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Шановні ветерани, учасники бойових дій,
трудівники тилу, співгромадяни!
8 і 9 травня Україна відзначала День пам’яті і примирення та
71-шу річницю Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Ці дні уособлюють героїзм, силу духу, ратну працю і вічну
скорботу за мільйонами нерозквітлих українських доль,
нездійсненних мрій і задумів.
Для нас, нащадків захисників Батьківщини, найвищою
життєвою істиною є вірність їхній справі і громадянському
обов’язку, довічна шана й повага. Наш земний уклін усім, хто
здобував перемогу, виніс роки окупації, хто піднімав з руїн і
відроджував рідний край. Міцного здоров’я Вам, успіхів і наснаги у
Ваших справах, щастя, радості й миру у Ваших оселях!
Колектив СІАЗ НБУВ
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Коротко про головне
Ціною великої самопожертви ви захищали Україну
і нині її обороняєте – Президент на зустрічі з ветеранами
Другої світової війни та військовими-учасниками АТО
У День пам’яті та примирення й напередодні 71-ї річниці перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні Президент П. Порошенко зустрівся з
ветеранами війни, учасниками українського визвольного руху та
військовослужбовцями – учасниками антитерористичної операції.
Глава держави привітав присутніх зі святами, висловивши вдячність
старшому поколінню – ветеранам Червоної армії і Української повстанської
армії. «Всім, хто кожен на своєму місці боровся з фашизмом. Ви мужньо
пройшли довгими і тернистими дорогами до перемоги – крізь полум’я боїв,
страждання і смерть, крізь гіркоту поразок і непоправні втрати. Ціною
великої самопожертви кожен з вас особисто відстояв право нашого народу на
життя, приніс мир у наш дім, дарував його народам Європи», – наголосив
Президент.
П. Порошенко нагадав, що українці воювали проти нацизму у складі
Червоної армії та радянських партизанських загонів, у лавах УПА, у
військових з’єднаннях країн антигітлерівської коаліції та європейських рухах
опору. «Як же тільки можна на фоні таких беззаперечних історичних фактів
мати нахабство заявляти, ніби Росія виграла б війну і без України. Не
виграли б цієї війни без українців!» – підкреслив Президент.
Водночас війна знову прийшла на українську землю. Глава держави
підкреслив, що, захищаючи українську незалежність і геополітичний вибір,
перемагаючи окупантів не тільки силою зброї, а й міццю духу, сучасні
українські воїни беруть приклад з ветеранів – з тих, хто звільнив Україну від
фашистських загарбників. І нині до української історії вписані новітні
героїчні сторінки, зокрема звільнення Слов’янська і Краматорська, Красного
Лиману та Лисичанська, захист Маріуполя, запеклі бої в Донецькому й
Луганському аеропортах.
«Дорогі ветерани, це роблять ваші онуки та правнуки. Це ваша школа та
традиції, ваша міць та навчання патріотизму. Ви маєте всі підстави пишатися
своїми онуками», – підкреслив Президент. Глава держави додав, що нинішнє
покоління захисників також об’єднало Україну: «Ваші онуки разом в окопі зі
зброєю, прикриваючи один одного, захищають Україну. Це має величезні
наслідки, бо перемогти ворога ми можемо лише тоді, коли країна буде
об’єднаною, сильною зсередини та з вірою в український прапор, герб та
гімн».
Присутні вшанували хвилиною мовчання полеглих захисників України
різних поколінь.
Ветеран Другої світової війни В. Клюй, який представляє підводників
Чорноморського флоту, зазначив, що організація ветеранів та об’єднання
підводників провели зустрічі з молоддю в 11 університетах і з
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військовослужбовцями військових частин ряду областей. «Сьогодні всі
молоді, хто тут сидить, захищають землю, так само як і ми її захищали від
краю і до краю», – сказав він.
Ветеран українського визвольного руху С. Петраш зазначив, що під час
Другої світової війни по різні сторони фронтів боротьбу з окупантами вели
воїни радянської армії та воїни УПА. «Хоч наші недруги стараються
зменшити, сфальсифікувати цей великий подвиг – боротьбу УПА. Ми не
воювали із фронтовиками Червоної армії, не було такого наказу. Ми
старались знайти спільну мову, бо ворог був один. І тепер ми повинні ще раз
подати один одному руку як сини України і разом будувати українську
соборну, самостійну державу», – наголосив він. Ветеран зазначив, що нині на
фронті воюють онуки фронтовиків і онуки повстанців: «Їм не треба
примирення – їх примирив один ворог, який наступає на нашу волю, на нашу
землю».
Представник молодого покоління українських захисників, учасник
антитерористичної операції М. Совкун відзначив подвиг ветеранів Другої
світової війни в захисті України. «І сьогодні ми робимо все можливе, щоб
зберегти цілісність нашої держави, зберегти світле майбутнє для наших
дітей. Я особисто, сподіваюсь, мої побратими теж, беру з вас приклад і дуже
вдячний за подвиг у боротьбі з нацизмом», – сказав військовий, висловивши
сподівання, що в майбутньому подібні трагічні події не повторяться.
Президент спілкувався з ветеранами та учасниками АТО. Глава держави
побажав ветеранам доброго здоров’я, душевного тепла, довгих і щасливих літ
життя, а молодому поколінню оборонців української землі – насамперед
повернутися з війни живими до своїх рідних і близьких (Офіційне інтернетпредставництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/cinoyu-velikoyi-samopozhertvi-vi-zahishaliukrayinu-i-nini-y-37076). – 2016. – 8.05).

Аналітика
М. Закіров, ст. наук. співробітник відділу політологічного аналізу СІАЗ

«18 травня ми всі – кримські татари»
Цією
весною
поряд
з
черговою
річницею
депортації
кримськотатарського народу інформаційним приводом для загострення уваги
щодо Криму стала ситуація, що склалася навколо Меджлісу
кримськотатарського народу (далі – Меджліс). Меджліс є виборним органом,
що обирається Курултаєм кримськотатарського народу з його делегатів.
Основною заявленою метою Меджлісу є ліквідація наслідків геноциду,
вчиненого радянською державою щодо кримських татар, відновлення
національних і політичних прав кримськотатарського народу і реалізація
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його права на вільне національно-державне самовизначення на своїй
території. Головою Меджлісу з моменту його утворення у 1991 р. і до 2013 р.
був М. Джемілєв, а його заступником – Р. Чубаров. У жовтні 2013 р.
М. Джемілєв склав повноваження глави Меджлісу. 27 жовтня 2013 р. новим
головою Меджлісу став Р. Чубаров. Він з незначною перевагою виграв ці
вибори у іншого претендента Р. Ільясова. У березні 2014 року, вже після
анексії Криму, Верховна Рада України Постановою Верховної Ради України
«Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського
народу
у
складі
Української
Держави»
визнала
Меджліс
кримськотатарського народу, виконавчий орган Курултаю, і Курултай як
вищий
представницький
орган
кримськотатарського
народу
(http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1140-vii).
Після того, як представники Меджлісу відмовилися співпрацювати з
«новою» владою Криму і виступили за збереження територіальної цілісності
країни і Криму в складі України, було скоєно напад на будівлю Меджлісу з
метою прибрати український прапор. М. Джемільову заборонили в’їжджати в
Крим до 2019 р., а сам акт про заборону вручили на кордоні. Згодом, його
також «заочно» заарештовано судом Сімферополя і оголошено у
федеральний розшук.
13 квітня 2016 р. ТАСС повідомило, що «прокурор Криму»
Н. Поклонська винесла рішення про призупинення діяльності меджлісу
кримських татар. Рішення про призупинення діяльності меджлісу діяло до
винесення рішення Верховного суду Криму за позовом Н. Поклонської. За
повідомленням кореспондента ТАСС, раніше вона зажадала визнати меджліс
екстремістською організацією (http://special.tass.ru/politika/3201415).
Підконтрольний РФ Верховний суд Криму, який розглядав справу про
заборону, 25 квітня приступив до вивчення документів по Меджлісу, а 26
квітня визнав Меджліс кримськотатарського народу екстремістською
організацією і заборонив його діяльність на території Росії. Головний офіс
Меджлісу в Сімферополі за рішенням суду буде переданий етнографічному
музею
(http://112.ua/statji/medzhlis-i-ekstremizm-kak-rossiya-vyzhivaetkrymskih-tatar-306031.html).
Коментуючи рішення суду, лідер кримських татар М. Джемілєв заявив
про те, що через заборону Меджлісу в Росії всі представники кримськотатарського народу, які брали участь у виборах делегатів Меджлісу,
перебувають під загрозою звинувачення в екстремізмі. Про це він заявив під
час дискусії «Головування Німеччини в ОБСЄ – час для захисту прав людини
на Донбасі і в Криму», яка проходила в Києві наприкінці квітня. «Меджліс –
це не просто організація, і навіть не коло однодумців. Це орган, обраний
своїм народом, – зазначив Джемілєв. – У роки перебудови нам вдалося
провести серед всього нашого народу вибори на Національний з’їзд, який
таємним голосуванням обрав представницький орган. Після цього серед усіх
кримських татар були проведені вибори до місцевих і регіональних
Меджлісів».
За словами М. Джемілєва, в даний час в Криму налічується близько 230
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місцевих і регіональних Меджлісів, в яких задіяно 2500 осіб, яких можуть
звинуватити в екстремізмі за приналежність до Меджлісу. «Не потрібно
органам російським доводити, що вони щось зробили, досить довести, що
вони належали до цієї організації. А ті, хто обирав, виходить, – теж. Тепер
увесь кримськотатарський народ є в очах російських окупантів
екстремістами» (http://www.radiosvoboda.org/content/news/27704988.html).
Заборона діяльності Меджлісу в Криму викликала стурбованість з боку
ЄС. Європейський Союз розцінює блокування діяльності Меджлісу
кримськотатарського народу як протиправну акцію, що порушує права
людини, і вимагає від окупаційної адміністрації півострова скасувати
прийняте напередодні рішення. Зокрема у офіційній заяві Європейської
зовнішньополітичної служби, поширеній 14 квітня було зазначено: «Рішення
так званого «прокурора» Криму призупинити діяльність Меджлісу,
самоврядного органу кримських татар, вкрай тривожно і являє собою
серйозну атаку на права кримських татар. ЄС повторює свій заклик до
повного дотримання міжнародних стандартів в галузі прав людини та інших
зобов’язань за міжнародним правом» (http://zn.ua/WORLD/v-es-obespokoenyzapretom-deyatelnosti-medzhlisa-v-krymu-210588_.html).
У порядку денному пленарного засідання Європейського парламенту 912 травня в Страсбурзі передбачено проведення дебатів і прийняття
резолюції щодо порушення з боку Російської Федерації прав кримських татар
на території окупованого Криму.
«Дебати і голосування по резолюції про порушення прав кримських
татар, стандартів демократії та верховенства права на тимчасово окупованій
території АР Крим заплановано на четвер, 12 травня» – йдеться у
повідомленні
(https://www.rbc.ua/ukr/news/evroparlament-12-maya-obsudit-narushenie1462444607.html).
Проте, проблемою громадянської самоорганізації і дотриманням прав
людини на півострові проблема кримськотатарського народу не
вичерпується. Важливу роль у протистоянні відіграє і релігійний чинник.
Один з лідерів кримськотатарського національного руху М. Джемілєв заявив
про плани створити новий муфтіят Криму, який буде діяти на території
материкової України. Його необхідність М. Джемілєв пояснив повною
підконтрольністю муфтіятів, що діють в Криму, російській владі. «Чому є
необхідність створення муфтіяту в Києві? Тому що Муфтіят Криму зараз
знаходитися в повному підпорядкуванні окупанта. Що вони скажуть, те й
роблять. Тобто Муфтіят Криму зараз не відображає сподівання і думки
мусульман Криму. Змушено не може цього робити», – наголосив
М. Джемілєв. Він також висловив розчарування щодо свого колишнього
соратника, муфтія одного з двох російських муфтіятів Криму Е. Аблаєва:
«Муфтій наш виявився людиною ненадійною. Повністю підкорився їм. З цієї
причини ми прийняли рішення про створення тут муфтіяту, який буде
відображати думки і бажання кримських татар», – зазначив М. Джемілєв
(http://golosislama.com/news.php?id=28804).
Крім того, з осені минулого року кримськотатарські активісти розвинули
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бурхливу діяльність із організації економічної і енергетичної блокади Криму,
а згодом перейшли і до підготовки збройних формувань. Зокрема, у січні
2016 р. координатор блокади Криму Л. Іслямов повідомив, що на
адміністративному кордоні з окупованим Кримом буде сформований і
законодавчо закріплений батальйон кримських татар імені Номана
Челебіджихана для чергування і контролю за прикордонниками і митниками.
Він додав, що далі буде готуватися батальйон, який буде допомагати і поліції
в тому числі і готуватися до входу в Крим після його звільнення, для
очищення півострова від ворожих елементів. Раніше повідомлялося, що в
складі Збройних сил України буде створено окремий батальйон кримських
татар, який буде спостерігати за митниками та прикордонниками, щоб ті
ненарушаемое закон і не пропускали авто за хабарі. Крім того Іслямов
повідомляв, що в батальйон імені Номана Челебіджихана вже увійшли
більше
сотні
людей
на
добровольчих
засадах
(http://112.ua/politika/formirovanie-batalona-krymskih-tatar-na-admingranice-skrymom-nachnetsya-16-yanvarya-islyamov-283519.html).
Слід зазначити, що анонсоване створення батальйону вже почало
втілюватися в життя. Добровольчий батальйон «Крим» імені Номана
Челебіджихана увійде до складу Національної гвардії України, а служити в
ньому зможуть усі бажаючі громадяни України і ті кримські татари, які
залишилися на території окупованого Криму. За словами лідера Меджлісу
Р. Чубарова, концепція батальйону вже розроблена і представлена
Президенту України і міністру внутрішніх справ. У свою чергу координатор
блокади півострова Л. Іслямов зазначає: «Крим» буде виконувати завдання,
які перед ним поставить Генштаб, але основним його завданням стане саме
охорона кордону Криму. «Наша молодь, яку зараз закликають до російської
армії, не повинна служити там! Вона повинна служити Україні. Причому так,
щоб бути корисними Криму», – підкреслив в розмові з «Сегодня» активіст.
Він також додав, що чисельність формування складе 560 осіб, а активісти
вже сьогодні отримують волонтерську допомогу, призначену для батальйону.
Створення батальйону вже підтримало Міністерство оборони Туреччини
(http://www.segodnya.ua/ukraine/krymskie-tatary-sozdayut-dobrovolcheskiybatalon-krym-710692.html).
Поряд зі створенням батальйону «Крим» на Херсонщині вже
організоване громадське формування «Аскер». Як повідомляє віце-президент
Світового конгресу кримських татар і лідер акції по блокаді Криму
Л. Іслямов, члени «Аскер» мають успішний досвід затримання
правопорушників. Він зазначив, що повноваження членів формування
прописані в статуті: «У статуті громадського формування, яке офіційно
зареєстровано в місцевих органах самоврядування, мають для цього певні
посвідчення. Вони 2 місяці проходили підготовку, в тому числі з можливими
затримками злочинців». Громадянське об’єднання «Аскер», сформоване
учасниками акції з цивільної блокади Криму, організовує спільне з поліцією
патрулювання Генічеського, Каланчацького та Чаплинського районів
Херсонської області. Що таке патрулювання планується, підтвердив
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начальник поліції Генічеська А. Лещенко (http://112.ua/obshchestvo/islyamovpatruli-asker-zaregistrirovany-mestnoy-vlastyu-i-proshli-specialnuyu-podgotovku305745.html).
Слід зазначити, що лідери кримськотатарського народу висувають плани
і на більш віддалену і значущу перспективу. Так, на думку експерта
аналітичної групи «Левіафан», політолога В. Гладких, кримськотатарський
народ не відмовиться в перспективі повернути собі державність. «Але якщо
вони будуть боротися за державу, то будуть боротися за свою власну
державу,
а
не
за
українську»,
–
додав
експерт
(http://rian.com.ua/society/20151123/1000846402.html).
Утім, поки що «державницькі» прагнення кримських татар не сягають
далі автономії. На підтвердження цього нагадаємо ідеї, що пролунали в
грудні минулого року на прес-конференції представників громадських та
правозахисних організацій. «У питанні відновлення територіальної цілісності
України ми пропонуємо використовувати механізм правосуб’єктності
корінного народу Криму – кримських татар. Саме відновлення
правосуб’єктності кримсько-татарського народу, який піддається політиці
етноциду, дозволить посилити міжнародний тиск на Російську Федерацію в
частині звільнення тимчасово окупованої території Криму», – сказав
правозахисник, представник кримськотатарської правозахисної організації
«Азатлік» С. Кадиров. У грудні 2015 р. на прес-конференції УНІАН
представники громадських та правозахисних організацій оприлюднили
меморандум про відновлення правосуб’єктності кримськотатарського
народу. «Даний меморандум підписано з метою звільнення нашої
батьківщини від окупантів і відновлення Автономної Республіки Крим як
національно-територіальної,
тобто
Кримськотатарською
Автономної
Республіки Крим в складі єдиної, незалежної, демократичної України», –
йдеться в меморандумі. Крім того, активіст національно-визвольного руху
Е. Кудусов зазначив, що створення прообразу державних органів
Кримськотатарської територіальної автономії на території материкової
України дозволило б включити їх в міжнародний переговорний процес
(http://rian.com.ua/politics/20151202/1001386289.html).
На думку військового експерта, голови організації «Український легіон»
С. Стеценка, повернення окупованого Криму до складу України неможливо
без активної участі кримськотатарського народу.
За його словами, відновлення контролю над територією Криму
недостатньо для здійснення повноцінної діяльності України на півострові.
«Потрібно розуміти, що взяття Україною самої території Криму ще
нічого не означає. Дуже важливо буде відновити там проукраїнська
політичне керівництво, а також мати ті сили, які будуть готові забезпечити
існування і діяльність систем українського державного управління та
місцевого самоврядування. І в цьому питанні Україна може розраховувати
тільки на кримських татар», – зазначив С. Стеценко в ході прес-конференції в
Києві 10 травня (http://www.sobytiya.info/news/16/62572).
Незважаючи на акцентування лідерами кримських татар дотримання
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принципу територіальної цілісності України, окремі оглядачі представляють
їх прагнення сформувати «уряд Автономної Республіки Крим у вигнанні» з
локалізацією в районах Херсонської області, прилеглих до Криму, як
намагання створити в Україні аналог Косова. Такий висновок, зокрема,
просуває проросійський політоглядач Я. Матушевський (Київ). «Згідно
секретних файлів з Адміністрації Президента П. Порошенка, в південній
частині Херсонщини планується нова “Кримсько-татарська автономія”, куди
планується переселити близько 500 тис. кримських татар і до 2 млн турківмесхетинців. Причому, згідно оприлюдненому листуванню, даний регіон
отримує максимально можливі преференції в плані самоврядування», –
стверджує Я. Матушевський в статті «Дезинтеграция Украины: Херсонская
область» від 8 квітня 2016 р.
(https://eadaily.com/ru/news/2016/04/08/
dezintegraciya-ukrainy-hersonskaya-oblast).
Спекулюючи на проблемі «ісламської загрози», він зазначає, що
«фінансові витрати на облаштування даної категорії переселенців на півдні
України взяла на себе Туреччина. Паралельно з переселенням кримських
татар в даний регіон, знову ж таки з подачі Туреччини і, що важливо,
Євросоюзу, планується завести і розмістити біженців з Близького Сходу,
Північної Африки і з Афганістану, а це ще близько 80 тис. осіб з країн з
підвищеною терористичної активністю».
Як бачимо, у вітчизняному інформаційному просторі простежуються дві
тенденції у висвітленні ситуації навколо кримських татар. У контексті
першої кримські татари розглядаються як впливовий суб’єкт відстоювання
інтересів України в російсько-українському протистоянні стосовно Криму. У
руслі другої дії кримських татар з повернення історичної Батьківщини і
відновлення територіальної цілісності України намагаються ув’язати з
«ісламським» та «міграційним» чинниками та терористичними загрозами.
Своєю чергою далеко неоднозначною є ситуація в середині
кримськотатарського співтовариства. Так, на думку вже згадуваного вище
експерта аналітичної групи «Левіафан», політолога В. Гладких,
кримськотатарський рух чекає розкол. «Частина цього руху піде на
співпрацю з окупантом, тобто з російською владою. Тому що їхня мета –
самозбереження. Тобто не поїхати до Сибіру прибирати сніг або загинути під
тортурами, а зберегтися демографічно і культурно», – зазначив експерт
(http://rian.com.ua/society/20151123/1000846402.html).
Наявні факти підтверджують його прогнози. Веж у червні 2014 року
була створена Регіональна громадська організація «К’ирим бірлігі». Її очолив
екс-глава Генічеської райдержадміністрації С. Німетуллаєв. Активісти
заявили, що будуть домагатися дотримання прав кримськотатарського
народу, співпрацюючи з місцевою владою. Співголовою організації став
колишній віце-прем’єр кримського уряду А. Абдуллаєв. На прес-конференції
23 жовтня 2015 року голова організації С. Німетуллаєв висловив впевненість,
що «К’ирим бірлігі»
підтримує більше половини кримських татар
півострова. За його словами, ще у вересні думки кримських татар
розділилися
приблизно
порівну:
50%
підтримували
Меджліс
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кримськотатарського народу, а 50% – «Кирим бірлігі». Але, на думку
С. Німетуллаева, підтримка нової організації зростає: «Я думаю, сьогодні з
кожною годиною люди розуміють, що треба жити, іншого шляху немає, бо
діти ростуть, народжуються, навчаються». При цьому С. Німетуллаев додав,
що кримськотатарським організаціям треба об’єднуватися, щоб будувати
майбутнє і «творити» в російському Криму (http://kafa-info.com.ua).
П’ятого листопада 2014 року у Сімферополі відбувся з’їзд суспільнополітичних сил кримських татар, на якому було створено Громадську раду
кримськотатарського народу. «Громадська рада кримськотатарського народу
наділяється повноваженнями представляти, виражати і захищати на всіх
рівнях інтереси кримськотатарської громадськості до моменту скликання
нового курултаю кримськотатарського народу і вибору його керівних
органів», – наголошується в положенні про Громадську раду.
Представниками Громадської ради стали активісти 22 громадських
організацій кримських татар. Серед них: «Міллі Фірка», «К’ирим бірлігі»,
«Крим-Юрт», «Койдешлер», «Іллер», кримський центр «Ініціатива», Рада
старійшин Алушти, товариство інвалідів, Фонд татарського мистецтва та
етнографії, а також ветерани національного руху, викладачі Кримського
інженерно-педагогічного університету, спортсмени, економісти, юристи та
інші. «Хочемо донести, що кримськотатарський народ в більшості своїй
підтримує Російську Федерацію, в більшості своїй хоче жити, працювати,
вчитися, творити і бути в усіх структурах влади – ми над цим будемо
працювати»,
–
наголосив
голова
Ради
С. Німетуллаєв
(http://podpricelom.com.ua).
«Після возз’єднання Криму з РФ кількість кримських татар, які
залишили півострів, склала не більше 3 тисяч чоловік», – заявив голова
організації «К’ирим бірлігі», голова Громадської ради кримсько-татарського
народу С. Німетуллаєв. Причому за його словами, значну частину кримських
татар, які виїхали з Криму після референдуму 16 березня, становлять
активісти «Хізб ут-Тахрір», ваххабіти, а також працівники органів
прокуратури та міліції. За словами С. Німетуллаєва, основоположні права
кримськотатарського народу в російському Криму в цілому дотримуються. У
той же час однією з основних проблем в даному аспекті, на думку
громадського працівника, є низький рівень представництва кримських татар
в органах влади та громадського контролю в Криму, що не відповідає
реальній чисельності кримськотатарського народу. «Наприклад, в
Громадській палаті республіки з 40 членів лише один кримський татарин,
якого ми практично і не бачимо. Схожа ситуація і в Державній раді Криму»,
– пояснив С. Німетуллаєв (http://www.politnavigator.net).
Дещо інакше змальовано ситуацію навколо кримських татар у Криму в
опублікованій 14 квітня доповіді місії Ради Європи за результатами візиту в
Крим в останній тиждень січня 2016 р. Як ідеться в документі, на півострові
тривають репресії проти українців і кримських татар.
Під час візиту делегація «зустрілася з численними представниками
громадянського суспільства, недержавних організацій, релігійних громад,
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національних меншин, включаючи кримських татар, а також співробітниками
ЗМІ та місцевою владою». Теми, «які піднімалися регулярно» під час цих
зустрічей, відносяться до передбачуваних зловживань правоохоронних
органів, зокрема під час обшуків, відзначається в доповіді.
Обшуки часто спрямовані проти кримських татар і проводяться без
ордерів і з «непропорційним застосуванням сили», підкреслюється в
документі. В якості основи для таких операцій застосовується закон про
екстремістську діяльність, відзначається в доповіді. Також порушувалася
тема «зникнень серед українців і кримських татар».
При цьому випадки переслідування «здаються спрямованими на
окремих опонентів – зокрема, кримських татар або українців – ніж
відображають політику колективних репресій проти кримських татар як
етнічної групи». Однак визнання Меджлісу кримськотатарського народу
екстремістською організацією буде «новим рівнем репресій проти кримських
татар», підкреслили в Раді Європи.
«Найважливіший висновок доповіді за підсумками семиденного візиту
до Криму полягає в необхідності знову відкрити півострів для моніторингу
структурами Ради Європи та іншими міжнародними механізмами, а також у
виробленні надійних рішень, які дозволили б їм ефективно функціонувати в
існуючих умовах», – заявив глава місії, швейцарський дипломат Ж. Штудман
(http://grani.ru/Politics/World/Europe/m.250573.html).
Відомий соціальний антрополог Росії, експерт в питаннях Кавказу і
мусульманського світу РФ, аналітик Free Russia Foundation (США)
Д. Соколов в інтерв'ю «Главкому» розповів, що репресивна політика Росії
стосовно кримських татар у Криму є складовою загальної репресивної
політики РФ по відношенню до всіх мусульман.
«А що вас дивує? Пресинг кримських татар в Криму пов'язаний з тим,
що Крим увійшов до складу РФ. У Росії здійснюється пресинг всіх
мусульман. Крапка. У Татарстані, на північно-західному Сибіру, в Чечні, в
Дагестані, в Москві. Крим «приєднали»: на півострові теж почався пресинг
мусульман. Спочатку кримських татар взагалі демонізували в ЗМІ: говорили
про те, що вони не тільки мусульмани, але й сепаратисти, будуть
терористичні акти влаштовувати. У Росії Хізб ут-Тахрір заборонено.
Наскільки я чув, то ті ж люди, які займалися зачисткою Хізб ут-Тахрір в
Татарстані і Башкортостані, ті ж поїхали в Крим за своєю компетенцією», –
розповів
Д.
Соколов
(http://glavcom.ua/news/348793-rossijskij-ekspertkrymskie-tatary-poluchili-ot-kremlja-ves-paket-%C2%ABantimusulmanskihuslug%C2%BB.html).
«Російська політична система досить закрита. Влада корпоративна. Є
релігійні діячі, які входять в цю корпорацію. Це вважається офіційний іслам.
І проблема офіційного ісламу в тому, що їм не вірить паства. У православ'ї
все просто: люди просто не ходять до церкви і залишаються в секулярному
полі. А в ісламі немає секулярного простору. Якщо ти не належиш
офіційному духовенству та не лояльний до нього, то ти автоматично стаєш
його противником. У всякому разі, тебе таким починають вважати
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представники духовенства. Оскільки офіційне духовенство протягом
останніх років постійно втрачає позиції і авторитет (вони беруть участь у
фінансових схемах, пов'язані з владою, а в ісламі це не вітається), вони
використовують правоохоронні органи для захисту своїх релігійних
інтересів. Це все і викликає відторгнення», – зазначив експерт в питаннях
Кавказу і мусульманського світу РФ.
Д. Соколов пояснив, що офіційне духовенство значно менше грамотно в
ісламі.
«Вони мало де вчилися, закінчували колись бухарське медресе. Це
територія Радянського Союзу. А молодь, яка реісламізувалась під час
відродження ісламу в 90-х і 2000-х роках, вчилася і в Саудівській Аравії,
Єгипті, Сирії, отримала пристойну ісламську освіту, знає арабську, вміє
читати Коран. Старі мусульмани не читають Коран в оригіналі. Ось і виникає
протистояння між офіційним духовенством, яке не має авторитету, і, так би
мовити, “інакодумцями” мусульманами, які щось знають і з ними неможливо
сперечатися. Офіційне духовенство зацікавлене в тому, щоб інші були
куповані, щоб вони не могли впливати на людей. Єдиний інструмент –
адміністративний і силовий. Це приблизне пояснення, чому в Росії є поділ на
правильний і неправильний іслам, і “неправильний” іслам весь час
пресується. А далі все логічно: Крим “увійшов” до складу Росії, мусульмани
Криму отримали повний пакет послуг від російських правоохоронних
органів»,
–
підкреслив
відомий
соціальний
антрополог
Росії
(http://glavcom.ua/news/348793-rossijskij-ekspert-krymskie-tatary-poluchili-otkremlja-ves-paket-%C2%ABantimusulmanskih-uslug%C2%BB.html).
На думку першого заступника міністра інформаційної політики України
Е. Джапарової, те, що сьогодні відбувається з кримськими татарами в Криму,
нагадує трагедію депортації кримських татар у 1944 р., чергова річниця якої
відзначатиметься в Україні 18 травня.
«Я не можу не проводити паралелей із сьогоднішнім днем. Адже те, що
сьогодні відбувається по відношенню до кримських татар, – це те ж злочин»,
– сказала Е. Джапарова і додала, що окупаційна влада Криму обрала для себе
шлях «вичавлювання» кримських татар.
Як зазначила перший заступник міністра, однією з цілей цьогорічної
комунікаційної кампанії «18 травня ми всі – кримські татари», присвяченої
вшануванню жертв депортації, є «консолідувати українців, показати, хто такі
кримські татари, що вони пережили».
«Відновити рефлексію між українським народом, який пережив геноцид,
такий же злочин – Голодомор 1932–1933 років – і депортацією 1944 року», –
зазначила Е. Джапарова.
За її словами, кампанія пройде під гаслом: «Я пережив геноцид» і буде
спрямована на інформування про «злочин, що мав місце в історії».
Як повідомила Е. Джапарова, кампанія складатиметься з декількох
частин. Перша з них – «бордова» під назвою «Я пережив геноцид». В рамках
цієї частини по всій Україні буде встановлено близько 300 білбордів та
сітілайтів із зображенням 10 фотографій свідків подій 1944 року.
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«Це бабусі і дідусі, які живуть в Криму. Це п'ять жіночих і п'ять
чоловічих осіб, різних за своєю зовнішності. Вони представляють різні
регіони Криму: від південного узбережжя до степової частини Криму», –
сказала вона.
Крім того, підготовлено п'ять відеороликів, які 18 травня декілька разів
на день планується транслювати на телеканалах.
У свою чергу член Меджлісу кримськотатарського народу, головний
редактор інтернет-видання QHA Г. Юксель зазначила, що зараз те лихо, яке
прийшло в оселі кримських татар у 1944 році, повторюється знову.
«Паралель депортація-1944 – окупація 2014 – це не просто штучно
створені порівняння чи вигадка. Це та реальність, в якій знаходяться наші
люди, наш народ», – сказала вона і додала, що тиск на кримських татар
продовжується.
За словами Г. Юксель, Меджліс спільно з українським урядом готує
комплекс заходів до Дня пам'яті жертв депортації. Частиною цих заходів є
кампанія «18 травня ми всі – кримські татари». Також на материковій частині
України відбудеться ряд заходів, присвячених трагічній даті. Заходи
плануються в Києві, Львові, Мелітополі, Харкові, в Генічеському районі
Херсонської області. 18 травня о 19.00 в Києві на Майдані Незалежності
відбудеться траурний мітинг та акція «Запали вогник в своєму серці».
Також пам'ять жертв депортації вшановуватимуть цього дня в
кримськотатарській діаспорі, зокрема, в Туреччині (Анкара, Стамбул),
Німеччині, Канаді та США (http://vecherniy.kharkov.ua/news/119398/).
Водночас важливою складовою такої роботи залишається звернення до
співвітчизників, які залишилися в тимчасово окупованому Криму, які не
повинні забути події травня 1944 року, незважаючи на те, що масових
заходів, які б дозволила окупаційна влада, на півострові не буде. Отже,
Меджліс звернеться до кримських татар із закликом вшанувати пам'ять жертв
депортації.
Окреслені аспекти кримськотатарської проблеми свідчать про її
надзвичайну складність та неоднозначність і потребують неупередженого і
глибокого аналізу із подальшим виробленням зваженої ефективної державної
політики.
А. Потіха, наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Тридцятиріччя катастрофи ЧАЕС:
перспективи Чорнобильської зони
Цьогоріч минуло 30 років після аварії на Чорнобильській атомній
електростанції. Президент України П. Порошенко оголосив в Україні 2016 р.
Роком вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС і пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи. У відповідному Указі
Президента звертається увага на необхідність ужити заходи для
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законодавчого врегулювання ряду питань стосовно територій зон відчуження
та обов’язкового відселення, а також дано доручення до середини року
уточнити межі цієї зони й підготувати пропозиції щодо створення
біосферного заповідника.
Напередодні річниці катастрофи П. Порошенко підписав указ про
створення
Чорнобильського
радіаційно-екологічного
біосферного
заповідника. Відповідно до Указу створений біосферний заповідник стане
однією з найбільших природоохоронних зон України загальною площею
близько 227 тис. га. Він розташовуватиметься на території Іванківського та
Поліського районів Київської області в межах зони відчуження й зони
безумовного (обов’язкового) відселення.
На думку Президента України, створення Чорнобильського радіаційноекологічного біосферного заповідника стане першим важливим кроком на
шляху відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення
внаслідок техногенної катастрофи. Як зазначається в Указі, заповідник
створюється з метою збереження в природному стані найбільш типових
природних комплексів Полісся; забезпечення підтримки та підвищення
бар’єрної функції Чорнобильської зони відчуження й зони безумовного
(обов’язкового) відселення; стабілізації гідрологічного режиму та реабілітації
територій, забруднених радіонуклідами; сприяння організації та з метою
проведення міжнародних наукових досліджень.
Напередодні 30-ї річниці аварії на ЧАЕС проблеми чорнобильської зони
обговорювалися у Верховній Раді України. Так, 16 березня 2016 р. було
проведено парламентські слухання на тему: «30 років після Чорнобиля:
уроки та перспективи». Під час слухань заступник Голови Верховної Ради
України О. Сироїд наголосила на важливості обговорюваної проблеми, адже
Чорнобильська катастрофа не має аналогів за масштабами рукотворного
забруднення екологічної сфери, негативного впливу на здоров’я, психіку
людей, їхні соціальні, економічні й побутові умови життя.
Учасники слухань акцентували увагу на очевидній доцільності повного
відновлення відповідних виплат і соціального захисту для учасників
ліквідації та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.
Від уряду в парламентській залі виступила тоді ще в. о. міністра екології
та природних ресурсів України Г. Вронська (попередній уряд). Вона звернула
увагу учасників слухань на головні питання, якими має опікуватися
Міністерство екології та природних ресурсів і Державне агентство України з
управління зоною відчуження, а саме забезпечення бар’єрної функції та
безпечного стану зони відчуження та Чорнобильської АЕС, поводження з
радіоактивними відходами, радіологічного захисту населення та реабілітації
радіоактивно забруднених територій.
За словами представника уряду, протирадіаційний захист населення
включає комплекс заходів, спрямованих на зниження доз опромінення і
створення безпечних умов проживання. Фінансування цих заходів
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету, яким у 2015 р. було
виділено 2 млн 014 тис. грн.
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Разом з тим доповідач звернула увагу на обмежені можливості
бюджетного фінансування заходів у зоні відчуження; на питання здійснення
радіологічного моніторингу стану забруднених територій і їх екологічного
оздоровлення, а також введення в експлуатацію комплексу з поводження з
радіоактивними відходами «Вектор»; на стан реалізації Загальнодержавної
програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта
«Укриття» на екологічно безпечну систему; на питання щодо робіт на
майданчику Чорнобильської АЕС, що проводяться відповідно до
затвердженої законом України Загальнодержавної програми зняття з
експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення об’єкта «Укриття» на
екологічно безпечну систему.
У доповіді представника уряду зазначалося, що уряд веде постійну
роботу щодо обговорення комплексу проблем, пов’язаних із забезпеченням
законних прав на соціальний захист учасників ліквідації і постраждалих від
наслідків Чорнобильської катастрофи, з метою розроблення і внесення
узгоджених,
соціально-виважених
законодавчих
ініціатив
щодо
врегулювання питань пенсійного забезпечення й соціального захисту
зазначеної категорії громадян України.
Учасники парламентських слухань обговорювали перспективи розвитку
зони відчуження та її майбутній статус і розвиток. Зокрема, розглядалися
міжнародно визнані підходи щодо територій, забруднених унаслідок
масштабних радіаційних інцидентів, головними компонентами яких
прийнято вважати визначення компетентного державного органу та розробку
на державному рівні стратегії «відновлювальних» заходів (реабілітації) з
метою подальшого повного чи часткового повернення у використання цих
територій, з урахуванням радіаційних, екологічних, фінансових, соціальноекономічних, демографічних та інших чинників.
Наголошувалося на необхідності забезпечити належне фінансування для
виконання взятих Україною міжнародних зобов’язань щодо сплати внесків
України до Чорнобильського фонду «Укриття» та Рахунку ядерної безпеки
ЄБРР; вжиття заходів для завершення будівництва та введення в
експлуатацію сховищ для захоронення РАВ у складі першої черги комплексу
«Вектор»; вирішення питання поводження з радіоактивними відходами в
Україні за рахунок упровадження системи їх класифікації, яка відповідає
прийнятим міжнародним стандартам безпеки і ґрунтується на довгостроковій
безпеці остаточного захоронення радіоактивних відходів; екологічне
оздоровлення територій, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи,
шляхом їх фінансування за програмою «Радіологічний захист населення та
екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення»;
реформування господарського комплексу зони відчуження, забезпечивши
розвиток її інвестиційного потенціалу; збільшення видатків на фінансове
забезпечення постраждалих; проведення пам’ятних заходів з нагоди 30-х
роковин Чорнобильської катастрофи.
Проте деякі експерти вважають, що увага чорнобильській зоні з боку
влади могла б бути більшою. Недостатньо декларувати створення
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Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Варто
чітко проаналізувати перспективи такого заповідника з урахуванням
небезпеки радіоактивної території, яка потребує виконання спеціальних
захисних заходів і жорсткої охорони. Крім того, у межах частини зони
розташовано захисні гідротехнічні споруди, які в міру потреби слід
удосконалювати і які мають функціонувати відповідно до завдань
радіаційного захисту. Тимчасові могильники радіоактивних відходів є не
лише в 10-кілометровій частині зони, а і в інших її місцях. Варто
враховувати, що роботи з пошуку місць для створення глибинного сховища
радіоактивних відходів у зв’язку з особливостями геологічної будови
території мають проводитися південніше від 10-кілометрової зони.
Побудовані на цій території в майбутньому геологічні сховища
радіоактивних відходів мають стати невід’ємною частиною промислової зони
з прокладанням відповідних комунікацій до ЧАЕС та інших об’єктів. Крім
того, на думку експертів, потрібно врахувати, що забруднені території не
можуть бути використані для сільськогосподарського призначення.
Утім,
про
використання
забруднених
територій
для
сільськогосподарського виробництва на разі не йдеться. Натомість з кількох
підстав видається досить перспективним широке використання цієї території
для створення електроустановок для освоєння сонячної і вітрової енергії.
Система електропередачі, що з’єднує Чорнобильську АЕС з населеними
територіями, розташована поруч. Частину технічно підготовленого складу
працівників, які задіяні на ЧАЕС та інших об’єктах у чорнобильській зоні, за
потреби можна швидко перевчити й задіяти на нових сучасних об’єктах
енергетики. Імовірно, такий напрям використання частини території зони за
відповідного законодавчого забезпечення може мати відчутний економічний
і соціальний ефект. Адже в передових країнах згадані різновиди енергетики
швидко розвиваються. Зокрема, 2015 р. у Німеччині за рахунок сонячної
енергії вироблено стільки електрики, скільки на атомних електростанціях
країни. Україна, яка має сонячних днів у рік більше, ніж Німеччина, на цьому
напрямі істотно відстає. Радіаційні ризики для персоналу за такого
використання
території
будуть
набагато
нижчі,
ніж
при
сільськогосподарському, а економічний ефект значно більший. Сонячновітрові установки для виробництва електроенергії можуть стати важливою
частиною промислової системи зони.
Подібну точку зору підтримує президент «Укрбуду» М. Микитась, який
вважає, що майбутнє Чорнобиля – за розвитком альтернативної енергетики й
експериментальними технологіями. «За останній десяток років корпорація
“Укрбуд” виконала на ЧАЕС 12 проектів, і зараз йде найскладніший із них –
зведення захисного контуру нового укриття, який зробить саркофаг
герметичним. Такі роботи ніхто в світі не робив і, сподіваюся, нікому більше
робити не доведеться», – наголосив М. Микитась.
За його словами, тривала робота в зоні відчуження дала змогу отримати
унікальну інформацію про те, як змінилася ця територія за 30 років і які вона
має перспективи. Тут повинен з’явитися оазис альтернативної енергетики,
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технологічного експерименту, інноваційного розвитку. «Ми повинні
прибрати статус “сірості” із цієї землі і наповнити її життям», – зазначив М.
Микитась.
У свою чергу керівник Державного агентства з управління зоною
відчуження В. Петрук зазначив, що за умови дотримання правил радіаційної
безпеки, ведення господарської діяльності тут можливе. «Всі наші
працівники мають відповідні дозиметри-накопичувачі. Крім того, в зоні
відбувається постійний моніторинг як території, так і контроль дози
опромінення персоналу», – повідомив В. Петрук.
За його словами, доза, отримана робітниками, у 10 разів нижча, ніж це
дозволяється санітарними правилами. На АЕС близько 2,5 тис. працівників.
Якщо порахувати всіх робітників разом з підрядниками, то цифра може дійти
до 10 тис.
Керівник Державного агентства з управління зоною відчуження
повідомив, що завершуються два найбільші інфраструктурні проекти, які
реалізуються за рахунок коштів міжнародної спільноти. Це «Новий
безпечний конфайнмент» (НБК) – так звана «арка» і сховище для
відпрацьованого ядерного палива з Чорнобильської АЕС – СВЯП-2. Арку
будує консорціум французьких компаній Novarka, а СВЯП-2 – американська
компанія Holtec. Терміни завершення цих проектів збігаються – листопад
2017 р.
Як відомо, ще в 1997 р. міжнародне співтовариство на чолі з країнами
«великої сімки» та Європейською комісією створили Чорнобильський фонд
«Укриття» (ЧФУ), управління яким було покладено на Європейський банк
реконструкції і розвитку. Було підготовлено план перетворення
Чорнобильської АЕС на екологічно безпечну систему. Передбачався ряд
заходів на об’єкті «Укриття», необхідних для перетворення місця аварії в
безпечну систему. Планом визначено п’ять основних цілей безпеки,
найдорожчою з яких було будівництво нового безпечного укриття на заміну
побудованого після аварії. З 2,1 млрд євро загальної вартості реалізації плану
1,5 млрд євро припадає на його будівництво. Новий об’єкт укриття, який має
висоту 110 м, довжину в 165 м і ширину в 260 м, після його установлення
повинен ізолювати четвертий блок від зовнішнього середовища, щоб не
допустити поширення забруднених матеріалів з існуючого укриття. Також
новий об’єкт має забезпечити безпечне середовище для роботи з надійними
кранами для майбутнього демонтажу «Укриття» й поводження з відходами.
Будівництво нового укриття почалося ще в 2007 р. і мало бути
завершене до 2012–2013 рр., але через брак фінансування терміни пуску
об’єкта було відтерміновано до 2017 р.
Ще одним важливим напрямом роботи в Чорнобильській зоні
відчуження є реалізація проектів з утилізації радіоактивних відходів. Як
інформують ЗМІ, у 1993 р. Європейським банком реконструкції та розвитку
було створено Рахунок ядерної безпеки, за кошти якого згодом розпочалося
фінансування будівництва заводу з переробки рідких радіоактивних відходів
і сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2). Будівництво
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цих об’єктів також неодноразово відкладалося з різних причин. Зокрема, у
2000 р. французька компанія Framatome почала будівництво СВЯП-2 і
планувала завершити його в 2005 р. Однак влітку 2003 р. через виявлені при
його проектуванні і спорудженні помилки роботи було припинено, а від
послуг підрядника відмовилися. Уже в 2007 р. Державне спеціалізоване
підприємство «Чорнобильська атомна електростанція» і компанія Holtec
International (США) уклали контракт на завершення будівництва СВЯП-2. 25
жовтня 2010 р. проект завершення будівництва було затверджено Асамблеєю
донорів Рахунку ядерної безпеки. Цей об’єкт планувалося завершити в
березні 2015 р., але в 2014 р. затримка в реалізації проекту вже становила 92
тижні.
За інформацією ЗМІ, завершення будівельних робіт по СВЯП-2
прогнозується в кінці поточного року. Після завершення будівництва й
отримання відповідного дозволу Державної інспекції атомного регулювання
можна буде почати повноцінні операції з переробки та упакування
відпрацьованого палива, яке зберігатиметься протягом не менше 100 років.
Сумарна вартість СВЯП-2, за даними ЄБРР, становить 400 млн євро.
Проте грошей не вистачає, і країни Євросоюзу та інші готові надати
додаткові кошти. Зокрема, уряд Німеччини ухвалив рішення про виділення
додаткової фінансової допомоги в розмірі 19 млн євро для подолання
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Про це заявила міністр охорони
навколишнього середовища, будівництва і безпеки реакторів ФРН Б.
Хендрікс. «Ми вже вклали близько 120 млн євро. Крім того, у найближчі
роки ми інвестуємо ще 19 млн євро в проект», – зазначила вона.
Вона нагадала, що головним завданням наразі є накриття пошкодженого
четвертого енергоблоку, що дасть змогу убезпечити об’єкт. «Якщо вийде
накрити енергоблок новим куполом, від ядерного реактора не буде виходити
безпосередньої небезпеки», – наголосила Б. Хендрікс.
Разом з тим чиновник розкритикувала застосування ядерної енергії й
підкреслила, що ядерна енергетика – це «технологія, що приводить в глухий
кут з дорогим кінцем». Як інформують ЗМІ, у березні 2016 р. Б. Хендрікс
відвідала Чорнобильську АЕС, де довідалася про просування робіт зі
зведення нового саркофага.
Варто відзначити, що окрім Німеччини фінансову допомогу Україні у
подоланні наслідків аварії на Чорнобильської АЕС надають 44 держави.
Частково кошти вкладаються у створення нового саркофага, який повинен
буде повністю ізолювати зруйнований четвертий енергоблок.
Значну допомогу Україні надає Європейська комісія. Крім прямих
внесків від держав-членів ЄС до міжнародних чорнобильських фондів під
егідою Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейська комісія
до цих фондів виділила 470 млн євро. Інше фінансове зобов’язання ЄК
спрямоване до Рахунку ядерної безпеки – для завершення проекту з
тимчасового зберігання відпрацьованого ядерного палива, необхідного для
виведення станції з експлуатації. Співпраця Єврокомісії з Україною
стосується ряду інших моментів: починаючи від регуляторних питань до
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управління ядерними відходами, навчання регуляторного й операційного
персоналу. Єврокомісія виділила кошти для відновлювальних робіт на
колишньому урановому об’єкті «Придніпровський хімічний завод». ЄС
також підтримує покращення ядерної безпеки на українських АЕС за рахунок
позики «Енергоатому» операторам (крім позики ЄБРР).
Як інформують ЗМІ, Єврокомісія додатково виділила 20 млн євро на
рахунок ядерної безпеки для реалізації чорнобильських проектів. Про це
йдеться в офіційному повідомленні ЄК. «Сьогодні Європейська комісія
зобов’язалася виділити близько 20 млн євро на рахунок ядерної безпеки в
межах 45 млн євро, які повинні надійти від країн G7», – зазначається в заяві.
Цей фонд підтримує безпечне зняття з експлуатації блоків № 1 і 3
Чорнобильської АЕС. «Європейський Союз був в авангарді міжнародних
зусиль з ліквідації наслідків ядерної катастрофи на Чорнобильській АЕС,
рішення про зняття з експлуатації АЕС і забезпечення екологічної безпеки
станції. Сьогоднішня обіцянка надалі сприятиме тому, що проекти будуть
доведені до успішного завершення», – наголошується в заяві комісара ЄС з
міжнародного співробітництва та розвитку Н. Міміца.
Разом з тим у Європейській комісії очікують, що Верховна Рада України
ухвалить закон про відновлення незалежності Державної інспекції ядерного
регулювання України.
Експерти сподіваються, що Угода про асоціацію сприятиме подальшому
зміцненню відносин між Україною і ЄС в ядерній безпеці. Вона забезпечить
більш структурований діалог з питань ядерної безпеки (Роботу написано з
використанням інформації таких джерел: Порошенко создал
Чернобыльский
заповедник
//
http://lb.ua/news/2016/04/26/333887_poroshenko_sozdal_chernobilskiy.html 2016. – 26.04; 30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи //
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248896791. – 2016. –
16.03; 30 років тому сталася Чорнобильська катастрофа //
.htp://ukranews.com/news/206981.30-let-nazad-proizoshla-Chernobilskayakatastrofa.uk. – 2016. – 26.04; 30 років тому сталася Чорнобильська
катастрофа // http://ukranews.com/news/206981.30-let-nazad-proizoshlaChernobilskaya-katastrofa.uk. – 2016. – 26.04; ЄС виділив 20 млн євро на
чорнобильські
проекти
//
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/04/25/7048382. – 2016. – 25.04;
Німеччина виділить Україні ще 19 млн євро для Чорнобильської АЕС //
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/04/22/7048224. – 2016. – 22.04;
Наслідки Чорнобиля. Україна може розраховувати, що ЄС допомагатиме
й надалі // http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/04/26/7048395. –
2016. – 26.04; Майбутнє Чорнобиля: із сірої зони – в територію розвитку
// https://www.biznews.com.ua/maybutnye-chornobilya-z-siroyi-zoni-v-teritoriyurozvitku. – 2016. – 26.04).
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В об’єктиві – регіон
Н. Тарасенко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Промисловість окупованого Донбасу: стан та перспективи
Достовірної інформації про стан економіки окупованого Донбасу нині
вкрай мало. ЗМІ «ДНР» і «ЛНР» повідомляють переважно про економічні
перемоги, відновлення роботи промислових підприємств, освоєння нових
ринків збуту, зниження споживчих цін тощо. Водночас українська преса
наголошує на плачевному економічному стані самопроголошених
«республік», прогнозуючи подальше руйнування інфраструктури, занепад
підприємств і зубожіння населення через вивезення всього цінного з цих
територій до Росії та швидку втрату російського інтересу до них.
Деякі оцінки говорять про те, що економіка так званих «ДНР» і «ЛНР» нині
перебуває на рівні 20–50 % від свого довоєнного рівня.
Промисловий потенціал «ДНР» визначають потужності ДонецькоМакіївського промислового вузла (металургія, труби, машинобудування,
харчова промисловість) і Торезо-Сніжнянського вузла (видобуток вугілля й
машинобудування). «ЛНР» дістався лише Луганський промисловий вузол, в
основному це транспортне машинобудування, виробництво інструментів,
верстатів, деталей до автомобілів і сільськогосподарської техніки, а також
деяке трубне виробництво.
У металургійній галузі «ДНР» відновили виробництво Донецький і
Єнакіївський металургійні заводи, щоправда, на Донецькому металургійному
заводі працює лише одна доменна піч, а Єнакіївський, схоже, буде змушений
перейти в режим консервації через відсутність запасів сировини. Це
пов’язано з переведенням «Укрзалізницею» з 20 квітня поточного року
диспетчеризації залізничного руху в зоні АТО з Донецька на підконтрольну
Україні територію, що призвело до майже повного припинення залізничного
сполучення з непідконтрольними територіями. Згідно з коментарем щодо
цього міністра інфраструктури В. Омеляна, причиною відходу
диспетчеризації з Донецька є те, що ватажки «ДНР» постійно висували
неправомірні вимоги. На думку міністра, від такого рішення Україна
постраждає, але для терористів це стане повною катастрофою, вони вже на
сьогодні зазнають величезних втрат. Тому, вважає міністр, і знизилася їхня
бойова активність. В. Омелян заявив, що швидкого вирішення цього питання
не буде. Він переконаний, що це має вирішуватися в Мінську на зустрічі
тристоронньої контактної групи.
Однак ця проблема завдає сильного удару і по металургії всієї України.
Як заявила 22 квітня прес-служба компаній Р. Ахметова «Метінвест»,
промислові потужності якої розміщено по обидва боки лінії розмежування,
через рішення «Укрзалізниці» обсяг перевезень на сході країни скоротився
майже на 90 %, через що підприємства відчувають велику нестачу сировини.
Через зупинку залізничної станції Каракуба на меткомбінати не надходить
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вапняк, що загрожує зменшенням виробництва чавуну на ММК ім. Ілліча до
10 тис. т щодоби. Через брак чавуну скоротиться виробництво «Азовсталі».
Підприємство щодоби нестиме збиток у 16 тис. т металопродукції, що
дорівнює 6 млн дол. валютної виручки.
Через відсутність запасів сировини Єнакіївський металургійний завод
змушений переходити в режим консервації. Брак вапняку також призведе до
зниження виробництва окатишів на гірничо-збагачувальних комбінатах
групи «Метінвест» (http://novosti.dn.ua/details/273327).
Водночас розвідка Міністерства оборони України заявляє про демонтаж
і вивіз устаткування Алчевського металургійного комбінату (Луганська
область) російськими військовослужбовцями. Про це йдеться в повідомленні
прес-служби Головного управління розвідки Міноборони.
Згідно з повідомленням, 3 травня військовослужбовці 4-ї окремої
мотострілкової бригади ІІ Армійського корпусу Збройних сил Росії почали
демонтаж і вивіз обладнання з території Алчевського меткомбінату. Це
підприємство – основний актив групи ІСД, яка нині контролюється
російськими інвесторами на чолі з О. Катуніним. Міноритарієм в ІСД
залишається С. Тарута.
Комбінат із серпня 2014 р. по червень 2015 р. не працював через бойові
дії. Він є одним з найсучасніших метзаводів України. З початку століття тут
були з нуля збудовані киснево-конвертерний цех, доменні печі,
когенераційна установка, проведена корінна модернізація товстолистового
прокатного
стану-3000
(http://society.lb.ua/war/2016/05/03/334393_voennie_rf_nachali_demontazh_vivo
z.html).
Раніше повідомлялося, що в Амвросіївському районі Донецької
області розграбовано три підприємства – «Промцемент», комбікормовий і
хлібозавод, при цьому руйнуються будівлі, демонтується і вивозиться цінне
обладнання (http://ukr.segodnya.ua/regions/donetsk/boeviki-grabyat-i-szhigayutzavody-voennye-652312.html).
Машинобудівний сектор у «ДНР» і «ЛНР» представлений
гірничодобувними і шахтними машинами, збут яких орієнтований
насамперед на вугільну й рудовидобувну галузі. З підприємств цього
сектору відносно нормально працює «Донецькгірмаш», який узимку навіть
експортував у Казахстан шахтний вентилятор (http://gazeta-dnr.ru/?p=27820).
Машинобудівний завод «Буран», який виробляв гірничо-шахтне обладнання,
зупинено. Його приміщення використовуються як склади для зберігання
будматеріалів, які надходять з Росії. Лише частково працює завод «Гормаш»
(http://gazeta-dnr.ru/?p=26719).
У «ЛНР» найбільший у Східній Європі виробник залізничного тягового
та рухомого складу «Луганськтепловоз» на початку квітня 2016 р. одержав
замовлення на виробництво 50 найменувань запчастин для російського
«Трансмашхолдингу». До цього виробництво на підприємстві було
замороженим, очевидно через небажання його керівництва виходити з
української юрисдикції.
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За інформацією, поширеною прес-службою підприємства, на сьогодні на
«Луганськтепловозі» готується технічна документація, необхідна для
виконання великого замовлення. Ідеться про виробництво комплектуючих,
необхідних для виробництва тепловозів. Запчастини призначені для
«Новочеркаського електровозобудівного заводу», «Коломенського заводу» і
«Брянського машинобудівного заводу», які входять до складу російської
компанії «Трансмашхолдинг» (http://dialogforum.net/showthread.php?t=2488).
Повністю зупинено виробництво на донецькому заводі «Норд», одному з
найбільших виробників холодильників і побутової техніки у Східній Європі,
Харцизькому трубному заводі. На Стахановському заводі феросплавів
(«ЛНР») 15 березня введена тимчасова адміністрація, створена група з
відновлення виробничої діяльності на підприємстві, проте запуску заводу
перешкоджає
ряд
факторів,
зокрема
необхідність
відновлення
високовольтної лінії і проведення ремонту трансформаторів. Прийнято
рішення виготовити опори силами місцевих підприємств, а що стосується
ремонту трансформаторів, то найближче підприємство, на якому їх
ремонтують, перебуває в «ДНР». На сьогодні ведуться переговори про
вартість
ремонту
і
транспортування
(https://lnr.today/index.php/regiony/stakhanov/10643-stakhanov-posetil-i-oministra-promyshlennosti-dmitrij-bozhich).
Відповідно до інформації, наведеної в експертній доповіді на
конференції «III Євразійський молодіжний інноваційний конвент в м. СанктПетербуг» заступника голови Харківського земляцтва в м. Білгород
О. Лук’янова, у «ДНР» за 2015 р. промислової продукції всіх галузей було
реалізовано на суму 88,1 млрд р., з якої 40 % припадає на металургійну
галузь, потім коксохімічну, видобувну та машинобудівну. Експорт
промислової продукції становив 7,5 млрд р. (http://kharkovchane.
ru/2016/04/16/rossiya-i-donbass-plan-ili-rynok).
Згідно з доповіддю «в. о. міністра промисловості» «ЛНР» Д. Божича, у
«республіці» відновили свою роботу понад 40 % промислових підприємств,
які у 2015 р. реалізували промислової продукції на суму близько 6,8 млрд р.,
експортували – на 2,5 млрд р., імпортували – на 2,3 млрд р., але при цьому
податкових відрахувань було виплачено в бюджет «республіки» лише
190 млн р. У 2015 р. у «ЛНР» працювало 226 промислових підприємств і
39 підприємств готові до запуску в 2016 р. За перші два місяці 2016 р.
промислова галузь «ЛНР» реалізувала продукції практично на ту ж суму, що
за весь 2015 р. – 6,82 млрд р., зокрема 2,9 млрд – видобувна промисловість і
розробка кар’єрів, переробна промисловість – 1,62 млрд, поставка
електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря – 2,1 млрд р.
За словами «в. о. міністра промисловості» «ЛНР» Д. Божича, нині
ведеться робота зі створення бази підприємств із зазначенням роду діяльності
та видів продукції, що випускається. «На даному етапі поки ця база не
розміщена на сайті, – повідомив “в. о. міністра”. – Але ми її ведемо, і в разі,
якщо виникне потреба в якійсь продукції, ми можемо підказати нашим
підприємствам, хто у нас реально працює, хто виробляє і куди можна
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звернутися». За словами Д. Божича, базу працюючих підприємств планується
поширити по всій території «республіки» й періодично оновлювати
(http://lugansk1.info/14432-vse-bolshe-promyshlennyh-predpriyatij-lnrvozobnovlyayut-svoyu-rabotu).
Як у «ЛНР», так і в «ДНР» продукти харчування посідають провідне
місце в імпорті «республік» – понад 50 %, основний імпортер – Російська
Федерація, але також на ринках і в деяких торгових мережах присутні і
продуктові товари українського виробництва. За 2015 р. «ДНР» здійснила
імпорт 3,5 млн т товарів на суму 42,3 млрд р., 58 % якого становили
продовольство
й
сільськогосподарська
сировина
(http://kharkovchane.ru/2016/04/16/rossiya-i-donbass-plan-ili-rynok).
Вугільна промисловість «ДНР» і «ЛНР», за інформацією ЗМІ
«республік», активно розвивається. Зокрема, як повідомило видання «Голос
республики» (http://gazeta-dnr.ru/?p=29326), у ніч з 24 на 25 квітня шахтарі
«ДНР» святкували виробничу перемогу – видобуток 4 млн т вугілля з
початку року. «Вугледобувні підприємства Донецької народної республіки
всіх форм власності за підсумками 24 квітня підняли на-гора 4 022 222 т
вугілля. У тому числі шахтами, підпорядкованими Міністерству вугілля і
енергетики, видано на поверхню 1 925 466 т палива. У порівнянні з тим же
періодом минулого року гірники ДНР за неповні чотири місяці 2016 р.
поліпшили результат вуглевидобутку на 2 182 173 т», – повідомили в
«департаменті вугільної промисловості» «Мінвуглеенерго».
У державному секторі найбільший результат показав трудовий колектив
шахтоуправління «Донбас», на його рахунку 566 500 т вугілля, гірники ДП
«Торезантрацит» видобули 372 889 т палива, ДП «Макіїввугілля» – 344 744 т.
Колектив ДП «Шахтарськантрацит» видобув 315 900 т вугілля, ДП
«Донецька вугільна енергетична компанія» – 167 065 т і РП
«Сніжнеантрацит» – 157 128 т. Гірники ПАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець
Донбасу» підняли на-гора 1 040 242 т вугілля, ПАТ Шахта «Жданівська» –
527 980 т, шахта ім. Засядька – 439 281 т, НВО «Механік» – 58 003 т. Ще 31
250 т вугілля на рахунку шахтарів малих приватних вуглевидобувних
підприємств «республіки», повідомляє видання «Голос республики»
(http://gazeta-dnr.ru/?p=29326).
Повідомляється також про чотири нові лави, введені в роботу на шахтах
«Мінвуглеенерго» протягом березня. На шахті «Іловайська» ДП
«Шахтарськантрацит» 2 березня було запущено лаву № 51 пласта h10 (в). «У
вкрай важких умовах готувався цей очисний вибій. Тому подвійно примітно,
що за неповний місяць своєї роботи колектив “Іловайскої” на чолі з
директором шахти В. Дідуром не тільки вніс свою вагому лепту в
загальнореспубліканську більш ніж 3-мільйонну скарбничку видобутого
чорного золота. 51-а лава стала ще й школою передового досвіду і високої
культури виробництва. Саме для вивчення цього досвіду і використання його
в своїй роботі в березні лаву відвідала велика делегація керівників і фахівців
інших вугледобувних держпідприємств республіки», – пише видання
«Вестник ДНР» (http://gazeta-dnr.ru/?p=27889).
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На шахті «Холодна балка» ДП «Макіїввугілля» 25 березня введена в
експлуатацію чергова лава – IV північна, пласта h10 (в). Її середньодобовий
видобуток – 1 тис. т вугілля, а в цілому по шахті при роботі двома лавами
обсяг видобутку повинен сягти 1600–1700 т вугілля на добу.
Гірники шахти «Північна» 30 березня ввели в дію ІІ західну
бремсбергову лаву західної панелі пласта m3. Планове навантаження нової
лави – близько 1 тис. т на добу. Як зазначив гендиректор ДП «Макіїввугілля»
Т. Сидоренко, з введенням у роботу очисних вибоїв на «Холодній балці» та
«Північній» середньодобовий видобуток у цілому по ДП вийде на рівень
5 тис. т вугілля.
Повідомляється також про запуск 16-ї лави пласта h7 «Кащеєвський» на
шахті «Зоря» підприємства «Сніжнеантрацит». Ця шахта підготувала вже
третій за рахунком очисний вибій (причому перший з них уже встиг
відпрацювати свої запаси). «Тепер, при роботі двома лавами, сумарний
видобуток шахти становитиме 1600–1700 т на добу», – зазначив генеральний
директор РП «Сніжнеантрацит» В. Малов. Він особливо підкреслив
значущість цього підприємства для м. Сніжне. Справа в тому, що всі сусідні
шахти вичерпали свої запаси і «Зоря» залишається єдиною, яка веде
видобуток.
Шахти «Іловайська», «Холодна балка», «Зоря» видобувають енергетичні
марки вугілля, основним споживачем яких є Старобешівська ТЕС. На шахті
«Північна» видобувають коксівну групу вугілля. «Це означає стабільне
надходження грошових коштів від його поставок, забезпечення роботою
наших коксохіміків і металургів», – зазначив «в. о. начальника» «управління
стратегії розвитку промисловості» «адміністрації глави ДНР» Е. Поляков.
Він також підкреслив, що в поточному році необхідно забезпечити приріст
видобутку вугілля не менше 5 млн т. «Якщо в минулому році в республіці
видобуток становив 9 млн т, то в цьому році має бути видобуто не менше
14 млн т вугілля – як шахтами міністерства вугілля і енергетики ДНР, так і
іншими вугледобувними підприємствами всіх форм власності. Тому робота
щодо подальшої підготовки та введення в роботу нових очисних вибоїв
безпосередньо пов’язана з нарощуванням обсягів видобутку», – відзначив
«чиновник» з «ДНР».
Водночас у вугільній галузі існує істотна заборгованість із заробітної
плати. Як заявив «в. о. міністра вугілля і енергетики» «ДНР» Р. Дубовський
на зустрічі з журналістами «республіки», загальна сума заборгованості із
заробітної плати, яка бере свій початок ще від невиплачених Україною
коштів, становить близько 1 млрд 100 млн р. (без урахування боргів
Держпідприємництва
підприємств
«Артемвугілля»
та
«Орджонікідзевугілля», які не ведуть роботи з видобутку вугілля). Про це
повідомляє газета «Знамя победы» (http://gazeta-dnr.ru/?p=28627).
Як повідомив «в. о. міністра», у квітні здійснювалися виплати
працівникам ДП «Макіїввугілля» в розмірі 117 млн 209 тис. р., або 144 % від
місячного фонду оплати праці, ДП «Шахтарськантрацит» – 49 млн 4 тис.
(111,5 %), ДП «Торезантрацит» – 49 млн 953 тис. (100,4 %), РП
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«Сніжнеантрацит»
–
21
млн
494
тис.
(89,7
%),
РП
«Донбасвуглереструктуризація» – 18 млн 995 тис. р. (102,6 %). До кінця
квітня планувалося направити 50 млн на виплату заробітної плати гірникам
ДП «Донецька вугільна енергетична компанія». «Міністерство» планує
погашати заборгованість за рахунок зростання вуглевидобутку й реалізації
готової товарної вугільної продукції.
У «народних республіках» частково працює промисловість будівельних
матеріалів. Цьому сприяє наявність родовищ піску, щебеню, будівельного
каменю, гіпсу, а також цементної сировини. Однак видобувні потужності
нині завантажені приблизно лише на 30 %. У «ДНР» 22 підприємства
займаються видобутком корисних копалин. Основна галузь – цементна
промисловість. Також поступово відновлюється робота промисловості з
виробництва скла, теплоізоляційних матеріалів і залізобетонних конструкцій.
У квітні 2016 р. у Донецьку було запущено асфальтобетонний завод.
Про діяльність «міністерства будівництва і житлово-комунального
господарства» «ДНР» розповів в ефірі «Першого республіканського
телеканалу» і радіостанції «Республіка» «глава відомства» С. Наумець
(http://gazeta-dnr.ru/?p=27392). Він повідомив, що «міністерство» нині
реалізує другу чергу відновлення житла і соціального фонду. Так, у середині
лютого було відновлено 224 соціальні об’єкти і 409 багатоквартирних
житлових будинків. У цілому друга черга охоплює 1189 пошкоджених
багатоповерхівок, 436 об’єктів соцсфери і життєзабезпечення.
«Приступили до “Програми-2000” – відновлення приватних житлових
будинків. На 26 березня підрядникам були видані матеріали на 616 будинків
з цієї програми. Упевнені, що все вийде. Адже вже придбано безцінний
досвід на реалізації “Програми 111 будинків”, які в чотирьох містах ДНР
були побудовані замість зруйнованих. У будівництві брали участь підрядні
організації з Донецька і Макіївки. Було задіяно близько 1300 осіб. Під час
будівництва цих будинків, крім основних видів робіт з фундаменту, зведення
стін і покрівлі, проводилися роботи з чистової обробки, встановлення
сантехнічних приладів, газових котлів, електричних і газових плит», –
поінформував С. Наумець.
«Завдяки “Програмі 111 будинків” у республіці запрацювали виробники
будівельних матеріалів. Зараз в сфері виробництва і торгівлі будівельних
матеріалів працює 130 місцевих підприємств. Щоправда, на території
республіки є дефіцит скла, оскільки скляне виробництво знаходиться на
окупованій Україною території, у Костянтинівці, Артемівську. Коли
республіка буде в межах всієї Донецької області, ми зможемо повністю
забезпечувати себе усіма будівельними матеріалами», – прогнозує «міністр
будівництва і ЖКГ» «ДНР».
Хімічна галузь «ДНР» представлена насамперед підприємством
«Стирол», який до початку бойових дій забезпечував 3 % світового експорту
аміаку та був потужним виробником мінеральних добрив. Роботу «Стиролу»
фактично зупинено. Влада «республіки» веде переговори з керівництвом
заводу про запуск лакофарбового виробництва. Ситуація ускладнюється тим,
26

що головний концерн Group DF, що належить українському олігарху
Д. Фірташу, відмовляється платити податки в «бюджет» «республіки».
У «ДНР» також представлена і фармацевтична галузь, в основному це
виробництво лікарських препаратів та виробів медичного призначення. На
відміну від виробничого гіганта «Стирол», дочірнє підприємство концерну
Group DF «Стиролбіофарм» цілком активно працює під юрисдикцією «ДНР»,
навіть здійснює експортні поставки в сусідню «ЛНР», підприємство
завантажене лише на 30 %. Усього на території «республіки» здійснюють
діяльність
вісім
фармацевтичних
виробничих
підприємств,
11
дистриб’юторів і близько 600 аптек. При цьому виробники «ДНР» займають
лише 3 % внутрішнього ринку, понад 40 % – Росія, близько 4 % – Україна,
53 % – інші держави.
Водночас у «ЛНР» відомо лише про одне виробниче фармацевтичне
підприємство – «Фармація», що перебуває в держвласності. Підприємство
володіє мережею аптек з 270 аптечних пунктів і контролює до 60 % ринку
роздрібних продажів фармацевтичної продукції в ЛНР. Цікавим є той факт,
що в «ЛНР» встановлено граничну роздрібну надбавку до вартості
постачальника 25 %, а в «ДНР» – 30–40 %.
У легкій промисловості «ДНР» працює 33 виробника із 62 підприємств,
що працювали раніше, коли територія перебувала під контролем України.
Виробляють текстильну, швейну, взуттєву, хутряну і шкіряну продукцію.
Потужності завантажені на близько 50 %. Зокрема, не зупинило виробництво
ПрАТ «Золоте руно – Донецьк», колишня камвольно-прядильна фабрика.
Водночас бавовняний комбінат, завдяки якому виник найбільший у Донецьку
мікрорайон «Текстильник», припинив свою діяльність уже давно. Для
відновлення його роботи необхідно налагодити поставки в Донецьк
бавовняної сировини. Нині власники підприємства ведуть переговори з
Російською Федерацією з приводу сприяння в цьому питанні (http://gazetadnr.ru/?p=26719).
На лютий 2016 р. у «ДНР» працювало 113 підприємств харчової
промисловості, а в першому півріччі 2016 р. планують запуск ще 10. У
«ЛНР» на 1 березня 2016 р. – 85 підприємств.
За словами «глави» «адміністрації» Ленінського району Донецька
О. Бєляєва, майже на повну потужність працює лише один з хлібозаводів
холдингу «Донбасхліб». Інші підприємства харчопрому діють з перемінним
успіхом. Це стосується «Геркулеса», «Вінтера», молокозаводу № 2,
кондитерських фабрик «Конті» та АВК, нині перейменованих відповідно в
«Тор» і «Лаконд». У них проблеми то із сировиною, то зі збутом. Наприклад,
до війни «Конті» виробляло на добу 550 т солодкої продукції, а нині – лише
300–350 т на місяць! Молокозавод № 2 завантажений на 16–20 %
(http://gazeta-dnr.ru/?p=27820).
Серйозні зміни на продуктовому ринку «ДНР» повязані зі зміною
власника активів колишньої компанії «Урожай», які викупила московська
група компаній «Атлант». Ідеться про вісім хлібозаводів, Донецьку
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макаронну фабрику, Донецький майонезний завод, а також комбінат
хлібопродуктів.
За словами керівника ДК «Атлант» О. Скворцова, чисельність персоналу
донбаських підприємств «Атланта» становить близько 1,5 тис. осіб. «Ми
постійно піднімаємо заробітну плату нашим співробітникам. З березня,
наприклад, ми запустили програму підвищення зарплати на наших
хлібозаводах на 25 %. Зростання буде здійснено в три етапи. Починаючи з
березня
поточного
року,
оклад
співробітників
підприємств
підвищуватиметься на 8,3 % у місяць», – запевняє О. Скворцов (http://gazetadnr.ru/?p=27814).
У планах компанії модернізація й заміна виробничого обладнання
хлібозаводів. На сьогодні завантаження хлібозаводів становить у середньому
60 %, але компанія обіцяє завантажити їх до 100 %. В асортименті продукції
є і соціальний хліб, ціна якого від 8,7 до 9,19 р. за буханку.
Потужності по майонезу та макаронних виробах завантажені поки на 15
%. «Після насичення внутрішнього ринку, обсяг якого, відверто кажучи,
маленький порівняно з нашими можливостями, будуть поставки на експорт.
Уже є попередні замовлення з Росії, і, два тижні тому було відвантаження
першої партії майонезу в Крим. Основний ринок у короткостроковій стратегії
– південна частина Росії, аж до Воронежа. Ті обсяги реалізації, які будуть
там, допоможуть розвиватися тут, дадуть республіці нові робочі місця.
Ведемо переговори і з центральною частиною Росії – з Москвою, але поки це
стратегічне завдання», – повідомив О. Скворцов.
Відповідно
до
офіційного
звіту
«донецького
міністерства
агропромислової політики та продовольства», у сфері сільського
господарства працює 576 підприємств. У цілому «республіка» сама
забезпечує себе хлібом і борошняними продуктами. При цьому
відзначається, що близько 21 % ріллі досі залишаються замінованими.
Незважаючи на це, «ДНР» і «ЛНР» проводять весняну посівну кампанію.
Протягом березня місяця «глави» «адміністрацій» міст «ДНР» на
засіданнях робочої групи «міністерства економічного розвитку»
представляли місцеві програми відновлення та розвитку економіки й
соціальної сфери на 2016 р., повідомляє інформаційно-політичне видання
«Донецька
республіка»
(http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1194:do
netskayaresp240216&amp;catid=17:stati&amp;Itemid=172). В основі доповідей
«очільників» міст була інформація про роботу містоутворюючих
підприємств, відновлення й розвиток інфраструктури, загальні проблеми
адміністративно-територіальних одиниць, а також основні показники
соціально-економічного розвитку на 2016 р. За словами «в. о. міністра
економічного розвитку» «ДНР» В. Романюк, надалі на основі цих програм
буде складено списки містоутворюючих підприємств і визначені проблеми,
які існують у кожному з міст «республіки», у зв’язку з чим будуть розглянуті
питання їх фінансування.
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Як зазначив заступник «глави» «адміністрації» Донецька Н. Волков,
«одним з основних завдань програми столиці ДНР на 2016 р. є відновлення
зруйнованих під час військових дій житлового фонду та соціальних
об’єктів». Він повідомив, що «протягом другого етапу урядової програми
відновлення об’єктів житлової та соціальної сфери в Донецьку відновлять
706 приватних і 591 багатоквартирний житловий будинок».
Н. Волков підкреслив, що в 2016 р. триватиме робота в напрямі
створення нових робочих місць. «Особливістю програми стане питання про
збільшення кількості робочих місць на території нашого міста. За 2015 р. нам
вдалося збільшити кількість працюючих людей у сфері економіки на 30 тис.
У 2016 р. плануємо збільшити цей показник більше ніж на 10 %», – сказав
він.
Як повідомив заступник «голови» «адміністрації» Донецька,
промисловий
комплекс
міста
представлено
256
промисловими
підприємствами. З них виробничу діяльність здійснюють 165 підприємств із
завантаженням потужностей від 5 до 40 %.
«На адресу Донецької адміністрації надійшла пропозиція від фонду
“Достояние Росии” про сприяння в організації співпраці в економічній сфері
між РФ і підприємствами Донецька», – розповів він. Це допоможе розв’язати
ряд існуючих проблем, серед яких складнощі з постачанням сировини і
відвантаженням готової продукції. Розв’язання цих проблем дасть змогу
збільшити завантаження потужностей підприємств міста, що, у свою чергу,
призведе до збільшення кількості робочих місць.
«В. о. глави» «адміністрації» Дебальцеве О. Рейнгольд зазначив, що в
програмі на 2016 р. зроблено акцент на відновлення зруйнованого житла,
використання промислового потенціалу міста, запуск підприємств і пошук
ринку збуту. Крім того, планується створення комунального підприємства
рибного господарства.
«Дебальцеве – місто особливе, ми є прифронтовою зоною. Особливістю
програми стане відновлення житла, оскільки місто зруйноване практично на
80 %. Також актуальними залишаються газифікація міста, підняття
промислового потенціалу, запуск підприємств і пошук ринків збуту. Крім
того, акцентуємо увагу на створенні комунального підприємства рибного
господарства. До нас приєднані с. Комуни і Новогригорівка, нам дісталися
землі і водойми, у яких потрібно розвивати своє рибне виробництво», –
сказав О. Рейнгольд.
У планах на 2016 р. будівництво 47 приватних житлових будинків,
відновлення 92 об’єктів соцсфери, відновлювальні роботи 44
багатоквартирних житлових будинків і чотирьох пунктів теплопостачання.
Відновлення і запуск усіх 19 підрозділів Дебальцевського залізничного вузла
дасть тисячі робочих місць для жителів міста, повідомив «в. о. глави»
«адміністрації» Дебальцевого.
«В. о. глави» «адміністрації» Докучаєвська О. Качанов розповів про
майбутній запуск флюсо-доломітного комбінату. «У 2016 р. планується
запуск містоутворюючого підприємства – Докучаєвського флюсо29

доломітного комбінату. За словами глави республіки, питання буде вирішене
протягом півроку. Щоб комбінат запрацював, необхідно відвантажувати хоча
б 400 тис. т продукції. На території республіки ми зможемо реалізувати не
більше 30–40 тис. т, тому нам необхідні ринки збуту (раніше основним
замовником був металургійний комбінат у Маріуполі). Це питання
порушувалося під час мого робочого візиту в Москву», – повідомив
О. Качанов. Також він зазначив, що ведуться переговори з інвесторами про
запуск більш дрібних підприємств.
У м. Харцизьк, в адміністративне підпорядкування якого входять
Іловайськ, Зугрес, а також два селища міського типу, враховуючи значне їх
руйнування під час бойових дій, основним напрямом програми соціальноекономічного розвитку на 2016 р. визначили відновлення й подальший
розвиток цих населених пунктів, повідомив «в. о. глави» «адміністрації»
Харцизька О. Левченко.
На території Харцизька перебувають кілька великих містоутворюючих
підприємств. Це – Харцизький трубний завод, «Стальканат-Силур», «ДонбасЛіберті», Зуєвський енергомеханічний завод, Зуївська ТЕС, Іловайська
залізниця, завод «Армлит». У планах «адміністрації» міста – 100-відсоткове
завантаження потужностей цих підприємств. Крім того, «в. о. глави»
«адміністрації» Харцизька розповів про «успішну роботу агропромислового
комплексу» і підкреслив, що «жителі міста будуть повністю забезпечені
місцевими овочами, для чого буде достатньо посівних площ».
Пріоритетним завданням програми відновлення та розвитку Тореза є
розвиток вугільної промисловості, розповів «глава» «адміністрації» Тореза
О. Сєріков. «У минулому році були відновлені три шахти і запущені нові
лави. Після повної зупинки запрацювала шахта “Яблоневська”. На шахті
“Прогрес” видобувають 2 тис. т вугілля на добу, що трохи менше довоєнного
рівня, – повідомив О. Сєріков. – Основна проблема – це стан дорожнього
покриття в місті. У нинішньому році планується виділити 6 млн р. на
відновлення 12 тис. кв. м дороги».
О. Сєріков зазначив, що всі підприємства, які було зупинено під час
бойових дій, запущено в роботу. У місті також працюють басейн, кінотеатр,
будинок побуту, дитячі майданчики. На сьогодні проводиться заміна труб,
що дасть змогу збільшити подачу води населенню.
«Глава» «адміністрації» Шахтарська О. Швидкий підбив підсумки
реалізації програми відновлення за минулий рік і озвучив основні цілі на
поточний. «За підсумками 2015 р. ми виконали програму на 186 %. У
минулому році проводилося відновлення, розмінування полів, запуск нових
лав. На сьогодні запущено дві лави, на яких перевиконано план з видобутку
вугілля на 106 %. Основне питання – збут вугільної продукції, але ми його
вирішуємо на сьогодні», – повідомив він.
Протягом 2016 р. триватиме відновлення житла й соціальних об’єктів
Шахтарська. «У Шахтарську постраждало і було знищено 1 тис. 480 будівель
приватного житлового сектору. На сьогодні 58 % руйнувань відновлено. Для
багатодітних сімей, сімей загиблих ополченців і пенсіонерів здано в
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експлуатацію 11 будинків, у плані – ще 62 будинки. Спортивні та дитячі
установи відновлено повністю», – запевняє О. Швидкий.
Головним завданням на 2016 р. «адміністрація» міста ставить зростання
добробуту населення за рахунок відновлення й розвитку економіки. Зокрема,
за рахунок вугільної промисловості. «Забезпечення стабільної роботи шести
східних і двох західних лав на містоутворюючому підприємстві шахти
“Шахтарська-глибока” дасть змогу збільшити обсяги видобутого вугілля на
186,3 тис. т. З урахуванням інших приватних вугільних підприємств і артілей
це дасть змогу зберегти робочі місця і збільшити заробітну плату на 7%», –
повідомляє «глава» «адміністрації».
Крім того, протягом 2016 р. планують введення в експлуатацію
швейного підприємства «Шахтарочка», яке спеціалізуватиметься на пошитті
верхнього одягу й костюмів. Цехи фабрики оснащено сучасним дорогим
обладнанням провідних фірм світу на суму близько 1 млн дол. «Це
підприємство свого часу побудували за державні кошти, але в експлуатацію
не ввели, оскільки величезна сума неосвоєних коштів, виділених на фабрику,
просто зникла. На сьогодні підприємство на 90 % готове до запуску», –
запевнив «глава» «адміністрації» Шахтарська.
За його словами, в агропромисловому комплексі, на ДП «Шахтарська
птахофабрика», заплановано ріст поголів’я птиці на 200 тис. голів, зниження
собівартості продукції на 2,4 % і створення 21 робочого місця. Крім того,
планується ремонт доріг, водопровідно-каналізаційного господарства й
поточний ремонт житлового фонду.
У січні 2016 р. у «ДНР» було прийнято бюджет на І квартал, до цього
бюджетне планування здійснювалося на один місяць. Щоправда, дохідні та
видаткові статті бюджету засекретили, оголосивши, що в новому
фінансовому документі буде збільшено розмір соціальних виплат і додані
нові види соціальних допомог.
Згідно із заявою «міністра фінансів» «ДНР» К. Матюшенко, основна
сума витрат передбачена на виплату заробітних плат працівникам бюджетної
сфери, соціальні виплати населенню й утримання бюджетних установ.
Бюджет «ЛНР» побудовано за тим самим принципом.
Крім того, на початку квітня на потреби «ДНР» і «ЛНР» Росія виділила з
бюджету 800 млн р. Про це йдеться на сайті ГУ розвідки Міністерства
оборони України (http://glavred.info/ekonomika/razvedchiki-uznali-skolkobyudzhetnyh-deneg-rossiya-vydelila-boevikam-v-aprele-364075.html).
У відомстві уточнили, що значна частина суми – 775 млн – призначена
для утримання частини «адмінапарату і силових структур», де «службу» за
контрактами проходять переважно місцеві жителі. «25 млн р. виділено для
домінування російської пропаганди: на придбання телекомунікаційного
обладнання для Донецького обласного радіотелевізійного передавального
центру, станцій-ретрансляторів Тореза і Горлівки», – зазначили розвідники.
Водночас ГУ розвідки МО України зазначає, що «міністр фінансів»
«ДНР» К. Матющенко і «міністр бюджету» «ЛНР» Є. Мануйлов придумали
схему фінансових махінацій з частиною виділених Росією бюджетних
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грошей. У відомстві уточнили, що для списання вкрадених коштів активно
використовуються проекти «відновлення інфраструктури населених пунктів,
які перебувають біля зони бойових дій, їх відновлення йде із застосуванням
“револьверного” принципу (один об’єкт може відновлюватися кілька разів) і
навмисних обстрілів уже “відремонтованих” будинків».
Крім того, 25 % виділених з бюджету РФ коштів повертається в Москву
чиновникам у вигляді «подяки» за допомогу в їх отриманні та списанні, 15–
20 % розкрадається на місцях, а близько 10 % – призначені співробітникам
ФСБ як плата «за дах».
У січні «народною радою» «ДНР» було прийнято закон «Про податкову
систему», який замінив діюче раніше «тимчасове положення про податкову
систему ДНР» (http://gazeta-dnr.ru/?p=27882). За законом, у «ДНР» відсутній
ПДВ, замість якого введено податок з обороту, прибутковий податок
становить 13 %, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування становить 28–31 %.
«Що стосується податку з обороту, то він дійсно простіший і прозорий,
ніж ПДВ, – зазначила “голова” “комітету народної ради з питань бюджету,
фінансів та економічної політики” М. Жейнова.– До того ж положення цього
податку зараз спрямовані на підтримку підприємств житлово-комунальної
сфери. Адже, відповідно до прийнятого закону, житлово-комунальні
підприємства державної або муніципальної форми власності, підприємства
міського авто-, електротранспорту, підприємства, що спеціалізуються на
зимовому утриманні доріг, благоустрої та зовнішньому освітленні, не є
платниками податку з обороту. Також цей податок не сплачують
підприємства, у яких частка державної власності становить 75 і більше
відсотків».
За словами М. Жейнової, податкова система «ДНР» дає змогу ефективно
регулювати ціноутворення у сфері паливно-мастильних матеріалів. Так, при
торговельній націнці, що перевищує 20 %, ставка податку становитиме 100 %
на суму такого перевищення.
«Якщо торкнутися далі питання нафтопродуктів, то ми побачимо, що
ставки податку в нашій республіці приблизно рівні або нижче українських.
Наприклад, ставка акцизного податку на бензин на Україні становить 171,5
євро за 1 тис. л, а у нас – 150 дол. за 1 тис. кг. З огляду на те, що 150 дол. за
сьогоднішнім курсом приблизно рівні 134 євро, а 1 тис. кг бензину – це 1350
л, то можна легко вирахувати, що на однаковий обсяг палива ставка
акцизного податку в Україні буде на 70 % вищою, ніж у ДНР. Аналогічні
розрахунки можна привести і щодо дизельного палива, зрідженого газу.
Нижчі, ніж в Україні, у нас і ставки по екологічному податку.
Наприклад, за 1 т викидів оксиду азоту на Україні доведеться заплатити
1968,65 грн (4922 р. за курсом 2,5 р. за 1 грн), а у нас – 3108 Порівняння
ставок на викиди інших забруднюючих речовин, таких як аміак, сірчистий
ангідрид, ацетон, показує, що в ДНР вони нижчі в середньому на 36 %», –
роз’яснила «голова» «комітету».
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Ще один важливий момент, на її думку, що в «республіці» прийнято
рішення не проводити індексації нормативного грошового оцінювання
земель до 1 січня 2017 р. В Україні ж відповідний коефіцієнт індексації
перераховується щорічно залежно від рівня інфляції, а з огляду на нинішній
рівень зростання там споживчих цін, це означає й істотне подорожчання
землі, констатує М. Жейнова.
Незаперечною перевагою, що полегшує ведення в «ДНР»
підприємницької діяльності в певних сферах, є, за словами «голови»
«комітету» і відсутність у «ДНР» ряду податків і зборів, які є в Україні. Це,
наприклад, податок на майно, туристичний збір, збір за парковку. Слід також
виділити і відмінності у сфері митних зборів. Ставки ввізного мита й митний
тариф «ДНР» у цілому нижчий аналогічних ставок в українському митному
тарифі, особливо на продукти харчування.
Законом «Про податкову систему Донецької народної республіки»
передбачено спеціальні режими оподаткування фізичних осіб-підприємців,
такі, наприклад, як плата за патент і спрощений податок (http://gazetadnr.ru/?p=25793).
Патентну систему оподаткування можуть вибрати тільки фізичні особи
підприємці, у яких валовий дохід не перевищує 1 млн р. і які не займаються
зовнішньоекономічною діяльністю. Найбільшу питому вагу в патентній
системі мають підприємці, які здійснюють діяльність у сфері таксі, а також
ті, хто займаються торгівлею на ринку. Ставка патенту для цієї категорії
встановлюється в розмірі 510 р. на кожний автомобіль або одне торгове
місце, яке становить не більше 15 кв. м, що підтверджується довідкою з місця
торгівлі на ринку.
До платників спрощеного податку першої групи належать всі
підприємці, крім тих, які здійснюють діяльність пасажирських і вантажних
перевезень з чисельністю найманих працівників до 10 осіб і оборотом до 1,5
млн р. Ставка податку становить 2,5 % з обороту, передбачена щомісячна
звітність.
До платників спрощеного податку другої групи належать підприємці та
юридичні особи, у яких оборот становить 60 млн р. Ставка податку становить
6 % з обороту, передбачено також щомісячне звітування.
Законом також встановлено обмеження в застосуванні спрощеного
податку, основними з них є торгівля паливно-мастильними матеріалами,
алкогольною, тютюновою продукцією, а також обмін валют тощо.
Законом також впорядковано правила формування валових доходів і
валових витрат. У витратах тепер враховується амортизація, якій підлягають
вартість придбання основних засобів для використання в господарській
діяльності, і витрати на самостійне виготовлення основних засобів для
використання в господарській діяльності.
Суб’єкти господарювання, які є платниками сільськогосподарського
податку, сплачують податок на прибуток у тому ж порядку і на тих же
умовах, як і раніше. Іншими словами, сума податку, розрахована
сільськогосподарським підприємством, підлягає сплаті в бюджет
33

«республіки» в розмірі 50 % від ставки податку, а 50 % від ставки
залишається в розпорядженні цього сільськогосподарського підприємства
для виробничих цілей. Зазначені суми податку акумулюються
сільськогосподарськими підприємствами на спеціальних рахунках.
Нововведенням є такі податки, як екологічний податок, податок з
обороту, збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства та
транспортний податок.
Платниками сільськогосподарського податку визнаються юридичні та
фізичні особи-підприємці, які є сільськогосподарськими товаровиробниками
і мають площу земельної ділянки більше 1 га, на якому ведуть
сільськогосподарську діяльність. Ставки податку становлять:
– вирощування продукції рослинництва та садівництва – 1,5 % від
валового доходу;
– переробка продукції рослинництва та садівництва – 3 % від валового
доходу;
– тваринництво (вирощування і продаж без перероблення) – 1 % від
валового доходу;
– переробка продукції тваринництва – 2 % від валового доходу.
Закон «Про податкову систему» № 99-IНС передбачає відповідальність
за встановлені податкові правопорушення. Встановлено два види податкових
санкцій: штрафні (фінансові) санкції та конфіскація підакцизної продукції,
що перебуває в незаконному обігу.
За неподання або несвоєчасне подання платниками податків податкових
декларацій передбачено штраф у розмірі 500 російських рублів. Ті ж дії,
вчинені повторно, призводять до накладення штрафних санкцій у розмірі
2600 російських рублів.
Провадження господарської діяльності без державної реєстрації на
території «ДНР» призводять до накладення штрафу в розмірі 10 тис.
російських рублів. Повторне правопорушення – 20 тис. російських рублів.
Якщо суб’єкти господарювання не оформлять трудові відносини з
найманими працівниками, це призведе до застосування штрафу в розмірі 10
тис. російських рублів.
Продаж суб’єктами господарювання громадського харчування і
спеціалізованими відділами, які не мають статусу суб’єктів господарювання
громадського харчування, суб’єктів господарювання з універсальним
асортиментом товарів, алкогольної продукції на розлив для споживання на
місці призводить до накладення фінансових санкцій у вигляді штрафів на
суб’єкти господарювання в розмірі 20 тис. російських рублів.
У разі невидачі чека або розрахункової квитанції, при встановленні
факту невідповідності наявних у місці проведення розрахунків передбачено
штраф у п’ятикратному розмірі вартості проданих з порушеннями товарів
(послуг), але не менше 4 тис. російських рублів.
Українським експертам украй важко окреслити реальний стан
промисловості «республік» через відсутність вихідних даних і нелогічний
розвиток подій на їхніх територіях. «Ми постійно чуємо про те, що
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підприємства пиляються на метал або вивозяться в Росію, шахти затоплено.
Якщо вважати такий стан справ точкою відліку, то в найближчому
майбутньому Донбас буде не промисловим, а дай бог, хоча б аграрним
регіоном зі спеціалізацією на соняшнику. Це з оптимальних сценаріїв.
Найбільш вірогідним я вважаю перетворення регіону в контрабандний
анклав, на зразок Придністров’я, – вважає підприємець-переселенець з
Донецька А. Гордієнко. – Якщо Донецьк контролюватиметься владою
“ДНР”, то на розвиток розраховувати не доведеться. Промисловий регіон
постійно потребує реструктуризації та модернізації потужностей, тому
завжди потрібні інвестиції. Інвестори, ясна річ, сюди, на Донбас, не
поспішатимуть, навіть російські, не кажучи вже про закордонних. Доля
промислових гігантів типу Донецького металургійного заводу мені здається
сумною»
(http://ukr.segodnya.ua/regions/donetsk/eksperty-o-budushchemokkupirovannogo-donbassa-esli-ostanetsya-dnr-budet-kak-v-serra-leone-tolko-bezalmazov-709363.html).
Донецькі вчені говорять про те, що розвиток Донбасу можливий лише з
урахуванням цілісності економіки регіону, а такі квазіутворення, як
самопроголошені «ДНР» і «ЛНР», не в змозі розвинути власну економіку, та
й від Росії допомоги чекати не доводиться.
«Розвиток Донбасу можливий лише за умови виходу з військовополітичної кризи. Дуже важливо враховувати і території! Економіка, яка
функціонувала з XIX ст. як цілісна, при поділі повноцінно працювати не
зможе. Експортний характер економіки Донбасу зорієнтований на зовнішній
ринок. А коли ми маємо протистояння, маємо і неповноцінність
функціонування, – розповів доктор економічних наук Ю. Макогон. –
Розвитку донбаських територій заважає блокада. Наприклад, важка індустрія,
вугільна промисловість, металургія не можуть обійтися без залізниці...»
Також, за словами Ю. Макогона, неможливим буде існування територій
без відновлення банківської системи. «Це все не тільки завдає шкоди
економіці, а й перешкоджає інвестиціям. А без інвестицій відновити
економіку навіть до колишнього рівня неможливо» – стверджує Ю. Макогон.
Перспектив для «республік» донецький економіст не бачить. «При
“ДНР” не буде розвитку ніякого. Росія на себе не візьме повноцінно всю
економіку окупованих територій. Просто буде загасання. І все, – прогнозує
експерт. – Малий бізнес може якось пристосуватися, але вугільна
промисловість і металургія не розвиватимуться. Шахта, що дає вугілля, на тій
території, а теплова станція – на цій. На території, розділеній лінією
протистояння, створення нормальної економіки неможливо. Що стосується
міжнародних інвестицій, про це в “ДНР” можна забути. Хто буде вкладатися
в державу, у якій немає законів?»
Ні для кого не секрет, що в місцевого олігарха Р. Ахметова по всьому
Донбасу був вибудуваний свій ланцюжок виробництва. Шахти забезпечували
вугіллям меткомбінати, енергією забезпечувалися різні заводи, фабрики
отримували необхідну сировину. Була налагоджена логістика, усі
підприємства знали, що їхню продукцію куплять, оскільки кожне з них було
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складовою єдиного цілого. Тепер же цю «імперію» війна розрубала навпіл. Із
заводів Донбасу продукцію тепер не можна відвезти в український
Маріуполь, щоб відвантажити її на кораблі і відправити в Чорне море. Уся
промисловість Донбасу – це ланцюжок, складові якого не можуть працювати
автономно.
Інший приклад – Луганський тепловозобудівний завод. Незважаючи на
вкрай старе обладнання, він здатний виконувати серйозні замовлення, які ще
рік тому навіть надходили з Росії. Зокрема, у грудні 2015 р. на сайті
«Луганський інформаційний центр» з’явилися повідомлення «глави уряду»
про те, що Луганський тепловозний завод уже отримав замовлення на
розбирання і ремонт у 2016 р. 500 тепловозів. Тільки 2016 р. уже давно
настав, а цих замовлень ніхто й не починав виконувати. Причина –
відсутність сировини через блокаду «ЛНР» з боку України.
Ю. Макогон наводить показові цифри: Росія й інші країни СНД зможуть
купувати максимум 40 % продукції, виробленої на територіях,
підконтрольних «ДНР». Утім, проблеми зі збутом продукції є і у
підконтрольних Києву підприємств. «Більше з непідконтрольних територій
ніхто не візьме. В Україні сьогодні металургійні підприємства, вугільна
промисловість, коксохімія завантажені на 50 %, в окремих випадках,
максимум до 70 %. Машинобудування впало вдвічі», – констатує
Ю. Макогон. І резюмує, що якщо в 2016 р. усі проблеми Донбасу вирішаться,
то в регіону і країни в цілому є всі підстави в 2017–2018 р. почати зростання
економіки.
«При поверненні контролю України у відновлення Донбасу будуть
вкладатися ті корпорації, активи яких перебувають на цій території. У
держави грошей немає, дай бог, щоб хоч якось спробували відновити
елементи інфраструктури, хоча б той же аеропорт», – говорить Ю. Макогон.
«Я зі страхом дивлюся на те, як радіють деякі російській допомозі, і
постійно думаю: а що Росія вимагатиме натомість? Ніколи не було так, щоб
просто роздавали гроші людям. Чим розплачуватися будемо: землею,
підприємствами, людьми? Борги треба віддавати, – говорить донеччанин І.
Маковкін. – Я бачу взаємозв’язок між вивезеними в Росію підприємствами і
завезенням сюди грошей. Якщо все залишиться як і раніше, то років через
два-три, коли з Донецька вже нічого буде взяти, всі ці “деенери” і
шанувальники “матінки Росії” випаруються, бо не буде грошових
надходжень. Донеччани залишаться дуже надовго біля розбитого корита. А
значить, почнеться розгул криміналу, дефіцит товарів першої необхідності та
інші “принади” життя на непідконтрольних територіях. Тоді вже
беззаперечно Україна повинна буде ввести сюди війська і повернути міста
під свою юрисдикцію».
Цікаво, що практично ніхто з опитаних донеччан не бачить Донецьк у
складі так званої «ДНР» через кілька років. Люди переконані, що Україна
поверне контроль над усім Донбасом. Це лише питання часу.
Політолог О. Палій прогнозує, що в разі повернення на Донбас України,
«верхівка “ДНР” і військові злочинці втікають. Починається просте звичайне
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життя, відновлюють роботу підприємства, які ще не були вивезені в Росію.
Можливі не тільки приватні інвестиції, а й пряма допомога Заходу, –
прогнозує політолог О. Палій. – Наприклад, Німеччина сказала, що збере
1 млрд євро тільки на відновлення критичної інфраструктури: котельні,
садки, школи, лікарні – те, без чого неможливе нормальне життя. Ця сума –
досить вагома “копійка” до річного бюджету України, який становить
500 млрд грн».
Якщо залишиться так звана «ДНР», то, за словами політолога, ніякого
бізнесу не буде, уся інфраструктура руйнуватиметься, дійде до того, що там
залишаться тільки бойовики, пенсіонери й ті, хто не знайшов грошей і
можливостей покинути ту територію. «Це буде соціальна діра, абсолютно
непродуктивна, нездатна нічого робити. Коли звідти вимиються кадри, усе
буде складно відновити. Добре жити на окупованих територіях зможе дуже
маленька верхівка бойовиків. Це буде щось на зразок найбідніших
африканських країн, як Сьєрра-Леоне, тільки без алмазів. Навіть
Плотницький уже назвав “ЛНР” банановою республікою», – підсумував
О. Палій.
Військові експерти вважають, що дуже скоро регіон втратить свою
корисність для Росії. «Я вже говорив, що Донбас перетворився на великий
випробувальний полігон для російської армії. Думаю, що не через п’ять
років, а набагато раніше необхідність у ньому відпаде. Бойовики«ополченці» зрозуміють, що грошей більше не буде – і розчиняться на
просторах Євразії. Кадрові військові з Росії зроблять вигляд, що нікуди не
виїжджали. Гумконвоїв, російських пенсій більше не буде. Обдурене
населення все голосніше заговорить на тему «Неважливо, хто переможе – аби
був мир!», хтось прозріє, а хтось зачаїться. Українським військовим потрібно
максимум тиждень, щоб зайняти Донецьк та інші окуповані міста. Потім
насамперед потрібно зняти блокаду, почати відновлення хоча б залізничного
сполучення (для гуманітарної допомоги) і телемовлення. Потім – вибори.
Тих, хто працював на окупованій території – лікарі, вчителі, продавці, не
чіпати та ні в чому їх не звинувачувати. Обов’язково відновлення
правоохоронної й судової системи – для бойовиків, які будуть виявлені в
процесі зачистки. Вони повинні понести покарання, якщо брали участь у
бойових діях. Суди повинні бути відкритими», – вважає військовий експерт
Г. Салманішвілі.
Тим часом 45,5 % українців висловлюються за позбавлення
громадянства тих, хто підтримали російську агресію, анексію Криму,
сепаратистські рухи на Сході та Півдні України. 45,9 % виступають за
припинення будь-яких економічних зв’язків між Україною і так званими
«ДНР» і «ЛНР». Про це йдеться в результатах опитування, проведеного
соціологічною службою Центру ім. О. Разумкова з 25 по 30 березня.
Не підтримують цих ідей близько третини опитаних (33,3 і 34 %
відповідно). При цьому ці ідеї підтримують абсолютна більшість опитаних у
Центральному та Західному регіонах України, не підтримують абсолютна чи
відносна більшість у решті регіонів.
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Партійна позиція
А. Худенко, власкор СІАЗ НБУВ

Партія Ю. Тимошенко «Батьківщина» знову в опозиції
Лідер фракції «Батьківщина» Ю. Тимошенко заявляє про перехід її
політичної сили до парламентської опозиції. Таку заяву вона зробила у
Львові після проведення партійної конференції. З подібною заявою
Ю. Тимошенко виступила і у Верховній Раді, демонструючи свої наміри
активізувати боротьбу проти діючої влади. Ю. Тимошенко наголосила, що це
– консолідоване рішення партії: «Ми переходимо в демократичну,
проєвропейську опозицію. Ми йдемо на достатньо впевнену боротьбу проти
старої системи, проти злиття нової постмайданної влади та старої
олігархічної мафії. Ми йдемо на боротьбу проти знищення економіки
України, проти знищення життя кожної української родини».
Разом з тим вона наголосила, що її політична команда в парламенті й
надалі підтримуватиме потрібні для держави законодавчі ініціативи. «Якщо в
парламенті будуть народжуватися законопроекти, які реально потрібні країні,
які можуть допомогти людям в цей складний час, наша команда в парламенті
буде голосувати за те, що ми вважаємо правильним і потрібним», –
підкреслила лідер «Батьківщини».
За її словами, перехід до опозиції є єдиним правильним рішенням за
нинішніх соціальних і економічних умов.
Як відомо, представники партії «Батьківщина» вже не раз заявляли про
можливий перехід в опозицію, не погоджуючись з діями уряду і
президентської команди. Критика влади за прорахунки стала ефективним
підґрунтям для зростання рейтингу «Батьківщини». Але, залишаючись у
провладній коаліції, «Батьківщина» мала б теж нести відповідальність за дії
уряду. Тому вихід з коаліції й перехід в опозицію дає можливість ВО
«Батьківщина» більш активно критикувати дії влади.
За інформацією ЗМІ, у лютому партія «Батьківщина» продемонструвала
найбільше зростання рейтингу серед конкурентів, чому, не в останню чергу,
сприяла парламентсько-урядова криза. Критична і влучна риторика
Ю. Тимошенко привела до збільшення її підтримки серед невдоволених
діючою владою верств населення. І якщо б вибори Президента України
відбулися в середині березня – на них могла б перемогти Ю. Тимошенко. Про
це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту
соціології. Серед тих, хто визначився й пішов би на вибори, 20,9 %
проголосували б за Ю. Тимошенко. За діючого главу держави П. Порошенка
проголосувало б 17,9 %, за О. Ляшка – 12,0 %, за мера Львова А. Садового –
10,3 %, за екс-міністра оборони А. Гриценка – 9,6 %, за лідера Опозиційного
блоку Ю. Бойка – 9,5 %, за лідера «Свободи» О. Тягнибока – 4,1 %, за екслідера «Правого сектору» Д. Яроша готові голосувати 3,9 % опитаних, за
С. Тігіпка – 3,4 %, за П. Симоненка – 2 %, за Г. Корбана – 1,3 %, за
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В. Наливайченка – 1,2 %.
У разі виборів до Верховної Ради, згідно з цим опитуванням, за
«Батьківщину» готові були голосувати 18,6 % тих, хто визначився зі своїм
вибором. За Опозиційний блок – 13,2 %, за Блок П. Порошенка – 11,4 %, за
«Самопоміч» – 10,9 %, за Радикальну партію О. Ляшка – 10,9 %, за
«Свободу» – 6,2 %, за «Громадянську позицію» – 5,1 %. Опитування
проводилося з 23 лютого по 8 березня 2016 р.
Керівник департаменту виборчих технологій Агентства моделювання
ситуацій В. Гончарук вважає, що зростання рейтингу Ю. Тимошенко і її
політичної сили не стільки в її активності, скільки в пасивності влади. На
його думку, відбувається падіння рейтингу П. Порошенка – саме тому його
наздоганяє Ю. Тимошенко. «Тобто не стільки Тимошенко значно зросла,
скільки падіння основних політичних гравців дало їй цю можливість. Але я б
не списував тих же М. Саакашвілі, А. Садового. У них теж досить великий
потенціал для того, щоб згодом конкурувати з Тимошенко», – зазначив
експерт.
Дійсно, рейтинг П. Порошенка і президентського БПП демонструє
стійке зниження, водночас це зниження лише опосередковано – через
розчарування колишніх прихильників Президента та їх імовірне приєднання
до електорату «Батьківщини» – може впливати на посилення позицій
Ю. Тимошенко та її партії. Разом з тим не можна не брати до уваги
відсутність у «Батьківщини» традиційних конкурентів на полі «лівої»
риторики соціальної справедливості – соціалістів і комуністів, які зазнали
удару від декомунізації.
При цьому варто відзначити, що використання соціальної риторики для
Ю. Тимошенко стало вже традиційним. Зокрема, нею послідовно
порушується тема тарифів. У контексті анонсів ЗМІ стосовно перспективи
подвоєння тарифних платежів можна прогнозувати посилення підтримки
Ю. Тимошенко.
Крім тарифної кампанії, на зростання її популярності вплинула кампанія
з недопущення внесення змін до Конституції, запропонованих Президентом
України, антикорупційна позиція. Серед локальних здобутків, на думку
експертів, можна відзначити формування більшості в Житомирській обласній
раді, де завдяки очільнику – представнику партії – вдалося знайти спільну
мову з Опозиційним блоком і РПЛ. Також експертами була відмічена активна
робота «Батьківщини» на Черкащині. З негативних тенденцій можна
виділити внутрішньопартійні проблеми в Закарпатті та подальше
програвання БПП у Києві й області.
Проте Ю. Тимошенко останнім часом активізувалася й постійно з
парламентської трибуни, через засоби масової інформації і при зустрічі з
потенційними виборцями заявляє про необхідність радикальних змін і
наголошує на прорахунках влади й порушенні владою законів. Зокрема, під
час погоджувальної ради в парламенті Ю. Тимошенко заявила, що перевірить
законність призначення В. Гройсмана на пост глави Кабміну в
Конституційному Суді. Політик упевнена, що голосування відбулося в
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неконституційний спосіб, але нічого вже не мінятимуть. Її ж завдання
полягає у відновленні справедливості.
Послідовно підтримуючи імідж борця з корупцією, лідер «Батьківщини»
також ініціювала створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для
того, щоб вивчити правомірність використання коштів колишнім урядом
А. Яценюка. Її членом, на думку політика, повинен стати М. Гордієнко, який
неодноразово звинувачував А. Яценюка в корупції.
Крім того, Ю. Тимошенко звинувачує депутатів з провладних фракцій,
членів Комітету з питань податкової та митної політики, у блокуванні
розгляду
законопроектів
щодо
деофшоризації,
підготовлених
«Батьківщиною» спільно з міжнародними експертами. «Дуже шкода, що
абсолютна більшість депутатів у парламенті так чи інакше представлені
кланами. “Народний фронт”, БПП і залишки Партії регіонів сьогодні на
податковому комітеті синхронно виступили за те, щоб ці закони поховати.
Ось так в інтересах людей вони “працюють”!» – наголосила Ю. Тимошенко.
За її словами, офшори та ухиляння від сплати податків через офшори
стали раковою пухлиною фінансів світу і ключову роль тут відіграють
країни, які вийшли з Радянського Союзу.
Ю. Тимошенко нагадала, що «розмови про деофшоризацію тривають
багато років, та через те, що працюють офшори, країна лише в минулому
році недоотримала величезний обсяг грошей – 68 млрд грн».
На разі Ю. Тимошенко вдається демонструвати відповідність
суспільним очікуванням і трансформувати протестні настрої людей на
підтримку «Батьківщини». Прикладом може служити недавня акція
науковців,
спричинена
недофінансуванням
наукових
закладів.
Ю. Тимошенко зустрілася з учасниками акції біля будівлі Верховної Ради й
пообіцяла, що фракція «Батьківщина» наполягатиме на внесенні змін до
Державного бюджету на 2016 рік щодо збільшення фінансування науки.
«Коли наука виходить на площі – це вже остання крапля! Це трапляється,
коли вже неможливо терпіти! Тому що в усі інші часи наука – це головна
рушійна сила суспільства, яка хоче рухатись вперед. Якщо ви тут, це означає,
що суспільство або стоїть, або деградує», – заявила лідер «Батьківщини»,
виступаючи перед науковцями.
Вона пообіцяла організувати зустріч для представників наукових і
освітянських організацій, які зібралися на пікет, з Головою Верховної Ради,
Прем’єр-міністром і профільним міністром, щоб вони почули науковців та
звернули увагу на те, що ця галузь в Україні позбавлена фінансування
(зазначимо, що зустріч науковців з Головою ВР А. Парубієм у підсумку
відбулася того ж дня).
Ю. Тимошенко запевнила, що гроші для фінансування науки можна
знайти навіть без ухвалення спеціальних законів, і пообіцяла «показати владі
джерела наповнення видатків на науку». Крім того, вона пообіцяла, що
пропозиції перерозподілу державних коштів «Батьківщина» оформить у
вигляді змін до Державного бюджету.
Подібні заяви Ю. Тимошенко не є несподіванкою, адже вона обіцяє
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допомогти не лише науковцям і освітянам, а й медикам, аграріям та іншим.
Як інформують ЗМІ, нещодавно, виступаючи перед аграріями, політик
зазначила, що в Україні має бути змінено ставлення до селян, зокрема до
фермерів, які «потерпають від свавілля влади». Лідер «Батьківщини»
запропонувала представникам фермерства України об’єднати зусилля для
розробки пакету законопроектів, спрямованих на розвиток аграрної галузі як
однієї з ключових у державі, здатної вивести країну з економічної кризи.
Вона запропонувала зібрати величезний форум фермерів усієї країни, щоб
затвердити пакет вимог до уряду. Про це Ю. Тимошенко заявила під час
виступу на ХХVI з’їзді Асоціації фермерів і приватних землевласників
України.
Лідер «Батьківщини» запропонувала разом сформувати чіткі вимоги, які
фермери поставлять перед новим урядом, і пообіцяла їх усебічну підтримку
партією «Батьківщина» та її фракцією в парламенті. «Нам потрібно змусити
уряд і парламент затвердити дуже конкретний план, стратегію розвитку
фермерства. Її сьогодні немає. Країна, яка має найродючіші землі в світі, не
має концепції, стратегії розвитку фермерства», – наголосила Ю. Тимошенко.
За її словами, у першу чергу необхідно зняти з аграріїв нинішнє
податкове навантаження. «Нам треба думати над прийняттям першочергових
законів, які скасовують ті жахливі зміни до Податкового кодексу, які
застосовані. Нам треба вимагати для фермерських господарств одного
податку. Єдиний податок на землю на гектар», – підкреслила політик.
У контексті посилення патріотичних почуттів українців у результаті
російсько-українського
конфлікту
додаткові
політичні
дивіденди
«Батьківщина» може отримати завдяки акцентуванню проблеми звільнення
Н. Савченко, яка незаконно утримується в Росії.
«Батьківщина» послідовно наголошує на необхідності звільнення
Н. Савченко з ув’язнення, вивішує її портрет у сесійній залі Верховної Ради,
виставляє її портрет на своєму сайті. Водночас Ю. Тимошенко звинуватила
керівництво Міністерства юстиції в саботажі процесу щодо повернення
Н. Савченко в Україну. «На сьогодні не підготовлені документи, які повинні
були б бути передані Україною до РФ щодо повернення Н. Савченко
додому... Надя написала лист, тому що бачить, що ця робота саботується», –
наголосила Ю. Тимошенко під час виступу в парламенті.
Експерти, аналізуючи активність партії «Батьківщина» й заяву її лідера
щодо переходу в опозицію, зазначають, що ця політична сила вже тривалий
час в опозиції, щоправда, вона формально залишалася в коаліції. Як зазначив
політолог М. Дяденко, нині відбуваються змагання фракцій за те, щоб бути в
опозиції. Соціально-економічна ситуація в країні є такою, що в опозиції бути
вигідніше, ніж бути владою. «Буде конкуренція між “Батьківщиною”,
“Самопоміччю” та РПЛ. Хтось із цих сил посяде ключове місце в
опозиційній ніші», – прогнозує експерт.
За його словами, Опозиційний блок та інші парламентські сили лише на
словах перебувають в опозиції, але в зручних для Банкової випадках
підтримують потрібні голосування. Проте країні нині потрібна більш гостра
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опозиція. Разом з тим, на думку експерта, Ю. Тимошенко було б вигідніше
стати частиною парламентської більшості, тому що тоді вона могла б
нав’язувати свою точку зору й бути тією ж опозицією, але в коаліції. «З
іншого боку, ті умови, які були продиктовані Тимошенко коаліції,
озвучувалися для того, щоб мати можливість відкинути запрошення до
коаліції та не брати участі в коаліційному процесі. Вони заздалегідь були
сформовані як нереальні», – наголосив М. Дяденко.
Ще один експерт Я. Макітра переконаний, що ряд заяв Ю. Тимошенко є
звичайним політичним піаром. Зокрема, за його словами, заява
Ю. Тимошенко про створення парламентської слідчої комісії щодо діяльності
А. Яценюка є лише спробою створити видимість боротьби з корупцією.
Я. Макітра це пояснює бажанням Ю. Тимошенко підвищити свій
рейтинг і отримати в підсумку владу. За його словами, у результаті
парламентсько-урядової кризи «Батьківщина» опинилася поза владою. Отже,
намагання «Батьківщини» оскаржити прийняті у Верховній Раді рішення
щодо створення нового уряду, так само як й ініціативу Ю. Тимошенко щодо
створення слідчої комісії, експерт пояснює бажанням самим отримати більше
влади.
Я. Макітра погоджується з тим, що до процесу формування нового уряду
є серйозні питання. Зокрема, збереження функціонування попередньої
коаліції при створенні нової, зменшення кількості членів парламентської
більшості менше ніж 226 після виходу з коаліції трьох партій, продовження її
функціонування та деякі інші.
Водночас експерт сумнівається в тому, що «Батьківщині» вдасться
виграти суд, навіть якщо вона і звернеться до суду. Що стосується ТСК по
А. Яценюку, Я. Макітра також розглядає таку ініціативу «Батьківщини»
виключно як піар. «Така заява звучить з боку партії, яка була в складі
коаліції, і цій партії, яка призначала А. Яценюка, самій потрібно відповідати.
Чому це питання виникає саме зараз, а не місяць тому, коли йшли коаліційні
переговори? Це вже політична піар-акція, завдання якої – знайти крайніх і
показати якусь боротьбу. При цьому в створенні комісії не буде нічого
поганого, якщо вона буде функціонувати. Але якщо це перетвориться в обмін
заявами, то мова піде всього-на-всього про черговий невдалий майданчик для
піару», – зазначив експерт.
За його словами, немає чітких інструментів, що дають змогу комісії
належним чином працювати. Немає інструментів, щоб покарати винних.
Комісія може звернути увагу, задати тон розслідування, але це максимум.
Цією справою має займатися Антикорупційне бюро, адже у нас є
компетентні органи, які озвучують ряд гучних заяв про корупцію. «Звичайно,
таке розслідування має бути відкритим, воно могло б бути перспективним.
Але українські реалії говорять про те, що ми маємо справу з черговим
польотом піару. Представники діючої системи, незалежно від того, де вони
знаходяться, при владі або в опозиції, продовжують грати в цю гру і
руйнувати основи державного управління як такого в Україні», – наголошує
експерт.
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У свою чергу політолог К. Матвієнко також сумнівається в ефективності
переходу «Батьківщини» в опозицію. На його думку, це лише зміна тактики
й надія на те, що дострокові парламентські вибори відбудуться.
Проте, вважає політолог, це не буде повторенням 2007 р., коли
«Батьківщина» разом з «Нашою Україною» склали депутатські мандати,
після чого були дострокові вибори. «На коаліції це позначиться позитивно,
оскільки “Батьківщина” і раніше виконувала функцію внутрішньої опозиції,
послідовно вела свою лінію на дострокові парламентські вибори. І висунення
позамежних вимог, які апріорі не можуть бути виконані, – це теж інструмент
руйнування переговорів для того, щоб домогтися дострокових
парламентських виборів», – підкреслив експерт.
Більш жорстка критика на адресу ВО «Батьківщина» лунає з боку
колишніх партнерів по коаліції. Зокрема, представник фракції «Народний
фронт» А. Помазанов зазначив, що заява Ю. Тимошенко про перехід у
опозицію – це публічне визнання співпраці з Опозиційним блоком, яку
нібито «Батьківщина» веде впродовж останніх років.
За словами політика, в умовах нинішньої політичної нестабільності
вихід «Батьківщини» з коаліційного процесу означає, що Ю. Тимошенко не
готова працювати над вирішенням кризи. «Нардепи від “Батьківщини”
голосно обурювалися ситуацією зі зміною уряду, висували умови вступу до
коаліції, пропонували ухвалити відверто популістські закони. А у підсумку,
фактично, підтримали Опоблок, оголосивши про перехід в опозицію до
демократичних сил», – наголосив А. Помазанов.
На думку політика, «Батьківщина» сьогодні активно розгойдує владний
човен, аби зірвати створення більшості й домогтися проведення дочасних
виборів. «Цю ж мету переслідує і колишня Партія регіонів, яка разом з
дочасними виборами домагається і проведення виборів на Донбасі», –
зазначив народний депутат.
Він наголошує, що Ю. Тимошенко розраховує поділити разом з
Опозиційним блоком місця в новому парламенті. При цьому політик заявив,
що «Батьківщина» вже давно співпрацює з Опозиційним блоком, щоправда,
до недавнього часу намагалася уникати публічного розголосу таких фактів.
«Можна згадати призначення одного із соратників Януковича –
М. Цимбалюка – головою Львівського обласного осередку “Батьківщини” чи
спільне голосування політсили Тимошенко і Опоблоку за А. Лабунську на
посаду голови Житомирської облради. Та й Вілкула з обранням мером
Кривого Рогу ще у жовтні ледь не першою привітала місцева “Батьківщина”.
Ю. Тимошенко майже прописалася у підсумковій програмі “Подробности”
(читаємо рос. мовою) на телеканалі “Інтер”, який пов’язують з Фірташем і
Льовочкіним», – підкреслив народний депутат.
Подібні звинувачення на адресу Ю. Тимошенко і її політичної сили не є
новими. Та й негативні оцінки з боку багатьох політиків і експертів також
мало впливають на рейтинг ВО «Батьківщина», яка має свій стійкий
електорат. Проте цього недостатньо для отримання влади. Тому
Ю. Тимошенко і її однопартійці намагатимуться наростити свій рейтинг
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напередодні виборів, імовірність яких залишається доволі високою. Адже
остаточного вирішення парламентської і урядової кризи не відбулося, чим і
спробує скористатися партія «Батьківщина» на чолі з Ю. Тимошенко
(Роботу написано з використанням інформації таких джерел: В країні
склалася ситуація, коли вигідніше бути в опозиції, ніж при владі –
експерт
//
http://www.slovoidilo.ua/2016/04/06/pogljad/polityka/v-krayinisklalasya-sytuacziya-koly-vyhidnishe-buty-v-opozycziyi-nizh-pry-vladi-ekspert. –
2016. – 6.04; Зміни рівня впливовості політичних сил та їх електоральний
потенціал // http://politcom.org.ua/?p=11080. – 2016. – 19.03; Падіння
рейтингів Порошенка і Яценюка додає балів Тимошенко – Гончарук //
http://newsradio.com.ua/2016_03_16/Pad-nnja-rejting-v-PoroshenkaJAcenjuka-doda-bal-v-Timoshenko-Goncharuk-5487. – 2016. – 19.04;
Следственная комиссия по Яценюку: Тимошенко пошла в атаку //
http://rian.com.ua/view/20160419/1008659358.html.
–
2016.
–
19.04;
Тимошенко вызывает в Раду главу Минюста из-за «саботажа» в деле
Савченко // http://rian.com.ua/politics/20160419/1008656629.html. – 2016. –
19.04; Юлія Тимошенко: Офшори – це ракова пухлина, і ми зробимо все
для її видалення // http://ba.org.ua/yuliya-timosheno-ofshori-ce-rakovapuxlina-i-mi-zrobimo-vse-dlya-%D1%97%D1%97-vidalennya. – 2016. – 20.04;
«Батьківщина» наполягає на збільшенні державного фінансування науки
– Юлія Тимошенко // http://ba.org.ua/batkivshhina-napolyagaye-nazbilshenni-finansuvannya-nauki-iz-derzhbyudzhetu-yuliya-timoshenko. – 2016.
– 19.04; Тимошенко в Конституційному Суді оскаржить призначення
Гройсмана // http://znaj.ua/news/politics/42853/timoshenko-v-konstitucijnomusudi-oskarzhit-priznachennya-grojsmana.html. – 2016. – 18.04; Юлія
Тимошенко: Ми змусимо повернути в бюджет сотні мільярдів, вкрадені
після революції // http://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-mi-zmusimo-sotnimilyardiv-vkradenix-pislya-revolyuci%D1%97-povernuti-v-byudzhet. – 2016. –
18.04;
Аграрии
способны
поднять
экономику
Украины
//
https://www.tymoshenko.ua/ru/novosti/agraryy-sposobny-podnyat-ekonomykuukrayny. – 2016. – 24.02; Ю. Тимошенко вирішила публічно зізнатись у
співпраці
з
Опоблоком
–
«Народний
фронт»
//
http://www.unn.com.ua/uk/news/1561195-yu-timoshenko-virishila-publichnoziznatis-u-spivpratsi-z-opoblokom-narodniy-front. – 2016. – 5.04).
М. Уралов, власкор. СІАЗ НБУВ

Заходи опозиційних сил у Харкові:
проба пера чи заявка на майбутнє?
18 квітня в Харкові відбулися одночасно два заходи, що викликали
бурхливу реакцію громадськості.
Перший відбувався під лозунгом «За мир і розвиток» та був
організований опозиційним урядом за участі колишніх народних депутатів
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від Партії регіонів і діючих народних депутатів від Опозиційного блоку.
Другий захід, організований Громадським рухом «Український вибір»,
який очолює В. Медведчук, відбувався як складова всеукраїнської кампанії зі
створення громадських гуманітарних груп зі звільнення утримуваних осіб.
Слід зауважити, що, незважаючи на гучність заяв, які прозвучали на
обох форумах, головний резонанс їм надали акції протестувальників, які
намагалися перешкодити проведенню зібрань. Під час заходу активісти
громадських організацій «Громадська варта», «Харківська хунта», «Вільні
люди», «Громадська самооборона», Громадянський корпус «Азов» та інших
пікетували будівлю, у якій зібралися учасники форуму. Після завершення
заходу активісти намагалися блокувати вихід з будівлі, перешкоджати руху
автомобілів учасників форуму і їхньої охорони. Періодично зав’язувалися
бійки, під час однієї з них джип скоїв наїзд на одного з учасників акції
протесту, якого згодом забрала швидка (http://dt.ua/POLITICS/pid-chas-biykipislya-antikrizovogo-forumu-v-harkovi-avtomobil-dobkina-nayihav-na-aktivista206052_.html).
Так само, незважаючи на спробу зриву, що виявилася в хибному
повідомленні про мінування й організованій активістами облозі, у готелі
«Меркурій» відбулися установчі збори харківської громадської гуманітарної
групи, організовані «Українським вибором».
Щодо сутності подій цікавість викликає не лише зміст виступів, який у
цілому був відомий заздалегідь, а – головне – мотиви вибору місця
проведення, збіг у часі, реакція українського істеблішменту і віддзеркалення
у цих заходах масштабів прихованих від громадськості процесів, що
відбуваються останнім часом у політичному середовищі країни.
За повідомленнями місцевих ЗМІ на антикризовий форум «За мир і
розвиток» зібралися колишні міністри часів правління М. Азарова, а також
діючі народні депутати від Опозиційного блоку. Як зазначається, на захід
прибули колишні віце-прем’єр-міністри К. Грищенко і Б. Колесніков, ексміністр юстиції О. Лукаш, екс-міністр соціальної політики Н. Королевська.
Крім того, на форумі були присутні і відомі колишні «регіонали», зокрема
екс-губернатор Харківської області М. Добкін, Є. Мураєв, Д. Добкін,
О. Бондаренко. Усі чиновники приїхали в супроводі посиленої охорони
(http://mediahouse.com.ua/eks-ministryi-kabmina-azarova-sehalis-naantikrizisnyiy-forum-v-harkove). Крім того, як повідомляє видання «Новости
Донбасса», серед запрошених на захід був екс-віце-прем’єр-міністр
О. Вілкул, а також студенти Харківського авіаційного університету
(novosti.dn.ua).
Як уже зазначалося, серед багатьох запитань, які можуть виникнути
щодо зазначеного заходу, природним є запитання «Чому саме Харків?». У
своєму виступі на початку форуму колишній народний депутат від Партії
регіонів О. Бондаренко відмітила, що Харків не випадково був обраний
першим містом для проведення подібного заходу, оскільки є
інтелектуальною столицею України. «Це – центр великих наукових
відкриттів, величезного промислового, культурного потенціалу. Тому ми
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щиро сподіваємося, що наші пропозиції будуть почуті і знайдуть правильне
розуміння і гідну оцінку в умах наших громадян», – підкреслила вона
(http://izvestia.kharkov.ua/on-line/20/1211614.print).
Першою темою для обговорення на форумі стала проблема «війни і
миру». На думку О. Бондаренко, конфлікт на Донбасі є виключно
громадянським. «Харків знаходиться найближче до лінії вододілу, до лінії, де
проходить громадянський конфлікт, де вмирають люди», – заявила вона. Ексдепутат упевнена, що військові дії в Донецькій і Луганській областях
закінчаться після проведення в регіоні місцевих виборів, для чого необхідна
зміна Конституції і діючої влади, яку О. Бондаренко називає «коршунами
війни». «В Україні відсутня політична воля тих, хто приймає рішення, тому
що політичний інструментарій вирішення цього конфлікту є. Політичний
інструментарій – це нова Конституція, це вибори, це переговори і мінські
угоди», – наголосила колишній депутат О. Бондаренко (novosti.dn.ua).
Слід віддати належне традиційній діловитості екс-регіоналів, які вже в
першому виступі розставили всі крапки над «і»: щодо вибору місця свого
зібрання, щодо свого ставлення до трагічних подій на Сході Україні і свого
бачення майбутнього для України. На підтримку висловленої О. Бондаренко
позиції виступила й екс-міністр юстиції О. Лукаш. «Потрібен новий
суспільний договір, який, зокрема, забезпечує передачу повноважень на
місцях, у тому числі у сфері забезпечення громадського порядку в громадах. І
головна відповідь в питанні “Що робити?” – це проведення повного
конституційного перезавантаження», – наголосила О. Лукаш. Голова
опозиційного уряду Б. Колесніков також упевнений, що починати реформи в
Україні потрібно з новою Конституцією. «Без нової Конституції наша країна
успіху не доб’ється. Потрібно збирати всі сили незалежно від того, яка у них
політична приналежність. Якщо вони вірять в успіх нашої країни – вони
повинні прийняти просту зрозумілу Конституцію», – підкреслив він
(http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/v-harkove-predstaviteli-oppoziciisobralis-na-antikrizisnyy-forum-709074.html).
Крім того, Б. Колесніков оприлюднив і пропозицію щодо докорінної
трансформації Держави Україна. Він зазначив, що найбільш прийнятною
моделлю державного устрою України буде парламентська республіка з
повною децентралізацією влади. «Парламент повинен складатися з двох
палат. Верхньої – палати представників (35 депутатів) – це прямі
представники громадянського суспільства, нижньої – 150 депутатів,
представників політичних партій, що обираються за відкритими списками.
Великі повноваження регіонів і виборність губернаторів. У центру тільки
чотири повноваження: оборона, зовнішня політика, безпека країни і
національна
інфраструктура»,
–
резюмував
Б. Колесніков
(http://izvestia.kharkov.ua/on-line/20/1211614.print).
У запропонованих на форумі рецептах виходу з економічної кризи від
представників опозиційного уряду прозвучали традиційні пропозиції
збереження багатовекторності й розвитку співробітництва як з ЄС, так і
повернення на старі ринки. Ще один рецепт – залучити інвесторів. «Важко
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знайти будь-якого кредитора, інвестора, який готовий давати будь-які гроші
навіть успішно працюючим підприємствам. У результаті – повний
економічний спад. Але питання “Як з нього виходити?” Є два ключові
рецепти, які універсальні навіть сьогодні: це великі інфраструктурні проекти,
і друге – це інвестиційний клімат», – зазначив Р. Шурма, генеральний
директор «Запоріжсталі» (http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/v-harkovepredstaviteli-oppozicii-sobralis-na-antikrizisnyy-forum-709074.html).
Екс-віце-прем’єр-міністр О. Вілкул також зазначив, що, розвиваючи
партнерські відносини з ЄС, не можна допустити однополярної системи.
«Зараз прибрані мита при поставках вітчизняних товарів у ЄС, але
встановлені квоти, які регламентують обсяги поставок, уже закінчилися в
січні – лютому – березні. Очевидно, що вони становлять 10–20 % від
необхідного для нашої країни. Необхідно їх переглядати, – підкреслив
О. Вілкул. – Україна повинна вибудовувати взаємовигідні відносини з усіма
– і з Заходом, і зі Сходом, і з Північчю, і з Півднем. Якщо не змінити
ситуацію, єдине, що Україна буде експортувати, – це новини про колосальне
безробіття, скандали, пов’язані з корупцією у владі, і про гастарбайтерівукраїнців, які змушені працювати за копійки за кордоном, замість того щоб
працювати в Україні і отримувати гідні гроші» (http://izvestia.kharkov.ua/online/20/1211614.print).
Серед головних тем, що обговорювалися на форумі, лунали також
проблеми безпеки. Зокрема, екс-міністр юстиції О. Лукаш повідомила:
«Тільки за І квартал 2016 р. кількість злочинів в країні збільшилася на 45 %...
Багато людей переслідуються за інакомислення. Державна машина витрачає
колосальні сили для знищення ідеологічних опонентів». На її думку,
центральна влада розвалила правоохоронні органи і втратила контроль над
ситуацією в країні. Тому частина функцій з охорони правопорядку повинна
бути передана органам місцевого самоврядування. Юрист О. Бережна
звернула увагу на масові порушення прав людини в країні, політичні
репресії, повну безкарність «людини з рушницею». Тільки в одному Харкові,
за словами юриста, перебувають понад 1 тис. 100 політичних в’язнів
(http://politobzor.net/show-89874-pozdno-pit-borzhomi-oppozicionery-vdrugzagovorili-o-glavnom.html).
Паралельно з антикризовим форумом опозиційного уряду «За мир і
розвиток» у Харкові відбулися організовані Громадським рухом
«Український вибір» установчі збори громадської гуманітарної групи по
звільненню утримуваних осіб. Лейтмотивом зборів стали слова із звернення
до учасників лідера Громадського руху «Український вибір» В. Медведчука
про те, що найперше завдання «Українського вибору» – досягнення стійкого
миру в країні, дотримання Конституції й законів України. Заступник голови
Громадського руху «Український вибір» народний депутат України
В. Німченко, який брав участь у зборах, так оцінив те, що відбувається:
«Діалог з людьми, що прийшли сюди сьогодні, майже вдався, нехай ми
багато в чому і опоненти. Ми всі відстоюємо цілісність і єдність України,
хоча методи для цього вибираємо різні... У будь-якому випадку сьогодні
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Харків почув, що існує ідеологія миру, що мирні ініціативи виходять від нас,
від “Українського вибору”. Без дотримання мінських угод навіть сталий
сьогодні крихкий мир може обірватися і знову почнуть гинути люди. Цього
ми
ні
в
якому
разі
не
повинні
допустити»
(http://vybor.ua/news/terror_partii_voyny_ne_pomeshal_sozdaniyu_v_harkove_ob
shchestvennoy_gumanitarnoy_gruppy.html).
Слід зауважити, що це зібрання не є разовою акцією. Як повідомляє
канал «112 Україна», 15 квітня в Києві з ініціативи учасників і громадських
організацій-партнерів руху «Український вибір» також була створена
громадська гуманітарна група, яка має сприяти мирному врегулюванню
конфлікту на Донбасі. Організатори зазначили, що громадські гуманітарні
групи, створюватимуться по всій країні з ініціативи «Українського вибору», а
їхня діяльність буде спрямована на організацію діалогу між громадянами
України і владою, а також на донесення справедливих вимог суспільства про
необхідність мирного врегулювання ситуації на Сході України. Головна мета
українських громадян, які об’єднуються в гуманітарні групи, – донести до
парламентарів у Верховній Раді категоричну вимогу виборців: прийняти ряд
рішень, здатних забезпечити звільнення утримуваних осіб і виконання
мінських угод, безальтернативність яких визнають у всьому світі – від
Брюсселя до Вашингтона. Як стверджує лідер «Українського вибору»
В. Медведчук, «громадяни України мають повне право знати, хто з народних
депутатів України виконує волю своїх виборців, а хто заради власних
шкурних інтересів готовий і далі розколювати країну, заохочувати збройний
конфлікт, відправляти на смерть простих українців». Зауважимо, що
розгорнута «Українським вибором» робота набуває чималого масштабу.
Зокрема, у заяві виконкому громадського руху зазначається, що громадські
гуманітарні групи «...з ініціативи лідера руху “Український вибір”
В. Медведчука створюються по всій Україні (у Миколаївській, Херсонській,
Житомирській,
Хмельницькій,
Львівській
областях»
(https://www.rbc.ua/rus/news/ukrainskiy-vybor-zayavlyaet-popytkah-ostanovit1461051748.html).
У цілому інформаційний простір доволі мляво відреагував на ці заходи.
Як уже зазначалося, чи не найбільша увага була приділена сутичкам охорони
зібрань з представниками різних громадських організацій. Проте деякі
журналісти все ж таки виступили із застереженнями щодо надмірно
легковажного ставлення. Зокрема, журналіст Д. Качура вважає ці події
частиною доволі серйозних процесів, що почали розгортатися в Україні після
перемоги Ю. Вілкула на повторних мерських виборах у Кривому Розі. Як
відмічає журналіст, «...колишні поплічники В. Януковича та поціновувачі
“русского мира” відчули, що омріяний реванш зовсім близько. І одразу ж
спробували розвинути успіх». На думку журналіста, заходи, проведені 18
квітня у Харкові опозиційним урядом і Громадським рухом «Український
вибір», скандал, що стався у Закарпатті, коли ЗМІ повідомили, що депутати
облради несподівано зажадали збільшення автономії краю, намагання ряду
народних депутатів, на чолі з С. Ківаловим, на законодавчому рівні
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впровадити режим «порто-франко» для Одеси, який, по факту, відокремить
Одесу від держави – усе це пов’язані між собою події. «Ось так і вийшло, що
свідомий “злив”партією А. Садового виборів у Кривому Розі (інакше, ніж
свідомим “зливом”, ставку на відверто непрохідного з дуже сумнівною
репутацією С. Семенченка не назвеш) став тією сніжинкою, що посунула
лавину “регіональського” реваншизму. Більш ніж легка перемога Вілкуластаршого змусила поплічників Януковича відчути солодкий смак реваншу»,
– підсумовує журналіст Д. Качура (http://www.depo.ua/ukr/politics/yakahmetov-ta-medvedchuk-rozhituyut-ukrayinskiy-choven-19042016113000).
Поряд із зазначеною неоднозначною позицією «Самопомочі» і,
головне, наслідків їхніх дій ще більш цікавим виглядає аналіз ситуації,
наведений журналістом С. Івановим. Зокрема, він нагадує, що поряд з
багатьма іншими відомими особами на форумі опозиційного уряду з різкою
критикою правоохоронних органів виступав і такий собі громадський
аудитор М. Гольдарб, який є офіційним помічником максимально
наближеної до Ю. Тимошенко народного депутата від «Батьківщини»
О. Кужель. «Таким чином, далеко не остання людина в структурі
“Батьківщини” виступила на форумі, організованому політикамисепаратистами, і це незаперечний факт…» – наголошує С. Іванов
(http://censor.net.ua/blogs/2465/mhat_imyuvt).
Звісно, певну роль у пожвавленні діяльності колишніх «регіоналів»
відіграла й політична криза, що тягнулася останні місяці. «Цілком очевидно,
що так званий Опозиційний блок, спокійно дочекавшись піку протистояння
між Президентом і Прем’єром, який, з одного боку, підігрівається
месіанським ескападами Юлії Володимирівни, а з іншого – адреналіновою
піар-кампанією Саакашвілі, …включив механізм свого тріумфального
камбека. Стратегія...» – підкреслює той самий журналіст і блогер С. Іванов
(http://espreso.tv/article/2016/03/04/nevidvorotnist_rizanyny_yak_povernennya_re
gionaliv_vede_krayinu_do_katastrofy).
Отже, можна зазначити, що огляд сил відбувся, головні лозунги
озвучені, політичні орієнтири окреслені, майбутні союзники намічені. Утім,
чи справдяться сподівання екс-«регіоналів» щодо реалізації озвучених
намірів, чи Опозиційний блок чекатиме доля його попередника – Партії
регіонів, залежатиме від здатності влади відповідати суспільним очікуванням
та від здатності суспільства вчитися на власних помилках.
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Економічний ракурс
І. Рудь, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ,
канд. політ. наук

Український аграрний експорт у країни ЄС:
структура, найменування, перспективи розвитку
У 2015 р. українські сільськогосподарські підприємства отримали
рекордну суму чистого прибутку в 89,5 млрд грн порівняно з 35,3 млрд грн у
2014 р. Про ці успіхи повідомив міністр аграрної політики і продовольства
О. Павленко.
За інформацією, викладеною в блозі міністром аграрної політики і
продовольства України, частка ЄС у загальній структурі аграрного експорту
за підсумками 2015 р. становила 28,2 %, або 4,2 млрд дол.
Найбільшу питому вагу в експорті до країн ЄС займала така продукція,
як зернові злаки (1,6 млрд дол.), масло (675,6 млн дол.), насіння олійних
культур (625,9 млн дол.), залишки і відходи харчової промисловості
(491,3 млн дол.), соки (96,2 млн дол.), плоди, горіхи й цедра (87,7 млн дол.).
Також у ЄС минулого року експортувалися шоколад і продукти із вмістом
какао (21,2 млн дол.), овочі, рослини, коренеплоди (11,9 млн дол.).
«На сьогодні в рамках безмитних квот вітчизняні виробники можуть
експортувати до країн ЄС 36 груп товарів. Крім того, за деякими видами
встановлені додаткові обсяги (наприклад, на м’ясо птиці, яйця, альбумін)», –
уточнив міністр. При цьому деякі позиції – по зерновим і крупам, м’ясу –
були закриті одразу. Разом з тим є види продукції, квоти яких не були
використані в минулому році взагалі. Це квоти на баранину й молочну та
іншу продукцію, додав О. Павленко.
Слід нагадати, що Угода між Євросоюзом і Україною про поглиблену і
всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA) вступила в силу з 1 січня 2016 р.
Документ є частиною Угоди про асоціацію ЄС – Україна, підписаної в червні
2014 р. Політична частина Угоди про асоціацію вступила в силу в листопаді
2014 р. При цьому ЄС ввів для України тарифні квоти на 36 видів продуктів
(м’ясо птиці, крупи, борошно, мед, молочні продукти й сухе молоко, гриби
тощо). Це означає, що 36 видів продукції Україна може продавати у ЄС без
мит тільки в певних обсягах. Після того як квота вичерпується, виробникам
доводиться платити мито.
У лютому 2016 р. Україна наростила поставки на зовнішні ринки
зернових, зернобобових культур і борошна порівняно з попереднім місяцем
на 49,7 %, або на понад 1 млн т – до 3,3 млн т. Збільшення обсягів експорту
відбулося в основному за рахунок пшениці й кукурудзи, хоча також зріс
обсяг поставок ячменю, гороху, вівса, проса, а також борошна зернових.
Єдиною культурою, якої вивезли менше, ніж у січні, було сорго, повідомляє
компанія «ПроАгро».
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Так, лютневий експорт пшениці порівнян із січнем зріс на 83,4 %,
кукурудзи – на 41,5 %. Разом з тим частина пшениці в зерновому експорті
України зросла із січневих 21,3 до 25,8 %, а частка кукурудзи в
зовнішньоторговельних поставках, навпаки, знизилася з 76,6 до 71,7 %.
Усього за вісім місяців 2015/2016 МР Україна поставила на зовнішні
ринки 25,9 млн т зернових. Найбільшим покупцем українського зерна,
переважно кукурудзи, з початку поточного сезону є ЄС. Найбільший обсяг
вітчизняного ячменю закупила Саудівська Аравія. У трійку лідерів із
закупівлі пшениці увійшли Таїланд, Єгипет та Індонезія.
Провідними експортерами українського зерна в поточному році є ДП
«Державна продовольчо-зернова корпорація України» і СП «Нібулон». У
топ-5 експортерів також входять компанії «Каргілл», «Кернел» і «Луї
Дрейфус Україна».
27 квітня у Брюсселі заступник міністра аграрної політики та
продовольства України В. Рутицька за результатами першого засідання
підкомітету з економічних та інших кластерних питань, що було присвячене
сільському господарству, рибальству, морській політиці й розвитку сільських
територій, повідомила, що Україна в рамках функціонування поглибленої і
всеохоплюючої зони вільної торгівлі ставить перед партнерами у Євросоюзі
питання про перегляд експортних квот на аграрну продукцію. «Ми плануємо
започаткувати у червні регулярне проведення заходу, який називається
“Аграрний діалог”. Це буде спільний проект на чолі з міністром аграрної
політики та продовольства України разом з бізнесом. У його рамках будуть
опрацьовані питання щодо санітарної та фітосанітарної стратегії у наших
відносинах з ЄС. Також ми очікуємо на взаємну реакцію європейської
сторони щодо наданого пакета щодо квот», – розповіла В. Рутицька. Вона
пояснила, що українська сторона ще раніше передала Єврокомісії пакет
пропозицій, опрацьований спільно з виробниками, щодо перегляду квот на
експорт агропромислової продукції до ЄС.
Зокрема, В. Рутицька розповіла про плани уряду щодо збільшення квот:
«На сьогодні ми працюємо по двох напрямах: перший – з тих видів аграрних
продуктів, за якими ми пройшли всі перевірки і сертифікацію. Другий
напрям – це робота на політичному рівні, робота з Євросоюзом щодо
розширення тих квот, де у нас в дуже короткі терміни виробники досягають
максимальних заповнень, плюс існує додатковий попит».
Також, як наголосила В. Рутицька, ведеться активна робота в тих
напрямах виробництва агропродукції, які не закрили квоти повністю.
Крім того, В. Рутицька повідомила, що у 2015 р. експорт української
аграрної продукції до країн Євросоюзу становив 30 % від загального обсягу.
«Якщо ми проаналізуємо перші три місяці 2016 р., то порівняно з
аналогічним періодом минулого року маємо зростання на 15 %», – зауважила
заступник міністра.
За її словами, найпопулярнішими позиціями українського аграрного
експорту до ЄС є зернові, мед, оброблені томати, екстракт винограднояблучного соку, курятина тощо.
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Заступник міністра зазначила, що сторони обговорили питання
виконання зобов’язань у рамках функціонування поглибленої і
всеохоплюючої зони вільної торгівлі Україна – ЄС, гармонізації в рамках
цього процесу українського законодавства з європейським, питання
фінансування проектів в агропромисловій галузі на 400 млн євро, які
планується реалізувати спільно з Європейським інвестиційним банком.
За офіційними даними, експорт української агропродукції в цілому в
країни ЄС за три місяці 2016 р. збільшився на 15,3 %. У грошовому
еквіваленті – це майже 155 млн дол.
Загальна сума експорту до країн Європейського Союзу становить
1,2 млрд дол. Імпорт також зріс, але лише на 1,7 % (або на 8,5 млн дол).
Частка ЄС у загальній структурі експорту становила 37 %. Це друге місце з
експорту агропродукції серед світових макрорегіонів. На першому – країни
Азії.
Серед топ-10 країн, до яких експортується українська сільгосппродукція
українського виробництва, п’ять держав з ЄС. Це Іспанія, Нідерланди, Італія,
Польща і Франція.
Крім того, за результатами трьох місяців 2016 р. ми маємо позитивне
торговельне сальдо з 16 країнами ЄС. Торговельне сальдо з ЄС за І квартал
становить 646 млн дол. Це на 146 млн дол більше, ніж у І кварталі рік тому.
Серед позитивних тенденцій варто відмітити:
1. Активну роботу українських експортерів зернових в Іспанії, Ірландії,
Польщі, Португалії.
2. Істотне збільшення поставок олії в Іспанію, Італію, Нідерланди,
Німеччину, Польщу, Велику Британію, Францію, Чехію.
3. Вихід на ринок меду Австрії і Великої Британії. Збільшення його
поставок у Болгарію, Німеччину, Польщу, Угорщину.
4. Різке збільшення поставок яєць у Данію.
5. Поставки цукру в Латвію, Польщу й Румунію.
6. Ріст експорту спирту в Естонію, Латвію й Польщу.
7. Збільшення поставок м’яса й субпродуктів у Нідерланди, Німеччину,
Румунію, Францію.
8. Гарна динаміка постачання продуктів переробки овочів і плодів у
Німеччину, Польщу та Швецію.
9. Різкий ріст поставок кондитерських виробів у Польщу й Румунію.
Переважна більшість цих позитивних тенденцій стосується продукції
переробної промисловості. Тому слід спрогнозувати не тільки збільшення
торговельного сальдо, а й збільшення
податкових надходжень від
агропромислового комплексу в бюджет України, а також нові можливості
для розвитку агровиробництва в нашій державі.
Як заявив 4 квітня директор Національного наукового центру
«Інститут аграрної економіки» академік НААН Ю. Лупенко, динаміка
щодо збільшення частки п’яти держав (Іспанія, Нідерланди, Італія, Польща і
Франція) у загальноєвропейському аграрному експорті України
прослідковується з 2008 р. «Якщо в 2008 р. на вищевказані країни припадав
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61 % експортних поставок української агропродовольчої продукції, то в
2012–2015 рр. – близько 70 % », – уточнив Ю. Лупенко.
Зазначається, що протягом 2008–2015 рр. кожна з цих країн імпортувала
з України аграрної продукції більше ніж на 1 млрд дол., і така тенденція
згодом посилювалася.
За словами Ю. Лупенка, концентрація експорту на ринки країн ЄС
характерна і для окремих товарних позицій. Так, більше половини
українського експорту зернових у ЄС припадає на Іспанію. До Франції
експортується 17 % олійних культур і 11 % рослинної олії. Понад 20 %
олійних культур і практично чверть рослинного масла з України
поставляється в Нідерланди. Близько 40 % відходів харчової промисловості
поставляється в Польщу.
За прогнозом Ю. Лупенка, скорочення ввізних мит ЄС у перспективі
може привести до збільшення експорту агропродовольчої продукції в цьому
напрямку до 50 % до 2019 р. Насамперед очікується зростання експорту
зернових культур, м’яса птиці й різних харчових продуктів.
Як доводить практика, стан використання Україною експортних квот
протягом 2014–2015 рр. залишався нерівномірним. Уже на початок 2015 р.
українські експортери повністю вичерпали річні квоти на мед, ячмінну крупу
й борошно, оброблене зерно, зернові злаки, оброблені томати, виноградний і
яблучний сік, а також овес. Однак на ячмінь, цукор і куряче м’ясо вітчизняні
аграрії використовували тільки більше половини квот.
За січень – лютий 2016 р., аналогічно минулому року, повністю вибрані
квоти на поточний рік щодо м’яса птиці, виноградного і яблучного соків,
оброблених томатів, меду, кукурудзи й кукурудзяного борошна, пшениці і
пшеничного борошна, ячменю та ячмінної борошні, крупів з вівса, солоду,
цукру.
Окремі українські виробники незадоволені розміром наданих квот.
Україна, зокрема, виробляє 1,2 млн т курячого м’яса, а її квота на експорт у
ЄС становить лише 36 тис. т, тоді як у ЄС споживається майже 12 млн т
курятини. Таким чином українська квота становить близько 0,3 % ємності
європейського ринку цього виду м’яса.
Утім, як пояснює виконавчий директор Українського центру
європейської політики Л. Акуленко, квоти, що діють у рамках зони вільної
торгівлі з ЄС, не обмежують, а, навпаки, лібералізують торгівлю.
У минулому українські експортери у ЄС мали платити мито вже з
першої тонни продукції. Тепер частину товару – у межах визначених квот –
можна ввозити без митних платежів. Після вичерпання квот експорт можна
продовжувати, сплачуючи ввізне мито.
За словами Л. Акуленко, ситуація, коли щодо деяких позицій експортери
вичерпали річні квоти протягом перших місяців, свідчить, що виробники
виявилися конкурентоспроможними на європейському ринку. Ці експортери
подолали навіть «нетарифні бар’єри», тобто адаптували європейські
стандарти в себе на виробництві. «Треба просто згадати, коли домовлялися
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про ці квоти, це було ще в часи Януковича. Тоді було інше виробництво, інші
потужності. З того часу ми наростили виробництво», – додає Л. Акуленко.
Угода з ЄС передбачає, що в майбутньому обсяги деяких квот
розширюватимуться. Але, на думку експерта, це не заважає Україні
розпочати переговори з ЄС про додаткове збільшення квот уже сьогодні,
хоча такі переговори навряд чи будуть легкими.
Л. Акуленко додає, що останнім часом держава знизила навіть темпи
впровадження законів, які передбачають адаптацію європейських стандартів.
«У митному напрямі досить повільно все відбувається. В аграрному секторі
все застопорилося із законодавством, яке покриває принцип “від лану до
столу”, у Європі це важливий принцип, щоб контролювалася вся харчова
лінійка, з антимонопольним законодавством у нас є проблеми», – зауважує
Л. Акуленко.
Але підприємства навіть існуючі можливості не використали повністю.
Практично не здійснювався експорт баранини, не використані квоти на
безмитний експорт грибів, продукції з обробленого молока, обробленої
продукції із зернових, резюмувала Л. Акуленко.
Як підкреслив експерт у галузі міжнародної торгівлі, керівник
програм Асоціації експортерів та імпортерів «ЗЕД» М. Ларін, для
більшості товарів квоти й мита взагалі не є перешкодою для експорту. На
його думку, більше проблем український бізнес сьогодні має з готовністю
української економіки до європейського ринку та із впровадженням
технічних стандартів ЄС, хоча ці стандарти вигідні для виробників. «Якщо
ми прийдем до цих стандартів на виробництві та в якості продукції, нам
відкриваються ринки третіх країн – Америка, Канада, Австралія, Нова
Зеландія», – зазначає М. Ларін.
За його словами, в Угоді про асоціацію України з ЄС, частиною якої є
зона вільної торгівлі, прописаний тривалий період законодавчої роботи, для
того щоб стандарти, у тому числі технічні норми на підприємствах, привести
у відповідність до стандартів Європейського Союзу. Тож рано чи пізно
європейські стандарти буде запроваджено. Модернізовувати свої
виробництва швидше в більшості експортерів не вистачає ресурсів, а
допомоги від держави поки немає, підсумував М. Ларін.
Отже, аграрний сектор економіки України має величезний потенціал.
Наразі необхідним виглядає прискорення переходу на європейські стандарти
виробництва для активізації його використання в подальшому розширенні
зовнішньоекономічної діяльності країни (Матеріал підготовлено з
використанням інформації таких джерел:
http://ura-inform.com/ru/economics/2016/04/11/za-dva-mesjatsa-ukraina-postavila-v-es-s-khproduktsii-na-700-mln-dollarov; http://rian.com.ua/interview/20160407/1007987320.html;
http://nikcenter.org/newsItem/27249;
http://www.segodnya.ua/economics/business/ukrainaischerpala-kvoty-es-na-eksport-sahara-i-meda-pavlenko-705722.html;
http://agroportal.ua/news/ukraina/prognoz-ukraina-narastit-postavki-agroproduktsii-v-es-v-15raza/; https://www.rbc.ua/rus/news/artemsol-uvelichila-eksport-soli-evropu-47-1459951873.html;
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http://zn.ua/ECONOMICS/ukrainskie-proizvoditeli-za-3-mesyaca-ischerpali-godovye-kvoty-naeksport-v-es-sahara-i-kukuruzy-209640_.html;
http://vlasti.net/news/237157;
http://korrespondent.net/business/economics/3658380-ukrayna-na-tret-sokratyla-eksporttovarov; http://agroportal.ua/news/ukraina/28-ukrainskoi-agroproduktsii-ushlo-v-es;
http://agroportal.ua/news/ukraina/28-ukrainskoi-agroproduktsii-ushlo-v-es;
http://www.apk-inform.com/ru/news/1066028#.VxdA9mJyeMM;
http://selpu.com/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%94%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%83
%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%BD/;
http://ua.krymr.com/content/article/27700701.html).
С. Кулицький, ст. наук. співроб. СІАЗ НБУВ,
канд. екон. наук

Банківська система України: стан, проблеми, перспективи
(Закінчення. Початок у попередньому номері)

2. Проблеми розвитку банківської системи України
Нинішній кризовий стан української банківської системи значною
мірою є наслідком її «довоєнного» розвитку, а не лише результатом
погіршення економічної ситуації в Україні протягом двох останніх років.
Російська ж «гібридна» війна проти Української держави та окупація Криму
й частини Донбасу служили «спусковим гачком», що спочатку порушив стан
нестійкої рівноваги, у якому перебувала українська банківська система, а
пізніше поступово перетворилися на відносно автономний чинник її
перманентної дестабілізації. Причому попри їх тісний взаємозв’язок у
практичній роботі фінансових установ, так би мовити, «застарілі» проблеми
вітчизняної банківської системи і проблеми, пов’язані з окупацією Криму,
частини Донбасу та «гібридною» війною Росії проти України, слід розрізняти
заради можливості успішного розв’язання й тих, й інших. Так само важливий
аналіз взаємозв’язку означених категорій проблем української банківської
системи.
Адже без радикального розв’язання своїх найгостріших проблем
українська банківська система не зможе ефективно виконувати свою основну
функцію – функцію фінансового посередника з організації грошового обігу у
виробничих, торгових та інвестиційних процесах вітчизняної економіки. Таке
виконання зазначеної функції фінансового посередництва, яке здійснювалося
доволі багатьма українськими банками до початку 2014 р., навряд чи можна
вважати ефективним. Саме дисбаланси і прямі порушення безпеки
банківської діяльності, які були вельми широко поширені в нашій державі ще
до падіння режиму В. Януковича, з початком російської агресії проти
України різко загострилися й стимулювали розвиток нинішньої кризи
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банківського сектору української економіки.
На початок 2014 р. Українська держава, як зазначила голова
Національного банку України В. Гонтарева, по суті, не мала повної
інформації щодо кінцевих власників усіх українських банків, що
ускладнювало керування всією вітчизняною банківською системою,
особливо за умов економічної кризи. Це, зокрема, стосувалося питань
рефінансування українських банків, збільшення їхнього статутного капіталу,
їх санації тощо.
Однією з найбільших застарілих проблем української банківської
системи є кредитування, так званих, інсайдерів. Ідеться про ситуацію, коли
кінцевий власник банку через цю фінансову установу кредитує формально
юридично незалежне підприємство, у якому він також є кінцевим власником.
У цьому випадку, як показує вітчизняний досвід, пріоритетним інтересом для
зазначеного власника були, як правило, інтереси підприємства-позичальника,
а не банку, що надавав кредит. Відповідно, умови кредитування
підприємства-інсайдера були, як правило, пільгові. Яскравою ілюстрацією
згубності для банківської системи та суспільства в цілому практики
надмірного інсайдерського кредитування можуть служити події навколо
фінансово-промислових груп (ФПГ) К. Жеваго (банк «Фінанси і кредит») та
О. Бахматюка (банки «Фінансова ініціатива» та «VAB банк»). Як повідомила
ще минулого року в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» голова НБУ В. Гонтарева,
«всю реформу банківської системи в нас було розділено на три етапи.
Очищення банків не торкнулося, оскільки те, що ми розчищали, банками не
було. Там не було реальних активів і капіталу, нормальних кредитних
процедур, ризик-менеджменту, там узагалі нічого не було. “Мийки”, “зомбі”
та “пилососи”. Така сама історія “Фінансів та кредиту” – людина видала собі
рідній 76 % портфеля! Банки Бахматюка: один видав 64 % інсайдерам, інший
– 96 %. На цьому й було побудовано їхні дуті бізнес-імперії. Дивимося далі: в
інших узагалі нічого не було, усе вивели давним-давно, залишивши тільки
сміттєві папери... “Фінанси та кредит” фактично “помер” ще в 2009 р. І
тільки отримані ним тоді 6,4 млрд грн рефінансування допомагали тримати
його на плаву». Звичайно, не один лише банк «Фінанси та кредит» доволі
регулярно отримував рефінансування від НБУ для підтримки своєї
діяльності. Різні обсяги рефінансування НБУ отримували й інші нинішні
банки-банкрути.
Причому значних сум коштів такого рефінансування НБУ повернуто не
було, що нині спричинило ряд судових позовів з боку НБУ. Зокрема,
повідомлялося, що Національний банк України подав позови до бізнесмена,
депутата Верховної Ради К. Жеваго (власник банку «Фінанси та кредит») на
суму 1,45 млрд грн, до О. Бахматюка (власник «VAB банку» і «Фінансової
ініціативи») – на 4,55 млрд грн, Л. Клімова (власник Імексбанку) – на 0,3
млрд грн, які були поручителями кредитів рефінансування НБУ. Крім того,
майнові поручительства НБУ отримував від М. Лагуна (земельні ділянки на
766,8 млн грн – для рефінансування «Дельта банку») і Л. Клімова
(спортивно-оздоровчий комплекс «Люстдорф» на 394,8 млн грн – за
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підтримку Імексбанку). За них НБУ також має намір позиватися
(http://ukr.lb.ua/news/2016/03/01/329250_nbu_pozivaietsya_zhevago.html?utm_s
ource=local&utm_medium=cpm&utm_campaign=bymaterial).
У
середині
березня ЗМІ також повідомляли, що Національний банк звернувся до судів з
позовами проти власників істотних часток у проблемних банках на загальну
суму 11,5 млрд грн. При цьому зазначалося, що загальна сума позовів лише
до О. Бахматюка становить 8,55 млрд грн за фінансовими поруками за банки
«VAB банк» і «Фінансова ініціатива».
Крім рефінансування від НБУ, українські банки свого часу
використовували й інші засоби нарощування своїх активів, які виявилися для
них згубними під час російської агресії та розгортання в Україні соціальнополітичної й економічної кризи. Так, ще кілька років тому оглядачі ЗМІ
назвали власника «Дельта банку» М. Лагуна «справжнім мисливцем за
активами». Адже наприкінці 2012 р. він придбав Кредитпромбанк і
шведський «Сведбанк» в Україні, а вже у 2013 р. – грецький Астра Банк.
Зазначалося, що об’єднання всіх активів фактично робило «Дельта банк»
другим за величиною приватним банком в Україні, а отже, фактично
невразливим перед фінансовою кризою (ТОП-100. Рейтинг лучших компаний
Украины. – 2013. – № 2. – С. 85). Розрахунок М. Лагуна при здійсненні такої
стратегії, на перший погляд, був цілком логічний: створити настільки
великий банк, бажано переводячи його до категорії системних банків, щоб
держава (в особі НБУ, Міністерства фінансів та інших інституцій) при
кризових ситуаціях у вітчизняній економіці просто була змушена
підтримувати «Дельта банк» фінансово задля запобігання кризи, як мінімум,
у всій банківській систем. Однак пряма військова агресія Росії проти України
виявилася настільки неочікуваною подією, що її наслідки не мали аналогів, з
якими стикалася вітчизняна банківська система за весь час існування
незалежної України. Та й розвиток банківських систем розвинутих країн
після Другої світової війни подібного досвіду не мав. Тому й розрахунок М.
Лагуна виявився хибним – урешті-решт «Дельта банк» збанкрутував.
Наведені вище цифри не лише відображають величину фінансових
збитків, яких зазнала українська банківська система, а й говорять про
складність і масштабність проблем, які постали перед усім українським
суспільством у зв’язку з необхідністю відновлення цієї системи.
Мабуть, однією з таких найгостріших проблем на сучасному етапі є
питання обов’язкового збільшення статутних капіталів (докапіталізації)
банківських установ. Цей захід спрямовано на зміцнення стійкості
українських банків до різноманітних негативних впливів і ризиків,
забезпечення їхньої здатності виконувати свою основну функцію фінансових
посередників у процесі розвитку національної економіки. Однак реалізація
вимоги збільшення капіталів банків виявила вельми гострий конфлікт
інтересів держави як представника всього українського суспільства й
багатьох власників банків. Адже, з одного боку, банк може надійно
виконувати свої економічні функції в інтересах суспільства, лише маючи
відповідний обсяг статутного капіталу, що є запорукою захисту прав
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вкладників та інших клієнтів цього банку. З іншого боку, нарощування
капіталу банку зменшує обсяги його активів, якими ця фінансова установа
може вільно розпоряджатися, а це, у свою чергу, обмежує прибутки
власників банку.
Саме тому за нинішнього кризового стану української банківської
системи питання обов’язкового збільшення статутних капіталів банків
викликало такий резонанс як у професійній спільноті, так і у ЗМІ.
Нестабільність поточної економічної ситуації в Україні та невизначеність
перспектив її розвитку останнім часом призводила до зміни термінів
обов’язкового збільшення капіталів українських банків, упроваджуваних
НБУ. Зокрема, багато вітчизняних ЗМІ поширили зміст постанови
Національного банку України № 242 від 7 квітня 2016 р., згідно з якою НБУ
погодився пом’якшити графік поетапного підвищення мінімального розміру
статутного капіталу банків до 500 млн грн до 2024 р. Зокрема, банки,
статутний капітал яких не відповідає вимогам ч. 1 ст. 31 Закону України
«Про банки і банківську діяльність», зобов’язані привести його розмір у
відповідність до вимог цього Закону, а саме до розміру, не меншого, ніж:
– 120 млн грн – до 17 червня 2016 р. (згідно з колишнім графіком – до 17
червня 2016 р.);
– 200 млн грн – до 11 липня 2017 р.;
– 300 млн грн – до 11 липня 2018 р. (згідно з колишнім графіком – до 11
січня 2017 р.);
– 400 млн грн – до 11 липня 2019 р. (згідно з колишнім графіком – до 11
січня 2018 р.);
– 450 млн грн – до 11 липня 2020 р. (згідно з колишнім графіком – до 11
січня 2019 р.);
– 500 млн грн – до 11 липня 2024 р.
Причому у ЗМІ з цього приводу переважали схвальні відгуки.
Наприклад, за словами голови ради Незалежної асоціації банків України
(НАБУ) Р. Шпека, перенесення графіка докапіталізації банків дасть
можливість банкам включити до статутного капіталу отриманий прибуток за
2016 р. Водночас, як пояснила заступник голови НБУ К. Рожкова, регулятор
прислухався до ряду вагомих аргументів банкірів, НАБУ і профільного
комітету парламенту, включаючи неможливість банків використовувати
прибуток 2016 р. для докапіталізації, тривалість законотворчих процедур для
спрощення процедур об’єднання банків або відмови від банківської ліцензії,
а також тривалість пошуку інвестора в поточних умовах. Як повідомлялося у
ЗМІ раніше, за попередніх термінів обов’язкового збільшення величини
статутного капіталу в 2016 р. в Україні під закриття потрапляли ще близько
15 банків. На думку деяких фінансистів, українським банкам у 2016 р.
потрібно буде для докапіталізації у два-три рази більше коштів, ніж для
цього було потрібно раніше. Утім, з іншого боку, відтермінування
обов’язкового збільшення статутного капіталу банків підвищує ризики
власників депозитних рахунків у відповідних банках. Це ж може означати,
що у випадку нових банкрутств фінансових установ вагому частину
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компенсацій їхнім вкладникам повинен буде взяти на себе Фонд
гарантування вкладів фізичних осіб. По суті, держава, яка нині, власне, і
фінансує ФГВФО.
Поки перед власниками ряду банків поставала раніше й нині постає
дилема: поповнювати капітал банків чи дати їм збанкрутувати. Причому, як
показує вітчизняна практика останніх двох років, власники банків, перед
якими постала загроза банкрутства, при вирішенні подальшої долі цих
фінансових установ, як правило, насамперед виходили з інтересів збереження
своїх власних статків, а перспективи уникнення банками банкрутства, а отже,
збереження коштів вкладників їхніх банків виявлялися для власників таких
фінансових установ другорядними. Наприклад, попри згадуване вище
банкрутство його банків «Фінансова ініціатива» та «VAB банк»,
О. Бахматюк, за повідомленнями деяких ЗМІ, доволі успішно вирішував
реструктуризацію
заборгованості
холдингу
Ukrlandfarming
(«Укрлендфармінг») перед іноземними кредиторами. У цьому холдингу
О. Бахматюку належить 95 % акцій, а власником ще 5 % є американська
компанія Cargill. Зокрема, наприкінці березня нинішнього року
повідомлялося, що агрохолдинг Ukrlandfarming має намір незабаром зробити
пропозицію кредиторам про реструктуризацію своїх єврооблігацій на
500 млн дол. зі ставкою 10,875 % і погашенням 26 березня 2018 р. і до цього
часу відмовився від виплати купона за останніми з них. При цьому також
зазначалося, що підконтрольний «Укрлендфармінгу» найбільший в Україні
виробник яєць агрохолдинг «Авангард», чиї акції торгуються на Лондонській
фондовій біржі, у жовтні 2015 р. завершив реструктуризацію своїх
євробондів на 200 млн дол., відтермінувавши їх погашення на три роки.
Причому значна частина процентного доходу за євробондами
виплачуватиметься за схемою payment in kind (облігаціями. – Прим. авт.).
Зокрема, перший купон 29 жовтня 2015 р. було виплачено грошима на 40 %
(4 млн дол.), у 2016 р. грошима виплачується 25 % купона, у 2017 р. – 50 %.
Перший купонний платіж 2018 р. на 75 % буде сплачено грошима, а останній
– повністю грошима.
На початку квітня нинішнього року в ЗМІ з’явилася інформація про те,
що найбільший за розміром земельного банку у Євразії український
агрохолдинг Ukrlandfarming домовився про реструктуризацію на 10 років
залишку заборгованості за синдикованим кредитом Deutsche Bank і Sberbank
на суму понад 200 млн дол. Ця домовленість також включає пільгову
відсоткову ставку в розмірі 2,5 % річних у червні 2018 р. і відстрочку
виплати тіла кредиту. Про це повідомив голова ради директорів і основний
акціонер холдингу О. Бахматюк. Кошти в сумі 600 млн дол. було залучено в
2011 р. терміном на п’ять років під ставку 10 % і були спрямовані на
розширення елеваторних потужностей, закупівлю техніки, розширення
земельного банку. Станом на 2011 р. ця позика була найбільшою, яку колинебудь отримувала українська приватна компанія від іноземних кредиторів.
Таким чином дуже чітко проглядається пріоритетність різних напрямів
(сфер) у бізнесі О. Бахматюка для їхнього власника. Як бачимо, по-перше, де59

факто банківській бізнес в Україні не належав до пріоритетних напрямів його
підприємницької діяльності. По-друге, внутрішньоукраїнські боргові
зобов’язання так само виявилися для О. Бахматюка, як мінімум,
другорядними для їх виконання порівняно з його міжнародними борговими
зобов’язаннями. До речі, мабуть, випадок зі ставленням О. Бахматюка до
своїх боргових зобов’язань в Україні далеко не єдиний серед представників
банківського бізнесу в Україні. На це непрямим чином вказує й кількість
банків, що збанкрутували в Україні за період з початку 2014 р. в Україні.
Просто випадок з О. Бахматюком доволі показовий і вельми широко відомий.
Також широкого розголосу у ЗМІ останнім часом набуло визнання
неплатоспроможним банку «Хрещатик», одним з акціонерів якого є Київська
міська державна адміністрація (КМДА). Спочатку повідомлялося, що 18
березня на загальних зборах акціонерів банку «Хрещатик» було прийнято
план його реструктуризації, який передбачав заходи щодо забезпечення
необхідного рівня капіталізації та виконання нормативних значень
адекватності регулятивного й основного капіталу. Тоді ж голова правління
банку Д. Гриджук заявив, що програма реструктуризації включає підтримку
банку акціонерами шляхом його капіталізації, поліпшення якості активів,
реструктуризації зобов’язань банку, удосконалення системи керування
банком, фінансово-економічної політики та його операційної діяльності, а
також створення нової бізнес-моделі банку. До 1 квітня акціонери повинні
були надати свій план поліпшення активів і до капіталізації банку
«Хрещатик», проте термін закінчився, за фактом нічого не було надано.
На прес-брифінгу заступник голови НБУ К. Рожкова зазначила, що
акціонери не змогли утримати свій банк. За її словами, підприємства, які
близькі до акціонерів, перевели всі свої рахунки в інші банки. Однак на
питання, хто з трійки акціонерів банку – а це КМДА (25 %), М. Солдатенко
(24,24 %) й А. Іванов (37,44 %) – вплинув на переказ коштів в інші банки,
К. Рожкова не стала відповідати.
У ЗМІ зазначалося також, що наприкінці минулого року столичні
депутати своїм рішенням навіть анонсували виділення 100 млн грн на
докапіталізацію банку «Хрещатик». При цьому стверджувалося, що шукали
інвесторів для банку «Хрещатик» й інші акціонери. Щоправда, інформація
про це подається дещо по-різному в різних виданнях. В одних, наприклад,
повідомляється, що у 2015 р до капіталу цієї фінансової установи двічі
намагалися залучити кошти іноземних інвесторів, обидва рази – невдало.
Купити частку в банку «Хрещатик» не змогли швейцарські фонди. Також не
увінчалася успіхом спроба продати банк трьом інвесторам з ПАР –
Національний банк заблокував цю операцію. Щоправда, при цьому
інформація про фінансово-економічних потенційних інвесторів банку
«Хрещатик», їхню ділову історію у ЗМІ не наводилася.
Інші ЗМІ зазначають, що цей «банк раніше був цікавим активом для
купівлі. У грудні 2013 р. “Хрещатик” хотів придбати М. Лагун, екс-власник
“Дельта банку”. Він запропонував А. Іванову 0,7 капіталу, але той хотів
більше. А рік тому М. Солдатенко та В. Дворецький не змогли продати банк
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швейцарським фондам, оскільки також хотіли отримати кращу ціну, ніж їм
пропонували». Була також спроба продати банк трьом інвесторам з ПАР, але
НБУ не дозволив, повідомило FinClub джерело. У даних НБУ йдеться про те,
що ніхто не намагався у 2015 р. купити істотну участь у банку «Хрещатик».
З іншого боку, «у КМДА запевняють, що були єдиним акціонером,
готовим підтримати банк “Хрещатик”». «Акціонери ухвалили рішення
збільшити капітал на 600 млн грн, частка КМДА становила 150 млн грн. Ми
готові були дати кошти, – розповів перший заступник голови КМДА Г. Пліс.
– 31 березня був термін, коли акціонери мали підтвердити докапіталізацію.
Але тільки ми заявили про готовність, а інші акціонери цього не зробили».
«Фінансове становище банку “Хрещатик” різко погіршилося
наприкінці 2015 р. Якщо за підсумками перших трьох кварталів його збиток
становив 159,1 млн грн, то за IV квартал втрати збільшилися одразу на
1 млрд грн. Збитковість установи викликана погіршенням якості кредитного
портфеля і необхідністю формувати під нього резерви. У зв’язку з цим за
останній квартал скоротилися також активи банку – одразу на 0,95 млрд грн,
до 9,14 млрд грн. Валютна структура клієнтського кредитного портфеля
погіршилася – кредити в іноземній валюті формують більше 64 % його
обсягу», – ідеться в рейтинговому звіті агентства «Кредит-Рейтинг». Частка
заборгованості IV і V категорій якості перевищила 38 %
(http://news.finance.ua/ua/news/-/373212/kyyiv-vtratyv-hreshhatyk).
Таким чином, судячи з наведеної вище інформації, складається
враження, що приватні акціонери банку «Хрещатик», відчувши загрозу своїм
статкам, вельми активно почали виводити свої кошти з цієї фінансової
установи, що урешті-решт і призвело до її краху.
Водночас нестачі у звинуваченнях на адресу Національного банку
України в банкрутстві банку «Хрещатик» не було. Наприклад, свої критичні
зауваження на адресу НБУ висловили в Асоціації «Український кредитнобанківський союз» (УКБС), де заявили, що «визнання неплатоспроможним
банку “Хрещатик” є свідченням нездатності Нацбанку здійснювати
професійне регулювання та ефективний нагляд за банківською системою».
На думку ж політолога В. Карасьова, «Нацбанк вів подвійну гру з
акціонерами “Хрещатику”. За його словами, власники установи були не
проти провести його докапіталізацію та вели переговори з інвесторами. Але
НБУ включив банк до “чорного списку”, не давав гарантій щодо
продовження його роботи та сприяв відпливу важливих клієнтів –
комунальних
підприємств»
(http://zik.ua/news/2016/04/07/bank_
hreshchatyk_zbankrutuvav_cherez_dii_nbu__bankiry_688377).
Критичні
зауваження щодо дій керівництва НБУ у випадку з банком «Хрещатик»
висловив і президент Українського аналітичного центру О. Охріменко.
Радник мера Києва І. Ніконов заявив, що банк «Хрещатик» «розвалився з
вини НБУ, який вчасно не допоміг. Половина “падаючих” банків могла в
Україні вижити, якби їм не нав’язували нормативи, які нібито дає МВФ, а
Нацбанк
транслює»
(http://112.ua/statji/gontareva-i-hreshhatik-kto-stoit-zagibelyu-banka-303389.html). Щоправда, у деяких виданнях обговорювалася
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інформація про те, що «нібито напередодні “смерті” “Хрещатика” він видав
величезний кредит компанії, яку пов’язують з радником мера І. Ніконовим»
(http://business.vesti-ukr.com/143259-kuda-propali-dengi-iz-banka-hrewatik).
Ця увага до краху банку «Хрещатик» пояснюється рядом таких причин.
По-перше, банк «Хрещатик» належав до категорії великих банків. По-друге,
як зазначають у ЗМІ, «хоча банк “Хрещатик” уже десятиліття як не є
муніципальним, він продовжував робити ставку на обслуговування
бюджетного сектору і соціальних виплат, у тому числі пенсій та стипендій.
Понад 40 % мережі, що складається з 133 офісів, було сконцентровано в
Київському регіоні. Банк впровадив проект “Картка киянина”, який дозволяє
використовувати платіжну картку для “оплати” проїзду в громадському
транспорті та отримання знижок у торговельних мережах. Емітовано також
“Картку чернівчанина”. По-третє, “Хрещатик” як банк-агент ФГВФО
виплачував компенсації клієнтам банків-банкрутів (Західінкомбанк, ВіЕйБі
Банк, СоцКом Банк, “Володимирський”, “Столиця”, Інноваційнопромисловий банк, “Базис”, ЕРДЕ Банк, “Таврика”, “Даніель”, Реал Банк,
Брокбізнесбанк, “Меркурій”, “Форум”). Зазвичай агенту вдається 30 %
коштів залучити на свої рахунки. Ці суми фонд виплачуватиме знову». Почетверте, зазначені вище характеристики банку «Хрещатик» обумовили не
лише економічне, а й соціально-політичне значення цієї фінансової установи
в українському суспільстві. І, нарешті, випадок з банком «Хрещатик», за
нинішньої економічної та соціально-політичної ситуації в Україні, є чудовим
інформаційним приводом для самореклами багатьох політиків, бізнесменів і
політологів.
Водночас інформація про діяльність власників банку «Хрещатик», яка
стала відомою широкому загалу у зв’язку з його крахом, як і аналогічна
інформація щодо ряду інших фінансових установ, наочно розкриває всю
складність проблем, що постали перед банківською системою України на
сучасному етапі її розвитку. Адже для власників багатьох банків банківський
бізнес виявився, по суті, малозначним, оскільки на практиці врешті-решт
вони не пов’язували з ним ні основних джерел своїх доходів і статків, ні
свого соціального статусу як такого.
Необхідно наголосити й на певній асиметрії оцінок у ЗМІ щодо
банкрутства ряду банків. Доволі часто оглядачі так чи інакше акцентують
увагу на тому, що саме держава, як правило в особі НБУ, не запобігла краху
того чи іншого банку. При цьому на провину власників чи менеджменту
відповідної фінансової установи в її краху, часто пов’язаного з поширенням
ризикованих фінансових операцій, належної уваги не звертається. Це ж
характеризує як відповідні ЗМІ, так і деякі соціально-психологічні риси
українського суспільства.
Також треба згадати і про проблему роботи в Україні банків з
російським капіталом. ЗМІ повідомляють про доволі чисельні вимоги і
політиків, і громадськості припинити роботу в Україні таких фінансових
установ. Зокрема, у ЗМІ наголошувалося, що, «за даними НБУ, після почату
агресії РФ у 2014 р. протягом дев’яти місяців українці активно забирали свої
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вклади з дочірніх структур російських банків. За той час вклади в них
скоротилися на 9 млрд грн (на 20,1 %, 562 млн дол.) – до 36 млрд грн.
Напевно, вкладники очікували кардинальних дій від уряду, тому
побоювалися за свої кошти». Хоча, заради об’єктивності, слід визнати, що в
той період великі обсяги вкладів вилучалися населенням і з інших банківрезидентів України.
За інформацією НБУ, в Україні з початку 2014 р. частка коштів
фізичних осіб у банках, які мають стосунок до державного російського
капіталу, зменшилася з 9,3 до 5,8 %, юридичних – з 8,3 до 3,3 %. У НБУ
зазначають, що «в Україні працюють п’ять банків, які мають стосунок до
державного російського капіталу – “Промінвестбанк”, “Сбєрбанк Росії”, ВіЕс
банк, “ВТБ Банк” та БМ банк». У регуляторі також зауважують, що з 2014 по
2016 р. частка цих банків збільшилася з 10,7 до 12,3 %. При цьому
наголошують, що це формальне зростання, що цілком пояснюється
проведеним очищенням системи, так як з початку 2014 р. НБУ вивів з ринку
близько 70 банків – тому частка працюючих фінансових установ автоматично
зросла.
Зі свого боку директор Інституту трансформації суспільства О. Соскін
заявив, що Україна де-факто є сателітом банківської системи Росії. За
словами О. Соскіна, схема впливу російської фінансової системи на
українську виглядає просто: банки РФ заводять в Україну «російські рублі й
конвертують їх в американський долар. Нам вони дають рубль, який постійно
знецінюється, а від нас виводять європейську та американську валюту. Таким
чином, вони підривають нашу подушку ліквідності. Головна проблема в
тому, що рубль є безпосередньо конвертованою валютою. Треба терміново
відмовитися від прямої конвертації рубля. І більше того, треба повністю
заборонити використання російського рубля в Україні. Так само як з нашою
гривнею роблять Білорусі: вони не приймають нашу валюту», – пояснює він.
Для цього, вважає експерт, треба закрити російські банки в Україні. До речі,
думку про те, що курс гривні падає, бо російські банки скуповують долар в
Україні, на початку нинішнього року висловлював також і екс-заступник
голови НБУ О. Савченко.
Причому деякі ЗМІ наголошують, що наприкінці 2015 р. – у період
чергового загострення ситуації на валютному ринку – НБУ активно
рефінансував банки з російським капіталом. Наприклад, у грудні минулого
року обсяг рефінансування на термін понад 30 днів трьох банків з російським
капіталом становив 3,1 млрд грн, або 1/3 від загального обсягу
рефінансування, наданого банкам України. Цілком можливо, зазначають
оглядачі, що подібна ситуація була й у сегменті рефінансування овернайт,
проте статистика щодо таких кредитів Національним банком не
розкривається.
Українські журналісти ставлять питання, чи не здається нікому дивним
те, що РФ вливає величезні кошти з державного бюджету у свої українські
«доньки» в той час, коли в самій Росії кредитна діяльність інтенсивно
згортається? І несучи величезні збитки, ці банки не зупиняють експансії,
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намагаючись захопити ще більші частки ринку. Беручи ж уваги те, що
більшість найбільших російських банків повністю контролюється урядом РФ
і безпосередньо Кремлем, сумнівів у політичному підґрунті таких дій не
залишається.
У контексті зазначеного негативного ставлення певної частини
українського суспільства до функціонування в Українській державі
російських банків, не можна не згадати і про ставлення до цієї проблеми
різних представників російського політикуму. Зокрема, нещодавно група
депутатів від Комуністичної партії Російської Федерації розробила поправки
до законодавства про заборону російським банкам, частка РФ у статутному
капіталі яких перевищує 50 %, відкривати філії у країнах, які оголосили
Росію агресором (як Україна), а також у державах, де систематично
заарештовують російські активи у зв’язку зі справою компанії «ЮКОС».
Однак перший заступник голови економічного комітету Ради Федерації
С. Калашников сказав, що «це безглуздий захід», оскільки «банки ведуть
свою комерційно-фінансову діяльність в інших країнах, у тому числі й з
державною участю, якщо їм це вигідно». На думку С. Калашникова,
обмежувати банки з державною участю в їхній комерційній діяльності немає
ніякого сенсу.
Показово, що припиняти роботу в Україні не мають намірів і російські
банкіри. Так, голова російського «Внєшнекономбанку» (ВЕБ) С. Горьков
заявив, що його дочірня структура в Україні «Промінвестбанк» (ПІБ)
отримає істотну підтримку ліквідності від свого материнського банку. При
цьому він зазначив, що ВЕБ не розглядає ПІБ як «проблемний актив»,
одночасно ВЕБ – «банк розвитку», для якого нехарактерно мати в управлінні
комерційні банки. «На сьогодні ВЕБ розробляє нову стратегію, і з точки зору
її реалізації наше завдання полягає в тому, щоб не мати на балансі
комерційного банку», – пояснив він, додавши, що питання виходу з банку
займе певний час. За словами С. Горькова, розробка стратегії
«Промінвестбанку» буде завершена влітку 2016 р. Тобто, по суті, у цьому
випадку йдеться про зміну форми присутності російського банківського
капіталу в Україні. Російські маневри з «Промінвестбанком» пояснюються
доволі просто. Міністерство фінансів США занесло «Промінвестбанк» до
списку юридичних осіб, проти яких запроваджено санкції, оскільки
власником цієї установи є російський державний «Внєшекономбанк».
Станом на 1 жовтня 2015 р. «Промінвестбанк» посідав четверте місце за
величиною активів (55,9 млрд грн) серед 123 платоспроможних на той
момент українських банків.
Таким чином, і російська влада, і російські фінансисти прагнуть
зберегти присутність російського банківського капіталу в Україні попри
(може, і у зв’язку із) «гібридну» війну Росії проти Української держави та
безпосередню участь російських військовослужбовців у бойових діях на
Донбасі. Вочевидь це пов’язано з певними політичними й економічними
цілями російського істеблішменту в Україні.
Утім, до проблеми роботи в Україні банків з російським капіталом
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варто підходити одночасно з кількох позицій, враховуючи, що швидка
дестабілізація цього вельми значного сегменту української банківської
системи може серйозно зашкодити всій цій системі та вітчизняній економіці
в цілому. Тому одним з аспектів її розв’язання можна вважати вирішення
питання поповнення статутних капіталів банків з російським капіталом в
Україні в контексті ефективного функціонування всієї вітчизняної
банківської системи. Так, НБУ наполягає на недоцільності обмежувальних
заходів до українських банків з російським капіталом. «Національному банку
України вдається домогтися докапіталізації “дочок” російських банків і
дотримання ними нормативів роботи на ринку, введення проти них
економічних санкцій недоцільно», – заявив екс-перший заступник глави НБУ
О. Писарук. У жовтні 2015 В. Гонтарева заявляла: «Ось, до прикладу, “ВТБ
Банк” уже в цьому році вніс 14,5 млрд у капітал – ось він швидко виконує
програму. Так, він не робить це живими грошима, більша частина – це
конвертація заборгованості перед материнською структурою».
З іншого боку, за словами віце-президента Українського кредитнобанківського союзу Я. Колесника, «банки з російським капіталом – це певні
ризики. Бо вони дійсно можуть підірвати банківську систему України своїми
агресивними діями чи, навпаки, бездіяльністю. Адже вони мають великий
вплив на велику масу клієнтів, особливо фізичних осіб». Заради
справедливості треба зазначити, що Національна комісія цінних паперів і
фондового ринку в липні 2015 р. заборонила п’яти російським «дочкам»
(«Сбєрбанк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк», VS Банк, БМ банк) вести
окремі види діяльності. Рішення про виведення з фондового ринку дочірніх
структур російських банків було прийнято в межах закону про діяльність
компаній, що належать країні-агресору (прийнятий весною 2015 р.).
Таким чином, питання функціонування в Україні за нинішніх умов
банків з російським капіталом, особливо з капіталом державним (тобто
таких, що контролюються російською владою), є вельми складним і
неоднозначним. Завжди треба бути готовим до того, що російська влада може
спробувати використати свій банківський капітал для дестабілізації
фінансово-економічної, а отже, і соціально-політичної ситуації в Україні.
Тому, мабуть, найкращим варіантом розв’язання розглянутої вище проблеми
було б зменшення питомої ваги російського капіталу в банківській системі
України завдяки більш швидкому нарощуванню капіталів інших учасників
цієї системи. Не варто також виключати з арсеналу потенційних заходів
безпеки й запровадження законодавчих обмежень щодо граничної частки в
українській банківській системі іноземного капіталу, який походить з будьякої однієї держави, маючи на меті обмеження експансії в Україні
насамперед російського банківського капіталу.
Зі свого боку британський фінансист Н. Сміт вважає, що банківська
система України має величезні системні проблеми, оскільки її регулятор
(тобто НБУ) протягом багатьох років давав змогу банкам штучно роздувати
свій капітал за допомогою кредитів, виданих компаніям акціонерів банку. «Я
не здивований, що близько 70 українських банків зазнали краху за останні
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два роки. Населення не довіряє банківській системі настільки, що приховує
під матрацом заощадження, практично рівні половині ВВП… Новий уряд
повинен створити нову банківську систему, у якій гроші вкладників не
випливають з країни, а продуктивно працюють на економіку. Має існувати
п’ять-шість великих банків, яким дозволено приймати роздрібні депозити
при повних гарантіях з боку держави. Це було б хорошим першим кроком до
відновлення довіри нації до банків. Якщо особисті заощадження українців
вкласти в економіку – ВВП України збільшитися вдвічі», – зазначив він.
Тому для розвитку економіки України дуже важливо реалізувати реформи в
банківському секторі, наголосив британець. ЗМІ повідомляють, що
британський фінансист Н. Сміт є випускником Кембриджського
університету. До 2004 р. керував інвестиційною діяльністю з акціонерним
капіталом обсягом понад 6 млрд дол. у Morley Fund Management у Лондоні
(нині Aviva Investors). З 2004 р. відомий як керуючий інвестиціями по Росії і
СНД. З 2011 р. – власник Eastern Beverage Company (одного з найбільших
світових виробників алкогольної продукції). В Україні його інтереси
представляє компанія «ТОВ “Істерн беверидж трейдинг”».
З приводу цього висловлювання слід зазначити, що, по-перше, оцінку
ситуації в банківській системі України дав професійний фінансист, а не
якийсь, так би мовити, «експерт», що далеко не завжди має практичний
досвід управління фінансами та банківською діяльністю. По-друге, впадає в
очі, що британський фінансист не критикує, по суті, нинішню діяльність
керівництва Національного банку України, а з деяких питань навіть займає
ще радикальнішу позицію. Зокрема, це стосується необхідності існування
лише «п’яти-шести великих банків, яким дозволено приймати роздрібні
депозити при повних гарантіях з боку держави». По-третє, Н. Сміт цілком
справедливо акцентує увагу на «відновленні довіри нації до банків» не лише
як на визначальному чиннику відновлення ефективної роботи української
банківської системи, а і як на надзвичайно важливому чиннику зростання
української економіки в цілому.
Також варто додати, що точка зору Н. Сміта певною мірою
перегукується з відповіддю голови правління Ощадбанку А. Пишного на
запитання кореспондентів «Дзеркала тижня». «Щодо вашого запитання про
користь держбанків, – зазначив банкір. – Вони відіграли одну з ключових
ролей під час “ідеального шторму”, який пережила українська банківська
система. З одного боку, Ощад для мільйонів українських громадян і бізнесу
став, по суті, “тихою гаванню”. Якщо хочете, альтернативою банківському
сейфу або хованню грошей під матрац. З іншого – кредитним плечем для
української енергетики, інфраструктури, бізнесу. Держава як акціонер
зробила те, що була зобов’язана – докапіталізувала банк, а інакше й бути не
могло. Враховуючи збитки, завдані у зв’язку з окупацією Криму,
девальвацією, а також втратами у Донбасі. Це багато мільярдів». Таким
чином, наявність державних комерційних банків, як Ощадбанк і
«Укрексімбанк» нині виступає чинником стабілізації української банківської
системи. «Сьогодні відсоткова ставка вже не відіграє вирішальної ролі при
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виборі банку для розміщення депозиту. Вкладники орієнтуються на такі
критерії, як надійність і стабільність банку», – констатує директор
департаменту роздрібного бізнесу Ощадбанку В. Малахова.
Водночас голова правління Ощадбанку А. Пишний наголосив:
«Помилково вважати, що весь портфель корпоративного бізнесу проблемний
і злочинний. Це зовсім не так. Безумовно, корпоративному сегменту
непросто скрізь, і це загальна для всієї системи ситуація. Але реальний бізнес
намагається вижити, і завдання банку – знайти разом із клієнтом оптимальне
рішення. Торгувати заставами за того стану ринку, який маємо, не вихід.
Бізнес-модель, грошовий потік, прозорість, готовність клієнта до ефективних
трансформацій і цілковите залучення власника – передумови для спільної
роботи в непростих ситуаціях. Ощадбанк генерує сьогодні найбільший обсяг
відсоткового доходу! Це означає, що кредитний портфель працює».
У зазначеному контексті нині доволі гостро постала проблема
структури доходів українських банків. За інформацією ЗМІ, на тлі
відсутності можливостей для отримання доходів від валютного кредитування
банки намагаються заробити на державних цінних паперах. Зокрема, під час
аукціону 5 квітня цього року банки скупили в Міністерства фінансів
рекордний обсяг дворічних валютних облігацій внутрішньої держпозики
(ОВДП) на 651,1 млн дол. Середня прибутковість 15 задоволених заявок
становила 7,85 % річних. При цьому гривневі бонди принесли держбюджету
ще 1,31 млрд грн, сумарно – рекордні 18,24 млрд грн. Наголошується, що у
2016 р. Міністерство фінансів України вже тричі виходило на ринок. У січні
воно позичало в банків валюту на півтора року під 7,67 %. Уже в лютому і
квітні ставка за дворічними валютними державними цінними паперами
підвищилася до рівня 7,85 %. Сумарно за цей рік Міністерство фінансів
отримало від продажу банкам валютних ОВДП близько 1,6 млрд дол.
Причому минулого року Міністерство фінансів останній раз залучало валюту
на внутрішньому борговому ринку ще в липні. Тоді було продано річні
облігації з прибутковістю 8,79 %.
Деякі оглядачі вважають, що високий попит на державні цінні папери
пояснюється відсутністю альтернативного заробітку для банків. За минулий
рік кредитний портфель підприємств скоротився в банках на 4 млрд дол.
Банкіри зазначають, що валютні державні папери привабливіше, ніж
кредитування. «Левова частка розміщених паперів припала на валютні
ОВДП. Ставка залучення депозитів у населення в середньому коливається від
1 до 7 % річних. За даними агентства Thomson Reuters, індекс ставок за
депозитами фізичних осіб з терміном три місяці – 5,9 %, 12 місяців – 6,9 %.
Розміщення в валютні ОВДП при терміні два роки забезпечує в середньому
ставку прибутковості на рівні 7,85 %, а значить, при збереженні бази клієнтів
банки можуть забезпечити собі мінімум 4–5 %», – розповіла директор
департаменту операцій на фінансових ринках «Укрсоцбанку» К. Володіна.
Але банки купують ОВДП нерівномірно. «Не можна стверджувати, що
сьогодні ОВДП дуже привабливий інструмент для банків. Він поступається
депозитним сертифікатами НБУ, якщо порівнювати їх за терміном і
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прибутковістю номінальної ставки», – наголошують експерти. Механізм
отримання фондування під заставу валютних ОВДП – як на відкритому
ринку: через операції РЕПО, так і під час операцій з НБУ, формує
рентабельний запас ліквідності. «На сьогодні це є єдиною альтернативою
розміщенню валютних ресурсів, беручи до уваги високий кредитний ризик
по валютних позиках в корпоративному сегменті, де позичальники все
частіше проводять реструктуризацію і оголошують дефолти», – зазначає
директор казначейства ПАТ «Ідея Банк» В. Кузьо.
Наведений вище інтерес банків до державних цінних паперів і обсяги їх
придбання означають, що зазначені кошти не були спрямовані на
кредитування
вітчизняної
економіки,
що,
звичайно,
негативно
позначатиметься на її розвитку. Причому, виходячи з проведеного аналізу,
цілком імовірно, що таке вельми обережне ставлення банкірів до
кредитування реального сектору української економіки збережеться не лише
нинішнього, а і наступного року.
Слід також звернути увагу ще на ряд проблем, які впливають не лише
на розвиток вітчизняної банківської системи, а певною мірою також і на
фінансову та навіть макроекономічну ситуацію в Україні. До таких проблем,
наприклад, належить питання повернення й реалізації застав різних банкрутів
– банків, підприємств, населення. З одного боку, це – фактичне вилучення
банками, включаючи НБУ, майна боржників для його подальшої реалізації.
Це питання вирішується через суди, нерідко потребує доволі багато часу, при
цьому для кредитора існує загроза, що він може не встигнути отримати
майно навіть за позитивного для нього рішення суду, оскільки позичальник
може, наприклад, встигнути вивести його зі сфери української юрисдикції
або вжити якихось інших заходів, унаслідок чого банк-позичальник не зможе
отримати належний йому об’єкт застави.
Наприклад, за інформацією голови правління Ощадбанку А. Пишного,
щодо мільярдного боргу ТОВ «ТК Урожай», що належить колишньому
народному депутату О. Ліщинському, перед цією фінансовою установою
суди не припиняються другий рік. На жаль, подібні випадки далеко
непоодинокі не лише в Ощадбанку, а й у багатьох інших банках-резидентах
України. І весь цей час банки, фактично, позбавлені можливості
розпоряджатися певною сумою коштів, так би мовити, заморожених у об’єкті
застави. Це викликає відповідну ланцюгову реакцію, негативно
позначаючись і на кредитній, і на депозитній політиці банків, а врешті-решт
на довірі реальних та потенційних вкладників до всієї української банківської
системи.
З іншого боку, проблема застави нині – проблема організації вигідного
продажу заставленого майна, яке оцінювалося за однієї економічної ситуації
на ринку, а продаватися може за умов існування зовсім іншої економічної
ситуації. Як зазначив, наприклад, той же А. Пишний, відповідаючи на
запитання кореспондентів «Дзеркала тижня» з приводу реалізації частини
майна позичальників, що є заставою за наданими цим банком кредитами,
«застави нині у процесі оцінки. Припускаю, що буде частина заборгованості,
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яка не покрита забезпеченням. Але головна проблема полягає в іншому:
оцінки застави в 2012 і 2016 р. дуже різняться. Ті процеси, які відбулися,
негативно вплинули на всі показники. Але, як уже казав, ми змушені
працювати з тим кредитним портфелем, який є».
Далі він наголосив: «Ми дуже чекаємо закону про фінансову
реструктуризацію. Рішення про те, як почистити баланси від такого роду
активів, теж має бути прийняте на державному рівні. Наскільки я знаю, у
меморандумі з МВФ був записаний аналіз так званої стамбульської моделі по
роботі з проблемними кредитами». Тобто для ефективного розв’язання ряду
проблем вітчизняної банківської системи потрібно внести відповідні зміни та
новації до українського законодавства.
Утім, не можна оминути питання цілком імовірної корупції при
ліквідації активів збанкрутілих банків. Як зазначає, наприклад, кореспондент
«Дзеркала тижня», «виведення ліквідних активів з банків відбувалося і при
кураторах НБУ. У “Дельта банку”, Златобанку, “Брокбізнесі”, “Надрах”,
ВіЕйБі Банку та багатьох інших майно виводилося із застави, кредити
продавалися за заниженими цінами пов’язаним із власниками компаніям.
Тільки на цьому система, навіть за найскромнішими підрахунками, втратила
в сумі понад 25 млрд грн. Справно працювала і схема з переведенням коштів
на кореспондентські рахунки іноземних фінустанов, назви яких уже давно й
усім добре відомі: Bank FRICK, East-West Bank і Meinl Bank. Один лише
“Дельта банк” перевів на рахунки цих банків близько 400 млн дол. Але ж
були й інші – Південкомбанк, “Київська Русь”, “Таврика”, Енергобанк.
Загальні втрати системи від цієї схеми перевищили 780 млн дол. Кошти
власників банків виводилися також завдяки масовому дробленню депозитів.
Загальні втрати банківської системи від використання всіх цих схем
оцінюють у 50 млрд грн. Повернути ці кошти неможливо, навіть якщо вдало
продати все, що залишилося». Певною мірою таким зловживанням сприяє
сама процедура виведення банків з ринку, яка «може тривати від кількох
місяців до півроку, часом і довше. І часто цим процесам дуже складно знайти
інше пояснення, ніж те, що їх можуть затягувати свідомо, виключно заради
того, щоб вищезгадані схеми могли бути реалізовані» (Дзеркало тижня. –
2016. – № 12. – С. 6).
Поряд з цим не можна не звернути уваги на проблеми діяльності
самого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. З одного боку, «у деяких
випадках ліквідаційна маса, за оцінками самого ФГВФО, становить лише
2–3 % від балансової вартості задекларованих у банківській звітності активів.
У переважній більшості випадків усі більш-менш привабливі активи
проблемних банків було виведено задовго до того, як їх визнали
неплатоспроможними. На сьогодні в управлінні фонду півсотні банків із
загальною сумою активів близько 206 млрд грн. Але сума ліквідаційної маси
за цими активами не перевищує і 38 млрд грн». При цьому наприкінці
березня вже було подано близько 2,5 млн заяв фізичних осіб на
відшкодування коштів на депозитних рахунках у збанкрутілих банках.
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Загальна сума претензій у межах цих заяв, поданих ФГВФО, становить
майже 180 млрд грн.
З іншого боку, у ЗМІ висуваються претензії і власне до якості роботи
ФГВФО. «Не слабшає хватка й корупціонерів, які курирують продажі у
фонді. Так, днями там звільнили чотирьох співробітників за незаконний
продаж активів неплатоспроможних банків на суму близько 200 млн грн, але
це навіть на верхівку айсберга не тягне», – зазначається у ЗМІ. При цьому
нині розгортається справжня битва за ринок між ДП «СЕТАМ» та іншими
електронними майданчиками, які раніше працювали із ФГВФО (їх майже 30).
Адже саме через ДП «СЕТАМ», як повідомляється у ЗМІ, за рішенням
попереднього уряду передбачена реалізація майна збанкрутілих фінансових
установ.
Узагалі-то, питання якості роботи ФГВФО заслуговує на окремий
поглиблений аналіз. У цій праці лише зазначимо, що нинішня неефективна
робота ФГВФО з реалізації майна збанкрутілих фінансових установ
негативно позначається не лише на довірі населення до вітчизняної
банківської системи (звідси й на залученні депозитів), а також на
макроекономічній ситуації в Україні. Адже, по суті, для компенсації вкладів
населення у збанкрутілих банках держава певною мірою збільшує емісію
гривні, підштовхуючи таким чином зростання інфляції в Україні.
Доволі широко у ЗМІ висуваються претензії й до роботи Національного
банку України. Деякі з них уже наводилися вище при аналізі краху банку
«Хрещатик». Екс-голова НБУ (2000–2005 рр.) А. Гальчинський, говорячи про
виконання НБУ функцій банківського нагляду, зазначив, що «регулятор не
повинен виступати в ролі дроворуба – рубати все з плеча. Не думаю, що
цього не розуміють керівники НБУ. У чому ж причина? Хотів би помилятися,
але, як мені це бачиться, йдеться про домінанти приватного інтересу, про
перерозподіл банківського капіталу як однієї зі структурних ланок
реолігархізації економіки. Новий цикл приватизації за умов багато в чому
штучного знецінення інструментами девальвації виробничих активів –
складова ланка цього ж процесу. Поки можна говорити лише про передумови
реолігархізації, але ця тенденція проглядається з усією очевидністю.
Важливо попередити подібне. Буде дуже сумно, якщо НБУ виявиться
системоутворюючою ланкою цього процесу. Механізми “зачищення”
ув’язуються НБУ з порушеннями банківського законодавства. Із цим справді
потрібно боротися. Це функція НБУ. Але давайте й у цих питаннях
опустимося на землю-матінку. За умов повного розбалансування економічної
системи, більш ніж триразової девальвації гривні й відповідного знецінення
активів суб’єктів господарювання, у тому числі й банків, казати про
стерильність банківських трансакцій можуть тільки чистоплюї. Не йдеться
про кримінал – це питання правоохоронних органів» (Дзеркало тижня. –
2016. – № 11. – С. 7). Щоправда, для обґрунтування своєї точки зору
А. Гальчинський не навів ні даних фінансово-економічної статистики, ні
результатів соціологічних опитувань і досліджень.
З іншого боку, голова ради Незалежної асоціації банків України
70

Р. Шпек, нещодавно оцінюючи, наприклад, діяльність Національного банку
на валютному ринку, наголосив, що «наш бюджет збалансований, доходи
бюджету навіть перевиконуються, грошово-кредитна політика НБУ –
здорова. НБУ за перші два місяці цього року не випускав додаткову гривню
на ринок, а навпаки, абсорбував – за рахунок продажу валюти, повернення
рефінансування комерційними банками. Так що грошово-кредитна політика
досить прагматична, монетарних показників для ослаблення гривні немає, це
цілком ринкові коливання».
Узагалі всебічна оцінка ефективності роботи Національного банку
України потребує оцінки не лише виконання ним функцій банківського
нагляду, а й інших аспектів його діяльності та взаємодії з іншими органами
державного управління й гілками влади, і виходить за межі цієї праці.
Підсумовуючи ж проведений аналіз, зазначимо, що перспективи розвитку
банківської системи України значною мірою залежатимуть від
результативності розв’язання розглянутих вище проблем.
3. Перспективи розвитку банківської системи України
Оцінюючи перспективи розвитку української банківської системи, слід
розділяти її ймовірні зміни відповідно до їхнього часового горизонту: на
найближчу та більш віддалену перспективу. Зокрема, враховуючи останні
внесені НБУ зміни щодо часових вимог, протягом яких банки повинні
збільшити свій статутний капітал, можна очікувати на деяке сповільнення
темпів скорочення кількості банків і зростання ступеня концентрації
банківського капіталу в Україні. Однак оскільки потреба у зростанні
концентрації банківського капіталу має об’єктивний економічний характер, а
конкретні вимоги НБУ – лише їхнє інституціональне унаочнення, то поки
може йтися лише про зміни темпів реалізації цієї тенденції, а не про зміну її
тренду.
Знову ж таки, об’єктивно ліквідація загрожує насамперед дрібнішим
банкам. Тут варто згадати, що в кінці минулого року голова НБУ
В. Гонтарева зазначала, що із 122 банків, які на той час залишалися на ринку,
30 найбільших, на які припадає 90 % активів усієї української банківської
системи. Це, за її словами, «по суті, і є банківська система. Решта нікому,
звичайно, не заважають, та й не чинять принципового впливу на систему. І їх
теж іще потрібно дочистити, декого прибрати, консолідувати». З моменту
висловлення В. Гонтаревою цієї оцінки з української банківської системи
пішло ще сім фінансових установ, включаючи доволі великий банк
«Хрещатик». Хоча, як засвідчила гучна історія з банком «Хрещатик», процес
концентрації банківського капіталу не реалізовуватиметься автоматично.
Утім, достатньо обґрунтовано спрогнозувати кількість банків в Україні
на певну дату навряд чи можливо через існування банківської таємниці.
Видається, що більшість оцінок, які оприлюднюються з цього приводу в ЗМІ,
або недостатньо обґрунтовані, або ж мають на меті інформаційнопсихологічний вплив на учасників вітчизняного фінансового ринку,
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чиновників, політиків, а можливо, і електорат на випадок майбутніх виборів.
Більш-менш обґрунтовано можна лише стверджувати, що темпи скорочення
кількості банків в Україні в майбутньому будуть нижчими, ніж раніше,
оскільки ті власники фінансових установ, які були найбільш готові покинути
сферу банківського бізнесу, свій вибір уже зробили.
Водночас для кращого розуміння найближчих перспектив розвитку
вітчизняної банківської системи як важливого фінансового посередника в
процесі функціонування національної економіки варто зрівняти оцінки її
роботи, зроблені як банкірами, так і керівниками підприємств-позичальників
(реальних і потенційних). Хороший емпіричний матеріал для таких порівнянь
дають результати відповідних опитувань, що регулярно проводяться
фахівцями Національного банку України. Зокрема, опитування про умови
кредитування в Україні – це аналітичний звіт за результатами анкетування
банків, яке щокварталу проводить НБУ. Опитування здійснюється з метою
поглиблення розуміння стану й тенденцій розвитку кредитного ринку
Національним банком України та учасниками банківського сектору. Звіт за
результатами опитування банків містить узагальнені оцінки і прогнози змін
стандартів та умов кредитування суб’єктів господарювання і фізичних осіб,
змін кредитного попиту тощо. Тут розглядається останній опублікований
звіт, у якому «подано оцінку стану кредитного ринку в I кварталі 2016 р. та
очікувань на IІ квартал 2016 р. Опитування проводилося серед кредитних
менеджерів 72 банків. Відповіді надав 71 банк (99 % респондентів), їхня
частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96 %.
Результати опитування є відображенням думки респондентів і не є оцінками
та прогнозами Національного банку України», повідомляється у звіті.
Як зазначається у звіті НБУ за результатами опитування, «результати
опитування І кварталу 2016 р. засвідчили, що більшість банків очікують
зростання кредитування корпоративних клієнтів – 62 % респондентів
прогнозують збільшення кредитного портфеля протягом наступних 12
місяців. Разом з тим баланс відповідей на питання про очікувану зміну
корпоративного кредитного портфеля був від’ємним (–12,2 %) через
негативні очікування окремих банків з великою концентрацією кредитів
корпоративного сектору. У сегменті кредитів домогосподарствам настрої
банків поліпшилися, але баланс відповідей лишився негативним. Водночас
банки очікують зростання якості кредитних портфелів в обох секторах.
Прогнози приросту депозитів корпоративного сектору та населення
позитивні (частки відповідей 70 і 61 % відповідно), очікування припливу
депозитів населення поліпшуються з II кварталу 2015 р.». Зазначені зміни, на
думку фахівців НБУ, «свідчать про поступове відновлення довіри до
банківського сектору».
Причому «у І кварталі банки відзначили пом’якшення стандартів
кредитування корпоративного сектору: баланс відповідей змінився з 17 % у
IV кварталі 2015 р. до –1%. Найбільше – за гривневими кредитами та
кредитами малим і середнім підприємствам. Умови надання кредитів
великим підприємствам, довгострокових та валютних кредитів залишалися
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жорсткими». Згідно з результатами опитування, «стандарти кредитування в
цілому продовжать пом’якшуватися у ІІ кварталі 2016 р., але вимоги до
заявок на кредитування великих підприємств стануть жорсткішими, очікують
банки. Як свідчать результати опитування, пом’якшенню стандартів
кредитування посприяли поліпшення ліквідності банків та підвищення
конкуренції за платоспроможних позичальників. Очікування щодо загальної
економічної активності та інфляції, як і раніше, впливали на жорсткість
стандартів, проте вплив цих факторів зменшився; зберігся негативний вплив
курсових очікувань… У І кварталі 2016 р. рівень схвалення заявок на
кредити корпоративного сектору в цілому збільшився (вдруге за останні два
роки). Водночас зменшився рівень схвалення заявок на кредити малих і
середніх підприємств. ІІ квартал поспіль відповіді банків свідчать про
пом’якшення цінових умов схвалення кредитних заявок через зниження
процентних ставок. Найбільше це стосується кредитів великим
підприємствам. Разом з тим банки фіксують посилення жорсткості нецінових
умов кредитування малих і середніх підприємств, зокрема заставних вимог.
Загальна оцінка попиту на кредити продовжує зростати: баланс
відповідей зріс з 12,3 до 25,0 %, про зростання попиту звітували 45 % банківреспондентів (порівняно з 36 % у IV кварталі 2015 р.). Найбільший приріст
попиту спостерігався за кредитами великим підприємствам, малим і середнім
підприємствам,
короткостроковими
та
гривневими
кредитами.
Визначальними факторами збільшення попиту стали потреби в обіговому
капіталі та необхідність реструктуризації заборгованості, а також зниження
процентних ставок. Попит на кредити в іноземній валюті продовжив
скорочуватися. У ІІ кварталі банки очікують значного зростання попиту на
всі види кредитів корпоративному сектору, крім валютних.
У I кварталі відбулося певне пом’якшення стандартів споживчого
кредитування домогосподарств: це зазначили 20 % банків-респондентів, 67 %
звітували про відсутність змін стандартів. У сегменті іпотечного
кредитування стандарти в цілому змінилися незначно. На II квартал банки
прогнозують збереження цієї тенденції. Пом’якшення стандартів споживчого
кредитування відбулося переважно через зростання конкуренції та
послаблення інфляційного тиску. Стагнація іпотечного сегмента зумовлена
негативним впливом очікувань стосовно загальної економічної активності,
інфляційних і курсових очікувань. У I кварталі банки відзначили незмінність
рівня схвалення заявок для кредитів домогосподарств, на відміну від
попереднього кварталу. Цінові умови кредитування домогосподарств, на
думку банків, поліпшилися, нецінові майже не змінились. Попит на іпотечні
кредити був сталим і слабким, порівняно з попитом на споживчі кредити,
збільшення якого зазначили 29 % банків-респондентів. Приріст попиту у І
кварталі значною мірою був спричинений зростанням витрат
домогосподарств на товари довготермінового користування та зростання
споживчої впевненості, свідчать дані опитування. У II кварталі банки
прогнозують пожвавлення попиту на споживчі кредити – частка банківреспондентів, які вважають, що попит збільшиться, зросла до 47 проти 38 %
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у IV кварталі 2015 р., баланс відповідей становив 20,2 %. Банки також
очікують поступового відновлення попиту на іпотечні кредити, проте менш
значною мірою ніж на споживчі».
Також у звіті НБУ за результатами проведеного опитування
зазначається, що «у II кварталі 2016 р. банки очікують незначного зменшення
процентного та ризику ліквідності, збільшення операційного та кредитного
ризику (23 % респондентів). Через політичну кризу та під впливом курсових
коливань І кварталу прогноз валютного ризику на наступний квартал
змінився з позитивного на негативний».
Також для кращого розуміння перспектив розвитку вітчизняної
банківської системи як важливого фінансового посередника в процесі
розвитку національної економіки варто оцінити її роботу очима підприємствпозичальників. Емпіричний матеріал для таких оцінок дають результати
опитування ділових очікувань керівників підприємств України, що регулярно
проводяться НБУ. Останнє таке опитування проводилося в період 8 лютого –
4 березня 2016 р. серед керівників 799 підприємств у 22 регіонах України.
Опитування репрезентативне за основними видами та напрямами діяльності
підприємств, розмірами підприємств за кількістю працівників.
Зокрема, згідно з цим опитуванням, очікування респондентів щодо
зростання потреб у позикових коштах найближчим часом залишилися на
рівні попереднього кварталу – баланс відповідей між тими, хто потребує і не
потребує позик, становить 35,6 % і зростає, починаючи з ІV кварталу 2014 р.
При цьому найбільша потреба в запозиченнях спостерігалася: за видами
економічної діяльності – у підприємств сільського господарства (баланс
відповідей 49,1 %); за розміром – у середніх підприємств (43,9 %); за
напрямом діяльності – у підприємств, що не здійснюють експортноімпортних операцій (39,8 %). Частка респондентів, які планують брати
кредити, практично не змінилася порівняно з попереднім кварталом – 35,6 %
(у ІV кварталі 2015 р. – 35,0 %), зазначається у звіті НБУ. Найбільше
планують брати кредити: за видами економічної діяльності – підприємства
переробної промисловості (баланс відповідей 50,0 %); за розміром – великі
підприємства (50,0 %); за напрямом діяльності – підприємства, що
здійснюють лише імпортні операції (51,7 %).
Водночас зменшилася частка респондентів, які мають наміри залучати
кошти за кордоном (7,7 % порівняно з 9,3 % у попередньому кварталі). Це
переважно підприємства добувної промисловості (19,6 %), а також енерго- і
водопостачання (16,7 %). Разом з тим зросла частка респондентів, які
планують брати кредити в національній валюті – 88,5 % порівняно з 86,2 % у
попередньому кварталі. Найбільше кредити в національній валюті планують
брати: за видами економічної діяльності – підприємства сільського
господарства й торгівлі (97,6 і 94,9 % відповідей); за розміром – малі та
середні підприємства (по 90,3 %); за напрямом діяльності – підприємства, що
не здійснюють експортно-імпортних операцій (94,4 %); за регіонами –
підприємства Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Кіровоградської,
Одеської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської та
74

Хмельницької областей планують брати кредити тільки в гривнях. З іншого
боку, в іноземній валюті найбільше планують брати кредити: за видами
економічної діяльності – підприємства переробної промисловості (21,5 %
відповідей); за розміром – великі підприємства (15,1 %); за напрямом
діяльності – підприємства, що здійснюють експортні та імпортні операції
(19,2 %).
Перешкодою для залучення нових кредитів респонденти найчастіше
називають занадто високі ставки за кредитами (70,6 % респондентів, на рівні
попереднього кварталу) та значні коливання курсу гривні відносно інших
валют (38,0 %, збільшення на 9,4 п. п.). Крім того, зазначають фахівці НБУ,
істотними факторами впливу респонденти називали: наявність інших джерел
фінансування – для підприємств добувної промисловості та інших видів
діяльності; невпевненість у спроможності вчасно виконувати боргові
зобов’язання – для підприємств енерго- і водопостачання. При цьому баланс
оцінок щодо жорсткості кредитних умов зріс до 48,5 % (у попередньому
кварталі – 41,4 %). Підвищення оцінок відбулося в респондентів усіх видів
економічної діяльності, крім підприємств енерго- і водопостачання й інших
видів діяльності. Найістотніше зросли та є найвищими оцінки щодо
жорсткості умов кредитування в підприємств будівництва (баланс відповідей
зріс на 31,9 п. п. – до 78,6 %). Частка респондентів, які відзначили, що не
мають проблем із проведенням банківських операцій, становила 90,9 % (у ІV
кварталі 2015 р. – 91,3 %). Найчастіше проблеми виникали в респондентів
підприємств енерго- і водопостачання та переробної промисловості.
Опитування населення України щодо умов кредитування, на жаль, не
проводяться з такою ж регулярністю, як опитування керівників підприємств.
Утім, як зазначалося вище, обсяги кредитування підприємств в Україні в рази
перевищують обсяги кредитування фізичних осіб. Тому наведені вище
результати соціологічних опитувань, проведених фахівцями НБУ, можна
вважати достатньо репрезентативними щодо оцінки діяльності банківської
системи України як з боку банкірів, так і з боку їхніх клієнтів. Водночас
наведені вище результати соціологічних опитувань дають підстави для
деяких висновків.
Зокрема, на збереження жорсткості стандартів кредитування великих
підприємств налаштовані як банкіри, так і потенційні позичальники –
керівники підприємств реального сектору економіки. Деяке пом’якшення
умов кредитування можливе лише для малих і середніх підприємств.
Основні фактори посилення жорсткості стандартів кредитування пов’язані з
очікуваннями щодо загального стану економічної активності, обмінного
курсу гривні та інфляції в Україні. Загальна економічна активність в Україні
цього року очікується на доволі низькому рівні – прогнози зростання
вітчизняної економіки на рівні 1–2 %. При цьому конкуренція на зовнішніх
ринках загострюється, а російський ринок для українських товаровиробників
стає дедалі менш доступним.
Щоправда, що стосується обмінного курсу гривні, то, попри деякі
песимістичні прогнози, навряд чи цьогорічні темпи девальвації української
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національної валюти будуть на рівні минулого року. Нижчою, ніж минулого
року, у 2016 р. очікується й інфляція. Це означає, що головними перепонами
на шляху зростання ділової активності в реальному секторі вітчизняної
економіки будуть слабкість попиту на внутрішньому ринку та проблеми зі
збутом українських товарів на зовнішньому ринку.
Якщо українським товаровиробникам вдасться поліпшити свої позиції
на обох цих напрямах підприємницької діяльності, то можна очікувати й на
зростання попиту на кредити з боку вітчизняного бізнесу. При цьому слід
враховувати, що великі вітчизняні підприємства, які здійснюють експортноімпортні операції, можуть отримувати банківські кредити не лише в Україні,
а й за кордоном. І для українських банкірів, якщо вони не
вдосконалюватимуть технологію та організацію свого бізнесу, цілком
реальною є загроза втратити найближчим часом частину своїх
найпривабливіших позичальників.
Наприклад, наприкінці березня ЗМІ, посиланням на Міністерство
фінансів, повідомили, що «Україна отримала від Європейського
інвестиційного банку 400 млн євро кредиту для реалізації проектів підтримки
банківського сектору, малого і середнього бізнесу. Кредит у розмірі 400 млн
євро спрямують через українські банки на підтримку розвитку приватного
сектору економіки, на проекти малого та середнього бізнесу, проекти установ
із середньою капіталізацією, а також проекти соціально-економічної
інфраструктури, включаючи проекти енергоефективності й адаптації до змін
клімату. Участь у програмі розподілу коштів можуть узяти малі та середні
підприємства з кількістю найманого персоналу до 250 осіб, установи із
середньою капіталізацією з кількістю персоналу до 3 тис. осіб, а також
підприємства з кількістю персоналу понад 3 тис. осіб. Розмір кредитів, на які
можуть претендувати компанії, від 25 млн євро (для малих і середніх
підприємств) до 50 млн євро для компаній з кількістю працівників понад 3
тис. осіб». Агентом Міністерства фінансів у частині розподілу коштів
виступає
«Укрексімбанк»
(http://ukr.lb.ua/news/2016/03/29/331466_ukraina_otrimala_vid_ieib_400_mln_ie
vro.html?utm_source=local&utm_medium=cpm&utm_campaign=lenta). Попри
позитивність самого факту отримання Україною зазначеного кредиту, слід
визнати, що ця подія є свідченням слабкості вітчизняної банківської системи.
По суті, це є визнанням того, що вітчизняні приватні банки поки не
спроможні самостійно акумулювати великі обсяги фінансових ресурсів для
кредитування української економіки. І радикально змінити таку ситуацію
лише протягом нинішнього року навряд чи вдасться.
Можна, мабуть, нинішнього року очікувати на деяку активізацію
кредитування малих і середніх підприємств з боку українських банків. Але
інтенсивність цього процесу залежатиме не лише від активності підприємствпозичальників, а й від поліпшення якості кредиторської діяльності
українських банків у сфері дрібного й середнього бізнесу, специфіка якої
відмінна від кредитування великих підприємств. Поки ж банківське
кредитування дрібного й середнього бізнесу в Україні не мало такого рівня
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розвитку, як у Європейському Союзі.
Доволі проблематичними є перспективи зростання кредитування
населення у 2016 р. Обсяги банківського кредитування населення України
залежать від доходів населення, його схильності до купівлі товарів
довготермінового призначення та довіри до окремих банків і банківської
системи в цілому. Причому банки надають населенню два типи кредитів:
споживчі та іпотечні. Як зазначалося вище, наприкінці минулого року
продовжував зростати попит фізичних осіб на споживчі кредити та
відновився попит на іпотечні кредити, головним чином, як вважали банкіри,
завдяки зменшенню процентних ставок і посиленню споживчої впевненості.
Також мало місце пом’якшення стандартів кредитування фізичних осіб як за
іпотечними, так і за споживчими кредитами. Причому наприкінці минулого
року деякі банкіри визнавали, що «не можна говорити про повне
призупинення кредитування фізичних осіб, як це відбувалося за часів кризи
2008 р. Обсяги значно звужені до сегментів клієнтів, які, з точки зору банку,
є найбільш платоспроможними і мають постійні і більш-менш стабільні
надходження доходів».
З іншого боку, останнім часом відбувалися певні зрушення у
споживчих настроях населення України. Зокрема, спостерігалося «падіння
індексу споживчих настроїв, насамперед через зменшення індексу
доцільності здійснення великих покупок після лютневого зростання. Це
пов’язано зі зменшенням девальваційних очікувань, що робить купівлю про
запас імпортних товарів менш доцільною, а саме ці товари й належать до
групи великих покупок». Так прокоментували аналітики GfK Ukraine
результати соціологічного опитування, проведеного в березні 2016 р. Однак
зниження схильності до купівлі дорогих товарів може бути також і
результатом негативних економічних очікувань (у березні 2016 р. такі зміни в
настроях дійсно були) як щодо розвитку економічної ситуації в Україні в
цілому, так і щодо власних доходів.
Тому не можна з високим ступенем вірогідності прогнозувати
значного збільшення обсягів кредитування населення банками України.
Проведений аналіз дає підстави вважати, що у 2016 р. обсяги банківського
кредитування населення можуть продемонструвати незначне зростання.
Таким чином, у будь-якому випадку не варто очікувати на швидке
збільшення обсягів кредитування вітчизняних підприємств і населення з боку
банків-резидентів України у 2016 р. Оскільки саме кредитування є одним із
двох ключових напрямів будь-якої банківської діяльності (інший ключовий
напрям – накопичення коштів на депозитних рахунках), то очікувати на
значне зростання активності української банківської системи нинішнього
року вагомих підстав немає. Хоча, за умови збереження позитивних
тенденцій, що намітилися нині, банківська система зможе інтенсивніше
нарощувати свою активність. При цьому, як вважають деякі банкіри, «про
відновлення ринку кредитування в обсягах 2013 р. можна говорити напевно
не раніше 2017 р., якщо економічна і політична ситуація, як мінімум, не
погіршиться».
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Водночас експерти фінансового ринку досить обережні у своїх
оцінках і вважають, що нинішнього року українській банківській системі в
цілому навряд чи вдасться бути прибутковою. «Оскільки не всі банки
сформували достатній рівень резервів у минулому році, цей процес
продовжиться і в цьому році», – прогнозує керівник аналітичного відділу
Concorde Capital О. Паращій. Але при цьому збитки банків будуть меншими.
За прогнозами директора фінансового департаменту «Юнісон-Банку»
Є. Перелигіна, за підсумками 2016 р. вітчизняна банківська система в цілому
матиме збиток на рівні близько 20 млрд грн. «Думаю, що банківський сектор
покаже перші сигнали виходу на прибутки тільки в 2017 р., коли буде
реалізовано ефект від збільшення капіталу банків. До того часу, можливо,
покращиться якість позичальників у країні за очікуваного відновлення
макроекономічних показників», – резюмує експерт.
Слід зазначити, що протягом одного-двох найближчих років
українська банківська система може розвиватися завдяки потенціалу, так
званого, відновлювального зростання. Тобто за показниками своєї діяльності
вона повертатиметься на позиції, які втрачені протягом двох минулих років.
Для ефективного подальшого розвитку українська банківська система
потребує свого реформування. Причому нинішні вимоги до збільшення
статутного капіталу та прозорості відносин власності – лише невелика
частина таких реформ. Однак необхідні й інші заходи.
Зокрема, на думку доволі багатьох фахівців в Україні, особливо за
нинішнього незадовільного стану вітчизняної банківської системи, на основі
міжнародного досвіду потрібно створити, так званий, банк поганих активів,
тобто компанію, яка дала б змогу розчистити баланс і зняти навантаження з
капіталу. Як заявив, наприклад, голова правління Ощадбанку А. Пишний, «за
півтора року ми поки що ніяк не просунулися в цьому питанні. Системі
відчайдушно, як повітря, потрібна імплементація досвіду по роботі з
проблемним кредитним портфелем – турецького та англійського зразка.
Створення банку поганих активів на основі міжнародного досвіду. Баланси
банків потрібно розчистити, щоб дати їм можливість дихати. А на сьогодні
законодавство таке, що можливості зробити це немає. У нас немає навіть
адекватного закону про фінансову реструктуризацію. Інфраструктура по
роботі з проблемними активами теж відсутня. Якщо комерційні банки ще
якось можуть викручуватися, то в держбанків – тупик. Або суди на роки та
списання й заморожений капітал, або походи в прокуратуру. Економічної
логіки немає. А повинна бути! Після проведеного аналізу сьогодні ми маємо
поведінкові моделі по кожному з топ-20 позичальників. Але через відсутність
інструментарію вони не завжди оптимальні. Знаю, що в планах Мінфіну
найближчим часом вийти на конкретний результат. Дуже на це чекаю»
(Дзеркало тижня. – 2016. – № 12. – С. 6).
Утім, враховуючи супротив бізнес-середовища й пов’язаного з ним
політикуму (хоча часто й пасивний, але доволі масштабний) створенню
банку поганих активів, на появу в Україні такої установи в найближчому
майбутньому розраховувати складно. Навіть якщо банк поганих активів в
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Україні буде створено відносно швидко, то ще потрібен час на налагодження
його нормальної роботи. Тому очікувати на результат подібних
трансформацій, які поки офіційно навіть не декларуються, і особливо на
ефективний вплив банку поганих активів на роботу всієї вітчизняної
банківської системи можна не раніше, ніж через два-три роки, а то й пізніше.
Потрясіння вітчизняної банківської системи, що відбувалися протягом
ряду останніх років, наочно продемонстрували необхідність удосконалення
механізмів її управління. Говорячи про банківську кризу, голова правління
Ощадбанку А. Пишний зазначив, що «зараз для того, щоб цього знову не
сталося, життєво важливо нарешті впровадити систему корпоративного
управління відповідно до найкращих світових стандартів і практик. Саме
тому в стратегії розвитку держбанків закладено цю принципову реформу, що
передбачає зміну і підходів, і правил. А також реальну, а не декларативну
політичну незалежність держбанків, чіткий розподіл функцій власника і
менеджменту, прив’язку до KPI (key performance indicators – ключові
показники ефективності), періодичну оцінку роботи банку – реалізовується
через договір між Міністерством фінансів і незалежною наглядовою радою,
що підлягає опублікуванню. Серед законодавчих ініціатив, які мають бути
подані для реалізації цієї стратегії, передбачено і норму, що посилює
кримінальну відповідальність посадових осіб».
Хоча, звичайно, реформування системи управління потребують не
лише державні, а й багато приватних банків. Утім, зміни в банківському
законодавстві самі по собі – процес доволі інертний. Певного часу потребує й
адаптація банківської системи та її клієнтури до нових правил роботи. Тому
навіть у разі впровадження згадуваних вище новацій у банківській справі з
початку 2017 р. наслідки таких змін стануть відомі лише на початку 2018 р.
Перенесення реформ вітчизняної банківської системи на більш пізній період
відповідно відтерміновуватиме в часі також і їхні результати.
Таким чином, мабуть, можна погодитися із згадуваними вище оцінками
фінансистів, що очікувати на істотне поліпшення роботи української
банківської системи можна не раніше 2017 р. Найвірогідніше – ще пізніше.
Хоча, звичайно, більш-менш значні позитивні зміни в банківському секторі
вітчизняної економіки цілком вірогідні й нинішнього року (При підготовці
роботи було використано інформацію з таких джерел: Національний
банк
України.
Офіційне
інтернет-представництво
(http://www.bank.gov.ua); Апостроф (http://apostrophe.com.ua). – 2016. – 6,
7.04; Деньги. – 2016. – № 5; Дзеркало тижня. – 2015. – № 36–37; 2016. –
№ 10, 11, 12; Західна інформаційна корпорація (http://zik.ua). – 2016. – 23,
31.03; 7, 20.04; Контракты. UA (http://kontrakty.ua). – 2016. – 5.04; Левый
берег (http:/lb.ua). – 2016. – 1, 17, 29. 03; 4, 5.04; Минфин
(http://minfin.com.ua). – 2016. – 30.03; 4, 7.04; Обозреватель
(http://obozrevatel.com). – 2015. – 28.10; 22.12; 2016. – 3, 9, 28.02; 10, 11, 16,
27, 31.03; 4, 7.04; ТОП-100. Рейтинг лучших компаний Украины. – 2013. –
№ 2; Укррудпром (http://ukrrudprom.ua). – 2016. – 28.03; Экономические
известия (http://eizvestia.com). – 2016. – 4, 16.04; Finance.ua
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(http://news.finance.ua). – 2016.
– 30.03; 6, 7.04; GfK Ukraine
(http://www.gfk.ua/public_relations/press);
Prostobankir.com.ua
(http://prostobankir.com.ua). – 2016. – 8.04; 62 UA. Сайт города Донецка
(http://www.62.ua). – 2016. – 30.03; 112.ua (http://112.ua). – 2016. – 7.04).

Наука – суспільству
До 100-річчя НАН України
Міжнародне співробітництво
19 квітня 2016 р. у президії НАН України відбулася зустріч
першого віце-президента НАН України академіка А. Наумовця з
Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Корея в Україні
Лі Янг-Гу.
Під час розмови академік А. Наумовець ознайомив поважного гостя з
історією, статусом, структурою, а також основними завданнями Національної
академії наук України, окремо зупинившись на прикладах ефективної
співпраці її установ з корейськими партнерами.
Посол високо оцінив науковий потенціал України та зауважив, що
наша країна вирізняється високим рівнем фундаментальних досліджень.
Республіка Корея, у свою чергу, традиційно більш орієнтована на посилення
прикладної складової наукових досліджень, а отже, об’єднання зусиль у
рамках двосторонньої співпраці дасть змогу отримати швидкий позитивний
результат.
А. Наумовець висловив вдячність за сприяння розвитку науковотехнічного співробітництва між Україною та Республікою Корея, з
приємністю відзначивши той факт, що з моменту вручення вірчих грамот 11
березня 2016 р. ця зустріч стала одним з перших візитів Лі Янг-Гу до
українських установ, міністерств і організацій.
Також упродовж зустрічі А. Наумовець поінформував поважного гостя
про останні найцікавіші розробки інститутів академії. Посол Республіки
Корея виявив особливий інтерес до здобутків Інституту електрозварювання
ім. Є. О. Патона НАН України та висловив намір відвідати цю установу
найближчим часом. Крім того, Лі Янг-Гу запропонував організувати
спільний українсько-корейський науковий семінар – з метою поширення
серед представників корейських наукових установ і промислових
підприємств інформації про розробки й технології, створені вченими НАН
України.
На завершення академік А. Наумовець і Лі Янг-Гу висловили
впевненість у перспективності та плідності подальшого українськокорейського наукового й науково-технічного співробітництва (Національна
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академія
наук
України
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2236). –
2016. – 26.04).
***
21 квітня 2016 р. у будівлі президії Національної академії наук
України відбулася зустріч першого віце-президента НАН України,
голови Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України
академіка А. Наумовця з делегацією компанії Qingdao Xianchu
Mechanical Equipment Co. Ltd (КНР), очолюваною її директором Чень
Кунь.
На зустрічі також були присутні академік-секретар Відділення фізикотехнічних проблем енергетики НАН України, директор Інституту
електродинаміки НАН України академік О. Кириленко, в. о. директора
Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України членкореспондент НАН України А. Носовський і начальник Відділу міжнародних
зв’язків НАН України А. Мирончук.
Академік А. Наумовець тепло привітав зарубіжних гостей і відзначив,
що НАН України приділяє особливу увагу розвиткові науково-технічного
співробітництва з науковими установами та промисловими підприємствами
КНР, у тому числі в галузі ядерної енергетики. За його словами, наша
держава має значний, а багато в чому й унікальний досвід у сфері ядерної
енергетики, поводження з ядерними відходами та ліквідації наслідків аварій.
За кількістю енергетичних реакторів Україна посідає десяте місце у світі та
п’яте у Європі. В Україні діють чотири атомні електростанції з 15
енергоблоками. Крім того, урядом заплановано будівництво 11 нових
енергоблоків до 2030 р.
Слід зазначити, що Китайська Народна Республіка впродовж останніх
десятиріч досить успішно розвиває вказану галузь. За станом на грудень 2015
р. на 14 атомних електростанціях КНР діяв 31 промисловий ядерний реактор
– сумарною потужністю 26,6 ГВт. Двадцять чотири блоки наразі
перебувають на стадії спорудження. Зведення ще 32 заплановано на
майбутнє. У перспективі КНР має намір до кінця 2020 р. збільшити кількість
ядерних реакторів до 88, а до 2030 р. – до 110, таким чином, стати одним з
найбільших у світі споживачів атомної енергії.
На думку академіка А. Наумовця, особливого значення, з огляду на це,
набуває Договір про спільну науково-технічну співпрацю між Інститутом
проблем безпеки атомних електростанцій НАН України та підприємством
Qingdao Xianchu Mechanical Equipment Co. Ltd (КНР), який було підписано 25
вересня 2015 р. Одним з важливих напрямів співробітництва, передбачених
цим договором, є створення спільного українсько-китайського науководослідного інституту зі зняття з експлуатації АЕС. «НАН України підтримує
цей проект. Ми сподіваємося, що він принесе користь як науковцям України,
так і Китайській Народній Республіці – у галузі безпечного зняття з
експлуатації енергоблоків АЕС. Інститут проблем безпеки атомних
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електростанцій НАН України буде активним учасником цього проекту. Нові
технології, які будуть напрацьовані в рамках спільного українськокитайського інституту, необхідні для ядерної галузі як України, так і КНР», –
підкреслив наостанок перший віце-президент академії.
Поважний зарубіжний гість Ч. Кунь у свою чергу розповів про багатий
досвід співробітництва з установами НАН України, згадавши в цьому
контексті про Китайсько-український інститут зварювання ім. Є. О. Патона.
Створення цього інституту вважається у КНР надзвичайно успішним
проектом, і саме цей приклад було взято за основу компанією Qingdao
Xianchu Mechanical Equipment Co. Ltd при плануванні робіт зі створення
спільного українсько-китайського науково-дослідного інституту зі зняття з
експлуатації АЕС. На сьогодні китайська компанія вже провела ряд
підготовчих заходів, зокрема підібрала декілька майданчиків для
будівництва, і наразі вирішує кадрові питання щодо пошуку менеджерів і
наукових співробітників інституту. Ч. Кунь звернувся з пропозицією
включити проект створення спільного українсько-китайського науководослідного інституту зі зняття з експлуатації АЕС до Програми науковотехнічного співробітництва між Україною та КНР. Академік А. Наумовець у
свою чергу пообіцяв китайським партнерам надавати всіляку підтримку в
цьому питанні.
На завершення переговорів перший віце-президент НАН України
академік А. Наумовець і директор китайської компанії Qingdao Xianchu
Mechanical Equipment Co. Ltd Ч. Кунь висловили впевненість у
перспективності та плідності подальшої співпраці (Національна академія
наук
України
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2240).
–
2016. – 27.04).
Сучасні дослідження та розробки академічної науки
Українські дослідники, які за правом вважаються одними з
найкращих у галузі технологій електронного мислення, продовжують
працювати над створенням штучного інтелекту. Однією з таких
технологій є розпізнавання зображень – розробка науковців Міжнародного
науково-навчального центру інформаційних технологій та систем
(МННЦІТС) НАН України і МОН України.
Як пояснив завідувач відділу розпізнавання зображень МННЦІТС НАН
України і МОН України, кандидат технічних наук В. Мацелло, розпізнавання
зображень взагалі та розпізнавання людських облич зокрема належить до
такого великого розділу кібернетики, як штучний інтелект. Створення
штучного інтелекту передбачає вирішення багатьох інших завдань на кшталт
розпізнавання мовлення або навчання машини грі в шахи. Хоча
розпізнавання зображень є лише однією зі здатностей машини, що мислить,
без нього складно уявити створення повноцінного штучного інтелекту.
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Проблема ідентифікації особи є нині надзвичайно актуальною і
важливою для досягнення різноманітних цілей – здійснення контролю при
перетині кордону, отримання особою доступу до приміщень з обмеженим
доступом, а також доступу до комп’ютерів та інформації. Систему
розпізнавання, про яку йдеться в зазначеній телепередачі, вважають
найзручнішою та найбезпечнішою на сьогодні.
Поширений наразі біометричний метод ідентифікації (упізнавання
особи за відбитками пальців, сітківкою ока, голосом тощо) теж є достатньо
надійним (порівняно з PIN-кодами та магнітними картами). Але українські
науковці вирішили розробити систему розпізнавання, що копіювала б
людське сприйняття.
Створення подібних технологій зазвичай потребує наявності вартісного
спеціального обладнання на зразок лазерних вимірювачів. Вітчизняні ж
учені, працюючи над системою оброблення та розуміння зображень, поклали
основне навантаження на програмне забезпечення. У роботі із зображеннями
вони використовували звичайні комп’ютери та непрофесійні камери. Проте
точності зображень було досягнуто за рахунок оригінальних математичних
методів, а головним здобутком винаходу стала комп’ютерна програма, яка
виконує надскладні операції.
Передусім необхідно було створити спеціальну базу даних, де
зберігалися б еталони зображень – фотографії людей, яких система повинна
розпізнавати. Комп’ютерна програма обчислює певні математичні параметри
зображень і запам’ятовує їх як еталони (разом із власне картинками). Із
кожним додатковим знімком однієї й тієї ж людини надійність і швидкість
розпізнавання зростає. Однією з функцій програми, що розпізнає осіб за
їхніми фотографіями, є також так звана нормалізація зображень –
компенсація обертів голови, що відхиляються від стандартних, а також
освітлення та ракурсу зйомки. Для цього будуються тривимірні моделі, що
відтворюють точні, реалістичні риси людських облич за набором знімків,
зроблених у різний час, з різними типами освітлення та відмінними
ракурсами, або навіть за одним знімком. Для використання цієї технології
дослідники сконструювали спеціальний прилад. Його можна розмістити
поруч із вхідними дверима, і він розпізнаватиме людей та відчинятиме (або
не відчинятиме) двері. Одним із використовуваних пристроїв є сенсорний
блок, що складається з камери (зйомка зображення), освітлювача й динаміка
(озвучення результатів розпізнавання). Завдяки спеціальному комутатору
здійснюється передача отриманих даних про особу до комп’ютерної
програми, а також забезпечується зворотний процес – виведення результатів
розпізнавання на сенсорний блок. Звичайно, система розпізнавання людських
облич теж може припускатися помилок, але завдяки зусиллям науковців
приблизно у 85–90 % випадків програма працює коректно. Цей метод уже
запатентовано.
Технологія розпізнавання облич є, однак, лише невеликою частиною
розпізнавання та моделювання зображень. Існує потреба в побудові моделей
для інших об’єктів навколишнього світу – віртуальної реальності. Науковці
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МННЦІТС НАН України і МОН України розробили технологію, що
уможливлює створення будь-яких віртуальних просторів, у тому числі
відтворення реальних міст та інтер’єрів різних приміщень.
Віртуально відтворювати об’єкти за звичайними фотографіями слід у
такий спосіб, щоб їх (об’єкти) можна було роздивлятися з будь-якої точки
зору, а також отримувати відображення навколишніх об’єктів (функція
навігації). Таке моделювання може застосовуватися для досягнення
найрізноманітніших цілей – від створення віртуальних музеїв до виконання
завдань національної безпеки.
Оригінальна програма науковців київської школи розпізнавання
образів і зображень призначена в тому числі й для опрацювання
аерофотознімків за рахунок здійснення їхньої структурної сегментації та
автоматичного порівняння з аналогічними знімками за попередні періоди
зйомки і виявлення відхилень від норми. Це дає змогу операторові не
прогавити важливу інформацію, що стосується, наприклад, оцінювання площ
лісових пожеж чи вирубок, а також розпізнавання замаскованих об’єктів.
Така технологія могла б стати незамінною для забезпечення потреб
картографії, геодезії, у роботі рятувальних служб і силових структур (у тому
числі військових). Директор МННЦІТС НАН України і МОН України
професор В. Гриценко переконаний, що ці технології мають велике значення
для точного машинобудування, виготовлення спеціальної апаратури і,
звичайно, посилення безпеки й зміцнення обороноздатності України (Пресслужба
НАН
України
(http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/rozpiznavannia_oblych_btb.pdf).
***
Упродовж останніх років надзвичайно активно досліджується
такий широкий клас матеріалів з унікальними властивостями, як
нанодисперсні матеріали. Одними з найцікавіших серед них – як з
теоретичної, так і з практичної точки зору – є люмінесцентні нанокристали й
наноструктуровані композиційні матеріали. Перехід від об’ємних до
нанодисперсних люмінесцентних і сцинтиляційних матеріалів відкриває нові
можливості для їх застосування (зокрема, як люмінесцентних зондів у живих
клітинах) і дає змогу варіювати їхні оптичні властивості в широкому
діапазоні. Створенням і дослідженням цих матеріалів активно та плідно
займаються науковці лабораторії фізики люмінесцентних і сцинтиляційних
матеріалів Інституту сцинтиляційних матеріалів (ІСМА) НАН України,
розташованого в Харкові.
Слід зауважити, що неорганічні нанокристали впродовж порівняно
нетривалого часу їх вивчення встигли зарекомендувати себе як ефективні
матеріали для люмінесцентної, дисплейної та лазерної техніки. Крім того, на
їхній основі створюють різноманітні сенсори. Ці нанокристали вважаються
надзвичайно перспективним класом матеріалів, призначених для потреб
сучасної медицини, оскільки їх можна застосовувати як потенційні
люмінесцентні мітки й зонди. Нещодавно було встановлено, що деякі
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наночастинки навіть здатні впливати на перебіг процесів метаболізму у
живій клітині: наприклад, введення у клітину редокс-активних наночастинок
діоксиду церію дає змогу знижувати в ній концентрацію активних форм
кисню. Справа в тому, що активні форми кисню (на кшталт гідроксилрадикалів, супероксид-аніону й перекису водню) є одними з
найпоширеніших продуктів клітинного метаболізму і ключовим
посередником при передачі сигналів усередині клітини. Проте понаднормове
зростання концентрації активної форми кисню (АФК) може призводити до
вкрай негативних наслідків (таких як окиснення клітинних мембран), що, у
свою чергу, виявляються у серйозних захворюваннях. З огляду на це
надзвичайно важливим є контроль концентрації АФК у клітині. Він може
здійснюватися як власними системами клітини (наприклад, ферментами), так
і окремими хімічними молекулами. При цьому переважна більшість хімічних
антиоксидантів, що існують у вигляді органічних молекул, у процесі
виконання своєї функції руйнуються, адже нездатні до регенерації.
Останнім часом було виявлено унікальні антиоксидантні властивості
нанокристалів діоксиду церію, які можуть відновлювати свої властивості в
біологічному оточенні, що обумовлено постійною зміною валентності іонів
церію з +3 на +4 і навпаки. Це істотно відрізняє нанокристали CeO2 від
хімічних антиоксидантів: на відміну від інших наночастинок, що
використовуються виключно як пасивні наноконтейнери для доправлення
лікарських засобів усередину живих клітин, нанокристали CeO2, постійно
регенеруючись, самі спроможні впливати на окиснювальні процеси на
клітинному рівні.
Здійснивши
ряд
експериментів,
учені
лабораторії
фізики
люмінесцентних і сцинтиляційних матеріалів ІСМА НАН України вперше
довели, що антиоксидантні властивості нанокристалів CeO2 можна
контролювати за допомогою методів оптичної спектроскопії. Науковці цього
академічного інституту встановили, що нанокристали CeO2 не мають власної
люмінесценції, однак при взаємодії з активними формами кисню набувають
люмінесценції іонів Ce3+, інтенсивність якої змінюється залежно від кількості
АФК. Це відкриває широкі можливості дослідження динаміки процесів
нейтралізації АФК нанокристалами CeO2 – як у модельних системах, так й
in vitro, при введенні таких наночастинок до культури живих клітин.
У згаданій лабораторії вже впродовж багатьох років триває
розроблення люмінесцентних композитних матеріалів на основі
нанопористих ксерогелей SiO2, синтезованих за допомогою золь-гель методу.
Тому їх називають також золь-гель матрицями. Ці матриці є простими у
виготовленні, хімічно стабільними, не потребують здійснення додаткової
механічної обробки, мають широкий діапазон прозорості. До того ж розмір і
форму кінцевого виробу можна досить легко варіювати. Висока пористість
золь-гель матриць дає змогу вводити в них різні добавки – люмінофори,
барвники, неорганічні квантові точки й органічні сцинтилятори. Завдяки
цьому вченим лабораторії вдалося створити ряд нових композитних
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люмінесцентних і сцинтиляційних матеріалів із заданими характеристиками,
призначених для різних технічних застосувань.
Варто зауважити, що наукові досягнення співробітників лабораторії
фізики люмінесцентних і сцинтиляційних матеріалів ІСМА НАН України
неодноразово відзначалися преміями Президента України, преміями
Верховної Ради для молодих учених, стипендіями НАН України та
Харківської обласної державної адміністрації. Результати діяльності вчених
оприлюднено у понад 70 наукових публікаціях. Наразі дослідники ІСМА
НАН України продовжують і активно поглиблюють співпрацю з колегами з
наукових установ Польщі, Казахстану і КНР (Національна академія наук
України
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=22
54). – 2016. – 5.05)
Аспекти миру та безпеки в діяльності НАН України
26 квітня цього року минуло 30 років від дня аварії на четвертому
енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. Серед людей, які
доклали і продовжують докладати без перебільшення титанічних зусиль для
мінімізації та ліквідації її наслідків, – і науковці Національної академії наук
України. Про неоціненний внесок академії у розв’язання проблем, що
постали перед нашою державою після Чорнобильської катастрофи, розповів
в ефірі програми «У центрі уваги» телеканалу «ТРК Київ» керівник штабу
АН УРСР у Чорнобилі (1986 р.), а нині директор Інституту геохімії
навколишнього середовища НАН України член-кореспондент НАН України
Г. Лисиченко.
За словами вченого, підвищення радіаційного фону в Києві першими
зафіксували в Інституті ядерних досліджень, обладнаному автоматичним
центром реєстрації радіаційної інформації. Уже 29 травня 1986 р. науковці
академії дійшли висновку, що таке значне підвищення може бути наслідком
подій на об’єктах техногенної небезпеки, про що уряд з невідомих причин не
повідомляє громадян. Причому експериментальний реактор академічного
інституту зафіксував перевищення норми радіаційного фону, спричинене
пересуванням радіаційно забрудненого автомобільного транспорту, що
повернувся із зони навколо ЧАЕС. Тобто повітряні маси з радіоактивним
пилом іще не встигли досягти межі столиці, а на вулицях міста вже
реєструвалися максимальні концентрації небезпечних речовин. З огляду на
це 2 травня 1986 р. у президії академії відбулися термінові збори, учасників
яких – фахівців з різних галузей – поінформували про те, що сталася аварія
на ЧАЕС, масштаби якої невідомі. Водночас зазначалося, що вченим установ
академії доведеться вживати заходи для ліквідації наслідків цієї події та
забезпечення захисту населення й довкілля (передусім водних ресурсів) від
радіоактивного забруднення. Далі науковці створили кілька комісій,
завданням яких було розв’язання проблем очищення вод (особливо вод
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питного призначення), медичних проблем, виконання картографування
радіаційного забруднених територій і комп’ютерного моделювання з метою
прогнозування поширення забруднень. 20 травня 1986 р. було створено штаб
АН УРСР у зоні відчуження (хоча офіційно його зареєстрували лише
наприкінці червня того ж року), і дослідники розпочали перші роботи з
вивчення наслідків аварії для навколишнього природного середовища й
людини. Фахівці Інституту ядерних досліджень та Інституту фізики,
ризикуючи власним життям і здоров’ям, здійснювали діагностику реактора,
зруйнованого вибухом, зокрема виконували його тепловий і нейтронний
контроль, встановивши відповідні датчики під самою конструкцією реактора.
Українські вчені також займалися оцінюванням стану фундаменту ЧАЕС.
Пропонувати дієві заходи з ліквідації наслідків катастрофи науковці змогли
тільки тоді, коли отримали докладні мапи радіаційної ситуації, складені
хімічними військами.
Як наголосив В. Лисиченко, масштаби аварії виявилися справді
катастрофічними. Згідно з представленими ним даними, постраждало
близько 5120 кв. км сільськогосподарських угідь, 4920 кв. км лісових угідь. У
перші дні було евакуйовано 12 тис. осіб із Прип’яті. Проте після подальшого
уточнення масштабів Чорнобильської катастрофи з’ясувалося, що евакуації
потребують мешканці не лише населених пунктів 30-кілометрової зони
навколо ЧАЕС, а й навіть населених пунктів поза межами цієї зони, оскільки
було виявлено місця зі значним перевищенням максимально допустимих
рівнів радіаційного забруднення.
Оскільки з такою аварією вчені мали справу вперше й до того ж її
наслідки необхідно було ліквідувати в якомога стисліші терміни, то деякі
заходи, на думку В. Лисиченка, були недостатньо продуманими та не дали
бажаних результатів. Це стосується, наприклад, засипання зруйнованого
реактора різними речовинами (на кшталт свинця), які згодом,
випарувавшись, піднялися в повітря й осіли, тільки підвищивши таким чином
рівень забруднення; зведення стінки в ґрунті між ставком-охолоджувачем і
енергоблоками ЧАЕС, унаслідок чого сталося підтоплення частини території
навколо станції; вивантаження у води р. Прип’ять п’яти барж так званого
попелу Трипільської ГРЕС, який учені мали намір застосувати як сорбент,
аби запобігти змиванню частини радіоактивних речовин під час майбутньої
повені (проте цей засіб виявися недостатньо ефективним).
Гість передачі розповів і про успішні заходи, реалізовані науковцями
академії в зоні відчуження. Серед них чи не найважливішу роль відіграли так
зване пилопригнічення, завданням якого було зменшити пиління і вітровий
підйом великих обсягів радіоактивних речовин; налагодження роботи
водозаборів (передусім київських) із системами автоматизованого
радіаційного контролю для безперебійного постачання населенню чистої
питної води; спорудження захисної дамби для запобігання змиву
радіонуклідів під час повені. Ряд важливих наукових досліджень,
присвячених вивченню мутагенних змін у флорі та фауні зони відчуження,
здійснили біологи академії (Національна академія наук України
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(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2256).
2016. – 6.05)

–

Наука України сьогодні
Міжнародне співробітництво в галузі науки і освіти
13 квітня 2016 р. в актовій залі Інституту математики НАН України
відбулося вручення нагороди – золотої медалі спільного конкурсу
Наукового товариства ім. Шевченка в Америці та фундації «Україна –
США» для молодих математиків в Україні – доцентові кафедри
математичного аналізу Чернівецького національного університету
ім. Ю. Федьковича кандидатові фізико-математичних наук О. Карловій.
Конкурс для молодих математиків в Україні, заснований Науковим
товариством ім. Шевченка в Америці спільно з фундацією «Україна – США»,
проводиться з 2008 р. – за сприяння першого Надзвичайного та
Повноважного Посла США в Україні Р. Попадюка (1992–1993 рр.) та за
підтримки Українського математичного товариства та Київського
математичного товариства.
Співголовами конкурсної комісії є всесвітньо відомий математик,
заслужений професор (Distinguished Professor) Texas A&M University (штат
Техас, США) Р. Григорчук і провідний науковий співробітник відділу теорії
динамічних систем Інституту математики НАН України, професор кафедри
математичного аналізу механіко-математичного факультету Київського
національного університету ім. Т. Шевченка доктор фізико-математичних
наук С. Коляда. До складу комісії входять 19 провідних українських
науковців, 16 представників зарубіжних наукових установ і сім
представників Наукового товариства ім. Шевченка в Америці.
У 2014–2015 рр. молоді українські вчені-математики подали на розгляд
конкурсної комісії 21 проект.
За підсумками двотурового голосування комісія ухвалила рішення про
присудження премії «Найкращий молодий математик України» за 2014–
2015 рр. доцентові кафедри математичного аналізу Чернівецького
національного університету ім. Юрія Федьковича кандидатові фізикоматематичних наук О. Карловій.
Нагородження переможниці вказаного конкурсу відбулося 13 квітня
2016 р. в актовій залі Інституту математики НАН України в рамках засідання
Київського математичного колоквіуму. Премію молодій дослідниці вручив
директор цього інституту, член президії НАН України, академік-секретар
Відділення математики НАН України академік А. Самойленко (Національна
академія
наук
України
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2248).
–
2016. – 29.04).
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***
29 квітня 2016 р. відбулася зустріч міністра освіти і науки України
Л. Гриневич з радником з питань преси, освіти і культури Посольства
Сполучених Штатів Америки К. Тернером.
У зустрічі взяли участь перший заступник міністра І. Совсун, заступник
міністра М. Стріха, помічник радника у справах культури К. Хеллок;
координатор з надання допомоги США Д. Вагнер; фахівець з академічних
відносин В. Терновська; регіональний заступник директора місії, EA/DIR
Д. Пеннел; співробітник з розвитку проекту Г. Олсон.
Сторони
обговорили
питання
українсько-американського
співробітництва в галузі освіти і науки, а також пріоритетні та перспективні
напрями співпраці.
Міністр освіти і науки Л. Гриневич підкреслила важливість підтримки
американською стороною реформ в українській освіті та науці розповіла про
завдання міністерства, що потребують реалізації протягом 100 днів.
За словами міністра, сьогодні одне із стратегічних завдань МОН – це
побудова нової української школи. Нова школа не може бути без нового
змісту, а також добре підготовленого учителя. Уже сьогодні міністерству
необхідно починати нові шкільні програми на основі компетентісного
підходу, які готуватимуть дитину до життя в сучасних умовах, а також
розробляти нові стандарти загальної середньої освіти. Міністерство створює
робочі групи з розробки навчальних програм і працюватиме в цьому напрямі.
У цих питаннях також корисною буде допомога міжнародних експертів.
Сьогодні триває конкурс на кращий проект опорної школи. «Головне
показати громадськості переваги опорної школи, у яких буде краще
обладнання, добре підготовлені вчителі», – підкреслила Л. Гриневич.
Перший заступник міністра І. Совсун поінформувала американську
сторону про впровадження реформи вищої освіти. Зокрема, про розвиток
міжнародної співпраці університетів і процес інтернаціоналізації вищої
освіти, забезпечення якості вищої освіти, управління вищою освітою та
впровадження міжнародних практик у навчальний процес. Перший
заступник міністра наголосила на важливості подолання корупції у сфері
вищої освіти та зміни культури всередині університетів, запровадження
етичного кодексу.
Під час зустрічі заступник міністра М. Стріха розповів про переміщені
вищі навчальні заклади і наукові установи Донецької та Луганської областей,
Криму, а також порушив актуальні питання діяльності Українського науковотехнологічного центру, який нещодавно відсвяткував своє 20-річчя.
Сторони обговорили питання майбутньої співпраці в галузі освіти та
науки.
Л. Гриневич висловила американській делегації глибоку подяку за
підтримку та запевнила в зацікавленості України в подальшій співпраці
(Міністерство
освіти
і
науки
України
(http://mon.gov.ua/usinovivni/novini/2016/04/29/zustrich-29042016). – 2016. – 29.04).
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***
26 квітня 2016 р. Київський університет права НАН України на
запрошення ректора КУП НАНУ, професора Ю. Бошицького відвідала
делегація з Грузії на чолі з керівником направлення інформаційних
технологій центру мов та інформаційних технологій факультету освіти
Батумського державного університету ім. Ш. Руставелі, академіком
Інженерної академії Грузії, професором І. Дідманідзе (Батумі, Грузія).
Предметом зустрічі було обговорення більш детальних питань співпраці
в рамках уже підписаної в минулому році угоди про співпрацю. Сторони
домовилися про проведення вже найближчим часом спільної міжнародної
науково-практичної конференції.
Також ректор КУП НАНУ, професор Ю. Бошицький за підтримки
директора журналу «Дипломат» запропонував гостям спільне видання
публікацій,
присвячених
грузинсько-українській
дружбі
(http://kul.kiev.ua/novini/zustrich-rektora-kup-nanu-z-predstavnikamibatumskogo-dergavnogo-universitetu-im.-shota-rustaveli-gruzija.html). – 2016.
– 26.04).
Корпоративне співробітництво
26–27 квітня 2016 р. у рамках реалізації Угоди про партнерство з питань
комерціалізації результатів науково-технічної діяльності між Міністерством
освіти і науки та групою компаній GrowthUp відбувся перший етап спільної
навчально-практичної програми «4 кроки до інновації» – дводенне навчання
з питань технологічного бізнесу та комерціалізації результатів науковотехнічної діяльності.
У першому етапі програми взяли участь понад 100 науковців, науковопедагогічних працівників, аспірантів і студентів із 46 ВНЗ.
Сьогодні науковій академічній та університетській спільноті потрібні
успішні проекти, що мають практичне впровадження, сказав на відкритті
програми заступник міністра М. Стріха. Проте, щоб створити такі проекти,
потрібно з бізнесом та інвесторами розмовляти «однією мовою». Тому
головною метою програми є підвищення професійного рівня знань науковців
з планування та побудови проектів у сфері технологічного бізнесу, пошуку
потенційних інвесторів для науково-технологічних розробок вищих
навчальних закладів і просування інновацій на ринок.
За словами керуючого партнера компанії GrowthUp Group
Д. Довгополого на другому етапі програми за результатами виконання
домашнього завдання будуть відібрані команди з проектами, які в
подальшому за сприяння GrowthUp будуть їх виконувати до практичного
впровадження.
Реалізація такої та подібних їй програм дасть змогу запустити не лише
перспективні університетські проекти та залучити інвестиції, а й сприятиме
формуванню системи заходів з ефективного управління та комерціалізації
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об’єктів інтелектуальної власності, створених у вищих навчальних закладах,
формуванню та розвитку університетської інноваційної еко-системи (бізнесінкубатори, технологічні платформи, інноваційні центри), збільшенню частки
проектів за участі університетів і бізнесу (Міністерство освіти і науки
України
(http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/04/28/mon-spilno-zgrupoyu-kompanij-growthup-proveli-navchannya). – 2016. – 28.04).
***
8 квітня НТУУ «КПІ» відвідав генеральний директор Державного
підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних
представництв» П. Кривонос.
Після знайомства з університетським кампусом, Центром культури і
мистецтв та огляду експозицій Державного політехнічного музею він
зустрівся з керівництвом при НТУУ «КПІ». Розмова, у якій узяли участь
перший проректор КПІ, академік НАН України Ю. Якименко, проректор
«КПІ» П. Киричок, начальник рекламно-видавничого відділу ДП «ГДІП» І.
Хоменська,
заступник
керівника
департаменту
міжнародного
співробітництва КПІ Є. Поліщук та інші, стосувалася питань і напрямів
співпраці між ДП «ГДІП» та університетом. На завершення зустрічі П.
Кривонос і Ю. Якименко підписали угоду про співпрацю між ДП «ГДІП» і
НТУУ «КПІ», яка заклала підґрунтя для координації дій між університетом
та підприємством і визначила основні напрями, за якими вони цю співпрацю
здійснюватимуть.
Отже, учасники угоди домовилися про організацію зустрічей з метою
обміну досвідом з питань внутрішнього управління та міжнародного
співробітництва вищих навчальних закладів, а також про забезпечення
проходження практики студентами на базі ДП «ГДІП»; проведення
лекційних і практичних занять; обмін досвідом та інформацією щодо
функціонування іноземних дипломатичних представництв; організацію
спільних наукових досліджень, конференцій, семінарів та інших наукових
заходів; публікацію відповідних матеріалів за результатами виконаних робіт;
сприяння охороні культурно-історичних пам’яток, навколишнього
природного середовища; розробку та реалізацію спільних наукових проектів,
організацію культурних заходів тощо.
Крім того, ДП «ГДІП» і НТУУ «КПІ» досягли домовленостей про
спільне проведення різноманітних заходів інформаційного характеру,
спрямованих як на формування та поширення позитивного іміджу
університету в світі, так і на сприяння діяльності іноземних дипломатичних
представництв, акредитованих в Україні, іноземних організацій в Україні, а
також їхнього персоналу тощо (Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут» (http://kpi.ua/16-04-28).
2016. – 28.04).
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Аерокосмічна і авіаційна галузі
Україна співпрацюватиме з Польщею при розробці обладнання для
штучних супутників Землі. Віце-президент АТ «Польська група озброєнь»
Р. Оболевский і голова Державного космічного агентства України
Л. Сабадош підписали Меморандум про взаєморозуміння для започаткування
спільної роботи.
Польсько-українське співробітництво буде реалізовуватися, зокрема, у
сфері розробки технологій оптичного й радарного обладнання для штучних
супутників, призначених для спостереження, а також розробки технологій
виведення космічних апаратів на навколоземну орбіту.
«Ми дуже зацікавлені у співпраці в галузі сучасних технологій з
українською космічною промисловістю. Ми також задоволені, що також
Державне космічне агентство України готове реалізовувати разом з
польською групою озброєнь конкретні проекти. Разом будемо шукати
можливості для співпраці у розвитку технологій, що використовують у
конструюванні супутникових систем спостереження за Землею», – сказав
Р.
Оболевський,
інформує
Польське
радіо
(iPress.ua
(http://ipress.ua/news/ukraina_spivpratsyuvatyme_z_polshcheyu_pry_rozrobtsi_
obladnannya_dlya_shtuchnyh_suputnykiv_zemli_158150.html). – 2016. –
15.03).
***
21 квітня в Державному космічному агентстві України відбулася
зустріч керівництва ДКА та депутатів міжфракційного об’єднання
«Україна – космічна держава».
Серед найголовніших питань, які обговорили під час зустрічі, –
необхідність створення умов для збереження й розвитку космічної галузі
України, яка здатна забезпечити прискорений розвиток соціальної та
економічної сфери суспільства.
Голова ДКА Л. Сабадош розповів про основні проекти
Загальнодержавної цільової космічної програми на 2013–2017 роки,
необхідність структурних і кадрових змін на підприємствах та активну
роботу над створенням нової космічної програми нашої держави на наступні
п’ять років.
Від об’єднання участь узяли А. Тетерук, голова об’єднання, Ю. Береза,
В. Романюк, О. Романовський, А. Герасимов, М. Курячий, А. Немировський
та О. Скрипник.
Такі зустрічі між представниками об’єднання та ДКА проводитимуться
на регулярній основі (Державне космічне агентство України
(http://www.nkau.gov.ua/nsau/newsnsau.nsf/mainsubjectsU/879C1A1D906CC3
DAC2257F9C0055CBB2?openDocument&Lang=U). – 2016. – 21.04).
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Освіта та кадрове забезпечення в Україні
Співробітники кафедри біохімії та біотехнології Інституту
природничих наук Прикарпатського національного університету ім. В.
Стефаника у співпраці з університетом м. Тюбінгену (Федеративна
Республіка Німеччина) і Українською академічною міжнародною
мережею виграли грант на проведення на базі кафедри біохімії та
біотехнології літньої школи-семінару «Перспективи для молодих вчених
в галузі біомедицини та експериментальної біології: подолання
глобальних викликів сучасного суспільства».
Керівник проекту з українського боку завідувач кафедри біохімії та
біотехнології доктор біологічних наук, професор В. Лущак зазначив, що цей
проект реалізовуватиметься за фінансової підтримки Німецької служби
академічних обмінів (DAAD) з коштів МЗС Німеччини, інформують «Вікна»
з посиланням на прес-службу Івано-Франківської обласної державної
адміністрації.
Лекторами й модераторами дискусій виступатимуть досвідчені німецькі
та українські дослідники, а також молоді вчені з різних університетів
України, які також представлятимуть різні громадські організації. У
лабораторіях ділитимуться досвідом молоді науковці базової кафедри, які
пройшли вишкіл як в Україні, так і в університетах Західної Європи та США.
Під час проведення цього англомовного заходу 25 молодих дослідників
з різних куточків України навчатимуться в лабораторіях кафедри біохімії та
біотехнології сучасних методів експериментальної біології та медицини,
обговорюватимуть питання реалізації законів України про вищу освіту та
наукову діяльність з позиції тих, хто має на практиці реалізовувати ці закони
на місцях, а також отримають навички наукового спілкування на
міжнародному рівні, планування наукової кар’єри та реалізації цих планів у
реальних умовах сучасності. Ця школа-семінар покликана сприяти інтеграції
молодих українських науковців у міжнародну систему підготовки кадрів і
розвитку наук про життя, насамперед біомедицини та експериментальної
біології.
До участі в роботі школи-семінару запрошені М. Стріха (заступник
міністра освіти і науки України), Н. Шульга (виконавчий директор
Українського наукового клубу), О. Скороход (голова Ради молодих вчених
НАН України), Ю. Халавка (засновник соціальної мережі «Українські
науковці
у
світі»)
та
ін.
(Вікна
(http://vikna.if.ua/news/category/if/2016/05/06/53598/view). – 2016. – 6.05).
***
Сім українських вишів увійшли до Міжнародного рейтингу Round
University Ranking 2016, що складається за даними однієї з найбільших
інформаційно-аналітичних компаній світу Thomson Reuters. Цього року
до нього ввійшли 700 вишів із 74-х країн світу.
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Перше місце серед українських вишів посів Київський національний
університет ім. Т. Шевченка – 560 місце у світі. До списку також увійшло ще
шість ВНЗ: ХНУ ім. Каразіна (593), Сумський державний університет (629),
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут» (636), Київський національний економічний університет ім. В.
Гетьмана (645), Національний університет «Острозька академія» (650) та
Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського (655)
(КНУ імені Тараса Шевченка Інформаційно-обчислювальний центр
університету (http://www.univ.kiev.ua/news/7668). – 2016. – 29.04).
***
Чисельність українських студентів у польських навчальних
закладах з 2008 р. зросла більше ніж у сім разів. Українці дедалі частіше
їдуть здобувати вищу освіту за кордон. У 2015 р. за кордоном навчалося 53
тис. українських студентів, говорять дані CEDOS, що еквівалентно сукупній
чисельності двох потужних вітчизняних університетів (Львівської
політехніки та КПІ) або загальній чисельності студентів Рівненської та
Волинської областей, пишуть І. Каленюк, О. Куклін і В. Ямковський у своїй
статті для DT.UA. При цьому відплив української молоді на навчання за
кордоном з 2014 р. набуває колосальної динаміки. «Тільки у Польщі
навчаються понад 20 тис. наших юнаків і дівчат. Причому якщо ще у
2008/2009 навчальному році їх було 2831, то на початок 2015/2016
навчального року чисельність українських студентів у польських навчальних
закладах зросла більше ніж у сім разів – до 20 693», – зазначають автори.
Разом з тим в Україні відбувається зменшення учнівського та
студентського контингентів в абсолютних і відносних показниках.
Основними факторами зменшення чисельності учнів і студентів стали
демографічний (скорочення народжуваності на початку 1990-х років) та
військово-політичний (окупація територій, руйнування та захоплення
приміщень навчальних закладів). «В Україні тенденція зростання показника
студентів на 10 тис. населення спостерігалася до 2007 р., після чого відбулося
різке скорочення. Так, у 2000 р. на 10 тис. населення припадало 392 студента
(з них 285 студентів ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації), у 2007 р. – 606 (511),
2010 р. – 544 (465), 2013 р. – 452 (380), 2014 р. – вже 393 (335)», – додають
автори (Дзеркало тижня. Україна (http://dt.ua/UKRAINE/u-2015-roci-zakordonom-navchalisya-53-tisyachi-ukrayinskih-studentiv-206742_.html).
–
2016. – 25.04).
Охорона здоров’я
С 19 по 21 апреля 2016 г. в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» состоялся VII
Международный медицинский форум «Инновации в медицине –
здоровье нации». Форум объединил научную, дискуссионную, деловую
площадки, а также крупнейшие в Украине специализированные выставки
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последних достижений рынка здравоохранения и фармацевтики. Высокий
профессиональный уровень события позволил специалистам повысить
квалификацию, обменяться опытом, ознакомиться с международными
достижениями,
наладить
партнерские
отношения,
представить
инновационные разработки, которые уже в ближайшее время будут
внедряться в практику здравоохранения Украины.
Форум вызвал небывалый интерес со стороны специалистов
медицинской науки и практики. В этом году событие объединило 11 045
зарегистрированных специалистов. Среди участников и посетителей высшее
руководящее звено здравоохранения, руководители и представители ведущих
научных, образовательных и медицинских учреждений, объединений,
владельцы и топ-менеджмент частных медицинских клиник, бизнескомпаний, ученые, практикующие врачи, специалисты в области медицины и
фармацевтики.
Организаторами представительного форума являются Национальная
академия медицинских наук Украины, Национальная медицинская академия
последипломного образования им. П. Шупика, компания LMT.
Соорганизатор – Национальная академия наук Украины.
Событие состоялось при поддержке Президента Украины и под
патронатом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам
здравоохранения.
Официальная поддержка – Кабинет Министров Украины, Министерство
здравоохранения
Украины,
Киевская
городская
государственная
администрация.
При содействии медицинских ассоциаций, общественных объединений,
высших учебных медицинских заведений Украины и зарубежья.
Форум
открыл
руководитель
департамента
по
вопросам
здравоохранения и социальной политики Администрации Президента
Украины И. Лури. Он поздравил присутствующих с началом работы
мероприятия и зачитал приветственное слово Президента Украины
П. Порошенко. Президент в своем обращении выразил надежду, что
«профессиональный обмен опытом во время форума позволит установить
эффективный диалог между специалистами, представить последние методы и
методики профилактики, диагностики и лечения заболеваний, что будет
способствовать сохранению и укреплению здоровья нации».
Все три дня работы форума ознаменовались проведением уникальных
междисциплинарных научно-практических мероприятий. В этом году под
эгидой форума прошел V юбилейный Международный медицинский
конгресс «Внедрение современных достижений медицинской науки в
практику здравоохранения Украины» (№ 3, с. 8, разд. «Конгрессы» Реестр
съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций,
которые будут проводиться в Украине в 2016 г.).
В рамках конгресса состоялось рекордное количество научнопрактических мероприятий – 68 конференций, симпозиумов, семинаров,
круглых столов, школ и 60 мастер-классов. Докладчиками выступили 800
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ведущих экспертов с Украины и зарубежья.
Организаторы, соорганизаторы и партнеры конгресса: пять медицинских
учреждений МЗ Украины, 21 научно-исследовательский институт НАМН
Украины, 21 кафедра НМАПО им. П. Шупика, 23 авторитетные ассоциации и
объединения, медицинские учреждения Министерства обороны Украины,
Министерства социальной политики Украины, высшие учебные медицинские
учреждения, учреждения последипломного образования и др.
Для руководителей здравоохранения, директоров и главных врачей
государственных и частных медицинских учреждений были предусмотрены
программы «Организация и управление здравоохранением», «Дни частной
медицины».
Лабораторная и метрологическая службы НАМН, Межинститутский
референтный лабораторный центр НАМН, ГУ «ННЦ “Институт кардиологии
им. академика Н. Д. Стражеско НАМН Украины”» провели научнопрактическую конференцию «Прикладной аспект современной науки в
лабораторной диагностике и клинической практике», а также 10
интенсивных мастер-классов в рамках Украинской лабораторной школы.
Впервые состоялись научно-практическая конференция «Роль
современных лабораторных методов в диагностике инфекционных болезней
и осложнений» и съезд Украинского общества клинической лабораторной
диагностики. Организатор мероприятий – Украинское общество клинической
лабораторной диагностики.
В этом году в программе приняли активное участие производители и
дистрибьюторы
лабораторного
оборудования.
Компании
«Химлаборреактив», «Укрбио», «Вектор-Бест-Украина» и «BCM Украина»
провели собственные научно-практические мероприятия.
В расширенном формате состоялась научно-практическая программа
«Медицинская радиология». Впервые на площадке конгресса проходило
совместное заседание главных внештатных специалистов МЗ Украины по
специальности «Радиология», «Рентгенология», «Лучевая терапия»,
«Радионуклидная диагностика», «Ультразвуковая диагностика».
Значительно
усилился
организационный
состав
программы
«Медицинская радиология». Ассоциация радиологов Украины, Украинская
ассоциация специалистов ультразвуковой диагностики, кафедра лучевой
диагностики НМАПО им. П. Шупика, компания LMT провели ряд мастерклассов Всеукраинской школы ультразвуковой и функциональной
диагностики. Занятия проходили на инновационном оборудовании, которое
предоставили ведущие компании рынка.
Помимо того, ряд актуальных мероприятий был посвящен
инновационным технологиям в медицинской визуализации, лучевым
методам исследований в современной онкологии, современным подходам к
лечению лучевых повреждений и многим другим вопросам. Среди
организаторов секции: ДУ «Институт ядерной медицины и лучевой
диагностики НАМН Украины», Национальный институт рака МЗ Украины,
ГУ «Институт медицинской радиологии им. С. П. Григорьева НАМН
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Украины».
Значительное внимание на форуме было уделено научно-практической
программе «Военная медицина». В частности, ведущие специалисты
учреждений НАМН представили свои разработки, методы и методики
оказания медицинской помощи участникам АТО и пострадавшему
населению.
Ведущих специалистов собрал второй по счету межотраслевой научнопрактический семинар «Боевые повреждения опорно-двигательной системы:
госпитальный этап и медико-социальная реабилитация». Организаторами
выступили МЗ Украины, НАМН Украины, ГУ «Институт патологии
позвоночника и суставов им. профессора М. И. Ситенко НАМН Украины»,
ВОО «Украинская ассоциация ортопедов-травматологов».
Различные вопросы совершенствования экстренной медицинской
помощи в Украине были рассмотрены на симпозиуме «Медицина
неотложных состояний и медицина катастроф». Симпозиум организовали
НМАПО им. П. Шупика, кафедра медицины неотложных состояний и
кафедра медицины катастроф и военной медицинской подготовки, кафедры
ХМАПО, ЗМАПО, ГУ «УНПЦ ЭМП и МК МЗ Украины», Киевская
городская станция экстренной медицинской помощи и МК, ВОО
«Ассоциация работников медицины неотложных состояний и медицины
катастроф».
Проблемы медицинской реабилитации бойцов АТО и мирного
населения были рассмотрены в рамках круглого стола, который состоялся
под патронатом Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения. Мероприятие
организовали ГУ «Украинский научно-исследовательский институт
медицинской реабилитации и курортологии МЗ Украины», ГУ «Украинский
научно-практический медицинский центр неврологии и реабилитации МЗ
Украины».
Многолетний партнер конгресса – кафедра гематологии и
трансфузиологии НМАПО им. П. Шупика совместно с Киевским городским
центром крови департамента здравоохранения КГГА и иностранными
экспертами
организовали
научно-практическую
конференцию
с
международным участием, посвященную новейшим тенденциям развития
трансфузиологии и гематологии.
НАМН Украины, Ассоциация кардиологов Украины, ГУ «ННЦ
“Институт кардиологии им. академика Н. Д. Стражеско” НАМН Украины» в
этом году снова выбрали площадку конгресса для проведения Украинской
кардиологической школы им. академика Н. Д. Стражеско «Стресс и
сердечно-сосудистые заболевания: национальная стратегия в современных
условиях Украины».
Значительный интерес специалистов вызвала научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы офтальмологии», организованная ГУ
«Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН
Украины» и Обществом офтальмологов Украины.
Среди мероприятий, которые впервые состоялись на форуме, следует
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выделить научно-практическую конференцию «Внедрение современных
технологий
в
семейную
медицину»,
организованную
НМАПО
им. П. Шупика, Институтом семейной медицины, Международной
общественной организацией «Международная ассоциация “Здоровье
общества”». В первый раз в рамках научно-практической программы
«Функциональная диагностика» ГУ «Институт сердца МОЗ Украины»,
кафедра функциональной диагностики НМАПО им. П. Шупика провели
научно-практический семинар «Интервенционные технологии лечения
сердечной недостаточности и кардиомиопатии».
Специалисты также смогли принять участие и в других научнопрактических программах: «Телемедицина и медицинские информационные
системы»; «Хирургия, нейрохирургия, эндоскопия»; «Травматология и
ортопедия»;
«Онкология»;
«Терапия,
педиатрия,
неврология,
гастроэнтерология, эндокринология, дерматовенерология»; «Акушерство,
гинекология, неонатология»; «Отоларингология»; «Урология»; «Сестринское
дело»; «Health Beauty: пластическая хирургия, комбустиология»;
«Организация и управление фармацией».
Форум позволил рассмотреть проблемные вопросы медицины, наметить
стратегические задачи развития отрасли здравоохранения. Результаты работы
конгресса найдут практическое применение и будут способствовать
усовершенствованию практики оказания медицинской помощи населению
Украины (likar.info (http://www.likar.info/zdorovye-vsey-semyi/news-77313-viimezhdunarodnyiy-meditsinskiy-forum-vnov-podtverdil-status-glavnogosobyitiya-otrasli-zdravoohraneniya-ukrainyi). – 2016. – 6.05).
***
Упродовж 5–7 травня у Львові відбулася VI Міжнародна науковопрактична конференція «Українсько-польські хірургічні дні», для участі
у якій прибуло понад 200 хірургів з України та Польщі.
Офіційне відкриття конференції відбулося 5 травня в актовому залі
Львівського національного університету ім. І. Франка.
Проведення таких зустрічей започаткували у 1998 р. Відтоді конференції
відбуваються у формі відвертої розмови двох добрих партнерів.
Виступаючи на відкритті, голова Асоціації хірургів України професор,
доктор медичних наук О. Усенко, під патронатом якого відбувається
конференція, розповів про розвиток хірургічної науки, окреслив основні
здобутки та проблеми сучасної хірургії в Україні. О. Усенко наголосив:
«Хірургічна наука не стоїть на місці, а перебуває на стадії розвитку».
Зокрема, розвивається кардіохірургія, пластична хірургія тощо. Крім того,
він відзначив критичну ситуацію з фінансуванням галузі охорони здоров’я.
У свою чергу польські хірурги розповіли українським колегам про
сучасні здобутки хірургії. Це і роботи, і розвиток телемедицини, й
інформатизація тощо. Цим досвідом нині з країнами-членами ЄС ділиться
США, які мають найбільші здобутки в цій сфері.
Як зазначають організатори, упродовж конференції її учасники, зокрема,
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поділяться досвідом надання медичної допомоги пораненим і травмованим
під час ведення бойових дій, визначать напрями поліпшення ефективності та
результатів лікування постраждалих, а також розглянуть питання співпраці в
галузі військової медицини. Основні напрями сучасного розвитку хірургії в
Україні, Польщі, упровадження новітніх медичних технологій, налагодження
співпраці обговорюють у Львові на VI Міжнародній науково-практичній
конференції «Українсько-польські хірургічні дні».
Крім того, українські та польські хірурги обговорюють хірургію
шлунково-кишкового тракту й хірургію баріатричну та метаболічну; новітні
досягнення в хірургії, також демонструють сучасне медичне обладнання та
інструментарій,
лікарські
засоби
(Вголос
(http://vgolos.com.ua/news/u_lvovi_prohodyt_ukrainskopolska_konferentsiya_hi
rurgiv_214970.html). – 2016. – 6.05).
***
В Одесі у приміщенні 59-го Будинку офіцерів відбулася
VI Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Особливості
лікування поєднаної травми в особливий період», у якій взяли участь
провідні вітчизняні військові та цивільні ортопеди-травматологи та
хірурги, а також їхні іноземні колеги.
На початку заходу за дорученням командувача військ оперативного
командування «Південь» до присутніх звернувся його заступник генералмайор Б. Жуковський, який подякував учасникам конференції за їхню
самовіддану працю та заохотив почесними відзнаками медиків, які надавали
допомогу пораненим воїнам у зоні проведення антитерористичної операції.
Згодом до слів привітання на адресу учасників конференції приєдналися
головний хірург Міноборони України полковник медичної служби
І. Хоменко, представники Одеського національного медичного університету
та місцевої влади, а також військові медики ВМКЦ Західного регіону
України, які за багаторічну службу й вагомий внесок у справу розвитку
військової медицини вручили цінний подарунок нещодавно звільненому в
запас з лав ЗС України професору, доктору медичних наук М. Каштальяну.
Конференція за своїм змістом охоплювала широке коло питань,
пов’язаних із сучасним станом і розвитком військової хірургії. Зокрема, за
допомогою наочних презентацій, відеороликів та інших наукових матеріалів,
розроблених учасниками конференції, упродовж двох днів близько 200
вітчизняних провідних хірургів, ортопедів-травматологів та їхніх іноземних
колег у режимі пленарного та секційних засідань розглянули організаційні
особливості надання хірургічної допомоги пораненим з поєднаними
вогнепальними пораненнями під час ведення бойових дій, обговорили
актуальні питання, пов’язані з остеосинтезом та ендопротезуванням,
хірургією органів грудної та черевної порожнини. Також вони торкнулися
багатьох інших концептуально важливих аспектів щодо застосування
сучасних підходів до лікування бойової хірургічної травми.
У свою чергу, підбиваючи підсумки заходу, головний хірург
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Міноборони України полковник медичної служби І. Хоменко високо оцінив
рівень конференції та подякував за її організацію керівництву Одеського
національного медичного університету, ВМКЦ Південного регіону та
Українській асоціації ортопедів-травматологів і хірургів (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249013501&cat_id=2
44277212). – 2016. – 6.05).

Проблеми розвитку соціальних комунікацій
О. Бусол, ст. наук. співроб. НЮБ НБУВ,
д-р юрид. наук

Способи правового захисту інтелектуальної власності
суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності
та етичний аспект проблеми
У статті, на основі аналізу законодавства України, узагальнено способи правового
захисту від порушення прав інтелектуальної власності. Виокремлено основні проблеми,
які заважають ефективно захищати авторські права творців від академічного плагіату.
Ключові слова: авторське право, академічний плагіат, інтелектуальна власність,
законодавчий захист, вища освіта, суб’єкти наукової і науково-технічної діяльності.

Якісно нова роль інтелектуальної діяльності людини та результатів цієї
діяльності полягають у тому, що людство намагається постійно
вдосконалювати оточуюче його середовище, упевнено рухатися до кращих
умов життя, максимально використовуючи для цього безмежні можливості
свого інтелекту. Незважаючи на те що інтелект в усі часи мав надзвичайно
високу вартість у будь-якому суспільстві, в умовах сучасності він
перетворився на стратегічний ресурс держав. Так, наприклад, відомо, що
експорт новітніх технологій сприяв швидкому розвиткові економік багатьох
країн світу, створював умови для розвитку науки, техніки, раціонального
використання їхніх результатів. Ті країни, що зробили у своїй внутрішній
політиці ставку на заохочення до творчості, на розвиток науки та освіти, нині
входять до найбільш високорозвинутих країн з високим рівнем якості життя
[1, с. 5]. Проте аналіз засобів масової інформації, зокрема в мережі Інтернет,
дають підстави говорити про численні порушення прав інтелектуальної
власності суб’єктів наукової й науково-технічної діяльності та лояльного
ставлення до цього явища академічної спільноти. Проблема полягає, зокрема,
у тому, хто має зафіксувати наявність плагіату. Навіть у досить очевидних
випадках складно знайти вченого, який надасть згоду на підписання
експертного висновку. Тобто проблема носить ще й етичний характер.
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На певні складнощі в боротьбі з порушенням прав інтелектуальної
власності вказував екс-міністр освіти на науки України С. Квіт, який вважає,
що законодавчого забезпечення, наприклад, для звільнення викладача
ректором наукової установи за плагіат, недостатньо: «Згідно з нашим
законодавством, можна добиватися офіційних санкцій проти людини, якщо
порушення авторського права можна обрахувати у грошовому вимірі» 1.
Одночасно держава платить завелику ціну за дії плагіаторів, наслідки
яких можна виміряти також у грошовому еквіваленті (наприклад, виплата
певних відсотків до заробітної плати за науковий ступінь).
Проблемам щодо політики інтелектуальної власності в Україні, зокрема
в університетах і науково-дослідних установах, присвячені праці таких
учених, як П. Біленчук, Ю. Бошицький, В. Горовий, О. Другов, В. Луць,
В. Навроцький, О. Онищенко, В. Попик, С. Рабінович, Г. Ульянова,
П. Цибульов, М. Швантнер, Ю. Шемшученко, Р. Шишка та ін. Проте в
контексті заяв працівників освіти й науки щодо труднощів із законодавчим
захистом авторського права в академічному середовищі тема статті
виявляється актуальною. Метою статті також є виокремлення основних
проблем, які заважають ефективному захисту авторських прав від
академічного плагіату.
Отже, в Україні, поряд зі створенням нових об’єктів інтелектуальної
власності, неодмінно виникають проблеми правової охорони цих об’єктів, а
при потребі відновлення порушених прав та інтересів їхніх авторів. Фахівці у
сфері науки й освіти визнають, що проблема може полягати навіть у
складності отримання згоди вчених, які мають зафіксувати наявність
плагіату, на підписання експертного висновку.
Слід підкреслити, що інтелектуальну власність у нашій державі захищає
Конституція України. Відповідно до ч. 1 ст. 41 Основного закону кожен має
право володіти, користуватися й розпоряджатися своєю власністю,
результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право на судовий
захист прав інтелектуальної власності є конституційним правом кожної
особи (ст. 55 Конституції України) [2]. Згідно зі ст. 418 Цивільного кодексу
України (ЦК України) особа має особисті немайнові права інтелектуальної
власності та/або майнові права інтелектуальної власності [3]. Відповідно до
ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р.
№ 3792-XII [4] автором вважається фізична особа, яка своєю творчою працею
створила твір. Спори щодо визнання авторства на твір можуть розглядатися в
порядку цивільного судочинства, у тому числі в разі набуття юридичною
особою права суб’єкта права інтелектуальної власності на твір, який
створений у зв’язку з виконанням трудового договору (ч. 2 ст. 429 ЦК
України) або який створено за замовленням (ч. 2 ст. 430 ЦК України).
Авторське право виникає на підставі факту створення інтелектуальною
творчою працею автора або співавторів твору науки, літератури й мистецтва.
Твір вважається створеним з моменту первинного надання йому будь-якої
1

Інтерв’ю міністра освіти і науки С. Квіта газеті «Дзеркало тижня» № 21 від 13 червня 2014 р. //
Урядовий портал. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=247390000.
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об’єктивної форми з урахуванням суті твору (зокрема, письмової форми,
електронної форми, речової форми). Якщо не доведено інше, результат
інтелектуальної діяльності вважається створеним творчою працею. Правова
охорона поширюється як на оприлюднені, так і на неоприлюднені, як на
завершені, так і на незавершені твори, незалежно від їх призначення, жанру,
обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо).
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про авторське право і суміжні права»
№ 3792-XII [4] частина твору, яка може використовуватися самостійно, у
тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється
відповідно до цього Закону. Таким чином, назва твору, фрази,
словосполучення та інші частини твору, які можуть використовуватися
самостійно, підлягають охороні як об’єкт авторського права тільки в тому
випадку, коли вони є результатом творчої діяльності автора і є
оригінальними. Передбачена Законом № 3792-XII правова охорона
поширюється тільки на форму вираження твору й не поширюється на будьякі ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи,
концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені,
проілюстровані у творі, наприклад на шахову партію, методи навчання.
Закон України «Про вищу освіту» [5] передбачає заходи щодо
запобігання плагіату. Зокрема, згідно зі ст. 6 ч. 6 цього Закону, до захисту
допускаються дисертації (наукові доповіді), виконані здобувачем наукового
ступеня самостійно. Виявлення в поданій до захисту дисертації (науковій
доповіді) академічного плагіату є підставою для відмови у присудженні
відповідного наукового ступеня. Виявлення академічного плагіату в
захищеній дисертації (науковій доповіді) є підставою для скасування рішення
спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня та видачу
відповідного диплома. Скасування рішення спеціалізованої вченої ради про
присудження наукового ступеня в разі виявлення академічного плагіату
здійснюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти
(National Agency for Higher Education Quality Assurance) за поданням
Комітету з питань етики (що утворюється у складі зазначеного агентства) у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України [6, c. 23], та може бути
оскаржене відповідно до законодавства. Проте зазначене агентство на
сьогодні ще не розпочало виконання своїх функцій. В електронній петиції на
сторінці офіційного інтернет-представництва Президента України петиція
№ 22/017679-еп, поданій 23 листопада 2015 р., ідеться про необхідність
«розблокування» роботи Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти. У цій петиції висловлено прохання до Президента України
особисто втрутитися для того, щоб припинити порушення закону та
Конституції України з боку Кабінету Міністрів України і спонукати його
виконати свій обов’язок щодо призначення керівництва Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти та вжити заходи щодо
державної реєстрації та початку роботи зазначеного агентства [7]. У свою
чергу, ст. 69 ч. 6 Закону України «Про вищу освіту» [5] містить таке
визначення академічного плагіату: «Вищі навчальні заклади здійснюють
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заходи із запобігання академічному плагіату – оприлюдненню (частково або
повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів
власного дослідження та/або відтворенню опублікованих текстів інших
авторів без відповідного посилання». 11 серпня 2015 р. набрав чинності
Наказ Міністерства освіти України від 14 липня 2015 р. № 758 «Про
оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів», яким
зобов’язано вищі навчальні заклади оприлюднювати на своїх сайтах
дисертації, прийняті до захисту [8, с. 275]. Зазначений Наказ анонсовано
МОН України саме як один із заходів протидії плагіату в академічному
середовищі.
Згідно зі ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»,
порушенням авторського права і/або суміжних прав, що дає підстави для
судового захисту, серед іншого, є плагіат, який визначається як
оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під
іменем особи, яка не є автором цього твору. Згідно зі ст. 52 зазначеного
Закону, за захистом свого авторського права і/або суміжних прав суб’єкти
авторського права та суміжних прав мають право звертатися в установленому
порядку до суду та інших органів відповідно до їхньої компетенції. При
порушеннях будь-якою особою авторського права і/або суміжних прав,
передбачених ст. 50 цього Закону, суб’єкти авторського права і/або суміжних
прав мають право:
а) вимагати визнання та поновлення своїх прав, у тому числі
забороняти дії, що порушують авторське право і/або суміжні права
чи створюють загрозу їх порушення;
б) звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав і/або
припинення дій, що порушують авторське право та/або суміжні права чи
створюють загрозу їх порушення;
в) подавати позови про відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
г) подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди),
включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником
внаслідок порушення ним авторського права і/або суміжних прав, або
виплату компенсацій;
є) вимагати, у тому числі в судовому порядку, публікації в засобах
масової інформації даних про допущені порушення авторського права і/або
суміжних прав і судові рішення щодо цих порушень [4].
При визначенні розмірів збитків, які мають бути відшкодовані особі,
права якої порушено, а також для відшкодування моральної (немайнової)
шкоди суд зобов’язаний виходити із суті порушення, майнової й моральної
шкоди, завданої особі, яка має авторське право і/або суміжні права, а також з
можливого доходу, який могла б одержати ця особа. У розмір збитків,
завданих особі, права якої порушено, додатково можуть бути включені
судові витрати, понесені цією особою, а також витрати, пов’язані з оплатою
допомоги адвоката. При визначенні компенсації, яка має бути виплачена
замість відшкодування збитків чи стягнення доходу, суд зобов’язаний у
встановлених пунктом «г» цієї частини межах визначити розмір компенсації,
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враховуючи обсяг порушення та/або наміри відповідача. Право на
відшкодування збитків (майнової шкоди), або стягнення доходу, отриманого
порушником унаслідок порушення ним авторського права, або виплату
компенсації залишається за особою, якій у зазначених випадках передані
(відчужені) майнові права чи передані виключні права на використання
твору. Майнова відповідальність за порушення авторського права і/або
суміжних прав настає за наявності певних, установлених законом умов:
факту протиправної поведінки особи (наприклад, вчинення дій, передбачених
ст. 50 і 52 Закону № 3792-XII [4]; шкоди, завданої суб’єкту авторського права
і/або суміжних прав; причинно-наслідкового зв’язку між завданою шкодою
та протиправною поведінкою особи; вини особи, яка завдала шкоди. Позивач
повинен довести факт наявності в нього авторського права і/або суміжних
прав, факт порушення його прав відповідачем або загрози такому
порушенню, розмір шкоди (за винятком вимоги виплати компенсації), якщо
вона завдана, та причинно-наслідковий зв’язок між завданою шкодою й
діями відповідача. При цьому суду слід виходити з наявності матеріальноправової презумпції авторства (ч. 1 ст. 435 ЦК [2], ст. 11 Закону № 3792-XII
[4]). Зокрема, первинним суб’єктом, якому належить авторське право, є автор
твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа,
зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція
авторства). Це положення застосовується також у разі опублікування твору
під псевдонімом, який ідентифікує автора. Як бачимо, саме вимога
компенсації в позові дає змогу суб’єктам авторського права отримати
реальне відшкодування збитків, тому що позивач у цьому випадку не
зобов’язаний доводити розмір збитків. Проте розмір підтверджених збитків
повинен враховуватися судом при визначенні розміру компенсації.
Відповідач, який заперечує проти позову, зобов’язаний довести
виконання вимог Закону № 3792-XII при використанні ним об’єкта
авторського права і/або суміжних прав, а також спростувати передбачену
цивільним законодавством презумпцію винного завдання шкоди (ст. 614 і
1166 ЦК).
Крім цивільно-правового захисту від плагіату, потерпіла особа може, на
свій розсуд, використати і кримінальний спосіб. Так, кримінальна
відповідальність може наставати, згідно зі ст. 176 КК України [9], за
незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури й
мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних, а так само за незаконне
відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм та програм
мовлення, їх незаконне тиражування й розповсюдження на аудіо- та
відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації або інше умисне порушення
авторського права й суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у
значному розмірі.
Якщо кримінальна відповідальність за «порушення авторського права»
може наставати за умови заподіяння матеріальної шкоди у значному,
великому та особливо великому розмірі, що довести зазвичай
проблематично, то порушення прав на об’єкти права інтелектуальної
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власності, що не пов’язані із заподіянням матеріальної шкоди, надає
можливість захистити ст. 51-2 Кодексу України про адміністративні
правопорушення [10]. Так, згідно зі ст. 51-2 КУпАП, незаконне використання
об’єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору,
їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп’ютерної
програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі,
промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії інтегральної
мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо),
привласнення авторства на такий об’єкт або інше умисне порушення прав на
об’єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, спричиняє
до накладення штрафу від 10 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і
матеріалів, які призначені для її виготовлення. Для встановлення розміру
матеріальної шкоди, яка була завдана позивачу від порушення авторських
прав, суд призначає судову експертизу економічних розрахунків. При цьому
слід зазначити, що прецеденти судового захисту від плагіату в Україні
існують. Наприклад, у 2012 р. Шевченківський районний суд Києва
задовольнив адміністративний позов заступника декана філософського
факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка щодо
скасування присвоєння наукового ступеня кандидата наук здобувачу ступеня
у зв’язку з плагіатом. Головним аргументом позивача було те, що в тексті
дисертації містяться запозичення без посилання на авторів, дисертант же ж ці
фрагменти видає за власні ідеї. Позивач порахував це грубим порушенням не
лише етичних норм, а й законодавчих актів, які регламентують діяльність
вченої ради та присудження наукових ступенів [11]. Слід зазначити, що деякі
вчені у зв’язку з тими подіями вбачають у цьому зведення особистих, навіть
політичних відносин, що є, у свою чергу, також прямим порушенням
Етичного кодексу вченого.
Разом з тим, згідно з п. 41 Постанови КМУ «Про затвердження Порядку
присудження наукових ступенів» від 24.07.2013 р. № 567, Міністерство
освіти і науки України може позбавити осіб, яким присуджено наукові
ступені, цих ступенів на підставі рішень спеціалізованих учених рад, де
проводився захист дисертацій. МОН має право одержувати в установленому
законодавством порядку інформацію, документи й матеріали, необхідні для
розгляду питання про позбавлення наукового ступеня. Розгляд питання про
обґрунтованість присудження наукових ступенів, стосовно яких рішення
прийняті понад 10 років тому, органами атестації не проводиться, за
винятком виявлення текстових запозичень, використання ідей, наукових
результатів і матеріалів інших авторів без посилання на джерело (тобто крім
випадків «плагіату». – Прим. авт.). Згідно з п. 26 Постанови КМУ від
24.07.2013 р. № 567 атестаційна справа здобувача наукового ступеня та
дисертація, які розглядаються МОН, не можуть бути зняті з розгляду
здобувачем чи відкликані радою, у якій відбувся захист дисертації [12, с. 77].
Зауважимо, що, крім законодавчого та відомчого (накази, положення,
інструкції МОН України) способів регулювання відносин у сфері захисту від
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академічного плагіату, можна виокремити ще й етичний спосіб, який слід
враховувати разом з першими двома, а саме застосування положень Етичного
кодексу вченого України та інших етичних правил міжнародного й
національного рівнів. Зауважимо, що численні форуми в мережі Інтернет, на
яких обговорюються проблеми плагіату та дії конкретних плагіаторів,
вказують на існування в науковому середовищі такого явища, як кругова
порука, коли вчені закривають очі на явний плагіат своїх колег з надією, що у
випадку виявлення таких порушень у них чи їхніх учнів, покарання відносно
них не настане. Саме в цьому і проявляється низький рівень наукової етики
та правової культури вітчизняних учених, а звернення до суду з цього
приводу саме з цієї причини носять одиничний характер.
Аналіз законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності дає
підстави стверджувати, що способи законодавчого захисту авторського права
суб’єктів наукової й науково-технічної діяльності може бути здійснено: 1) з
використанням норм цивільного, адміністративного і кримінального
законодавства в разі завдання потерпілій від плагіату особі матеріальних та
моральних збитків. Отримати реальне відшкодування збитків суб’єктам
авторського права дає в позові саме вимога компенсації; 2) шляхом
звернення потерпілої від плагіату особи до Спеціалізованої вченої ради з
вимогою зняття з розгляду наукової праці плагіатора. Цей крок можна
зробити лише до дати захисту дисертації; 3) шляхом звернення зі скаргою до
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти або Державної
атестаційної комісії МОН України з проханням розгляду питання про
позбавлення плагіатора наукового ступеня. При цьому спосіб захисту
порушених авторських прав залежить від мети, яку переслідує потерпіла від
плагіату особа. Диференціація академічного плагіату від інших його видів
проводиться залежно від суб’єкта здійснення плагіату. Так, такими
суб’єктами можуть бути наукові й науково-педагогічні працівники, наукові
працівники, аспіранти, ад’юнкти, докторанти, магістри, інші вчені та
юридичні особи, визначені у ст. 4 Закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність» [13].
Аналіз практики щодо протидії академічному плагіату дає підстави
зробити висновок, що основними проблемами, які заважають ефективно
захищати законні права потерпілої від плагіату особи, є:
1. Складність процедури доведення потерпілим від плагіату факту
заподіяння йому матеріальної шкоди, що давало б підстави для розгляду
справи в порядку кримінального судочинства.
2. Проблематичність розрахунку відшкодування моральної шкоди,
завданої потерпілому від плагіату.
3. Неможливість отримання експертного висновку з причини супротиву
вчених, які повинні робити такі висновки.
4. Низький рівень наукової етики та правової культури вчених, що
виявляється в покриванні ними випадків плагіату.
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5. Непризначення тривалий час керівника Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти, що створює певні корупційні ризики в
роботі установ, які мають повноваження виявляти академічний плагіат.
6. Вчинення корупційних дій науковими й науково-технічними
працівниками, якими часто супроводжуються дії плагіатора та його
добросовісних або недобросовісних співучасників. Наприклад, примус до
співавторства керівником стосовно підлеглого, який може кваліфікуватися як
зловживання службовим становищем.
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Ways of legal protection of intellectual property of constituent entities of scientific
and scientific-technical activities and the ethical aspect of the problem
The article, based on the analysis of the legislation of Ukraine, summarizes the methods
of legal protection against violations of intellectual property rights.
The main problems that hinder the effective protection of the rights of creators avtorsky
from academic plagiarism. Konstatiruet that cases of «theft» of other people’s works or part
thereof acquired in Ukraine a mass character.
Along with the creation of new objects of intellectual property are often problems of
legal protection of these objects and recovery of violated rights and interests of their authors.
The author of the article, except the legislative and departmental ways of regulation of
relations in the sphere of protection of academic plagiarism, highlights and more ethical way to
consider together with the first two, namely the application of the provisions of the Ethical code
of the scientist of Ukraine and other ethical rules of the national and international level.
Keywords: copyright, academic plagiarism, intellectual property, legislation, higher
education, subjects of scientific and scientific-technical activity.
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Cпособы правовой защиты интеллектуальной собственности субъектов
научной и научно-технической деятельности, а также этический аспект проблемы
В статье, на основе анализа законодательства Украины, обобщены способы правовой
защиты от нарушения прав интеллектуальной собственности.
Выделены основные проблемы, которые препятствуют эффективной защите
авторських прав творцов от академического плагиата.
Констататируется, что случаи «кражи» чужих произведений или их части приобрели
в Украине массовый характер. Наряду с созданием новых объектов интеллектуальной
собственности часто возникают проблемы правовой охраны этих объектов и
восстановления нарушенных прав и интересов их авторов.
Автор статьи, кроме законодательного и ведомственного (приказы, положения,
инструкции МОН Украины) способов регулирования отношений в сфере защиты от
академического плагиата, выделяет еще и этический способ, который необходимо
учитывать вместе с первыми двумя, а именно применение положений Этического кодекса
ученого Украины и других этических правил национального и международного уровня.
Акцентировано на низком уровне научной этики и правовой культуры
отечественных учених.
Ключевые слова: авторское право, академический плагиат, интеллектуальная
собственность, законодательный акт, высшее образование, субъекты научной и научнотехнической деяльности.
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