють новий порядок бюджетних правовідносин на основі децентралізації
фінансів, розширення повноважень територіальних громад, розширення дохідної бази місцевих бюджетів
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меті посилення автономії та ствердження фінансової самостійності місцевих бюджетів, а
також процес добровільного об’єднання територіальних громад.42
Водночас в Україні було розпочато конституційну реформу у частині
децентралізації влади. Насамперед йдеться про проект конституційних змін, поданий до
Верховної Ради Президентом П.Порошенком і схвалений народними депутатами у
першому читанні 31 серпня 2015 року.43 З огляду на основну тему матеріалу, доцільно
оминути положення, що стосуються окремих районів Донецької та Луганської областей, і
зосередитися на новелах щодо місцевого самоврядування в Україні в цілому.
Президентський проект конституційних змін пропонував змінити модель відносин по лінії
«центр-регіони» шляхом ліквідації інституту місцевих державних адміністрацій,
повернення виконавчих комітетів обласних та районних рад та введення інституту
префекта в областях і районах України. Повернення обласним та районним радам
виконавчих комітетів відповідає логіці реформи місцевого самоврядування. 44 Однак для
повноцінного розкриття потенціалу самоврядних структур таких положень було явно
недостатньо. У будь-якому разі у 2016 р. конституційну реформу у тій чи іншій редакції
завершено не було.
То ж як у поточному році відбувалася реалізація намірів щодо реформи місцевого
самоврядування у контексті національної самоорганізації?
Протягом року актуалізувалися спроби самоорганізації на рівні громад. Зокрема,
внаслідок бюджетної децентралізації джерела доходів місцевих бюджетів дійсно було
розширено. Водночас було значно збільшено видатки місцевих бюджетів на охорону
здоров'я, освіту, соціальний захист і соціальне забезпечення населення. Коштів
Державного фонду регіонального розвитку недостатньо для дієвого стимулювання
регіонального розвитку. Результати свіжих тематичних досліджень45 свідчать, що
додаткові фінансові ресурси, які вивільнилися внаслідок бюджетної децентралізації та у
процесі об’єднання територіальних громад, спрямовуються органами місцевого
самоврядування на ремонт доріг, благоустрій територій, утримання закладів соціальної
інфраструктури тощо. У виняткових випадках органи місцевого самоврядування
спрямовували кошти на проекти місцевого розвитку, зокрема проекти, покликані
стимулювати економічний розвиток у довгостроковій перспективі. Відповідно, фактичні
можливості органів місцевого самоврядування ефективно вирішувати місцеві проблеми та
стимулювати місцевий розвиток залишилися обмеженими.
Також протягом 2016 року в Україні продовжувався процес об’єднання
територіальних громад. Його важко назвати дійсно динамічним: у 2015 р. було створено
159 об’єднаних громад, а у 2016 – 25. Серед ключових стимулів об’єднання громад можна
шляхом закріплення (або збільшення відсотка) окремих податкових платежів та зборів за місцевими
бюджетами.
42
Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», прийнятий 5 лютого 2015 р.,
регулює відносини, що виникають у процесі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ,
міст. Закон встановлює порядок об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст та регламентує надання
державної підтримки об’єднаним територіальним громадам.
43
Проект закону про внесення змін до Конституції України № 2217а, поданий Президентом України
П.Порошенком. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812
44
Див. наприклад: Алан Делькамп «Чому Рада Європи підтримує конституційні зміни щодо
децентралізації?»,
Європейська
правда,
6
січня
2016.
http://www.eurointegration.com.ua/experts/2016/01/6/7043055/
45
«Децентралізація: результати, виклики і перспективи» Проміжний звіт Фонду «Демократичні ініціативи
імені Ілька Кчеріва», грудень 2016 року.

57

назвати прямі субвенції від держави, а також більша самостійність об’єднаних громад у
процесах формування порядку денного та прийняття рішень стосовно питань місцевих
громад. Серед перепон, що стоять на шляху успішного об’єднання громад, експерти
виділяють брак кваліфікованих кадрів та неврегульованість процесу передачі
повноважень і майна від районної влади до органів влади об’єднаних територіальних
громад. У тому числі, йдеться про розподіл медичних та освітній субвенцій.
У 2016 р. співробітництво територіальних громад46 теж відбувалося кволо. Серед
ключових проблем у цьому контексті можна назвати брак матеріальних та фінансових
ресурсів навіть на поточні витрати громад, не кажучи про кошти для реалізації спільних
програм та проектів місцевого розвитку.
Залученість громадян до процесу управління на місцях залишалася посередньою.
Виключенням можна назвати реалізацію програми «Відкритий бюджет», що
реалізовувалися у містах України у процесі формування та виконання місцевих бюджетів
протягом 2016 року. Однак загальна готовність громадян брати безпосередню участь у
процесі ухвалення рішень у своїх територіальних громадах виявилася низькою.
Доводиться констатувати, що суб’єктність територіальних громад в Україні
залишилася посередньою, а спроможність органів місцевого самоврядування
здійснювати свої повноваження недостатньо розширено. Це стало свідченням
поміркованого просування на шляху національної самоорганізації, у тому числі з
огляду на потребу балансування інтересів по лінії «центр-регіони» в Україні.

За таких умов постає питання про перспективні тренди 2017 року у контексті
національної самоорганізації та дезорганізації.
Щодо європейського континенту в цілому:
 Ймовірно, ми спостерігатимемо ствердження вектору національної
самоорганізації у рамках ЄС у наднаціональному та національному вимірах;
причому актуальним стане переведення цього питання з декларативної
площини у практичну. Нас не мають дивувати можливі ові ініціативи щодо
зміни моделі подальшого функціонування ЄС, а також пропозиції щодо
реформування політичних систем окремих держав-членів ЄС, які можуть
бути артикульованими наступного року.
 Можна очікувати на додаткові імпульси щодо розширення сфери впливу
громад на формування порядку денного та прийняття рішень у державахчленах ЄС та у Євросоюзі загалом (зокрема за допомогою механізмів
референдумів, у т.ч. консультативних).
 У процесі пошуку балансу сил по лінії «центр-регіони», який може стати
ключовим драйвером політичних процесів у державах-членах ЄС у 2017
46

Закон України «Про співробітництво територіальних громад» було прийнято 17 червня 2014 р.. Закон
визначає спосіб, у який можуть співпрацювати органи місцевого самоврядування у сферах спільних
інтересів територіальних громад. Зокрема, співробітництво може здійснюватися у формі реалізації спільних
проектів, що передбачає координацію діяльності суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на
визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів; спільного фінансування
(утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;
утворення суб’єктами співробітництва спільних комунальних підприємств, установ та організацій.
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році, не можна виключати появу нових ініціатив щодо централізації влади у
окремих державах-членах ЄС; однак такі потенційні пропозиції навряд чи
зможуть розраховувати на переконливу підтримку виборців. Водночас це не
означає, що політичні еліти відмовляться від подібних ініціатив.
Щодо України:
 У 2017 році можна очікувати на актуалізацію порядку денного національної
самоорганізації,
який
дотепер
залишався
«відкладеним»
або
«відтермінованим» в Україні. Можливо, актуальною стане зміна акцентів
щодо механізмів та інструментів задоволення потреб місцевого
самоврядування та інтересів територіальних громад. У 2016 році стало
очевидним, що для повноцінного розкриття потенціалу самоврядування, для
підвищення суб’єктності місцевих громад і відповідних представницьких
органів потрібне не тільки інституційне, але й матеріально-технічне
підґрунтя. Відповідно, у 2017 році можна очікувати на артикуляцію вимог
щодо надання самоврядним структурам додаткових фінансових
можливостей для втілення в життя пріоритетів місцевого розвитку та
дієвого стимулювання економічного розвитку на місцях. На місцевому та
регіональному рівні можуть з’явитися нові ініціативи щодо співробітництва
громад, здатних
спільними зусиллями
реалізовувати
програми
територіального розвитку. Також можна очікувати більш активне залучення
мешканців громад у проекти «аудиту» роботи місцевої влади, а також у
реалізацію більш широкого спектру проектів та програм місцевого розвитку.
 У 2017 році можна очікувати на новий етап конституційної реформи у
частині децентралізації влади. Цьому сприятимуть вимоги внутрішньої
консолідації українського суспільства на горизонтальному рівні – на рівні
територіальних громад, здатних до самоорганізації.
 За умови повноцінного розкриття потенціалу місцевого самоврядування
протягом 2017 року, консолідована самоорганізація на рівні громад може
сформувати підґрунтя для комплексної національної самоорганізації. Це
може створити передумови для втілення в життя моделі національної
самоорганізації шляхом ефективного об’єднання зусиль та співробітництва
громад у масштабах держави. Такі передумови необхідні для проведення
подальших демократичних перетворень у загальнонаціональному вимірі, а
також для консолідації українського суспільства як фактору нейтралізації
потенційних викликів дезорганізації з-середини чи ззовні.
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2016: время неправильно поставленных вопросов
Ю.Надтока, эксперт Института стратегических
исследований «Новая Украина»

 Не надо паниковать, скоро все уляжется
К концу 2016 года Украина оказалась в новом застое. Это
в равной степени касается и общества, и политикума. Массовое
сознание закончило цикл движения от восторженных ожиданий
к разочарованию и депрессии. Политики прошли путь от
деклараций
единства
и
обещаний
реформаторского
оздоровления к поиску виноватых и войне компроматов. Доверие к органам власти снова
застыло на привычной низкой отметке. Закончился люстрационный бум. Провалилась
аттестация правоохранительных органов. Должность опять стала синонимом
злоупотреблений и коррупции.
По сути действующее государственное руководство продолжает себя вести точно
также как и предшественники. Разве что, берет больше кредитов, стремительнее
поднимает коммунальные тарифы, и дольше не индексирует доходы населения.
Уходя все дальше от событий на Майдане, правящие круги стремятся представить
происходящее как трудности возвращения к стабильному образу жизни. Основной посыл:
«Не надо паниковать, скоро все уляжется». Война будет заморожена, высокие цены станут
привычными, громады будут объединенными и т.д. Все, что еще вчера воспринималось
как запредельный экстремум, сегодня объявлено чуть ли не рутиной.
Даже война на востоке страны, усилиями власти, строящей контрактную армию и
ВПК, приобретает черты еще одного сектора экономики, со своими ведущими
«корпорациями», торгово-финансовыми потоками, занятыми на «опасном производстве» с
соответствующим социальным пакетом.
С поправкой на военное время стабильность заменена на слова «сдерживание» и
«замораживание», которые могут быть ключевыми определением политики власти во
многих сферах. Именно с этих позиций — насколько удалось «сдержать» и «заморозить»
— власть предлагает оценивать свою деятельность. Экспертам предлагается делать
ставки, отвечая на вопрос «как долго это может продолжаться?». Населению предлагают
прилагать максимум усилий, чтобы это продолжалось как можно дольше.
Но правильным является вопрос «зачем?».


Конфликт на востоке Украины продолжается

Одним из важнейших итогов 2016 года стал провал процесса урегулирования
конфликта на востоке Украины. Многократные усилия международных посредников,
предлагавших разные формулы и последовательность шагов, направленных хотя бы на
замораживание конфликта, не имели положительных последствий. Вялотекущий
конфликт, балансирующий на грани обострения, продолжается.
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Определенно сказать по чьей вине сложилась ситуация тупика довольно трудно.
Стороны конфликта с одинаковым усердием продолжают выдвигать друг другу взаимно
неприемлемые требования и не демонстрируют желания идти на уступки. Вместе с тем
причины подобного упорства сторон различные.
Представители ОРДЛО и РФ имеют вполне определенную позицию, которую они
готовы отстаивать любыми способом и в любой ситуации. Для Украины подобной
определенности нет. Имеется три точки зрения на происходящее: жесткая,
миротворческая и умеренно конфронтационная.
Представители жесткой линии (радикал-парамилитаристы) считают, что Украина в
состоянии разрешить конфликт силовым путем. Они крайне активны, но малочисленны.
Приблизительно понимая соотношение военных потенциалов, население не готово
оказать им поддержку.
Миротворцы (преимущественно из Оппозиционного блока) настаивают на
разрушительной катастрофичности конфликта. Чтобы избежать катастрофы, допустим
компромисс по широкому кругу вопросов. Население в целом соглашается с их
аргументацией. Вместе с тем, позиция миротворцев с этической точки зрения достаточно
уязвима. По ряду причин РФ и Л/ДНР выступают в массовом сознании не в качестве
оппонентов политике Киева, а в качестве противников украинской государственности. И
это позволяет недоброжелателям «партии мира» обвинять ее представителей в
капитулянтстве или предательстве, сокращая численность и деморализуя ее сторонников.
Сторонники умеренной конфронтации (провластные круги) придерживаются
стратегии изнурения, считая, что со временем цена поддержки мятежных ОРДЛО для
России окажется неоправданно высокой. И это позволит Украине вступить в диалог с
более сильных, даже наступательных позиций. До этого же времени необходимо
продолжать контролируемое противостояние, не допуская обострений.
Сторонников умеренной конфронтации как в украинском политикуме, так в
украинском обществе относительно больше. Однако это не дает им политических
преимуществ.
Перспектива «замораживания» — иллюзия. Вялотекущее противостояние, как
температура 37.3, истощает ресурсы страны. Активных боевых действий нет. Но
коррупционная нагрузка на военный бюджет страны ниже не становится. На этом фоне
все более болезненно воспринимаются другие проблемы: аморальность роскоши
«верхушки», рост цен, сокращение доходов населения, безработица. Это сформировало
специфическую ситуацию, в которой избиратели, поневоле принимая стратегию
умеренной конфронтации, отказываются поддерживать власти, которые эту стратегию
проводят. Коалиционные партии теряют поддержку и ощущают все большее давление со
стороны как крайне активных радикалов, так и со стороны «партии мира».


Разделяй и…

Наличие трех взглядов на дальнейшую судьбу конфликта на востоке страны не
позволяет Украине выработать консолидированную позицию в переговорах, с которой
можно бы было обратиться как к оппонентам, так и к посредникам. Позицию, которую
61

власть могла бы реализовать, не опасаясь массового сопротивления или политического
саботажа. К сожалению, в существующих условиях эту ситуацию сложно исправить.
Конфликт на востоке стал следствием и символом состояния, в котором украинский
политикум и общество оказались к концу 2016 года. У Украины нет консолидированной
позиции, но и усилий для ее выработки не предпринимается. Диалог между основными
политическим лагерями страны заблокирован. Разделительные линии между ними
углубляются. Украина сама оказывается объектом стратегии изнурения, рискуя на долгие
годы утратить перспективу развития.
Ответственность за это, в первую очередь, несут власти. Организация диалога и
сближения в политических кругах воюющей державы — это одна из ключевых функций
власти. В Британии начала прошлого века это, например, понимали. Тем более это важно
для Украины — страны, оказавшейся в ситуации глубокого общественного раскола. Но
этого не происходит и по вполне понятным политическим соображениям.
К концу 2016 года в Украине де-факто установилась президентская форма
правления. Призрачный солидарно-народнофронтовский дуализм коалиции еще
сохраняется, но неуклонно идет на убыль. Глава государства установил свой контроль над
парламентом, кадровыми назначениями в исполнительной и судебной власти,
распределением ресурсных потоков.
По ряду причин выстраиваемая президентская монополия не обеспечила
П.Порошенко сильной президентской власти, защищенной от несогласованных действий,
как на местах, так и в центре. В итоге сегодня он несет двойную ответственность, как за
свои промахи, так и за промахи должностных лиц, к которым он не имеет отношения, и о
существовании которых у него нет времени даже догадываться.
Сегодня пространство политического маневрирования для действующего главы
государства существенно сузилось. Он лишился возможности рассеивать ответственность
за ситуацию в государстве. Большинство коррупционных скандалов, количество которых
все время растет, неминуемо связывается с его именем. Легитимность и устойчивость
президентства П.Порошенко снижается. Количество наличности, в которой держат свои
сбережения его ближайшие сторонники — это оценка результатов и перспектив его
правления даже со стороны его ближайшего окружения.
В таких обстоятельствах существование глубоких разделительных линий между
всеми политическим лагерями в стране стало обязательным условием продления его
правления. Политическая конфронтация в стране, которая еще годом ранее была
следствием высокого эмоционального переживания событий второго Майдана, к концу
2016 года стала вполне осознанной стратегией президентского лагеря. Ее смысл — не
допустить появления альтернативных политических альянсов, с которыми население
страны связывало бы свою дальнейшую перспективу.
Было бы преувеличением утверждать, что политика разделительных линий — это
прерогатива исключительно президентской партии. В том или ином виде, она реализуется
практически всеми политическим силами, декларирующими свою преданность идеалам
Майдана. При этом они руководствуются другими соображениями. Имея дело с
настроениями разочарования среди населения, эти партии решительно нацелены на
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предотвращение оттока собственного электората. Для них разделительные линии — это
способ политического «огораживания», создания собственных «нидерландских колонн» и
воспроизводства в следующем цикле. Однако видимая тактическая оправданность этой
политики может привести к стратегическому проигрышу в будущем.
Политическая вражда опасна своим перенесением на общественный и
межличностный уровень. Разрушением связей и коммуникаций, которые обеспечивают
жизнедеятельность общества. Уничтожением социального капитала и превращением
украинского общества в «общество тотального недоверия». Защищая свои электоральные
границы, политики прерывают диалог между социальными группами. Это не позволяет
выработать общую компромиссную позицию. Уже не только по вопросам войны. Но и по
вопросам защиты собственности (и речь идет не только о крупной «олигархической»),
обеспечения гражданских прав, построения отношений между центром и регионами,
между самими регионами, вмешательства в деятельность судебных органов и органов
власти — список конфликтных тем значительно более широкий и при определенных
обстоятельствах чреват негативными последствиями.
Эксплуатация и культивирование всего набора существующих конфликтов не только
разрушительна для общества, но и непродуктивна с политической точки зрения. Сейчас
ни одна из партий не имеет достаточного веса, чтобы навязывать свою политику другим
политическим игрокам и социальным группам, и при этом рассчитывать на ее успешную
реализацию. В существующих обстоятельствах для Украины критически важно
образование максимально широких политических альянсов. В ситуации политической
конфронтации это практически невозможно. Капсулирование политических сил приведет
в итоге к параличу государства и углубит кризисные явления, подталкивая ситуацию либо
к выборам, либо к уличным переворотам.


Досрочные выборы: на стыке двух путей

Тема досрочных выборов — уже не только парламентских, а потихоньку и
президентских — постепенно овладевает не только умами политиков. Эфемерность и
беспомощность коалиции, вызывающая коррумпированность власти, отсутствие явных
положительных результатов от реализации государственного курса, предложенного
коалициантами — все это становится серьезным поводом для рассмотрения варианта
новой перезагрузки власти. Причем не только во внутриукраинском дискурсе.
О перевыборах не только говорят, к ним активно готовится и власть, и оппозиция. К
этому побуждает как рост уровня недовольства населения, которое на определенном этапе
может пересечь черту между депрессией и отчаянием. Так и появление и укрепление
политических структур принципиально другого типа — «партий прямого действия».
Политики этого сегмента не уделяют особого внимания развитию идеологических
концепций. И не ориентируются на поддержку обывателя, как это делают традиционные
партии. Они представляют активное, давящее меньшинство, продвигающее радикальные
и даже экстремистские программы, допускающее террористические методы ведения
политической деятельности, принуждение «власти обывателей» к уступкам. Даже захват
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власти, возможности для которого растут вместе с кризисом легитимности правящей
элиты и ограничиваются только способностями и ресурсами организаторов этого
сценария. Это уличные политики, которые ориентированы не столько на формальный
политический статус, сколько на реальное политическое влияние. Электорат
рассматривается ими как пассивная масса, «глина для лепки», которую можно принудить
к подчинению. В том числе и на выборах. Тем более в ситуации, когда депрессирующее
население самой жизнью толкается к радикализму.
Чтобы не передать политическую эстафету таким силам, перспективу выборов
рассматривают все. Президентская партия наращивает число сателлитарных и
преемственных политических проектов. Народный фронт ищет способ реинкарнироваться
в том или ином виде в патриотическом сегменте. Оппозиция налаживает контакты с
протестными социальными группами. И все вместе они обкатывают избирательные
технологии в ходе разнообразных довыборов, местных выборов, ищут свой рецепт
победы, высчитывают электоральный потенциал в регионах.
Однако на пути досрочных выборов остается сомнение в их политической
целесообразности. Крайне высокой остается вероятность воспроизводства конфликтной
политической архитектуры, в которой перестановка в государственном руководстве не
приведет к прекращению «войны всех против всех». Мало кто обманывается тем, что
механическая смена у руля БПП на «Батькивщину» приведет к кардинальным изменениям
ситуации в стране, если при этом не будет изменена модель взаимоотношений между
политическими игроками от безответственной конфронтации к ответственному
взаимодействию.
Но подобная смена политической парадигмы — это тоже результат предметного
диалога и согласования позиций. Если этого не будет, политическая война с новой силой
вспыхнет уже на этапе кампаний и будет угрожать легитимности результатов
голосования. То, чего опасается большинство политических игроков — третий Майдан —
может начаться по схожей с 2005-м причине.
Безусловно, новый Майдан будет иметь принципиальное отличие от своего
предшественника. В 2014-м году политики оказались не готовы к тому, что политический
процесс выплеснется за стены кабинетов на улицу. Сейчас политики готовятся к такой
возможности. Они готовятся к ожесточенной конкуренции за доступ к «сцене».
Формируют группы «клакеров» и группы охраны. Рассматривают технологии
разворачивания своих собственных Майданов в регионах, в которых сосредоточена их
электоральная база. А это значит, что электоральные и политические разделительные
линии могут получить вполне реальное территориальное воплощение.
Опасность такого развития событий существует и активно используется в качестве
жупела действующей властью. Власти видят все только в таком ключе. На это указывает
реакция на осенние акции социального протеста. Вместо конструктивных управленческих
решений, направленных на снятие реально существующих проблем, правящий режим
среагировал разворачиванием кампании в духе маккартизма. И если не появится
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дополнительных факторов, которые повлияют на позицию власти, то же самое ожидает и
перспективу выборов.
Перевыборы могут родить новое качество украинской политики. Однако для этого
ведущие политические силы должны признать право своих оппонентов на отличающуюся
точку зрения и выразить готовность вступить в ответственный политический диалог по
итогам народного голосования. Без кликушества и обвинений в предательстве.
Необходимо создать условия для равного участия власти и оппозиции в организации
и проведении выборов.
Необходимо перейти к модели выборов, которая станет инструментом
формирования следующего парламента не на основе партийных квот, а на основе доверия
территориальных громад. Речь не идет об отказе от партийной структуризации общества.
Речь идет об обеспечении влияния представителей громад в самих партиях. Потому что к
концу 2016 года стало очевидным, что украинские партии в существующем виде стали
одним из рычагов «большевистской» авторитаризации политической системы Украины. И
их демократизация должна стать таким же важным направлением евроинтеграции, как и
выполнение пунктов Соглашения об ассоциации с ЕС.
Также необходимо менять подходы к формированию коалиций в парламенте. От
поиска созвучия пропагандистских речевок, следует переходить к прагматизации
парламентского взаимодействия. Это предполагает согласование пакетов конкретных
законопроектов и образований коалиций под принятие таких пакетов.
От парламента ждут законодательных решений, а не схваток гладиаторов.
Разрешения глубоких общественных конфликтов, а не обострения противоречий, которые
невозможно разрешить угрозами и насилием, равно как и заморозить до лучших времен.
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Динамика массовых настроений: основные тренды
Александр Левцун, канд.соц.н.,
эксперт Института стратегических исследований
«Новая Украина»
В 2016 году в настроениях украинских граждан происходило
нарастание негативных тенденций, подрывающих интеграцию
общества, устойчивость социальной системы. Усиление
негативной реакции на ухудшающиеся условия жизни привело к
появлению запроса на заключение Нового Общественного
Договора. Иными словами, общественные отношения в Украине
требуют безотлагательной «перезагрузки».
В течение года неуклонно ухудшалась оценка ситуации в стране. В ноябре 2015
года 20% опрошенных граждан полагали, что ситуация в Украине развивается «в
однозначно правильном» или «скорее правильном» направлении [1]. В ноябре 2016 г. этот
показатель составил 13% [2]. Одновременно возросло число тех, кто считает, что ситуация
развивается в неправильном направлении (с 68 до 73%) [1; 2].
В восприятии будущего доминируют пессимистические ожидания. Большинство
(54%) опрошенных, оценивая возможную ситуацию в стране через год, характеризуют ее
в той или иной степени отрицательно, и только 36% - оптимистично [4].
Ухудшение оценки ситуации в стране связано, в первую очередь, со снижением
покупательной способности населения. Причиной обнищания граждан стали
сокращение реальных доходов и рост цен на социально значимые товары и услуги. По
данным ноябрьского (2016 г.) опроса, именно цены на потребительские товары, а также
тарифы на услуги ЖКХ заняли первые места в рейтинге проблем, которые больше всего
беспокоят украинских граждан (см. табл. 1). Символично и то, что впервые социальноэкономические проблемы опередили по показателю актуальности «войну на Донбассе».
Иными словами «борьба за повседневное выживание» становится для украинцев более
острым вопросом, чем «война за территориальную целостность».
Таблица 1
Проблемы, которые беспокоят респондентов больше всего, %
(Респонденты могли указать три варианта ответа) [2]
Цены на потребительские товары
Тарифы на коммунальные услуги
Война на Донбассе
Коррупция
Пенсии и зарплаты
Безработица
Здравоохранение (доступность и качество медицинских услуг)
Преступность и незащищенность граждан
Мобилизация мужского населения в армию
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50
42
36
32
28
14
9
8
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Образование
Возврат в состав Украины неконтролируемых территорий Донецкой и
Луганской областей
Возврат Крыма в состав Украины
Работа общественного транспорта
Другое

4
4
3
2
2

Отдельно следует сказать о проблеме роста тарифов на жилищно-коммунальные
услуги (ЖКУ). По утверждению экс-министра по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства Алексея Кучеренко, «при нынешних ценах на газ и тепло подавляющее
большинство населения попадает в зону так называемой "энергетической бедности"
и официально признается нищими, которые не могут обеспечить себя ЖКУ» [5]. Но
даже огромные бюджетные расходы на субсидии не могут предотвратить кризис
неплатежей. По состоянию на 1 ноября 2016 года, общий долг украинцев за
коммунальные услуги достиг 13,7 млрд. грн. и продолжает стремительно увеличиваться.
Проблема коммунальных тарифов превратилась в мощный стресогенный
фактор массового сознания. Людей беспокоит не просто высокие тарифы, людей пугает
их стремительный и непредсказуемый рост. Появился страх, связанный с
неопределенностью: когда произойдет очередное подорожание услуг, насколько
поднимутся тарифы, будет ли семья в состоянии на этот раз оплатить ЖКУ.
Страх оказаться неплатежеспособным усугубляется угрозой лишиться жилья
из-за долгов. Недавно произошло упрощение процедуры конфискации имущества за
долги; мэр Луцка Н.Романюк публично пригрозил жителям, которые не платят за
коммунальные услуги, что город будет продавать их квартиры. Таким образом,
повышение коммунальных тарифов в массовом сознании стало увязываться с
реальной перспективой оказаться на улице, лишиться последнего ценного
имущества (актива).
Как уже отмечалось выше, предоставление субсидий для оплаты ЖКУ
неспособно решить проблему «энергетической бедности», остановить рост
задолженностей. Существует и другой аспект проблемы субсидирования – моральнопсихологический. Фокус-группы показали, что и работающих граждан, и пенсионеров
унижает то, что они вынуждены просить помощи у государства для оплаты
коммунальных услуг. «Размер пенсий и зарплат должен быть достаточным, чтобы
выживать, чтобы платить за коммуналку» - заявил участник фокус-группы, выражая
общее мнение.
Снижение уровня жизни вызывает закономерное недовольство среди
населения. Ноябрьский (2016 г.) опрос зафиксировал достаточно высокий уровень
протестных настроений. Треть (35%) опрошенных считает вероятным проведение по
месту своего жительства массовых акций протеста (митингов, демонстраций) против
падения уровня жизни, в защиту социальных прав. Особенно высок показатель
протестных ожиданий среди жителей областных центров – 51% [2].
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Стремительное обнищание населения и рост недовольства населения породили
масштабный кризис доверия к власти. Подавляющее большинство (76%) опрошенных
полагает, что правительство в нынешних условиях не сможет обеспечить социальную
защиту пенсионерам, безработным, малоимущим [2].
В течение 2016 года неуклонно ухудшалась оценка деятельности руководства
страны. Если в ноябре прошлого года работу Президента П.Порошенко в той или иной
степени одобряли 27%, то в ноябре 2016 г. – 19% [1; 2]. Одновременно увеличился
удельный вес негативных оценок. К концу 2016 года деятельность Президента
отрицательно характеризовали три четверти (75%) опрошенных граждан [2]. Столь же
критично оценивается и работа правительства.
Кризис доверия к власти также проявился в снижении электоральной
поддержки политических партий, которые формируют в Верховной Раде правящее
большинство. На парламентских выборах в 2014 г. при голосовании по партийным
спискам Блок Петра Порошенко получил 21,8% голосов. Сегодня, по данным различных
социологических служб, Блок Петра Порошенко утратил лидерство в электоральном
рейтинге партий. По данным ноябрьского (2016 г.) опроса, среди респондентов,
планирующих участвовать в выборах только 12% готовы проголосовать за Блок Петра
Порошенко [2]. В 2014 году «Народный фронт» поддержали 22,1% избирателей; сегодня
эта партия полностью утратила поддержку населения, за неё готовы проголосовать 0,4%
опрошенных [2]. Есть все основания прогнозировать дальнейшее снижение
электоральной поддержки Блока Петра Порошенко «Солидарность», а также лично
Петра Порошенко в 2017 году.
Помимо снижения уровня жизни, причиной кризиса доверия к власти также
является масштабная коррупция. Проблема коррупции входит в пятерку наиболее
острых проблем, которые беспокоят украинских граждан (см. табл. 1). Согласно
результатам исследования Transparency International, по уровню распространения
коррупции Украина занимает последнее (наихудшее) место среди стран Европы и
Центральной Азии [3].
Власть декларирует, что ведет беспощадную борьбу против коррупции, невзирая на
лица. В 2016 г. имел место целый ряд громких арестов должностных лиц по обвинению в
коррупции. Однако, как показывают исследования, граждане в большинстве своем
скептически воспринимают эти действия. «Никакой борьбы с коррупцией нет, это все
– показуха» (высказывание участника фокус-группы). Согласно исследованиям
Transparency International, в Украине 86 процентов опрошенных граждан считают, что с
коррупцией борются плохо. Этот критический показатель – самый высокий среди стран
Европы и Центральной Азии. Кроме того, 72% респондентов считают, что за последнее
время в борьбе с коррупцией мало что изменилось [3].
Почему нынешняя антикоррупционная кампания не находит признания в
обществе? Результаты фокус-групп позволяют объяснить мотивы скептического
отношения.
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Во-первых, борьба с коррупционерами воспринимается как конкурентная борьба
различных групп влияния внутри «партии власти». В глазах населения борьба с
коррупцией ассоциируется с бандитскими «разборками» в 90-е годы за сферы влияния.
Во-вторых, аресты не затрагивают высшие эшелоны власти.
В-третьих, антикоррупционная кампания никак не повлияла на ситуацию с так
называемой «бытовой» коррупцией. Речь идет о вымогательстве в государственных
поликлиниках и больницах, школах и детских садах, в учреждениях разрешительной
системы. Ситуация даже ухудшилась из-за увеличения размера взяток.
Коррупция и злоупотребления в сфере военных поставок, доходы от контрабанды в
зоне АТО вынуждают украинских граждан все чаще говорить о том, что власти выгодна
война на Донбассе. Подавляющее большинство (74%) опрошенных граждан считает, что
нынешняя власть наживается на войне и она не заинтересована в прекращении
конфликта. Только 17,4% респондентов полагает, что власть делает все, что в ее силах
для скорейшего установления мира [2].
Население постепенно приходит к логическому выводу, что установить мир на
Донбассе сможет только другая власть. Всё большую популярность приобретает идея
внеочередных парламентских выборов. Значительная часть (35%) опрошенных считает
«важным провести выборы нового состава Верховной Рады, для того, чтобы добиться
положительных изменений в стране» [2].
Практически половина (47%) опрошенных полагает, что договориться о
прекращении войны сможет только другой Президент. Значительно меньше (28,5%) тех,
кто верит в способность Петра Порошенко прекратить войну [2]. Напомним, что
скорейшее прекращение войны было главным предвыборным обязательством
П.Порошенко, когда он баллотировался на пост Президента Украины в 2014 году.
Нынешний кризис доверия к власти отчасти объясняется тем, что Порошенко не
выполнил свою миротворческую миссию.
Украинское общество устало от войны, пацифистские настроения усиливаются.
Хотя в массовом сознании существуют разные мнения по поводу путей урегулирования
конфликта на Донбассе, лишь немногие поддерживают силовой сценарий («войну до
победного конца»). Во время ноябрьского (2016 г.) опроса респондентам предложили
определить, какой путь решения конфликта на Донбассе они поддерживают. Мнения
разделились следующим образом:
 ДНР и ЛНР получают особый статус с правами широкой автономии и
остаются частью Украины (данный вариант указали 27% опрошенных);
 Украина «отгораживается» от непризнанных ДНР-ЛНР, предоставляя им
возможность существовать самостоятельно (15%);
 Украина официально признает независимость ДНР-ЛНР в рамках
существующей линии разграничения (6%);
 Украина проводит активные боевые действия и устанавливает полный
контроль над оккупированными территориями, даже под угрозой конфликта
с Россией (21%) [2].
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Украинцы в большинстве своем верят, что конфликт на Донбассе можно
урегулировать довольно быстро. Главное – наличие у руководства страны
политической воли и готовность к компромиссам. Не менее половины опрошенных
считает возможным пойти на компромиссы на переговорах, чтобы прекратить войну и
нормализовать отношения с Россией [2].
Кризис доверия к нынешней власти отражает крушение надежд, которые
украинцы связывали с Революцией достоинства (Евромайданом). Подавляющее
большинство (82%) опрошенных считает, что их жизнь после революции в той или
иной степени ухудшилась. Особенно много респондентов (свыше 75% в каждом случае)
указывают на снижение покупательной способности, ухудшение пенсионного и
социального обеспечения, уменьшение возможностей для трудоустройства, а также на
актуализацию проблемы личной безопасности [2]. В последнем случае речь идет о
неспособности властей противостоять беспрецедентному росту преступности,
обеспечить правопорядок. Большинство (58%) опрошенных полагает, что после
революции работа правоохранителей либо ухудшилась, либо не изменилась. Также, по
мнению большинства респондентов, реформа полиции не была результативной, и не
привела к положительным изменениям в работе правоохранителей [2].
Дальнейшее снижение уровня жизни населения, неспособность власти
урегулировать конфликт на Донбассе, обуздать коррупцию и противостоять
преступности неизбежно приведут к углублению кризиса доверия к руководству
страны, к усилению протестных настроений уже в 2017 году.
В СМИ активно обсуждается возможность нового Майдана. Согласно июльскому
(2016 г.) опросу, четверть (25%) респондентов полагают, что цели «Евромайдана» не были
достигнуты, и нужна новая революция [4]. Это достаточно высокий показатель! Активное
меньшинство с радикальными взглядами может сыграть роль детонатора в критической
ситуации.
Есть риски и другого рода. Центральная власть, неспособная завершить войну,
побороть коррупцию, противостоять обнищанию населения сегодня многими
воспринимается как генератор угроз для материального благополучия и безопасности
населения. И в массовых настроениях возникает стремление отгородиться от этих
угроз, обособиться в пределах локальной территории. Такую стратегию адаптации к
экономическому и политическому кризису следует рассматривать как центробежную
тенденцию. Местные элиты могут опереться на эту тенденцию и использовать настроения
местечкового или регионального патриотизма в собственных целях. Это в свою очередь
может привести к обострению кризиса отношений «Центр-регионы», к усилению
риска фрагментации страны.
Таким образом, Украина столкнулась с рядом вызовов, связанных с дестабилизацией
и дезорганизацией общества. Чтобы эффективно противостоять указанным вызовам,
Украине необходим Новый Общественный Договор. В рамках этого договора
предстоит решить вопросы…
 легитимации власти (через ее обновление),
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 децентрализации власти (введение нового государственного устройства),
 урегулирования конфликта на Донбассе.
Реализовать указанные компоненты Нового Общественного Договора позволят
внеочередные парламентские и президентские выборы, принятие новой
Конституции (изменений в Конституцию), а также Всеукраинский референдум по
ключевым вопросам урегулирования конфликта на Донбассе.
Примечание
1. Результаты опроса населения проведенного ЦСИ «София» с 26 ноября по 1
декабря 2016 г. во всех административных областях Украины. На территории Донецкой и
Луганской областей опрос проводился на территории, контролируемой официальными
властями Украины. В Крыму опрос не проводился. Всего было опрошено 2001 респондент
в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует взрослое население Украины по
основным социально-демографическим признакам: пол, возраст, тип населенного пункта
и регион проживания. Метод проведения опроса – индивидуальное интервью «лицом к
лицу» по месту проживания респондента (на дому). Статистическая погрешность не
превышает 2,2%.
2. Результаты опроса населения проведенного ЦСИ «София» с 1 по 13 ноября 2016 г.
Всего было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка
репрезентирует взрослое население Украины (подконтрольные территории) по основным
социально-демографическим признакам: пол, возраст, тип населенного пункта и регион
проживания. Метод проведения опроса – индивидуальное интервью «лицом к лицу» по
месту проживания респондента (на дому). Статистическая погрешность не превышает
2,2%.
3. http://korrespondent.net/ukraine/politics/3775556-korruptsyia-v-ukrayne-vynuzhdenyyly-sohlasny
4. Результаты опроса населения проведенного ЦСИ «София» с 29 июня по 8 июля
2016 г. Всего было опрошено 2001 респондент в возрасте от 18 лет и старше. Выборка
репрезентирует взрослое население Украины (подконтрольные территории) по основным
социально-демографическим признакам: пол, возраст, тип населенного пункта и регион
проживания. Метод проведения опроса – индивидуальное интервью «лицом к лицу» по
месту проживания респондента (на дому). Статистическая погрешность не превышает
2,2%.
5. http://rian.com.ua/columnist/20161018/1017839745.html
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