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Коротко про головне
Звинувачення російською стороною України
у тероризмі в окупованому Криму є безглуздими
та цинічними – коментар Президента України
Звинувачення російською стороною України у тероризмі в
окупованому Криму лунають так само безглуздо та цинічно, як заяви
російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі.
Ці фантазії – лише привід для чергових військових погроз на адресу
України.
Україна рішуче засуджує тероризм у всіх його проявах і формах та,
відповідно, відкидає практику використання будь-яких терористичних
заходів для деокупації Криму.
Саме Росія вже давно щедро фінансує та активно підтримує тероризм
на території України, піднявши його до рівня своєї державної політики – і в
окупованих районах Донбасу, і в анексованому Криму, у стилі 30-х років
минулого століття.
Росії не вдасться своїми провокативними заявами дискредитувати
Україну в очах міжнародного співтовариства та досягти скасування
заслужених санкцій, запроваджених з боку наших партнерів.
Закликаю російське керівництво зосередитися на сумлінному
дотриманні основоположних норм міжнародного права, передусім щодо
поваги до суверенітету, територіальної цілісності та прав людини.
Очікую також, що РФ забезпечить належну імплементацію безпекових
аспектів Мінських домовленостей, у тому числі через використання
механізмів нормандського формату.
Україна віддана відновленню своєї територіальної цілісності та
суверенітету, включаючи припинення окупації Криму, виключно політикодипломатичними
засобами
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 10.08).

Аналітика
Т. Гранчак, ст. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, д-р наук із соц. комунікацій

Кримська криза в заявах, коментарях і прогнозах
Початок серпня ознаменувався новим витком загострення російськоукраїнського конфлікту. 10 серпня Федеральною службою безпеки (ФСБ)
Російської Федерації на своєму офіційному сайті було розміщене
повідомлення, широко розтиражоване російськими ЗМІ, про запобігання
скоєнню в Криму терористичних актів, нібито підготовлених Головним
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управлінням розвідки Міністерства оборони України, об’єктами яких були
визначено критично важливі елементи інфраструктури й життєзабезпечення
півострова.
«Мета диверсій і терористичних актів – дестабілізація соціальнополітичної обстановки в регіоні в період підготовки й проведення виборів
федеральних і регіональних органів влади», – ідеться в повідомленні.
Зазначається, що «в результаті проведених оперативно-розшукових
заходів в ніч з 6 на 7 серпня 2016 р. у районі м. Армянськ Республіки Крим
виявлена група диверсантів. При затриманні терористів у результаті
вогневого контакту загинув співробітник ФСБ Росії. На місці зіткнення
виявлено: 20 саморобних вибухових пристроїв (сумарною потужністю понад
40 кг у тротиловому еквіваленті), боєприпаси та спеціальні засоби
ініціювання, штатні протипіхотні й магнітні міни, а також гранати і
спецзброя, що перебувають на озброєнні спеціальних підрозділів збройних
сил
України»
(http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10437869%40fsbMessage.html).
Згідно з повідомленням, «вжитими заходами» на території півострова
Крим вдалося ліквідувати «агентурну мережу Головного управління розвідки
Міністерства оборони Збройних сил України». При цьому були затримані
особи, які є громадянами України та Російської Федерації, які начебто
допомагали в підготовці терористичних актів, які «дають свідчення». Одним
з організаторів терактів, яким «вдалося запобігти», був названий Є. Панов,
«1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО
України, який також затриманий і дає свідчення».
Також повідомляється, що в ніч на 8 серпня 2016 р. спецпідрозділи
Міністерства оборони України здійснили ще дві спроби прориву диверсійнотерористичних груп, яким запобігли силові підрозділи ФСБ Росії і
взаємодіючих відомств.
«Спроби прориву прикривалися масованим обстрілом з боку суміжної
держави і бронетехнікою Збройних сил України. Під час вогневого контакту
загинув військовослужбовець МО РФ.
На підставі результатів оперативно-розшукових і бойових заходів
слідчим відділом УФСБ Росії у Республіці Крим і Севастополі порушено
кримінальну справу. Проводяться додаткові оперативні заходи та слідчі дії.
Вжито додаткові заходи безпеки в місцях масового перебування та
відпочинку людей, а також щодо охорони об’єктів критично важливої
інфраструктури та життєзабезпечення. Посилено прикордонний режим на
кордоні з Україною», – інформувало відомство.
Згодом у ЗМІ була поширена інформація стосовно ще двох затриманих
російськими силовиками «диверсантів» – А. Захтія та Р. Сулейманова, а
також оприлюднено відео їх допиту й показань свідків.
На відеозаписі затримані зізнаються в отриманні від української
військової розвідки завдань щодо здійснення терактів на території
півострова, зокрема в аеропорту й на автовокзалі Сімферополя, а також збору
інформації
про
російські
військові
об’єкти
Криму
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(https://www.youtube.com/watch?time_continue=500&v=63wWr4o4FTc).
Президент Росії В. Путин назвав дії України «дурною й безглуздою
акцією», а також додав, що в Києві не намагаються розв’язати проблеми за
допомогою переговорів, «а переходять до терору». Під цим приводом
російський лідер висловив переконання в безперспективності переговорів у
нормандському форматі на полях саміту G20 у китайському Ханчжоу
4–5 вересня, з ініціативою проведення яких раніше виступила Україна.
Президент Росії також провів засідання Ради безпеки РФ щодо безпеки
людей і життєво важливих об’єктів інфраструктури Криму, де начебто
планували влаштувати теракт. Про це повідомляє прес-служба Кремля.
«Детально розглядалися сценарії заходів антитерористичної безпеки на
сухопутному кордоні, у морській акваторії і в повітряному просторі Криму»,
–
ідеться
в
повідомленні
(http://espreso.tv/news/2016/08/11/putin_sklykav_radbez_cherez_quotteraktquot_u_krymu.
У нараді взяли участь глава російського уряду Д. Медведєв, глава
Адміністрації президента РФ С. Іванов, глава Державної думи РФ
С. Наришкін, міністр внутрішніх справ В. Колокольцев, секретар Радбезу
М. Патрушев, міністр оборони С. Шойгу, міністр закордонних справ
С. Лавров, директор ФСБ О. Бортников, директор Служби зовнішньої
розвідки М. Фрадков, заступник секретаря РБ Р. Нургалієв.
Примітно, що після засідання, 12 серпня, з’явилася інформація про
відставку глави Адміністрації російського президента С. Іванова. Його
наступником став заступник глави АП А. Вайно.
У Кремлі заявили, що відставка – ініціатива безпосередньо С. Іванова,
так само як і вибір наступника.
Нагадаємо, С. Іванов очолював Адміністрацію президента РФ чотири з
половиною роки. До цього він займав ряд посад у вищих гілках влади: був
заступником глави уряду, міністром оборони і заступником глави ФСБ Росії,
яку на той момент очолював В. Путін. У 2007 р. ЗМІ розглядали його
кандидатуру як імовірного наступника В. Путіна на посту президента, а
згодом пояснювали, що С. Іванов не став наступником через конфлікт з
В. Путіним. Утім, у 2011 р. С. Іванов був призначений на посаду глави
Адміністрації президента, що свідчить про збереження довіри до нього з боку
російського лідера. «Якби Путін відчував хоч найменшу недовіру до Іванова,
навряд чи б він очолив кремлівську адміністрацію», – заявив DW директор
Інституту прикладних політичних досліджень Г. Добромелов.
Водночас політолог наголошує на спонтанності рішення про відставку:
«Інакше б його закамуфлювати всередині масштабних перестановок у владі,
які були недавно, або прийняли б це рішення після виборів»
(http://kordon.com.ua/news-ukraine/45776-vdstavka-vanova-v-cey-raz-kremlskazav-pravdu.html).
Російський історик і політолог В. Соловей схиляється до висновку, що
відставка С. Іванова є проявом тенденції до заміни «старої гвардії» в кадровій
політиці російського президента, а політолог С. Бєлковський зі свого боку
звертає увагу на те, що російський президент не просто змінює стару гвардію
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на нову, а у відставку відправляє тих, кого вважають його друзями.
«Відставка Іванова – це реалізація новітнього тренду кадрової політики
Путіна: позбуватися старих друзів, які обтяжують Путіна емоційно, і
замінювати їх на функціонерів, які відпочатку з Путіним на “Ви” і дивляться
йому до рота. А. Вайно – класичний приклад такого функціонера», – вважає
експерт (http://www.radiosvoboda.org/a/27918472.html).
Враховуючи висловлені міркування, не можна виключати, що під час
засідання Ради безпеки РФ з питань «кримських терактів» С. Іванов на
правах «старого друга» міг висловлювати незгоду з якимись діями або
рішеннями В. Путіна.
Таке припущення, зокрема, зробив у своєму блозі російський публіцист і
політолог А. Піонтковський. На його думку, президент Росії В. Путін втрачає
рівновагу і в цій ситуації здатний на будь-які божевільні кроки.
«Найближчими днями ми все дізнаємося, поки ясності немає і в самого
Путіна, а тим більше у російського керівництва в цілому, про що і свідчить
скандальна відставка С. Іванова. Очевидно, це пов’язано із вчорашнім
засіданням Ради безпеки, на якому вони намагалися обговорити стратегію
щодо України, і, швидше за все, Іванов висловив якусь точку зору, яка не
повністю збіглася з путінською думкою, що і вилилося в його відставку», –
написав А. Піонтковський (http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1592015).
Водночас заяви прем’єра РФ Д. Медведєва виявилися цілком у тренді:
він вважає, що керівництвом РФ може бути прийнято рішення про розрив
дипломатичних відносин з Україною, якщо в Москви не залишиться інших
інструментів. Про це Д. Медведєв заявив журналістам у Сочі. «Що
стосується розриву дипломатичних відносин, ви знаєте, в історії всяке
бувало. Нагадаю, що після відомих подій у нас виявилися розірваними
дипвідносини з Грузією, – сказав він. – Я б не хотів, щоб це так завершилося,
але, якщо іншого варіанта впливати на ситуацію не залишиться, президент
(Росії) таке рішення може прийняти».
Д. Медведєв підкреслив, що «остаточне рішення, звичайно, приймається
президентом країни, який веде зовнішню політику нашої держави».
Українська влада прогнозовано різко відповіла на звинувачення в спробі
організації терактів у Криму. «Звинувачення російською стороною України у
тероризмі в окупованому Криму лунають так само безглуздо та цинічно, як
заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі,
– наголосив у своїй заяві Президент України П. Порошенко. – Ці фантазії –
лише привід для чергових військових погроз на адресу України. Україна
рішуче засуджує тероризм у всіх його проявах і формах та, відповідно,
відкидає практику використання будь-яких терористичних заходів для
деокупації Криму».
Глава Української держави підкреслив, що «саме Росія вже давно щедро
фінансує та активно підтримує тероризм на території України, піднявши його
до рівня своєї державної політики – і в окупованих районах Донбасу, і в
анексованому Криму, в стилі 30-х років минулого століття».
П. Порошенко висловив переконання в тому, що Росії не вдасться своїми
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провокативними заявами дискредитувати Україну в очах міжнародного
співтовариства та добитися скасування заслужених санкцій, запроваджених з
боку наших партнерів. Він закликав російське керівництво зосередитися на
сумлінному дотриманні основоположних норм міжнародного права,
передусім щодо поваги до суверенітету, територіальної цілісності та прав
людини, а також висловив очікування стосовно забезпечення РФ належної
імплементації безпекових аспектів Мінських домовленостей, у тому числі
через
використання
механізмів
нормандського
формату
(http://www.president.gov.ua/news/zvinuvachennya-rosijskoyu-storonoyuukrayini-u-terorizmi-v-o-37845).
У зв’язку з провокаційними діями Російської Федерації в окупованому
Криму та ескалацією її дій на Донбасі Президент П. Порошенко провів
нараду з керівниками силових відомств і МЗС. Верховний
головнокомандувач наказав привести в посилену бойову готовність
підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, Прикордонної
служби та Служби безпеки України.
«Особливі вимоги, – наголосив він, – до прикордонників у районах
адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом та на лінії
зіткнення на Донбасі». Глава держави доручив прикордонникам посилити
пропускний режим у пунктах пропуску, а співробітникам Нацгвардії та
Національної поліції – посилити охорону стратегічних об’єктів і об’єктів
інфраструктури, щоб запобігти можливим терористичним атакам.
Главі
СБУ
було
доручено
провести
екстрене
засідання
Антитерористичного центру та довести необхідні завдання, міністру
оборони, начальнику Генерального штабу, главі СБУ та міністру
закордонних справ – провести зустріч з керівництвом дипломатичних місій,
акредитованих в Україні, щоб поінформувати про розвиток подій у районі
адміністративного кордону з Кримом і лінії зіткнення.
Крім того, МЗС мали бути організовані телефонні розмови з
керівництвом Німеччини та Франції у тристоронньому нормандському
форматі, організовано запрошення до розмови віце-президента США,
президента Європейської ради Д. Туска та ініційовано розмову з президентом
РФ В. Путіним.
Міністру закордонних справ П. Клімкіну було наказано доручити
керівнику місії України при ООН провести консультації в Раді Безпеки ООН
і детально поінформувати про розвиток подій. «Слід звернутися до
спеціальної моніторингової місії ОБСЄ максимально посилити присутність
спостерігачів ОБСЄ у районі адміністративного кордону з Кримом і вимагати
від російської сторони, окупаційних військ допустити представників СММ
ОБСЄ до об’єктів у Криму», – сказав Президент.
П. Порошенко також доручив забезпечити можливість відвідання
захоплених у Криму громадян України з боку представників міжнародних
правозахисних організацій і уповноваженого України з прав людини для
перевірки умов утримання та захисту інтересів.
«Прохання до МЗС та до Прикордонної служби звернутися до громадян
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України з проханням утриматися зараз від відвідання Криму у зв’язку з
численними провокаціями, які чиняться проти громадян країни. Від мене до
громадян України це прохання особисте», – наголосив глава держави.
Міністр закордонних справ П. Клімкін зазначив, що через посольства та
дипломатичні установи було доведено чітку позицію України. Міністр також
уже провів ряд телефонних розмов. «Особливу увагу ми будемо приділяти
міжнародним організаціям. За вашим дорученням почали консультації в Раді
Безпеки ООН, але також зробимо особливий акцент на ОБСЄ, Раді Європи і,
звичайно, Європейському Союзі», – наголосив він.
Керівники силових структур доповіли про останні події на адмінкордоні
з Кримом.
Так, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони
генерал-лейтенант В. Кондратюк повідомив, що, за наявною інформацією,
відбулася збройна сутичка з використанням стрілецької зброї між
військовослужбовцями ЗС РФ і прикордонною службою Федеральної служби
безпеки РФ.
У свою чергу голова Державної прикордонної служби В. Назаренко
повідомив, що за останню добу з боку Армянська на материковій Україні
зафіксовано чотири безпілотні літальні апарати РФ. Президент доручив МЗС
забезпечити відповідний протест у зв’язку з провокаційними діями РФ у
Криму.
Глава СБУ В. Грицак зазначив, що сили й засоби Служби безпеки вже
приведено в підвищену бойову готовність. «У цей час проводяться засідання
координаційних груп АТЦ – особливу увагу ми надаємо забезпеченню
безпеки об’єктів критичної інфраструктури, а також відстежуємо діяльність
низки осіб, які підозрюються у причетності до діяльності ДРГ, з метою
недопущення можливих терористичних актів», – сказав він.
Начальник Генерального штабу В. Муженко повідомив, що підрозділи і
військові частини ЗСУ, які виконують завдання в районі адміністративного
кордону з окупованим Кримом, приводяться в підвищену бойову готовність,
проведено нарощування відповідного угрупування. Він назвав абсурдними
заяви щодо нібито обстрілів з української сторони тимчасово окупованого
Криму. «Це є повною нісенітницею і не відповідає дійсності. Вогонь не
відкривався ні з артилерійських систем, ні з іншої зброї. Це може
підтвердити будь-який військовослужбовець і житель тієї території, тому що
звуки артилерійських обстрілів чути на значну відстань», – наголосив
начальник Генштабу (http://www.president.gov.ua/news/prezident-doruchivprivesti-v-posilenu-bojovu-gotovnist-vijs-37851).
«Заява Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яка
звинуватила українську розвідку в підготовці терактів в Криму, є
провокацією», – з такою заявою виступив речник Генерального штабу
Збройних сил України В. Селезньов. «Ці події почали розвиватися від ранку
7 серпня, і буквально одразу у соцмережах на території Криму з’явилися
повідомлення, що нібито з української сторони якісь диверсійнорозвідувальні групи проникли і виконували якісь завдання. Ми одразу
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відреагували на це, поінформувавши, що ЗСУ перебувають у визначених
районах і виконують завдання у плановому порядку. Будь-які заяви такого
змісту є провокаційними», – сказав В. Селезньов.
За його словами, чотири дні ФСБ вичікувала. Після чого представник
ГУР Міноборони України В. Скибицький зробив заяву, що на території
Криму спецслужби проводять навчання з антитерору. «Тому цілком
можливо, це повідомлення лягає в інформаційну складову проведення
навчань»,
–
додав
він
(http://espreso.tv/news/2016/08/10/u_genshtabi_nazvaly_provokaciyeyu_zayavu_f
sb_pro_pidgotovku_ukrayinoyu_teraktiv_v_krymu).
Зі свого боку, Міністерство закордонних справ України поширило заяву
щодо можливості актуалізації Україною питання про візовий режим з Росією.
«Це питання має кілька аспектів. По-перше, політичний. Звичайно, ми
повинні чітко контролювати в’їзд з території Росії в Україну. І ми це зробили
– зараз в’їзд здійснюється тільки за закордонними паспортами і лише через
міжнародні та міждержавні пункти пропуску. Якщо ми введемо візовий
режим, чи дозволить нам це більш ефективно фільтрувати агентів ФСБ і
інших російських спецслужб, які будуть працювати з метою нашої
дестабілізації? Однозначної відповіді я тут не бачу», – сказав міністр
закордонних справ України П. Клімкін. За його словами, у цьому контексті
важливим є аспект пропаганди, який може використовувати РФ. «Росія
одразу почне використовувати введення візового режиму, розкручуючи в
медіа-просторі випадки, де люди похилого віку або діти не можуть побачити
своїх родичів. Це буде спіраль пропаганди, яка буде розкручуватися
нескінченно», – сказав П. Клімкін. Крім того, за словами міністра, для того
щоб видавати візи, потрібна відповідна інфраструктура. «З точки зору
логістики це потребує докорінних змін можливостей наших консульств.
Наприклад, за нашими попередніми підрахунками, нам потрібно більше 100
додаткових посад консульських співробітників. Але це цілком реальне
завдання, – підкреслив глава МЗС. – Тому спочатку давайте визначимося, що
принесе введення візового режиму в плані безпеки. Якщо відповідь “так”, то
будемо діяти, якщо “ні” – знайдемо інші рішення. Ось мене часто запитують:
навіщо зберігати дипломатичні відносини з Росією в умовах російської
агресії? Основний зміст цих дипломатичних відносин полягає в тому, що ми
можемо допомагати українцям, яких на території РФ понад 4 млн»
(http://expres.ua/news/2016/08/12/197697-klimkin-ukrayina-gotova-rozglyanutyvvedennya-vizovogo-rezhymu-rf).
Заява українського МЗС щодо можливості впровадження візового
режиму між Україною та Росією спровокувала полохливу реакцію з боку
російських колег.
Директор департаменту інформації та преси Міністерства закордонних
справ Російської Федерації М. Захарова поспішила виступити із заявою про
те, що введення візового режиму між Україною і Росією відіб’ється в першу
чергу на українцях, які їздять у РФ у пошуках роботи.
На своїй сторінці в соцмережі М. Захарова у відповідь на слова міністра
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закордонних справ України П. Клімкіна, який допустив введення візового
режиму між Україною і Росією, написала: «Ви в принципі маєте уявлення,
яка кількість громадян України приїжджає в Росію, щоб заробити гроші і
прогодувати свої сім’ї? Якщо в Україні є реальна, а не утопічна для
зомбування населення статистика, ознайомтеся з нею і ознайомте українське
населення. І тоді громадяни Вашої країни чітко зрозуміють, по кому вдарить
візовий режим насправді», – зазначила вона.
Видання «Преса України» зібрало коментарі росіян у соцмережі на
висловлювання М. Захарової. «У мене просте питання. Якщо вдарить по них,
то чому хвилюємося “ми” (в особі важливого представника МЗС РФ)? Так
любимо Україну???», «Та що там візи. Вони збираються дати останній бій на
Перекопі і на Донбасі. Вже наказ їм прийшов, чекають команду на атаку»,
«Візи вводити треба нам, а не їм, пора захищати роботу своїх громадян», «Те,
що Клімкін заявляє, нам не по барабану хіба?», «Захопився Клімкін печивом.
Отримує мабуть свіже дипканалами. От голова і їде», «Росія повинна
першою ввести візовий режим. Нехай варяться в своєму болоті», «А нам не
погано б проводити на кордоні експрес-тест на зіткнення з наркотою,
порохом і вибухівкою! Хто не пройшов – в чорний список», «Будете нести
відповідальність за кожного українця в Росії, якщо вже вони до вас вирішили
поїхати», «Якщо Марія так переживає за українських заробітчан у РФ, то в
РФ є відмінний спосіб просто не вводити візи для українців у відповідь на
українські візи. РФ може просто проігнорувати зміну візового режиму в
Україні» (http://uapress.info/uk/news/show/140794).
Згодом МЗС України звернувся до російського зовнішньополітичного
відомства з вимогою допустити представників спеціальної моніторингової
місії ОБСЄ у Крим для оцінювання ситуації на півострові. Але така
ініціатива не викликала захоплення в російської сторони.
Крим не є частиною України, тому спостерігачам ОБСЄ там робити
нічого. Таку думку в ефірі телеканалу Life висловив постійний представник
РФ при ОБСЄ О. Лукашевич, передає ТАСС. «Ми абсолютно не вважаємо за
необхідне допускати представників ОБСЄ на територію Російської
Федерації», – заявив він.
О. Лукашевич підкреслив, що Крим після приєднання до Росії не є
підмандатною територією спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.
«Є абсолютно чітко окреслений мандат, який включає в себе нинішню
територію
України»,
–
зазначив
постпред
(http://www.novorosinform.org/news/58761).
Поряд з тим Верховна Рада України звернулася до країн Євросоюзу,
США, Канади та Японії із закликом чинити тиск на Москву, щоб уникнути
нової хвилі агресії на тлі останніх подій у анексованому Росією Криму.
У заяві наголошується, що російські спецслужби в черговий раз зробили
злочин, викравши громадянина України, щоб сфабрикувати справу про
нібито диверсійну роботу української розвідки в Криму.
Українські депутати закликають своїх західних колег вплинути на
Кремль і запобігти новому витку агресії проти України, а також уникнути
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остаточного зриву Москвою «мінського процесу» щодо врегулювання
ситуації на Донбасі.
Зі свого боку постійний представник України в ООН В. Єльченко заявив,
що члени Ради Безпеки ООН висловили підтримку Україні після звинувачень
Росії в підготовці терактів у Криму.
Зусилля України з пошуку шляхів урегулювання ситуації відзначив у
телефонній розмові з главою Української держави П. Порошенком віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Дж. Байден. Він також підкреслив,
що американська сторона уважно відстежує всі події навколо кримської
провокації, відповідальність за яку повною мірою лежить на Росії.
У цьому контексті було наголошено на важливості не дати можливості
Москві використати ситуацію щодо Криму як вибачення за очевидне
невиконання нею Мінських домовленостей. Сторони погодилися з
важливістю продовження діалогу в нормандському форматі.
Дж. Байден підкреслив незмінність позиції США щодо невизнання
окупації Криму, а також очевидної необхідності збереження санкцій щодо
РФ.
П. Порошенко та Дж. Байден домовилися перебувати в постійному
контакті щодо подальшого розвитку ситуації у зв’язку з агресивними діями
Росії.
Варто зазначити, що за винятком російських і проросійських ЗМІ
більшість видань схильні розглядати інцидент як російську провокацію,
спрямовану проти України.
Наприклад, видання The Times звертає увагу на те, що Росія не
представила жодних доказів своїх обвинувачень. Не було ні відео, ні фото
вигаданих Москвою «боїв» з українськими військовими. Якби така сутичка
дійсно відбулася, вона була б першою на Кримському півострові з березня
2014 р., коли російські війська його окупували. Видання нагадує, що
російські обвинувачення на адресу України прозвучали після того, як
кримськотатарські активісти повідомили, що російські військові розгорнули
контрольно-пропускні пункти на півострові. Крім того, були численні
повідомлення про те, що армія РФ перекидає важке озброєння на північ
Криму до адміністративного кордону з материковою Україною.
Як звернув увагу колишній народний депутат Т. Чорновіл, наслідком
інциденту на міжнародній арені стало те, що «практично усі провідні західні
держави поновили, скажімо так, свої заяви про те, що вони ніколи не
визнають анексії Криму, що півострів має бути українським. До того ж
окремі держави, в тому числі й США, заявили, що санкції з Росії можуть
бути зняті навіть не після врегулювання на Донбасі, а виключно після
повернення Криму Україні. Фактично Росія здобула тут результат
протилежний тому, на який вона очікувала», – цитує оглядача радіо
«Свобода» (http://www.radiosvoboda.org/a/27921402.html).
Щодо причин і перспектив розвитку ситуації, яка склалася, то в
узагальненому вигляді ймовірні сценарії, які наразі аналізуються експертами,
розглянуло британське видання The Guardian.
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Росія заявила про запобігання терактам у Криму, які нібито організовані
українською владою, і тепер події можуть розвиватися за трьома сценаріями,
пише The Guardian.
Відповідно до першого сценарію, як вважає видання, президент Росії
В. Путін може скористатися загостренням ситуації в Україні, щоб переконати
Захід скасувати санкції, введені після анексії Криму.
Більше того, окремі експерти, розвиваючи таку думку, не виключають,
що Росія має й більш далекі плани, намагаючись спровокувати
«віддзеркалення» санкцій на Україну за потурання міжнародному тероризму
і витіснити Україну з переговорного процесу щодо Донбасу.
На користь такої версії опосередковано свідчать інформаційні матеріали,
розміщувані в сепаратистських і проросійських виданнях, на кшталт
інформації,
оприлюдненої
сайтом
«Информационное
агентство
“Новороссия”»: «Сувора наша дійсність полягає в тому, що американські
“інструктори” і “радники” зараз в Україні повним ходом готують терористів
для дестабілізації в різних країнах. На українських полігонах проходять
підготовку бойовики забороненої в Росії терористичної організації “ІДІЛ”, з
подальшим їх перекиданням у країни Європи, бойовики забороненої в Росії
терористичної організації “Правий сектор”, особи слов’янської зовнішності,
для
подальшої
відправки
їх
у
Росію»
(http://www.novorosinform.org/articles/6691).
Як
бачимо,
інформація
спрямована на дискредитацію України, формування іміджу держави як
терористичного угруповання, що загрожує не лише російській, а і
європейській безпеці.
У зв’язку з цим примітний коментар видання The Guardian, яке пише,
що, звинувачуючи Україну в «тероризмі», В. Путін піднімає ставки на війні.
Жорсткі заяви російського президента і ФСБ прозвучали на тлі посилення
кровопролиття в Донбасі. Проросійські сили атакують українських
військових щоденно, завдаючи їм поранень і навіть втрат.
Видання The Financial Times підкреслює, що структура Мінських угод,
умови яких повинні допомогти закінчити війну, сформована так, що Москві
дуже легко зосереджувати увагу на тому, що не виконав Київ. «Мінські угоди
розроблені так, що Росія може звинувачувати Україну у невиконанні
політичних умов, і тоді ти не помічаєш, що саме Росія і підігріває цей
конфлікт», – сказав виданню неназваний європейських дипломат, який
працює у Москві.
Логічним наслідком такої інформаційної кампанії, судячи з
інформаційних повідомлень, що тиражуються проросійськими ЗМІ, має стати
усунення України з учасників переговорів і перегляд їхнього формату.
Наприклад, сепаратистське видання Zadonbass.org стверджує, що
В. Путін насправді не «закривав» нормандський формат. Цей майданчик для
переговорів, як переконує видання, «схлопнувся сам собою, підкоряючись
невблаганній логіці подій». «Після спроби диверсії в Криму російський
президент просто не має змоги спілкуватися з главою України
П. Порошенком, навіть якщо припустити неможливе – що з тих чи інших
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причин Путін зацікавлений у таких особистих контактах.
Міжнародна практика така (і для Росії це актуальна тема у зв’язку з
недавньою війною на Кавказі), що особи, причетні тією чи іншою мірою до
терористичної діяльності, автоматично виводяться з кола політичного
спілкування. Тому навряд чи в першої особи залишався будь-який інший
вихід, крім як заявити про неможливість зустрічі з Порошенком на полях
саміту G20 у Китаї на початку вересня, – пояснює видання. – Це важливе
уточнення, оскільки з нього випливає, що перекрита лінія не тільки з Києва в
Москву, а й у зворотному напрямку. Це означає, що в Росії стає менше
інструментів для впливу на українську владу. Вона може тепер або
апелювати
до
Заходу,
або
використовувати
військову
силу»
(http://zadonbass.org/news/panorama/message_100859).
Видання «Дзеркало тижня» звертає увагу на аналіз ситуації оглядачем
Д. Марусічем на сторінках The American Interest. Д. Марусіч нагадує, що
російський президент знову натякнув на «нелегітимність» влади в Україні і
відмовився брати участь у зустрічі в нормандському форматі. Автор
зауважує, що це наштовхує на деякі висновки. По-перше, В. Путін, будучи
великим противником демократично обраного уряду в Україні, знову почав
грубо заперечувати його законність. Він двічі згадав про «незаконне
захоплення влади» під час Майдану у 2014 р. По-друге, хоча образи звучали
на адресу Києва, вони були адресовані не йому і не українському народу. Це
було послання Заходу. Хоча спочатку це тяжко помітити, але В. Путін також
звернувся до «тих, хто підтримує уряд в Україні», з вимогою «натиснути на
Київ» і почати працювати над мирним планом. «Називаючи нормандський
формат “марним”, Путін фактично сказав Заходу, що мінські угоди мертві.
Звісно, це очевидно. У мінських угод були нульові шанси на виконання:
український парламент не був готовий голосувати за “децентралізацію”, яка б
дала автономію захопленим територіям Донбасу, а Росія не збиралася
повертати Україні контроль над частиною її кордону», – ідеться в статті.
Також автор вважає, що В. Путін у своїх заявах, по суті, відкрито висунув
вимогу, щоб у новому форматі переговорів «Київ за столом не сидів». «У
цьому контексті варто пам’ятати, що США і Росія мають “відкритий канал”,
встановлений радником Путіна В. Сурковим і помічником держсекретаря
В. Нуланд. Про їхні попередні переговори невідомо нічого істотного. Але
оглядачі вважають, що мінські угоди були головною темою їхньої розмови»,
– зауважує автор (http://dt.ua/WORLD/putin-dav-zrozumiti-scho-minskimdomovlenostyam-kinec-american-interest-216047_.html).
The Economist у свою чергу акцентує увагу на тому, що В. Путін
відмовився брати участь у зустрічі нормандського формату. На думку
видання, таким чином, створивши напруження в Криму й погрожуючи
Україні новим фронтом війни, російський президент намагається тиснути на
лідера США Б. Обаму. Останній дав чітко зрозуміти, що хотів би добитися
прогресу в завершенні війни в Донбасі до кінця свого президентства.
Відмовляючись від дипломатичного діалогу, В. Путін намагається змусити
Б. Обаму погодитися на нові «торги» в стилі Ялтинського саміту після Другої
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світової війниві поділити Європу на так звані «сфери впливу».
Подібного висновку доходить і вітчизняний експерт В. Фесенко.
Коментуючи заяву В. Путіна щодо безперспективності зустрічі в
нормандському форматі в Китаї, політолог зазначає, що про повну відмову
від нормандського формату не йшлося. Було лише заявлено, що Росія
відмовляється від зустрічі в «нормандському форматі» в Китаї на полях
саміту «великої двадцятки» (G-20). При цьому В. Путін, а на наступний день
і МЗС РФ апелювали до «наших американських, європейських партнерів»,
«щоб створити відповідний тиск на сьогоднішню владу в Києві» (у лапках –
цитати з виступу В. Путіна). Такого роду звернення до «партнерів», за
висновком В. Фесенка, означає, що з переговорів російський президент
виходити не має намірів. І «на полях саміту в Китаї» напевно
обговорюватиметьсяся і «кримський інцидент», і подальші шляхи
врегулювання конфлікту на Донбасі. «Але з цих переговорів В. Путін хоче
виключити (хоча б тимчасово) Президента України П. Порошенка. У цьому
головний сенс його демаршу», – вважає політолог.
Отже, за першим сценарієм, «кримські теракти» були інспіровані Росією
з метою дискредитації України, послаблення або зняття санкцій із РФ і
усунення нашої держави з переговорного процесу з мирного врегулювання
ситуації на Донбасі з подальшим вирішенням питання на свою користь.
Другий сценарій, розглянутий The Guardian, передбачає, що Кремль
готує «обмежене вторгнення для створення коридору безпеки», куди могла б
увійти електростанція в сусідньому з Кримом Херсоні.
Відзначається, що цей варіант здається привабливим, тому що він може
врятувати анексований півострів від проблем з водопостачанням і
електропостачанням, а міст через Керченську протоку Росія навряд чи
побудує в недалекому майбутньому.
До такої думки пристає також видання The New York Times, із
посиланням
на
коментар
російського
військового
експерта
П. Фельшенхауера. «Спокуса спробувати і розв’язати українську проблему
раз і назавжди дуже висока. Америка зараз не оперативна через розпал
суперечок у рамках виборчої кампанії. Європа також поділена через Brexit,
наплив
біженців
і
санкції
проти
Росії»,
–
сказав
він
(http://dt.ua/WORLD/kreml-mozhe-virishiti-scho-zaraz-horoshiy-moment-dlya-zyednannya-krimu-z-donbasom-nyt-216043_.html).
Видання The Financial Times, зі свого боку, побоюється, що Кремль може
втягнути Україну у війну на два фронти, почавши наступ з території Криму.
Бажання Кремля організувати «маленьку переможну війну» вбачає за
заявами Росії про «терористичні атаки», які начебто планувала Україна в
Криму, провідний міжнародний експерт з питань національних економік
України, Росії та країн колишнього СРСР А. Ослунд. «Він (Путін. – Прим.
авт.) сфабрикував виправдання для війни, що дуже нагадує провокацію
нацистів у Глейвіці в 1939 р., з чого почалася атака проти Польщі. Зважаючи
на те, де зараз розташовані російські війська, вірогідно, що Кремль хоче
пробити суходільний міст від Маріуполя до Криму, оскільки він так і не зміг
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збудувати міст через Керченську протоку», – вважає А. Ослунд.
Відповідно до висновків експерта, головна аудиторія президента
В. Путіна – власне, російський народ, адже вибори до Державної думи Росії
уже за п’ять тижнів. «Граючи» на страху росіян перед терактами та
нестабільністю, він прагне згуртувати голоси суспільства. Крим як мета при
цьому обійдеться найдешевше для економіки. Своє трактування планів
Кремля А. Ослунд озвучив в інтерв’ю «Радіо Свобода».
«Я думаю, що це спрямовано на внутрішню політику Росії. Путіну
потрібні міжнародні конфлікти, щоб мобілізувати свій електорат перед
виборами (у Державну Думу Росії. – Прим. авт.), які відбудуться 18 вересня.
І, схоже, рішення про відставку глави Адміністрації С. Іванова теж зіграє для
посилення
його
влади
у
Кремлі»,
–
вважає
А.
Ослунд
(http://www.radiosvoboda.org/a/27918478.html).
Видання «Вести» наводить точку зору російського політолога А. Окари,
на думку якого логіка подій веде до початку збройного конфлікту на
адмінкордоні з Кримом і загострення на Донбасі. «Бочка з бензином вже
готова, сірник піднесений. Досить дрібниці – і запалає!» – зазначив експерт.
Примітно, що симетричні меседжі надходять і з української сторони: нардеп
від БПП, багаторічний прес-секретар П. Порошенка І. Фриз порівняла
кримські події з інсценуванням нападу польських військових на нацистську
радіостанцію в Глейвіці в 1939 р. «Операція “Консерва” повинна була дати
підстави Рейху для вторгнення в Польщу. Спостерігаємо повторення
сценарію», – провела аналогію І. Фриз (http://vesti-ukr.com/strana/161245dostatochno-melochi-i-polyhnet-usadit-li-konflikt-v-krymu-kiev-i-moskvu-za-stolperegovorov).
Про те, що «теракти» в Криму свідчать про підготовку до розширення
російської агресії в Україні, попереджають чеченські добровольці в Україні.
Нинішню ситуацію вони розглядають як повторення сценарію російської
агресії 1999 р.: «спочатку вибухи в житлових будинках, потім наступ – саме
так 17 років тому розпочалася Друга чеченська війна, а сьогодні від дій
Путіна може постраждати Україна», інформує «Радіо Свобода»
(http://www.radiosvoboda.org/a/27502806.html).
Вони не виключають, що до кінця зими в Криму можуть організувати
теракти, після яких російські війська почнуть наступ або на півдні, або на
сході України. Нібито для того щоб захиститися від терористів. За словами
командира добровольчого батальйону ім. Д. Дудаєва А. Осмаєва, саме такі
прийоми використовував президент Росії В. Путін напередодні Другої
чеченської війни в 1999 р.
За словами А. Осмаєва, «з достовірних джерел отримана інформація, що
з 4 по 9 січня в Крим приїхало чотири групи по п’ять-сім людей, які служать
у російському спецпідрозділі МВС “Терек”. Їхнє завдання – проведення
терористичних актів з подальшими звинуваченнями України й
кримськотатарського населення в очах світової спільноти». Також, за
словами командира, Росія планує затримати підставних терористів з
номерами телефонів кримськотатарських лідерів, шевронами добровольчих
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підрозділів, забороненою літературою і навіть символікою Ісламської
держави. Шеврони, за словами А. Осмаєва, уже виготовили і
сімферопольському філіалі компанії «Русфлаг».
Утім, безпосередньо в компанії «Русфлаг» радіо «Свобода» повідомили,
що, по-перше, у сімферопольському філіалі немає власного виробництва, а,
по-друге, компанія не виготовляє продукції із забороненою в Росії
символікою (http://www.radiosvoboda.org/a/27502806.html).
Отже, другий сценарій розвитку подій полягає в розширенні військової
агресії РФ в Україні до рівня «маленької переможної війни», зміцненні
електоральних позицій правлячої партії напередодні виборів у Держдуму та
вирішенні Росією питання створення сухопутного коридору Крим – Донбас.
Однак частина політологів вважає реалізацію такого сценарію
малоймовірною. На думку В. Карасьова, Росії не потрібне військове
зіткнення. «Він (В. Путін. – Прим. авт.) покладає надії, по-перше, на
внутрішню дестабілізацію в Україні, по-друге, на скасування санкцій ЄС, –
вважає експерт. – Якщо ж трапиться зіткнення, санкції залишаться, а народ
України
знову
самомобілізується»
(http://vesti-ukr.com/strana/161245dostatochno-melochi-i-polyhnet-usadit-li-konflikt-v-krymu-kiev-i-moskvu-za-stolperegovorov).
Подібну думку висловив у своєму блозі російський публіцист і політолог
А. Піонтковський. «Ситуація досить гостра, невизначена, у керівництві Росії
єдності немає. Але всі раціональні доводи свідчать про те, що така
великомасштабна воєнна ескалація, наприклад спроба взяти Маріуполь або
прорубати якийсь коридор до Криму, призвела б до тяжких геополітичних і
військових наслідків для Москви. Санкції Заходу були посилені, Україні
почали б продавати летальну зброю і це вилилося б у дуже великі втрати
російських військовослужбовців. Російське суспільство цього б не
сприйняло»,
–
переконаний
А.
Піонтковський
(http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1592015).
Згідно з третім сценарієм, запропонованим The Guardian, планується
«щось більш масштабне». «Нова кримська криза виникла з нізвідки, а після
…заяв російської і української сторін ситуація виглядає зловісно», – зазначає
видання
(http://ua.korrespondent.net/world/worldabus/3730404-Guardiannazvala-stsenarii-rozvytku-podii-u-krymu).
Утім, поряд з версіями конспірологічного характеру, окремими
політиками й експертами пропонуються і набагато тривіальніші пояснення
подій у Криму.
Так, секретар Ради національної безпеки України О. Турчинов заявив,
що звинувачення Росією України в дестабілізації ситуації в анексованому
Криму є спробою приховати інформацію про перестрілку між п’яними
російськими військовими.
Саме цим О. Турчинов пояснює ту обставину, що Москва лише
10 серпня зробила заяви про події, які відбулися в Криму в ніч із 6 на 7
серпня. На думку глави РНБО, цей час був необхідний російським
спецслужбам, щоб підробити так звані «докази» агресивних планів України і
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приховати перестрілку між російськими силовиками, які традиційно
зловживають
алкоголем,
особливо
у
вихідні
дні
(http://www.svoboda.org/a/27916699.html).
Політолог В. Фесенко у свою чергу не виключає, що російські силовики
спробували просто прикрити власний провал. «Деякі вважають, що мало не
для того, щоб створити “казус беллі” – формальний привід для оголошення
війни, але якщо це так, то тоді війна мала розпочатися, а цього не сталося.
Ще одна версія пов’язана з тим, що міг бути дійсно прорив, але точно не
диверсійної групи розвідки Міноборони України, як стверджує Москва. Це
все повна нісенітниця. Міг бути такий собі партизанський рейд
представників українських праворадикальних організацій і кримських татар.
Охочих повоювати у нас, на жаль, вистачає. До того ж у нас звучать закиди,
що держава не бореться за Крим, про це часто заявляють кримські татари,
тому я не виключаю, що могла бути спроба такого рейду, а далі –
закрутилася вся ця машина. І цілком можливо, що російські силовики
спробували просто прикрити власний провал і в усьому звинуватити
українську
сторону»,
–
зазначає
експерт
(http://www.svoboda.org/a/27919497.html).
Наразі політичними наслідками «кримських терактів» залишаються
гучні заяви і взаємні звинувачення Росії та України.
Що ж до економічних наслідків, то вони проявилися, з одного боку, в
ослабленні курсу рубля (незважаючи на зростання цін на нафту), з іншого – у
коливаннях прибутковості українських облігацій.
Така ситуація дає підстави стверджувати, що у випадку, якщо в основі
кримських подій насправді лежить якийсь стратегічний план російського
керівництва, то поки що потрібної мети він не досяг.
Водночас та інформаційна кампанія, що розгорнулася навколо
«терактів» у Криму, і посилення напруження між державами дають підстави
розглядати їх як тактичний епізод загальної стратегії Росії з дестабілізації
ситуації в Україні. Випробування на міцність і витримку триває.

О. Ворошилов, ст. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ, канд. ист. наук

Потепление в российско-турецких отношениях
и его последствия для Украины в оценках экспертов
Свой первый официальный визит после неудавшегося переворота 15–16
июля президент Турции Р. Эрдоган нанес в Россию, встретившись с лидером
РФ В. Путиным.
9 августа президенты В. Путин и Р. Эрдоган встретились в
Санкт-Петербурге впервые после инцидента с российским истребителем,
когда ухудшились отношения России и Турции.
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Несмотря на то, что обсуждали политики в основном экономические
аспекты сотрудничества между двумя государствами, резкое потепление
российско-турецких отношений непосредственно касается Украины.
Главная тема, по которой В. Путин и Р. Эрдоган достигли
договоренности – это возобновление работы над проектом газопровода
«Турецкий поток». Основной нюанс, который должен интересовать Украину,
– нанесет ли он удар по транзиту российского газа через нашу территорию в
Европу. Впрочем, пока не построена даже первая нитка газопровода, которая
будет поставлять топливо только для Турции.
«Мы намерены по двум направлениям реализовывать этот поток, одно из
которых – поставки газа в Европу. Мы собираемся ускорить этот процесс», –
проинформировал Р. Эрдоган.
Более подробную информацию предоставил журналистам министр
энергетики РФ А. Новак. «В рамках рабочей группы будет подготовлен и
согласован проект межправительственного соглашения о строительстве, как
минимум одной нити по дну Черного моря в Турецкую республику с
возможным расширением до второй нитки», – сказал он.
Межправительственное соглашение, по его словам, может быть
подписано уже в октябре. Строительство первой нитки может быть
завершено во второй половине 2019 г. Сроки строительства второй нитки
вообще не озвучиваются. В. Путин и его министр заявляют, что не будут
реализовывать этот проект без юридических гарантий со стороны ЕС
относительно того, что этот проект будет использоваться. А их нет, заявил
российский президент.
Одним из достижений налаживания двусторонних отношений Россия
называет восстановление возможности туристам отдыхать на турецких
курортах. В. Путин заявил, что возвращение к тому объему, который был до
кризиса – вопрос времени, и главное, что Турция дала гарантии
безопасности.
Договорились и об отмене санкций. Впрочем, отменять санкции против
Турции В. Путин пообещал «поэтапно». То есть возвращение турецкой
сельхозпродукции на российский рынок произойдет не сразу, что, как
считают обозреватели ряда СМИ, дает возможность россиянам еще что-то за
это выторговать и сохранить на время один из инструментов давления на
турок.
Лишним свидетельством справедливости подобных утверждений
является комментарий депутата Госдумы, первого заместителя комитета по
экономической политике М. Емельянова о том, что не все турецкие овощи
одинаково полезны. Восстановления импорта в полном объеме не будет,
сказал он.
Очень показательно, что вопрос компенсации за сбитый Су-24 В. Путин
и Р. Эрдоган вообще не обсуждали. Это подтвердил в том числе и министр
экономического развития РФ А. Улюкаев. Ранее пресс-секретарь В. Путина
назвал одним из обязательных условий обновления отношений двух стран
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возмещение убытков за сбитый самолет и выплату компенсации семье
погибшего пилота.
Также за кулисами остался вопрос по Сирии. Как осторожно отмечает
турецкое издание Hurriyet Daily News, Турция и Россия расположены «на
разных концах спектра групп, вовлеченных в сирийский кризи» (в то время
как В. Путин поддерживает президента Сирии Б. Асада, Турция хочет его
замены, чтобы достичь политического решения). Поэтому обе стороны пока
ограничиваются общими фразами о поиске совместных путей решения
кризиса и общей цели – перемирии и гуманитарной помощи.
Говоря об отношениях Турции с Россией, посол Турции в Украине
Й. Тезел подчеркнул, что «последний год, после уничтожения российского
самолета, наши отношения с РФ были минимизированы, хотя мы и не
стремились к этому. Мы стали единственной страной в мире, которая вообще
не имеет диалога с Россией, потому что Россия не имела желания вести такой
диалог. США проводят встречи с РФ, ЕС, НАТО встречается с ними, даже
Украина, несмотря на войну, имеет эти отношения, только мы их не имели. И
это действительно было ненормально».
«Это не было хорошо для Турции, это не было хорошо и для Украины,
для Крыма. Сейчас мы возобновили диалог с Россией, но наша политика не
изменилась. В том числе – наша политика в отношении Украины», – отметил
Й. Тезел.
«Мы по-прежнему поддерживаем территориальную целостность и
суверенитет Украины. И когда мы говорим это, то это означает также, что
Крым является неотъемлемой частью Украины. И россияне знают, что мы не
изменим эту позицию. Это – принципиальный вопрос. В этом не может быть
никакого сомнения, и мы говорим это россиянам в лицо: улучшение
отношений – это хорошо, но мы не пойдем на уступки в своей политике в
отношении Украины, в том числе по Крыму», – подчеркнул дипломат.
«Крым – это неотъемлемая часть Украины. Мы никогда не признаем
законность российской аннексии Крыма и всегда будем поддерживать
крымских татар, коренной народ Крыма, как мы делаем это и сейчас. И мы
стараемся использовать все свои контакты с Россией в пользу Украины и
крымских татар. Наша поддержка в адрес Украины – искренняя и
дружелюбная. Единая, целостная, суверенная Украина – это стратегическая
цель и потребность также для самой Турции», – пояснил Й. Тезел.
В целом последствия союза двух соседей для Украины эксперты пока
оценивают сдержанно.
В частности, украинский дипломат, создатель «Майдана иностранных
дел» Б. Яременко отмечает, что «у обоих государств есть очень серьезные
проблемы с основными партнерами. Это тоже очень важно помнить. Какой
бы не была риторика на этой встрече, основными партнерами для обоих
стран – и для Турции, и для России – является не соответственно другая
страна, а Европейский Союз. И многое из того, что происходило на встрече –
это определенная византийщина. На самом деле, весь этот спектакль
рассчитан на европейского и американского зрителя».
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Со своей стороны политолог, руководитель Фонда «Украинская
политика» К. Бондаренко считает, что причины потепления отношений
Турции и РФ – «не только и не столько экономические». «У Эрдогана своя
политическая игра, в том числе внутри страны, у Эрдогана свои
политические проблемы… Ему не нужен еще один очаг напряженности», –
отметил К. Бондаренко.
А эксперт-международник, кандидат политических наук В. Кушниренко
призывает обратить внимание на следующие нюансы встречи: «Во-первых, в
РФ ситуация, когда она очень рьяно ищет новые источники контактов для
финансирования, для поддержки своей экономической стабильности. Кроме
того, они нуждаются в выходе из изоляции без потерь каких-то
принципиальных, ценностей, и в этом плане Турция важна. Эта страна очень
активно взаимодействует с РФ на всех уровнях, это и уровень самый
примитивный, самый первичный – это поездки на отдых и до бизнеса. То, что
сейчас происходят взаимоотношения между Турцией и РФ – это, скорее,
ожидаемо и прогнозируемо, нежели это удивление и шок. Как могут турки
общаться с РФ? Да могут они. В принципе, контингент и электорат и того, и
того президента очень похож по своим ценностным установкам, если убрать
определенные религиозные и идеологические какие-то одежды». Эксперт
указывает на то, что лѐгкая антизападная фронда Р. Эрдогана после
переворота превратилась в довольно жѐсткую позицию, и это также сближает
лидеров России и Турции. Так, например, в начале августа Р. Эрдоган
обвинил страны Запада в поддержке терроризма и способствованию попытке
переворота в Турции.
Политолог В. Фесенко в комментарии изданию «Сегодня» выражает
неуверенность в том, что все проблемы российско-турецких отношений были
сняты встречей лидеров двух стран: «С точки зрения российско-турецких
отношений явно там ожидания окончательного преодоления того кризиса,
который возник осенью прошлого года. Конечно же, прямая встреча двух
лидеров должна снять проблемы окончательно. Хотя, я думаю, осадок все
равно останется – стороны будут помнить о том, что случилось осенью
прошлого года, будут взаимные подозрения».
Также эксперт не считает, что эта встреча каким-то образом напрямую
повлияет на украинско-турецкие отношения. «Понятно, что нам был в
определенной степени выгоден кризис, который был в отношениях между
Турцией и Россией. Чем больше сложностей у России на внешней арене, чем
больше приходится отвлекаться на другие раздражители, другие проблемы,
тем, конечно же, легче для нас. Не лучше, а легче. Но не стоило питать
иллюзий. Наши главные союзники не на Ближнем Востоке, и это не Турция»,
– отметил В. Фесенко.
В свою очередь политический эксперт А. Палий высказал мнение, что
это временное потепление: «Это ситуативный союз двух авторитарных
режимов, который не соответствует долгосрочным интересам стран. В
Турции кардинально другой взгляд на сирийскую проблему. Ее основные
торговые партнеры – это страны ЕС. Еще два месяца назад между ними не
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было никаких отношений. А сейчас они жмут друг другу руки. В
авторитарных государствах такая политика очень быстро меняется.
Сближение Турции и России обусловлено тем, что Турция после попытки
государственного переворота стала изолированной. Эрдоган имеет проблемы
с ЕС, а также с выдачей США подозреваемых в перевороте. Поэтому он ищет
ситуативных союзников. Он готов идти на уступки. С другой стороны,
Россия находится в плохом экономическом положении. Кроме того, у Кремля
большие проблемы в Сирии. Поэтому Москва заинтересована в сближении.
Надеюсь, что на отношениях Украины и Турции это никак не отразится.
Крым Анкара не признает. Для нас важно, чтобы сохранялись направления,
которые сейчас существуют между нашими странами. В Турции утверждают,
что все сохраняется, независимо от развития взаимоотношений с другими
государствами».
По мнению же экс-министра иностранных дел Украины В. Огрызко,
сближению Турции и РФ способствовал переворот и его последствия для
турецкого общества: «Ему (Эрдогану. – Ред.) надо искать хоть каких-то
потенциальных союзников и, как говорят в народе, «рыбак рыбака видит
издалека». Те стандарты, которые мы сегодня наблюдаем в России,
подсознательно или, может, и сознательно, импонируют и Эрдогану».
Со своей стороны руководитель Центра экономических и политических
реформ Н. Миронов полагает, что возобновление отношений не могло не
состояться – слишком много крупных проектов зависли в состоянии
неопределѐнности: «Из-за кризиса в отношениях обеих стран были
заморожены актуальные и важные экономические проекты, причем не только
те, которые касаются “Южного потока”, но и атомные станции, и другие, – в
общем, обе стороны искали возможность как-то вернуться к диалогу, и это
сейчас происходит».
А вот эксперт-международник А. Кучухидзе указывает, что позиция
«для Украины ничего не изменится» – не такая уж и однозначная, как хотели
бы представить еѐ иные эксперты.
«С точки зрения политической, ничего не меняется, потому что даже до
ухудшения отношений между Анкарой и Москвой Турция не присоединялась
к санкциям против РФ, которые были введены из-за ситуации в Крыму. То
есть, по сути, политически ничего не поменяется. А экономически – конечно,
тот сектор, который был заблокирован, например турецкого экспорта в
Россию и импорта российских продуктов в Турцию. Соответственно, у
украинского товаропроизводителя после налаживания экономических связей
между Россией и Турцией становится все меньше возможностей
конкурировать на турецком рынке с российской стороной», – подчеркивает
аналитик.
Также А. Кучухидзе утверждает, что Р. Эрдоган посредством
восстановления отношений с Россией ищет поле для маневра. И построение
антизападной политики для него – ситуативное, а не стратегическое
направление.
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После охлаждения отношений с США и Евросоюзом страна ищет
форматы сохранения своей интегрированности в решение сирийского
кризиса и увеличения своей роли на Ближнем Востоке. «Обсуждение и
работа с Москвой по Сирии, а также создание нового трехстороннего
формата для региона “Турция – Россия – Азербайджан” будут служить
именно для таких целей», – считает эксперт.
Он напоминает, что антизападная политика для Р. Эрдогана не может
быть стратегическим долгосрочным направлением из-за того, что Турция
очень тесно связана с Западом экономически и военно-политически. «Доля
ЕС во внешнеторговом обороте товаров составляет 40,7 %, США – 5 %,
России – 6,8 %, то есть, 45,7 % против 6,8 % в пользу Запада. Также не стоит
забывать, что Турция – член НАТО», – объясняет политолог.
Комментируя встречу лидеров РФ и Турции, эксперт-международник
А. Бузаров высказал мнение, что она лежала исключительно в экономической
плоскости, политики не касалась. «Они обсуждали, как зарабатывать деньги,
но не геополитику. Украина и даже Сирия для них были второстепенными
вопросами. Напомню, что Турция изначально заняла статус-кво по Украине.
То есть открыто не поддерживала крымских татар и не лезла в крымские
вопросы, а Россия не лезла в оккупацию Турцией Кипра. Этот нейтралитет
сохранится и сегодня, – говорит эксперт и добавляет. – Существует и
негативный сценарий. Он связан со строительством “Турецкого потока”: если
его все-таки закончат к 2019 году, это очень сильно повлияет на Украину в
финансовом плане».
Содиректор программ внешней политики и международной
безопасности Центра Разумкова А. Мельник, комментируя прошедшие
переговоры президентов России и Турции, также отмечает, что «Путин и
Эрдоган достигли соглашения, прежде всего, по экономическим вопросам.
Это возобновление “Южного потока”, строительство АЭС на территории
Турции, возвращение туристов и снятие взаимных санкций. Следует
ожидать, что Турция будет интенсивно компенсировать санкционные потери
за последние полгода, использовать открывшиеся ниши на российском
рынке, в том числе, в Крыму». Он добавил, что, если анализировать
украинско-российский конфликт, до ноября прошлого года Турция не очень
активно поддерживала позицию Запада по отношению к России. «Я бы не
сказал, что решение этих четырех экономических вопросов очень отразится
или будет иметь какие-то последствия для Украины. Хотя, что касается
“Южного потока”, есть определенные риски и угрозы для газового транзита
через территорию Украины», – отметил А. Мельник.
Впрочем, реализация «Турецкого потока» пока остается под вопросом.
В частности, президент центра «Стратегия ХХI» М. Гончар считает, что
пока говорить о практической реализации проекта в каком-либо виде
слишком рано. «После фиаско “Южного потока” в 2014 году быстренько, на
скорую руку сляпали его модификацию под названием “Турецкий поток”.
Пока что мы видим медиа-шумиху с обеих сторон в отношении этого
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проекта, но он еще должен быть сформулирован как проект», – отметил
эксперт.
«Пока “Турецкий поток” существует в виде красивых картинок и
графиков, не более. Да и с экономической точки зрения, турки не особо
заинтересованы в усугублении своей энергозависимости от российского
газа», – отметил эксперт.
По его словам, в случае реализации этого плана, у турков могут
возникнуть проблемы с Туркменистаном и Азербайджаном, с которыми у
Анкары есть договоренность по строительству Транскаспийского
трубопровода (от азербайджанского месторождения Шах-Дениз на шельфе
Каспия через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию на юг Италии) для
поставок в Европу прикаспийского газа через Турцию в обход РФ. То есть ей
нет смысла торопиться со строительством «Турецкого потока». «Кроме того,
могут возникнуть и внутренние проблемы. Планировалось, что часть
газопровода “Турецкий поток” пойдет через Фракию, а это один из самых
густонаселенных регионов Турции. Поэтому для турков важным будет
вопрос, как пойдет труба – не только по морю, но и по суше», – уточнил
М. Гончар.
Эксперт считает, что наиболее вероятным сценарием является
реализация проекта в виде одной нитки – в Турцию, так как ЕС, как и в
случае с «Южным потоком», скорее всего, не даст газопроводу «зеленый
свет». И это, по его мнению, также вполне устроит Анкару, которая, с одной
стороны, сможет удовлетворить собственные потребности в газе, с другой –
всю вину в провале «европейской» части проекта свалит на Брюссель.
«Наверное, “Газпром” наступит на те же самые грабли, как это было в случае
с “Южным потоком”», – отметил он.
Тем не менее, при благоприятном для РФ развитии событий, то есть,
если «Турецкий поток» будет реализован, как минимум, в варианте двух
ниток, транзит через Украину окажется под угрозой. «Если проект будет
развиваться, то, естественно, с “Северным потоком-2”, который Россия более
успешно проталкивает, произойдет обнуление транзита через нашу
территорию», – резюмировал М. Гончар.
Также непонятно, кто будет финансировать проект. «У России нет денег
даже на выполнение запланированных инвестиционных проектов по
увеличению добычи, – объясняет глава правления альянса “Новая энергия
Украины” В. Боровик. – Турция может быть заинтересована в строительстве,
но не за свой счет».
По мнению же главы аналитического отдела ИК, Eavex Capital
Д. Чурина, при текущих ценах на газ строительство этого газопровода
нерентабельно.
Впрочем, повод для беспокойства, что Украину обойдут с юга, все же
есть. «Не стоит забывать, что и Италия, вложившаяся в закрывшийся проект
“Южный поток”, и Болгария заинтересованы в возобновлении такого
сотрудничества. Кроме того, Турция хочет стать южным газовым хабом, а
сотрудничества с Азербайджаном, у которого очень низкая ресурсная база,
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для этого явно мало. Тем более, эксплуатируя уже созданную под “Южный
поток” инфраструктуру, завершить первую ветку нового газопровода турки и
россияне смогут довольно оперативно. И для этого не потребуется
согласования с ЕС», – считает директор энергетических программ Центра
мировой экономики и международных отношений НАНУ В. Землянский.
Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Д. Марунич отмечает,
что первая нитка этого проекта лишит Украину транзита газа в размере
15 млрд куб. м. Это, по его словам, весь объем, который идет сегодня на
Турцию через Украину. «Для нас даже она, без разговоров о второй очереди
“Потока”, очень критична. Особенно на фоне разработки Россией “Северного
потока-2”. Если говорить о конкретных цифрах, то Украина сейчас
зарабатывает на транзите газа примерно $1,5 млрд в год. Вот приблизительно
пятую часть этой суммы сможет увести газопровод в Турцию. То есть, около
$300 млн», – поделился он.
В целом же специалисты отмечают, что если Россия сможет окружить
Украину новыми газотранспортными магистралями, то наши минимальные
потери составят около 2 млрд долл. Но «Газпрому» вряд ли удастся
преодолеть нормы европейского антимонопольного законодательства,
считают эксперты. Кроме того, монопольное положение России на газовом
рынке не выгодно странам Балтии и Восточной Европы.
В Еврокомисии пока от публичных заявлений по поводу
разблокирования проекта «Турецкий поток» воздерживаются. Но стоит
напомнить, что в прошлом году заместитель председателя Еврокомиссии
М. Шефчович назвал планы России по строительству «Турецкого потока» в
обход Украины «бессмысленными». «Первая оценка показывает, что это не
будет работать», – заявил он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
О негативных аспектах от потепления отношений между Турцией и
Россией для экономики Украины говорит и ведущий эксперт
информационно-аналитического центра ForexClub в Украине А. Шевчишин.
Как считает специалист, смена внешнеполитического вектора Турции может
сдерживать ВВП Украины на 0,1–0,2 % в ближайшие полгода, также
развитие российско-турецких отношений может ослабить позиции Украины
на турецких рынках, сократить предложение агротоваров на украинском
рынке, а в случае создания Россией альтернативных трубопроводов снизить
или приостановить транзит газа через Украину.
В частности, на долю Турции приходится 6–7 % экспорта украинских
товаров. За пять месяцев 2016 г. из Украины в Турцию было экспортировано
6,1 % товаров, а в докризисном 2007 г. – 7,4 %. При этом ключевыми
направлениями украинского экспорта являются продукция черной
металлургии – более 50 %, а также аргопродукция и продукция пищепрома –
25 %. Торговое сальдо с Турцией остается устойчиво положительным, но
имеет тенденцию к снижению.
«Очевидно, что в основных сегментах экспорта формируется высокая
конкуренция, особенно в металлургической промышленности. В случае
активизации сотрудничества РФ и Турции можно ожидать, что Турция
24

переориентируется на российскую металлопродукцию. Даже если брать за
основу текущую тенденцию сокращения экспорта в Турцию на уровне 10–
13 %, по итогам года оно может составить 18,1 %. Таким образом, в зоне
риска – 25–40 миллионов долларов и без того слабого экспорта», – отмечает
эксперт.
В свою очередь, ключевым товаром турецкого экспорта в Украину
остается агропродукция – около 36 % от всего импорта из Турции. В период
отказа России от турецких товаров часть продукции начала активно заходить
на украинский рынок, сбивая, таким образом, цены. Сейчас, в случае
снижения предложения на украинском рынке из-за возобновления их
поставок на российский рынок, можно ожидать повышения цен на 3–5 % на
некоторые виды турецких овощей и фруктов.
По мнению эксперта, наиболее опасным в перспективе для экономики
Украины может стать формирование альтернативных веток газопровода из
России в Европу. В случае запуска газопроводов «Турецкий поток» или
«Северный поток – 2» экономические потери Украины могут составить более
5 % от ВВП, или 5–6 млрд долл., после 2019 г., по завершении текущего
газового контракта между Киевом и Москвой.
«Такие потери вынуждают Украину активизировать проекты по
повышению энергоэффективности экономики, расширять альтернативный
импорт поставок газа, наращивать собственную добычу. Уберечься от
экономического влияния возможной смены турецкого вектора будет тяжело,
что связано и без того с тяжелым продвижением украинских товаров на
ближневосточных и европейских рынках», – резюмирует А. Шевчишин.
Со своей стороны директор Центра ближневосточных исследований
«Амес» И. Семиволос отмечает, что при самом негативном сценарии нас
ждет откат взаимоотношений с Турцией на уровень 2014 г., когда наш
южный сосед избегал любых разговоров и заявлений по Крыму и Донбассу,
тем самым пассивно поддерживая действия РФ на этой территории. Однако
эксперт называет такой сценарий маловероятным и объясняет, как его можно
избежать. «Украине удастся избежать такого холодного отношения, если с
нашей стороны не будет никаких форс-мажоров. Сейчас лучше сохранить
двухсторонее сотрудничество с Турцией, существующие наработки и
поддерживать нынешний уровень контактов. Чего нельзя делать: кричать
“караул” и обрывать все связи. Сейчас Турции даже выгодно развивать
сотрудничество с Украиной и при этом немножко заработать на России», –
подытожил он.
По мнению экс-вице-премьера по вопросам евроинтеграции
О. Рыбачука, ничего удивительного в том, что сейчас Россия пошла на
сближение с Турцией, нет. По его словам, в РФ работают над тем, чтобы у
них были союзники. При этом он считает, что по тому же пути могла бы
пойти Украина. «Той же Турции можно было что-то предложить: 8 месяцев
или полгода турки были в таком состоянии, что можно было бы
воспользоваться их напряженными отношениями с Россией. Просто наша
дипломатия, наша страна не научилась делать союзников, партнеров,
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предлагать что-то экономически интересное, привлекать инвесторов. Нам для
этого нужно создать соответствующий климат. А россияне сейчас
рассчитывают за счет Турции улучшить свои экономические показатели», –
отмечает он.
В целом же, по мнению экспертов, Украине нужно предложить Турции
какие-то программы сотрудничества, которые хотя бы в каких-то секторах
будут создавать альтернативу для Российской Федерации, и активно
продвигать свой интерес.
Сегодня же Украина, к сожалению, не создала ни одного проекта
сотрудничества и ни одной предпосылки к тому, чтобы Турция захотела
учитывать украинские национальные интересы. И, как бы не развивалась
ситуация, Украина будет только проигрывать, если не начнет активно
ставить вопрос о необходимости учета своих интересов.

Партійна позиція
Ю. Якименко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Перспективы создания новых партий в Украине
в оценках политиков и экспертов
Появление в Украине новых политических проектов эксперты
связывают с последствиями весеннего раскола в парламентской коалиции и
ростом противоречий в провластном политическом лагере, который на фоне
значительного падения рейтингов главных его участников – Блока Петра
Порошенко и «Народного фронта» – заставил наблюдателей говорить о
возможности проведения весной 2017 г. досрочных парламентских выборов.
Украинское общество устало от старых политических проектов и
персоналий, поэтому в обществе существует запрос на новые политические
партии, полагают некоторые эксперты.
Создание одного из таких проектов на основе так называемой
платформы М. Саакашвили «Движение за очищение» было анонсировано
бывшими заместителями Генпрокурора Д. Сакварелидзе и В. Касько.
О скором появлении еще одного нового политического проекта заявили
также депутаты от БПП С. Лещенко и М. Найем, которые изначально также
анонсировали свое участие в проекте на основе движения, возглавляемого
М. Саакашвили, однако позже заявили о создании новой партии на основе
«ДемАльянса» В. Гацько.
Кроме того, некоторые наблюдатели не исключают создания
«собственных» партий Премьер-министром В. Гройсманом, министром
внутренних дел А. Аваковым и секретарем СНБО А. Турчиновым.
Появление новых политических проектов на базе движения,
возглавляемого М. Саакашвили, может свидетельствовать о «движении в
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направлении к построению идеологических партий», в противовес партиям
«вождистского» типа, которые до сих пор определяли характер украинского
политикума, считает эксперт Института социальных технологий
«Социополис» Я. Макитра. Именно ответом на этот общественный запрос
объясняется, по мнению эксперта, успех партии «Самопомощь» на
предыдущих парламентских выборах.
В то же время он предостерегает новые партии от повторения ошибок,
допущенных «Самопомощью». «Надо придерживаться задекларированных
целей и не отступать от предвыборных обещаний. Не стоит подражать
«Самопомощи», которая прибегла к участию в политических торгах, вопреки
своим идеологическим заявлениям и программным целям. В перспективе
такие действия дают серьезный минус на выборах», – отмечает
политтехнолог.
Среди других причин появления новых партий – выход ряда депутатов
из пропрезидентского блока в парламенте, и их нежелание сотрудничать с
другими парламентскими политическими силами. Как подчеркивает
руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента»
В. Фесенко, эти политики и создаваемые ими политические проекты,
отличаются приверженностью к либеральным реформам. «Молодые
политики, которые вошли в “Демократический альянс”, разошлись с
Саакашвили не в идеологии, а в вопросах лидерства. Им не нравится, что
партия “Хвиля” будет ориентироваться именно на Саакашвили и ставит
целью продвижение своего лидера на должность премьер-министра», –
отмечает политолог.
Комментируя перспективы создания новой партии, Д. Сакварелидзе
заявил, что главным инициатором создания нового политического движения
выступил действующий председатель Одесской ОГА М. Саакашвили.
«Мы считаем, что правильно продолжить идеи движения “За
очищение”. Михеил Саакашвили разделяет с нами общие цели и выступает
одним из главных “драйверов” реформ. Решение о вступлении в новую
политическую
партию
Михеил
Саакашвили
будет
принимать
самостоятельно, но мы все – одна команда и разделяем общие ценности и
общие планы по изменению государства», –- отметил он.
Как заявляет один из инициаторов создания новой партии нардеп
В. Чумак, партия ставит перед собой цель стать всеукраинской.
Планируется, что учредительный съезд и регистрация новой партии
состоятся в сентябре.
Сам же М. Саакашвили подчеркивает, что бывшие заместители
Генерального прокурора Д. Сакварелидзе и В. Касько, а также народный
депутат В. Чумак пока не будут создавать партию, а займутся
организационными вопросами и работой над будущей политической силой.
«Насколько я понимаю, Сакварелидзе и его друзья партию пока не создавали.
Они собрали группу – у нее нет ни названия, ни конкретной структуры. Есть
просто группа, которая работает над новой политсилой», – сообщил он.
При этом М. Саакашвили подчеркивает, что партии создаются, прежде
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всего, для участия в выборах, а следующее волеизъявление, согласно
Конституции, пройдет через три года.
«Следующие выборы, согласно Конституции, пройдут через три года.
Смысла создавать сейчас партию для выборов я не вижу. Но с одной
оговоркой: если они будут через три года. Чтобы выборы прошли раньше,
вначале нужно заставить парламент их назначить – сам он этого не сделает.
Чтобы заставить, нужно делать не партию, а создавать волну. Волна не
может иметь политической структуры, это стихийная вещь», – говорит он.
Как считает М. Саакашвили, для обновления политической системы в
Украине нужно «заставить парламент назначить новые выборы».
Эксперты подчеркивают, что до недавнего времени электоральные
перспективы нового проекта выглядели достаточно убедительно, в
переговорах о вхождении в партию участвовали крупные медийные персоны,
при этом «антикоррупционная» ниша, на которую претендовали ее
создатели, была относительно свободна.
Политолог В. Фесенко отмечал, что успех партии, созданной на основе
платформы «Движение за очищение», напрямую зависит от участия в ней
М. Саакашвили и его готовности возглавить партию.
Однако раскол в лагере приверженцев одесского губернатора и
заявления С. Лещенко и М. Найема о создании отдельного политического
проекта заставил наблюдателей отчасти пересмотреть свои прогнозы.
Политтехнолог
Т.
Загородний,
комментируя
политические
перспективы партии Касько – Сакварелидзе, отметил, что хотя она и будет
позиционировать себя как оппозиционная сила, ее успех на выборах
сомнителен. «Оппозиции у нас будет много, в том числе и эта партия,
которая также будет чем-то недовольна. В первую очередь Сакварелидзе,
который, наверное, больше всего злится на себя, потому что он не помнит
человека, который предлагал ему 10 млн на содержание, как только он
приехал в Украину», – отмечает он.
По мнению Т. Загороднего, подобные партии – это «братские могилы»,
потому что ни физически, ни организационно они не смогут преодолеть
барьер в 5 %.
«Такие партии могли бы иметь какую-то перспективу, если бы порог
прохождения был 1–2 %. Эти все мелкие партии, которые похожи на
“хипстеров”, и пришли поиграться в политику, не имея никаких перспектив.
Тем более, что идеологическая основа не совсем понятна», – подчеркивает
политтехнолог. «Партий с идеологией “за все хорошее, против плохого” у
нас более чем достаточно», – считает Т. Загородний.
По его словам, создание такой партии – это попытка Д. Сакварелидзе
закрепиться
в
украинском
политикуме,
но
без
поддержки
М. Саакашвили новый политический проект не имеет перспектив. «К тому
же, если учитывать, что ранее велись переговоры об участии Лещенко,
Найема, но, как принято в украинской политике, они так и не смогли
договориться, кто же будет первым, сложно себе представить, как хотя бы
организационно вытянуть кампанию», – подчеркивает политтехнолог.
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Как заявляет по этому поводу политолог В. Фесенко, появление
проекта С. Лещенко и М. Найема снижает шансы на успех партии Касько –
Сакварелидзе, поскольку им придется конкурировать в одной электоральной
нише. «В этой же нише – проевропейской, городского среднего класса,
нового поколения – уже есть Объединение “Самопомич”. Есть еще “Сила
людей” и ряд других партий. Конкуренция будет острой. Причем, они будут
конкурировать между собой, а не с властью или Юлией Тимошенко. Это
узкая ниша примерно в 10 % избирателей. Взаимная конкуренция ослабит
потенциал всех партий»,– считает эксперт.
«Если бы они пошли одним фронтом, это была бы плюс-минус
серьезная политическая сила. Их шансы преодолеть парламентский порог по
отдельности не очень высокие», – заявляет внефракционный народный
депутат Т. Батенко.
«У нас разные подходы к структуре, к системе финансирования. Это
разногласия в подходах, а не в целях. Что до амбиций, это нормально. У них
тоже есть амбиции. Но если речь идет о финансировании, мы готовы всю
информацию раскрывать и показывать. Если речь идет о структуре
управления, мы готовы всю информацию раскрывать и показывать. А наши
коллеги, видимо, говорят об амбициях, чтобы не говорить о конкретных
проблемах», – отмечает М. Найем.
Бывший главный редактор украинского Forbes В. Федорин заявляет,
что так называемая «партия Саакашвили» разделилась на две по причине
нерешенных вопросов внутри структуры.
Как считает В. Федорин, участники «Движения за очищение» не
смогли договориться по трем вопросам насчет будущей партии: «1. Вопрос
лидерства, упирающийся в вопрос внутрипартийной демократии. Например,
могут ли существовать в партии группы, имеющие право вето? 2. Вопрос
правил. Насколько подробными они должны быть на данном этапе? Могут ли
процедуры, прописанные мелким шрифтом, восполнить дефицит доверия?
3. Вопрос целеполагания. Мы создаем новую партию для того, чтобы
победить и провести необходимые стране изменения, или для того, чтобы
путем консолидации “социально” и “идейно” близких преодолеть
пятипроцентный барьер?»
По словам экс-главреда Forbes, эти вопросы, возможно, будут решаться
на публичных дебатах представителей двух партий, и в перспективе в
Украине может быть создана «единая проевропейская партия».
«Они создают партию не сами, а пытаются сделать ребрендинг
“ДемАльянса”», – говорит политолог В. Фесенко о политическом проекте
Лещенко – Найема. «Есть большие сомнения относительно организационных
возможностей и Найема, и Лещенко. Решающую роль будет играть Гацько. А
они будут публичными лицами. На самом деле партию контролирует тот, кто
контролирует ее аппарат и финансы. Это все в руках Гацько», – отмечает он,
подчеркивая, что «ДемАльянс» показал довольно низкие результаты на
выборах в Киевсовет в октябре 2015 г.
В то же время, как говорит научный директор Фонда «Демократические
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инициативы» А. Гарань, проект С. Лещенко и М. Найема имеет потенциал,
поскольку состоит из активистов Майдана, но если будут созданы две
политические силы в одной электоральной нише, то его шансы на
прохождение в парламент существенно снизятся. А это, в свою очередь,
укрепит позиции Оппозиционного блока.
Эксперты обращают внимание и на то, что либеральная идеология,
приверженность которой декларируют создатели новых партий, не
пользуется сегодня достаточной популярностью в украинском обществе.
«Эти политические силы делают ставку на либерализм в чистом
виде. То есть, намерены бороться за 10 % электората, который к тому же
будут растаскивать другие партии.
Как показал соцопрос Украинского института будущего, 84,6 %
украинцев против легализации ношения короткоствольного оружия. Еще
87,4 % против легализации проституции, 90 % против легализации
наркотиков. При этом 55,7 % категорические противники приватизации
госсобственности; 67,2 % против продажи сельскохозяйственной земли, а
79 % против продажи земли иностранцам. Как видим, многие ключевые
позиции либеральной и либертарианской идеологии, которую двигает
Саакашвили и ДемАльянс, входят в клинч с настроениями большинства
украинцев.
Потому, если эти силы не будут реалистами и популистами, то они
проиграют, поскольку для того, чтобы изменить страну нужно получить
50 %+1 голосов. А для этого нужно будет уходить влево и прагматично
смотреть на наше общество. А здесь без популизма не обойтись. С этой
точки зрения, перспективы Саакашвили тактически лучше, чем у
ДемАльянса, потому что у него больше харизмы и опыта», – пишет
политолог Ю. Романенко.
Наблюдатели подчеркивают, что в оценке политических перспектив
создающихся в Украине новых проектов важным моментом являются
прогнозы относительно возможности и сроков внеочередных выборов в
Верховную Раду. Несмотря на то что эта тема регулярно поднимается
политиками и масс-медиа, однозначных прогнозов на этот счет политики и
эксперты в целом стараются избегать. В то же время, как подчеркивает, к
примеру, директор Института анализа и прогнозирования Ю. Лесничий,
сегодня почти половина населения Украины поддерживает идею проведения
внеочередных парламентских выборов. «Около 47 % украинцев считают
целесообразным переизбрание нового парламента. В то же время около 38 %
не согласны с таким мнением. Вопрос перевыборов парламента имеет
большую поддержку населения и балансирует на грани 50 %», – отметил он.
В то же время, как считают некоторые эксперты, запрос общества на
«третью силу» сегодня представляется преувеличенным. Результаты выборов
свидетельствуют, что украинцы склонны голосовать за одни и те же партии.
При этом постоянное появление новых политических проектов
свидетельствует о незрелости украинского гражданского общества. Так
называемые вождистские партии обычно не придерживаются определенной
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идеологии и часто являются популистскими, адаптируя свои программы под
общественные запросы определенного политического момента.
Новые партии также рискуют пойти по этому пути, поскольку их
участие в политической жизни также во многом будет определяться
политической конъюнктурой и сложившимися общественно-политическими
условиями. Успех новых политических проектов будет зависеть, таким
образом, от их готовности и способности эти условия менять.
Наблюдатели прогнозируют появление новых партий в правой части
политического спектра, активность представителей которого в Украине
продолжает возрастать.
Так, некоторые наблюдатели отмечают, что создание партии на основе
гражданского корпуса «Азов» – лишь вопрос времени.
«Мы верим в то, что надо объединить пассионарную часть Украины,
объединить людей, которые воевали, волонтеров и создать новую повестку
дня для страны. Необходима новая политическая сила», – говорит лидер
«Азова» депутат А. Билецкий. «В свое время мы создали отличную,
профессиональную военную часть со славной боевой историей. Она нужна
была на фронте ... А для политической и общественной борьбы уже давно
существует сеть гражданского корпуса “Азов”», – отмечает он.
«Нам нужны в разы меньше суммы, чем классическим партиям.
Огромной мотивацией наших людей есть добровольческий принцип и
идейность, и это заменяет нам большое количество денег», – говорит
А. Билецкий об источниках финансирования своего политического проекта.
«Например, мы проводили недавно акцию в Киеве, в которой приняли
участие от 7–10 тысяч человек. И мы никому не заплатили. Ни
организаторам, ни самим участникам. Единственное, что нам пришлось
обратиться ко многим нашим друзьям и бизнесменам, которые активно
поддерживали полк во время войны, чтобы они предоставили транспорт. Так
что, там, где обычной партии нужно потратить 100 000 долларов, мне будет
достаточно 5000», – заявляет А. Билецкий.
«На данный момент националисты часто олицетворяют дикий хаос и
бардак. В “Азове” бизнесменов привлекает то, что у нас – порядок и
безопасность, это все прекрасно знают. Нам помогают и фермеры, и
портовики. Люди просто приходят и спрашивают, чем они могут помочь. Так
мы получаем большую часть горючего, питание и так далее… Я считаю, что
не только средние, но и крупные бизнесмены могут поддержать
националистическое движение, которое будет олицетворять собой порядок»,
– говорит политик.
А. Билецкий противопоставляет «Азов» «Свободе» и некоторым
другим националистическим партиям, чья повестка дня «включала в себя
языковой вопрос, легализацию воинов УПА и так далее». По его словам,
потенциальная ниша «Азова» гораздо шире. «Повестка дня, которую мы
задаем, гораздо шире. Он начинается с демографического вопроса, который
мы считаем ключевым для Украины и для выживания страны», –
подчеркивает А. Билецкий.
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Очевидно, идеи представителей «Азова» будут находить новых
сторонников в условиях углубляющегося экономического кризиса при
отсутствии альтернативы, в частности, влиятельных левых партий, которые
могли бы ставить на повестку дня актуальные вопросы социальноэкономического характера.
Напомним также, что на осень 2016 г. в Киеве анонсировано
проведение I съезда общественно-политического движения ДІЯ Д. Яроша,
которое называет своей целью «объединение всех государственных сил для
сохранения независимости Украины и воплощения идеалов Майдана».
Д. Ярош также не исключает создания на базе этого движения нового
партийного проекта. ДІЯ позиционирует себя как правоцентристская
структура и анонсирует привлечение в свои ряды участников АТО.
Наблюдатели отмечают, что сегодня среди ее членов оказалась часть бывших
представителей Правого сектора.
Что касается левого фланга украинской политики, находящегося в
последние годы в глубоком кризисе, то, несмотря на существующие
общественные предпосылки для создания влиятельной левой партии, в
ближайшей перспективе речь может идти, скорее всего, о создании
умеренных лево-демократических проектов.
В частности, в настоящее время идет процесс создания новой
объединенной левой политической силы на базе части бывшей
Социалистической партии Мороза – партии «Социалисты», лидером которой
стал экс-министр иностранных дел в правительстве Н. Азарова, Л. Кожара.
Его главным конкурентом на этом поле является В. Волга, который, как
отмечают наблюдатели, сейчас так же активно пытается занять место в
пустующей левой нише со своим проектом «Союз левых сил». Кроме того,
можно ожидать роста активности представителей КПУ, которые в последнее
время декларируют намерения создать влиятельную левую оппозицию.
В целом, потеря общественного доверия главными политическими
игроками на фоне продолжающегося экономического кризиса и перспектив
внеочередных парламентских выборов будет и далее определять особенности
партийного строительства, активизация которого наблюдается в Украине
последнее время. Но вопрос, послужат ли эти процессы качественному
преобразованию отечественного политикума, остается открытым, поскольку,
как считают наблюдатели, далеко не все его участники действительно
заинтересованы в реализации такого сценария, стремясь сохранить свое
место в сложившейся политической системе. Поэтому процесс ее
преобразования будет сопряжен с дальнейшим обострением политической
конкуренции между ее главными участниками, и неизбежными рисками
общественно-политического характера.
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Економічний ракурс
І. Рудь, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. політ. наук

Збір ранніх зернових в Україні:
підсумки, прогнози, оцінки експертів
Збиральна кампанія 2016 р. у розпалі і вже з’явилася можливість підбити
перші підсумки. Так, за даними прес-служби Міністерства АПК України
станом на 15 серпня 2016 р. на території нашої держави завершується
збирання ранніх зернових. Як повідомляє прес-служба МінАПК, «врожай
зібрано з площі 9,6 млн га, що становить 99 % до прогнозу, врожайність
складає 39,4 ц/га». Зокрема:
– пшениця зібрана на площі 6,16 млн га або 99 % до прогнозу,
намолочено 26,4 млн т зерна (у 2015 р. – 26,7 млн т) при врожайності
42,8 ц/га (у 2015 р. – 39,4 ц/га);
– ячмінь обмолочений на площі 2,86 млн га (99 %), намолочено 9,8 млн т
зерна (у 2015 р. – 8,5 млн т) при врожайності 34,1 ц/га (у 2015 р. – 30,4 ц/га);
– жито зібране на площі 138 тис. га (97 %), намолочено 373 тис. т зерна
(у 2015 р. – 359 тис. т) при врожайності 26,9 ц/га (у 2015 р. – 25,3 ц/га);
– овес обмолочений на площі 188 тис. га (90 %), намолочено 481 тис. т
зерна (у 2015 р. – 469 тис. т) при врожайності 25,6 ц/га (у 2015 р. – 23,7 ц/га);
– горох зібраний на площі 236 тис. га (99 %), намолочено 763 тис. т (у
2015 р. – 392 тис. т), врожайність 32,3 ц/га (у 2015 р. – 23,3 ц/га).
Крім того, ріпак обмолочений на площі 434 тис. га (96 % прогнозу),
намолочено 1,1 млн т (у 2015 р. – 1,7 млн т) при врожайності 26,2 ц/га (у
2015 р. – 25,7 ц/га). Як повідомляє прес-служба МінАПК, найвища
урожайність ранніх зернових становить у Вінницькій (55,3 ц/га),
Хмельницькій (53,7 ц/га), Черкаській (52,0 ц/га) та Київській областях
(49,9 ц/га).
Аграрії України демонструють у цілому непогані результати. Так, за
інформацією директора Департаменту землеробства та технічної політики в
АПК В. Топчія, сім областей України вже повністю завершили жнива. «На
11 серпня валовий збір зернових культур та зернобобових склав 37 млн т. На
відповідну дату минулого року було 35 млн т. Показник урожайності наразі
39 ц/га, минулорічний показник 36 ц/га», – зазначив він. В. Топчій також
поінформував, що валовий збір зерна у 2016 році в Україні очікується в
межах 61 млн т. «Завершено збирання ранніх зернових у Дніпропетровській,
Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Херсонській Вінницькій та
Полтавській областях», – повідомив чиновник. – Найбільший вал зерна
намолотили в Одеській області 3,8 млн т, Вінницькій – 3,0 млн т, Харківській
– 2,6 млн т, Запорізькій – 2,5 млн т, Дніпропетровській – 2,4 млн т та
Миколаївській – 2,3 млн т».
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Загалом, як інформують ЗМІ, аграрії України в цілому виконали
прогнози на врожай у 2016 р.
У центральних регіонах збір ранніх зернових вже фактично завершено.
Так, під час збирання ранніх зернових на Дніпропетровщині на полях
області працювали понад 60 тис. аграріїв та більше 3,5 тис. комбайнів. На
сьогодні зібрали 2,2 млн т зернових.
За інформацією начальника управління агропромислового розвитку
Дніпропетровської ОДА В. Удовицького, на Дніпропетровщині у 2016 р.
очікується зібрати 2,3 млн т зерна, із них 1,5 млн т – пшениці. «Отже у
підсумку, отримаємо близько 70 % якісного зерна. Це дуже хороший врожай.
Він дозволить повністю забезпечити потреби Дніпропетровщини», – розповів
начальник управління агропромислового розвитку Дніпропетровської ОДА
В. Удовицький.
Аграрії області вже планують збиральну кампанію пізніх зернових та
готують ґрунт під посів озимих культур. Першим під врожай 2017 р. посіють
озимий ріпак. Ці роботи стартують у середині серпня. У вересні почнуть
сіяти озиму пшеницю, завершать посівну кампанію озимим ячменем. У
планах посіяти близько 800 тис. га озимих культур.
На Черкащині закінчується збір озимих зернових культур.
Як повідомляє заступник голови Черкаської облдержадміністрації
О. Головко, «збір урожаю триває організовано. На сьогодні озиму пшеницю
скошено на 215,7 тис. га, обмолочено на 134 тис. га (62 %), середня
урожайність становить 39,5 ц/га. Триває збір озимого ячменю, середня
урожайність цієї культури становить 36,2 ц/га; озимого жита – 27,8 ц/га;
озимого ріпаку – 27 ц/га. Із 26 червня хлібороби області розпочали збір
ранніх ярих зернових і бобових культур. Урожайність ярого ячменю
становить 32,2 ц/га, вівса – 16 ц/га; гороху – 24,1 ц/га». Паралельно зі збором
урожаю вивільнені площі готуються під посів озимих (із пл. 286,4 тис. га вже
підготовлено 73 тис. га (25 %).
У Вінницькій області завершили збирання ранньої групи зернових та
зернобобових культур. По всіх категоріях господарств з 545,2 тис. га площ
ранніх зернових та зернобобових культур, які підлягають до збирання,
зібрано на площі – 545,2 тис. га (100 %). Намолочено – 3015,1 тис. т, при
середній урожайності 55,3 ц/га (у 2015 р. – 45,2 ц/га), а саме:
– озимого ячменю з 50,6 тис. га, що підлягає до збирання, зібрано на
площі 50,6 тис. га (100 %), намолочено 264,2 тис. т при урожайності 52,2 ц/га
(у 2015 р. – 40,2 ц/га);
– ярого ячменю з 82,9 тис. га, що підлягає до збирання, зібрано на площі
82,9 тис. га (100 %), намолочено 382,3 тис. т при урожайності 46,1 ц/га (у
2015 р. – 37,4 ц/га);
– озимої пшениці з 384,2 тис. га, що підлягає до збирання, зібрано на
площі 384,2 тис. га (100 %), намолочено 2249,5 тис. т при урожайності
58,5 ц/га (у 2015 р. – 48,3 ц/га);
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– ярої пшениці з 12,8 тис. га, що підлягає до збирання, зібрано на площі
12,8 тис. га (100 %), намолочено 63,8 тис. т при урожайності 49,6 ц/га (у
2015 р. – 36,7 ц/га);
– гороху з 10,3 тис. га, що підлягає до збирання, зібрано на площі
10,3 тис. га (100 %), намолочено 38,0 тис. т при урожайності 36,8 ц/га (у
2015 р. – 24,0 ц/га);
– озимого та ярого жита з 2,2 тис. га, що підлягає до збирання, зібрано
на площі 2,2 тис. га (100 %), намолочено 8,6 тис. т при урожайності 38,8 ц/га
(у 2015 р. – 29,7 ц/га);
– вівса з 2,2 тис. га, що підлягає до збирання, зібрано на площі 2,2 тис. га
(100 %), намолочено 8,7 тис. т при урожайності 40,4 ц/га (у 2015 р. –
27,7 ц/га).
Гречки з площі 10,0 тис. га, що підлягає до збирання, зібрано – 241 га
(2,4 %), намолочено – 447 т при середній урожайності – 18,5 ц/га. Озимого
ріпаку з площі 34,0 тис. га, що підлягає до збирання, зібрано на площі –
34,0 тис. га (100 %), намолочено – 96,9 тис. т при середній урожайності –
28,5 ц/га (у 2015 р. – 27,7 ц/га). Ярого ріпаку з площі 1,2 тис. га, що підлягає
до збирання, зібрано на площі – 870 га (72,0 %), намолочено – 2,4 тис. т при
середній урожайності – 27,2 ц/га (у 2015 р. – 12,5 ц/га).
Також позитивні результати жнив ранніх зернових у аграріїв
Полтавської області. Як повідомив заступник керівника департаменту
агропромислового розвитку в Полтавській області О. Палій, «на Полтавщині
зібрано 100 % ранніх зернових, тож вже можна сказати, що жнива
закінчились. Зібрано 1 млн 511 тис. т зерна, що на 50 тис. більше, ніж
минулого року. Урожайність зерна цього року теж вища. Якщо в 2015 році
вона становила 39,5, то цьогоріч − 41,5. Пізні культури, такі як соя,
соняшник, кукурудза, будемо збирати пізніше. Зазначу, що очікується гарний
урожай, адже були для цього досить сприятливі погодні умови».
На півдні України зернова кампанія завершилася дещо раніше.
Зокрема, Одеська область зібрала рекордний урожай ранніх зернових
культур – 3,8 млн т зерна. У минулому році цей показник був на рівні
2,9 млн т зерна, у 2014 – 3,2 млн т. Саратський район став лідером Одеської
області за врожайністю. За підсумками збирання ранніх зернових місцеві
аграрії зібрали 53 ц/га. На другому місці розташувався Кодимський район з
показником 47,6 ц/га. Третє місце дісталося Тарутинському району –
45,7 ц/га. Слід нагадати, що під врожай 2016 р. аграріями Одещини посіяно
255 тис. га ячменю та 503 тис. га пшениці.
На Херсонщині станом на 1 серпня 2016 р. в усіх категоріях
господарств зернові та зернобобові культури зібрані на площі 580,7 тис. га
проти 672,3 тис. га в минулому році, одержано 19254,2 тис. ц зерна, що на
3518,0 тис. ц, або на 15,4 % менше, ніж торік, урожайність цих культур
зменшилася на 0,7 ц/га і становила 33,2 ц. У загальному обсязі виробництва
зернових та зернобобових культур пшениця становить 66,0 %
(12712,0 тис. ц), ячмінь – 32,8 % (6310,7 тис. ц), зернобобові культури – 0,7 %
(142,2 тис. ц). В усіх категоріях господарств зібрано ріпаку 577,3 тис. ц з
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площі 23,6 тис. га, урожайність становила 24,5 ц/га, у тому числі ріпаку
озимого з площі 22,8 тис. га зібрано 558,4 тис. ц при врожайності 24,5 ц/га.
На Сході України збирання ранніх зернових вже завершилось.
12 серпня заступник голови Харківської обласної державної
адміністрації (ХОДА) М. Беккер повідомив, що на сьогодні в Харківській
області прибрано 99 % площ ранніх зернових і зернобобових культур. «У
цілому намолочено понад 2 млн 678 тис. т. При цьому 8 районів області
намолотили понад 100 тис. т зернових і зернобобових: це Балаклійський,
Барвінківський,
Близнюківський,
Великобурлуцький,
Вовчанський,
Ізюмський, Лозівський та Первомайський райони», – розповів М. Беккер.
Середня врожайність зернових і зернобобових по області становила 40,4 ц/га
– це на 5 ц/га більше, ніж минулого року. Найбільшу врожайність показали
господарства Чугуївського та Барвінківського районів – понад 51,8 ц/га. У
10 районах області врожайність становилаа понад 40 ц/га. «Вже зараз
можемо говорити, що, незважаючи на зменшення посівних площ порівняно з
минулим роком, ми виконуємо планові показники, які були поставлені перед
аграріями головою Харківської ОДА І. Райніним», – зазначив М. Беккер.
Зокрема, озима пшениця цього року була посіяна на площі на 100 тис. га
меншій, ніж торік. Але за рахунок підвищення середньої врожайності до
45,4 ц/га аграрії отримали вал понад 2 млн т урожаю – на рівні минулого
року. За врожайністю озимої пшениці лідирують три райони: Барвінківський
– 55,5 ц/га, Чугуївський – 59,1 ц/га та Золочівський – понад 50 ц/га.
Співвідношення продовольчого зерна до фуражного – 40 до 60 %. За словами
М. Беккера, такі показники повністю забезпечують потребу Харківської
області в зерні та не дають підстав говорити про підвищення цін на соціальні
сорти хліба.
В агропромисловому комплексі контрольованої Україною частини
Донецької області також завершено збирання врожаю ранніх зернових та
зернобобових культур.
Станом на 09.08.2016 р. (за оперативними даними) ранні зернові та
зернобобові культури обмолочено на площі 457,8 тис. га, або 100 % до
уточненої прогнозованої площі, намолочено зерна в обсязі –
1 млн 591,9 тис. т (у початково оприбуткованій вазі) (у 2015 р. –
1 млн 278,6 тис. т), при врожайності 34,8 ц/га (у 2015 р. – 29,3 ц/га), у тому
числі:
– озимі культури обмолочено на площі – 328,8 тис. га (100 % до
прогнозу), намолочено зерна в обсязі – 1 млн 240,4 тис. т (у 2015 р. –
1 млн 32,6 тис. т), при врожайності 37,7 ц/га (у 2015 р. – 31,8 ц/га);
– ранні ярі зернові культури обмолочено на площі – 129 тис. га (100 %
до прогнозу), намолочено зерна в обсязі – 351,5 тис. т (у 2015 р. – 246 тис. т),
при врожайності 27,3 ц/га (у 2015 р. – 22,1 ц/га).
У поточному році значних успіхів у вирощуванні та збиранні врожаю
ранніх зернових та зернобобових культур досягли сільськогосподарські
підприємства такихх районів:
– Бахмутский (валовий збір – 121,4 тис. т, урожайність 44,8 ц/га);
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– Ясинуватського (валовий збір – 47 тис. т, урожайність 43,6 ц/га);
– Покровського (валовий збір – 122,4 тис. т, урожайність 39,4 ц/га);
– Волноваського (валовий збір – 155,9 тис. т, урожайність 32,4 ц/га);
– В-Новоселківського (валовий збір – 112,7 тис. т, урожайність
31,4 ц/га);
В неокупованій частині Луганської області завершуються збиральні
роботи ранніх зернових і зернобобових культур врожаю 2016 р. Про це
повідомляє
прес-служба
Луганської
обласної
військово-цивільної
адміністрації. Луганські аграрії намолотили 959 тис. т зерна. Урожай зібрано
з площі 279,5 тис. га, що становить 97 % до прогнозу. Середня врожайність
становить 34,3 ц/га. У тому числі за станом на 8 серпня 2016 р.: озима
пшениця зібрана на площі – 213,4 тис. га (98 %), намолочено 801,5 тис. т
зерна (у 2015 р. – 657,7 тис. т) при врожайності 37,6 ц/га (у 2015 р. –
28,0 ц/га); озимий ячмінь зібрано на площі – 3,5 тис. га (89 %), намолочено
10,5 тис. т (у 2015 р. – 5,9 тис. т) при врожайності 30,1 ц/га (у 2015 р. –
19,3 ц/га); озиме жито зібрано на площі – 1,2 тис. га (73 %), намолочено –
2,7 тис. т зерна (у 2015 р.– 4,8 тис. т) при врожайності – 21,9 ц/га (у 2015 р. –
18,1 ц/га); овес зібрано на площі – 4,3 тис. га (84 %), намолочено – 10,9 тис. т
зерна (у 2015 р. – 9,3 тис. т) при врожайності 25,4 ц/га (у 2015 р. – 13,6 ц/га);
горох прибраний на площі – 1,2 тис. га (101 %), намолочено – 3,5 тис. т зерна
(у 2015 р. – 1,5 тис. т) при врожайності 28,8 ц/га (у 2015 р. – 14,4 ц/га); ярий
ячмінь зібрано на площі – 53,5 тис. га (97 %), намолочено – 124,4 тис. т зерна
(у 2015 р. – 97,0 тис. т) при врожайності 23,3 ц/га (у 2015 р. – 19,5 ц/га).
Сьогодні перше місце в рейтингу територій зі збирання ранніх зернових
і зернобобових культур на контрольованій Україною частині Луганської
області займає Марківський район з урожайністю – 41,9 ц/га, друге місце –
Новоайдарський район з урожайністю 40,8 ц/га та Білокуракинський район з
урожайністю 36,5 ц/га – третє.
У Західному регіоні України збір ранніх зернових також майже
завершено. Спекотне та відносно без дощів літо дало змогу розпочати збір
зерна на два тижні раніше, ніж зазвичай. І вже нині з полів Чернівецької
області зібрали близько 70 % усього урожаю. Власне, придатних до збирання
врожаю земель на Буковині є майже 69 тис. га, з яких найбільшу площу
займає озима пшениця – 45,4 тис. га За словами директора департаменту
агропромислового розвитку ОДА О. Варжевського, темпи збирання врожаю в
області – непогані, загальна урожайність – 38 ц/га. Фахівці кажуть, що це
дещо замало, зважаючи на те, що запланували. Як пояснив О. Варжевський:
«Такий стан справ викликала посуха – у березні і квітні не було дощів, якраз
в той час відбувалося формування маси травостою, і не було вологи, аби вона
сформувалася». Тому, за словами директора департаменту агропромислового
розвитку ОДА О. Варжевського, на площах Чернівецької області маємо від
20–25 до 40 центнерів пшениці з гектара. Частина ранніх зернових у
Новоселицькому, Хотинському, Кельменецькому та Сокирянському районах
Чернівецької області постраждали від тривалого бездощів’я. Однак під
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кінець зернозбиральної кампанії ситуація нормалізувалася, зазначив
директор департаменту агропромислового розвитку ОДА.
На Львівщині вже зібрали 46 % посівів озимого ячменю – культури, що
дозріває першою. Отримана середня урожайність становить 55,6 ц/га, що
більше на 11,6 ц/га, ніж торік. Про це повідомила директор департаменту
агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Н. Хмиз.
«До збирання приступили в усіх районах, окрім гірських. Станом на
12 липня обмолочено понад 14 тисяч гектарів та намолочено 78 тисяч тонн
зерна», – зазначила Н. Хмиз. За словами чиновниці, найкращі темпи збирання
врожаю у хліборобів Кам’янко-Бузького, Стрийського, Самбірського,
Радехівського, Сокальського, Старосамбірського та Золочівського районів.
Зокрема, показники високої урожайності досягнуто в таких
господарствах: 100 ц/га – СФГ «Перлина» Радехівського району, 65,1 ц/га –
ФГ «Сяйво Стрий» Стрийського району, де зібрано 100 % площі озимого
ячменю. Продовжують збирати і мають високі результати урожайності у ПП
«Західний Буг», де отримано 73,2 ц/га озимого ячменю, ТзОВ «Норбік Агрі»
– 70,9 ц/га, ТзОВ «Галичина Захід» Стрийського району – 70,0 ц/га, ТзОВ
«Агро ЛВ Лімітед» – 65,3 ц/га.
Варто зазначити, що окремі господарства вже розпочали збирати озиму
пшеницю та озимий ріпак.
Збір ранніх зернових у Хмельницькій області провели всі райони
області. Вже обмолочено 32 тис. га ранніх зернових, а середня врожайність
становить 48,1 ц/га. Про це говорили на селекторній нараді в Хмельницькій
ОДА. Найвища врожайність – Волочиський р-н: 60 ц зерна з гектара,
Дунаєвецький – 58, Ново-Ушицький – 51, Чемеровецький – 50. Окрім того,
господарства області зібрали врожай гороху з 5 тис. га – врожайність 34 ц/га,
ріпака зібрали з 19 % площ, врожайністю – 28 ц/га, ярий ячмінь 50 ц/га.
Підбивати кінцеві підсумки жнив ранніх зернових у 2016 р. поки що
доволі рано, однак експерти вважать їх успішними, при цьому зазначаючи,
що через хороший врожай зернових у світі вартість українського аграрного
експорту не буде високою. Утім, Україна матиме шанс закріпитися на
світовому ринку серед лідерів і стати конкурентоспроможною не лише в
якості, а й в ціні.
Керівник
аналітичного
департаменту
Консалтингової
групи
«ААА» М. Колесник, зокрема, висловила думку, що валовий збір врожаю
зернових має бути не менше, ніж минулого року. Експерт зазначила, що
цьогорічний збір пшениці виявився кращим, ніж розраховували навіть на
початку весни (на попередні негативні прогнози вплинула посушлива осінь).
Однак потім погодні умови склалися досить сприятливо. Наразі за оцінкою
керівника
аналітичного
департаменту
Консалтингової
групи
«ААА» М. Колесник, очікується врожай зернових не менше ніж 60 млн т.
Водночас голова Аграрної партії України В. Скоцик вважає, що попри
високий врожай, експорт зернових буде меншим – майже на 10 %. «Це
пов’язано з тим, що маркетинговий рік буде закінчуватися у наступному році
і минулого року були накопичені залишки з попереднього врожаю. В цьому
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році цих залишків фактично немає, тому матимемо той експорт, який буде
вирощено протягом цієї збиральної кампанії. Тому це буде менше на
3-4 мільйони тонн – ніж минулого року», – підкреслив В. Скоцик.
Експерт з аграрних ринків С. Курбатов одним з головних факторів, що
вплинув на врожайність, назвав зміну структури посівних площ.
Брак фінансування змусив компанії перейти на культури, які коштують
дорожче: замість традиційної пшениці фермери цьогоріч посіяли більше
соняшника. За словами експерта, вперше в українській історії площа, засіяна
соняшниками, дорівнює площі, відведеній під пшеницю. Відтак, в Україні
очікується рекордний врожай соняшника – на рівні 12–13 млн т. Однак,
зауважує експерт, це може зіграти з аграріями злий жарт: через
перевиробництво ціна на нього може впасти.
С. Курбатов також прогнозує врожай зернових понад 60 млн т. Але, за
його прогнозами, ситуація на світових ринках не буде сприятливою: «Ті самі
Штати – наші головні конкуренти, Бразилія, Аргентина, Америка також
збирають рекордні врожаї».
Відтак прибуток від експорту не будуть високим. Утім, Україна, вважає
експерт, очевидно, наростить долю експорту до 37 млн т і зможе стати в один
ряд з топ-експортерами. «За таких низьких цін українська продукція стає
більш конкурентнішою: ми зможемо конкурувати не тільки по якості, але
вже навіть і в ціні із ключовими лідерами світового експорту. З одного боку –
ми недоотримаємо виручку, але нарощуючи об’єми і стаючи більш
конкурентними на зовнішніх ринках, ми стаємо стратегічними партнерами
для тих країн, які традиційно імпортують», – говорить С. Курбатов.
Отже, збір ранніх зернових в Україні в цілому завершено. Українські
аграрії при доволі скромній матеріальній базі і не завжди сприятливих
погодних умовах змогли добитися пристойних результатів, які за обсягом не
поступаються минулорічному результату і сягатимуть більше 60 млн т.
У той же час, за оцінками деяких експертів, експортні можливості галузі
цього року будуть у прямій залежності від світової кон’юнктури на зернових
ринках. Тому робити прогнози щодо обсягів експорту зернової продукції
наразі дещо зарано (Матеріал підготовлено з використанням інформації
таких джерел: http://pravda.press/news/economic/v-ukraini-zavershuyutsyazhniva-rannikh-zernovikh-kultyr---23903/; http://minagro.gov.ua/node/22038;
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=7DD1638BF0565F
8CC2257FFF004A5157;
http://0552online.com/news/8823-yak-prohodyatzhniva-na-hersonschin.html; http://apostrophe.com.ua/ua/article/politics/201608-15/v-ukraine-nazrevayut-krestyanskie-buntyi---lider-agrarnoy-partii/6794;
http://www.chas.cv.ua/33786-na-bukovin-zhniva-rozpochalisya-na-dva-tizhnranshe-nzh-tork-uzhe-dobgayut-kncya.html;http://khm.depo.ua/ukr/khm/zhnivapochalis-u-vsih-rayonah-hmelnichchini-16072016090100;
http://novadoba.com.ua/29767-zhnyva-uspishno-startuvaly-nacherkaschyni.html; http://vestnik.in.ua/2016/08/08/na-poltavshhini-zavershiliszhniva/;
http://www.vinnitsa.info/news/vinnichchina-ochikuye-rekordniurozhayi-zerna-zhniva-pochnutsya-ranishe.html;
http://ab.org.ua/zaporizki39

agrariyi-vzhe-zibrali-bilshe-dvoh-milyoniv-tonn-zerna-novogo-vrozhayu/;
http://ubr.ua/market/agricultural-market/ukrainskie-agrarii-namolotili-378-mlntonn-zernovyh-425557;
http://www.radiosvoboda.org/a/27883010.html;
http://dn.gov.ua/informatsiya-pro-pidsumky-zbyrannya-rannih-zernovyh-tazernobobovyh-kultur-urozhayu-2016-roku-na-terytoriyi-donetskoyi-oblasti-na09-08-2016/; http://kharkivoda.gov.ua/news/82119).

Наука – суспільству
До 100-річчя НАН України
Основні напрями діяльності НАН України
25–29 вересня 2016 р. у Львові відбудеться ХІІІ Міжнародна
конференція з кристалохімії інтерметалічних сполук, співорганізаторами
якої виступають Національна академія наук України, Міністерство освіти і
науки України, Львівський національний університет ім. Івана Франка,
Західний науковий центр НАН України та МОН України і Комітет
кристалографів України.
Метою заходу є представлення й обговорення найновіших результатів
наукових досліджень у галузі синтезу, кристалічної структури та
властивостей інтерметалічних сполук. Програмою заходу передбачено
виступи запрошених лекторів (орієнтовна тривалість кожної доповіді – 30
хв), усні презентації та стендові сесії. Робоча мова конференції – англійська.
Місця проведення заходу: головний корпус Львівського національного
університету ім. Івана Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1) та Будинок
вчених (м. Львів, вул. Листопадового Чину, 6).
Реєстрація учасників триватиме до 31 серпня 2016 р.
Докладна інформація про конференцію (умови участі в заході, зразки
реєстраційних форм і оформлення наукових доповідей, списки запрошених
лекторів, культурна програма та інше) доступна на її офіційному інтернетсайті – за адресою: http://chem.lnu.edu.ua/conference/imc/ (Національна
академія
наук
України
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2461).
–
2016. – 3.08).
***
14 вересня 2016 р. у Великому конференц-залі Національної академії
наук України (м. Київ, вул. Володимирська, 55) відбудеться
Інформаційний день Об’єднаного дослідницького центру Європейської
комісії. Проведення заходу, організатором якої виступає Національна
академія наук України, заплановано в рамках візиту в Україну генерального
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директора Об’єднаного дослідницького центру Європейської комісії
В. Шухи.
Головна мета – презентація можливостей співпраці українських
науковців з Об’єднаним дослідницьким центром Європейської комісії.
Інформаційний день передбачає обговорення таких тем:
Стратегії розумних спеціалізацій;
Сільськогосподарська та продовольча безпека;
Управління ризиками стихійних лих
Початок реєстрації о 9:00 год.
Початок о 9:30 год.
Для участі в заході необхідно попередньо надіслати заявку на
електронну адресу: m.ivasyshin@gmail.com (Національна академія наук
України
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2477). –
2016. – 15.08).
***
8 серпня 2016 р. в Інституті математики НАН України в рамках
Київського математичного колоквіуму відбувся семінар з теми: «Задача
найкращого пакування куль в розмірностях 8 та 24».
Наукову доповідь з теми виголосила український математик, яка
наразі працює в Берлінському університеті ім. Гумбольда (ФРН), – доктор
природничих наук М. В’язовська.
У травні 2010 р. вчена захистила кандидатську дисертацію в Інституті
математики НАН України за темою: «Нерівності для поліномів і
раціональних функцій та квадратурні формули на сфері», у 2013 р. – здобула
ступінь доктора природничих наук у Боннському університеті.
М. В’язовська присвятила свою лекцію розв’язанню задачі пакування
куль у 8-вимірному та в 24-вимірному просторі. Вчена зазначила, що
пошуки шляхів найкращого розміщення однакових куль в евклідовому
просторі без їх взаємного перетинання є відомою математичною проблемою
– її поставив німецький астроном Й. Кеплер у 1611 р. 1940 р. було доведено,
що у двовимірному евклідовому просторі найкращим таким варіантом є
розміщення центрів кіл у вершинах паркету, утвореного правильними
шестикутниками, у якому кожне коло оточене шістьма іншими. У 1998 р.
гіпотезу Й. Кеплера вже для тривимірного простору довів американський
математик Т. Гейлс.
Далі вчена продемонструвала найголовніші положення власного
варіанта вирішення задачі у розмірностях 8 та 24. По закінченні лекції всі
присутні мали можливість поставити дослідниці запитання й активно
обговорювали
перспективи
застосування
принципів
доведення
М. В’язовської для розв’язання інших актуальних математичних проблем
(Національна
академія
наук
України
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2471). –
2016. – 11.08).
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Сучасні дослідження та розробки академічної науки
2 серпня 2016 р. в українському інформаційному агентстві
«Главком» відбулася прес-конференція з теми: «Демографічні наслідки
війни. Проблеми сім’ї та дитинства в умовах воєнного конфлікту».
Участь у заході взяли академік-секретар Відділення економіки НАН
України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень
ім. М. В. Птухи НАН України академік Е. Лібанова, директор Українського
інституту дослідження екстремізму О. Зарубінський та заступник директора
Українського інституту дослідження екстремізму Б. Петренко.
Науковці проаналізували наслідки демографічної кризи для країни,
закономірності розвитку інституту української сім’ї, а також вплив
збройного конфлікту на рівень народжуваності. Академік Е. Лібанова,
зокрема, зазначила, що дані моніторингу Інституту соціології НАН України
показують, що головною цінністю в житті українців є саме родина: до
2008 р. показник довіри до сім’ї становив 90 %, а у 2014 – зріс до майже 95
%. Останні демографічні дослідження продемонстрували: кризові явища не
мали суттєвого впливу на цей соціальний інститут.
Однак на сьогодні за будь-яких умов населення України
скорочуватиметься, адже країна вичерпала потенціал демографічного
зростання. Сталося це внаслідок того, що 75-річних жінок у структурі
населення більше, ніж 5-річних дівчат.
Е. Лібанова наголосила, що, починаючи з 1960-х років, українська
жінка не народжувала кількість дітей, потрібну для простого відтворення
поколінь, і, відповідно, чисельність кожного наступного покоління буде
меншою за чисельність попереднього (Національна академія наук України
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2463
). – 2016. – 3.08).
***
У черговому номері міжнародного суспільно-політичного
щотижневика «Дзеркало тижня» опубліковано статтю віцепрезидента НАН України, голови Секції суспільних і гуманітарних наук
НАН України академіка С. Пирожкова та провідного наукового
співробітника Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України
доктора філософських наук, професора Н. Хамітова.
Статтю присвячено цивілізаційному вибору України в умовах
глобалізованого світу. Вчені ґрунтовно аналізують поняття цивілізації та
культури, зазначаючи, що їх протиставлення як матеріально-технічнічного
початку з одного боку, і духовно-творчого – з іншого – є хибним. Автори
наголошують, що в житті людини культурне і цивілізаційне начала
перебувають у постійній взаємодії: цивілізація створює для культури умови,
а культура, у свою чергу, духовно наповнює цивілізацію.
Академік С. Пирожков і професор Н. Хамітов стверджують, що
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сучасна цивілізація є глобальною та такою, що інтегрує у собі різні
культурні особливості багатьох народів світу на базі деяких
загальнолюдських цінностей. Сучасний світ тяжіє до домінування однієї
цивілізації, представлені одним народом, культурою та ментальністю.
Оскільки таких цивілізаційних проектів є декілька, існує постійна боротьба
наддержав та їх проектів за звання «взірцевої», а також за інші держави, які
вони втягують в орбіту свого впливу. Але сучасні реалії дедалі частіше
вказують на те, що тенденція консенсусного плюралізму глобальної
цивілізації є більш продуктивною. Тож, на питання, який вибір має зробити
Україна – європейський, євроатлантичний чи західний взагалі, слід
відповісти: і перший, і другий, і третій.
Докладніше про це читайте в статті академіка С. Пирожкова та
професора Н. Хамітова «Цивілізаційний вибір України в глобалізованому
світі»
(http://gazeta.dt.ua/internal/civilizaciyniy-vibir-ukrayini-vglobalizovanomu-sviti-yakiy-civilizaciyniy-vibir-robit-ukrayinu-ne-ob-yektom-asub-yektom-geopolitik-_.html) (Національна академія наук України
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2480). –
2016. – 16.08).
Наукові видання НАН України
До 25-річчя незалежності України.
Чверть століття – це короткий проміжок часу, навіть для людини. Для
держави ж це тільки перший крок, який вона здійснює до свого
майбутнього. …
Кожний з нас, хто проживає в Україні, або працює в її інтересах за
кордоном, оцінює зроблене для держави. Результати цього оцінювання
з’являються в різних формах і різних джерелах, на різних рівнях
здійсненого. У цьому контексті зупинемося на важливій ініціативі
Національної академії наук України, яка реалізована через затвердження
спеціальної державної програми – створення першого Національного атласу
України (НАУ).
Ще в 90-і роки нами було наголошено, що кожна незалежна держава
має свій гімн, свій прапор і Національний атлас, що є важливим атрибутом
державності…
Саме в НАУ, на 875 картах, текстах, графіках і світлинах, відображено
тернистий історичний шлях розвитку України, ресурс її розвитку,
особливості населення та умов його проживання.
Національний атлас став не лише першим атласом нової України. З
його виданням у паперовому й електронному форматі було створено
сучасну інформаційну систему про нову державу, що з’явилась у світовому
просторі. Відповідно, за оцінками вітчизняних та іноземних експертів, НАУ
на сьогодні можна вважати фундаментом для розбудови національної
інфраструктури геопросторових даних, спрямованої на підтримання
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управлінських рішень у всіх сферах суспільної діяльності. На важливості
інформації, представленої в НАУ не тільки для населення України, але і для
потенційних іноземних інвесторів, наголошував голова редакційної колегії
атласу, президент Національної академії наук України академік Б. Патон під
час численних презентацій НАУ – зокрема і для послів держав, що
представлені в Україні.
Багатоаспектність важливої інформації, що підлягала усвідомленню й
логічній візуалізації за концепцією, розробленою в інституті географії НАН
України, зумовила залучення до роботи фахівців багатьох інститутів НАН
України та вищих навчальних закладів. Їх було 375 – це автори, експерти,
консультанти, рецензенти, перекладачі. Керування і спрямування їхньої
діяльності здійснювала редакційна колегія. У ній, крім академіка НАН
України Б. Патона, велику роботу виконував заступник голови редакційної
колегії академік НАН України А. Шпак.
Атлас, за спеціальним урядовим розпорядженням, був наданий усім
центральним органам виконавчої влади, обласним, районним і міським
радам, бібліотекам та вищим навчальним закладам.
Видання спеціального додатку, з перекладом текстів англійською та
російською мовами, дало змогу презентувати його дипломатичним
представництвам в Україні, а президенти України дарують НАУ
високопосадовцям, які відвідують нашу державу. Саме в ньому кожен, хто
цікавиться Україною, знайде інформацію не лише про ресурси держави, а й
про можливості для інвестиційної діяльності та розгортання бізнесу в
Україні. Саме в атласі можна знайти відповідь на запитання, чому регіони,
які мають схожі природні та економічні умови, здобувають різні результати
у своєму розвитку. Під час аналізу деяких карт атласу можна окреслити
потенціал для реагування на гострі загрози й виклики, які постали перед
державою. Отже, така інформаційна система мусить бути в персональному
комп’ютері кожного управлінця.
Національний атлас України здобув визнання в нашій державі
(Державна премія в галузі науки й техніки, 2009) і за її межами. Видана в
Угорщині, на основі деяких матеріалів НАУ, англомовна монографія
«Україна на картах» стала візитівкою держави для громадян і управлінських
структур ЄС. І це – лише один приклад фундаментальних робіт, проведених
науковцями Національної академії наук України в останні 25 років, приклад
унікальної розробки, здійсненої в інтересах нинішнього й майбутнього
поколінь
українців
(Національна
академія
наук
України
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2480). –
2016. – 16.08).
***
8–10 липня 2016 р. з ініціативи Міністерства молоді та спорту
України на центральному майдані міста Конотоп відбувся
Всеукраїнський патріотичний фестиваль «Конотопська битва».
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Організатори заходу підготували для відвідувачів насичену культурну
програму…
Крім того, у Соборі Різдва Пресвятої Богородиці відбулася презентація
книги вченого-етномузиколога, провідного наукового співробітника відділу
етномузикології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М.Т. Рильського НАН України доктора мистецтвознавства, професора
М. Хая «Микола Будник і кобзарство», головним рецензентом якої виступив
відомий археолог і майстер Київського кобзарського цеху – М. Товкайло. У
книзі розкривається новітній погляд на феномен і проблематику унікального
явища української традиційної культури – кобзарства та лірництва. Автор
розкриває суть українських кобзарських практик, виникнення й еволюцію
супровідного інструментарію, а саме: гусел, автентичної бандури, кобзи
О. Вересая, колісної ліри. М. Хай пропонує конструктивну критику
сучасного (так званого «академічного») бандурництва, яка зацікавить
молодих науковців, виконавців-реконструкторів, композиторів, студентів
вищих навчальних закладів, а також слухачів і поціновувачів кобзарства й
української традиційної культури загалом (Національна академія наук
України
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2458). –
2016. – 2.08).
***
Вийшов у світ перший номер періодичного наукового видання
«Природа Карпат: науковий щорічник Карпатського біосферного
заповідника та Інституту екології Карпат НАН України».
Метою цього видання є інформування наукової та природоохоронної
громадськості про результати природничих досліджень біотичного й
ландшафтного різноманіття, охорони природи та використання природних
ресурсів, сталого розвитку Карпатського регіону, а також ведення заповідної
справи.
Щорічний збірник, що має загальнодержавну сферу розповсюдження,
публікує статті українською та англійською мовами. На думку засновників
видання, він сприятиме об’єднанню науковців різних галузей знання та
спеціальностей у справі дослідження природи Карпат. Наукові праці й
науково-практичні рекомендації авторів, що публікуються в збірнику,
сприятимуть не тільки активізації таких досліджень, але й допомагатимуть у
справі збереження природи та організації сталого природокористування.
На 123 сторінках першого номеру збірника опубліковано оригінальні
результати досліджень науковців Інституту екології Карпат НАН України,
Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Карпатського
біосферного заповідника, національного природного парку «Синевир» та
інших провідних наукових та природоохоронних установ України.
Так, провідний науковий співробітник Інституту ботаніки
ім. М. Г. Холодного НАН України доктор біологічних наук, професор
С. Зиман та директор національного природного парку «Синевир»
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М. Дербак пропонують важливі наукові узагальнення щодо стану
збереження біорізноманіття у високогірній флорі регіону та за його межами.
У свою чергу колектив науковців Карпатського національного природного
парку публікує результати лісівничо-таксаційних досліджень старовікових
лісів у гірському масиві Українських Карпат – Ґорґанах.
Чималу актуальність має аналітична стаття доцента кафедри
лісознавства Прикарпатського національного університету ім. Василя
Стефаника доктора сільськогосподарських наук Ю. Шпарика та заступника
директора Карпатського біосферного заповідника доктора біологічних наук,
професора Ф. Гамора щодо питань впровадження в Українських Карпатах
стратегії сталого розвитку та переведення лісового господарства на засади
сталого лісокористування – автори пропонують цілий пакет пропозицій про
прийняття відповідних управлінських рішень.
Цікавими як для фахівців, так і для господарників є опубліковані в
номері результати багаторічних досліджень екологічних особливостей вовка
та його вплив на популяції копитних, а також про шкоду тваринництву –
завідувача зоологічної лабораторії Карпатського біосферного заповідника Я.
Довганича. Наведений у публікації екологічний аналіз та рекомендації
можуть стати в пригоді в контексті гармонізації взаємовідносин людини і
природи.
У збірнику публікуються наукові статті в таких рубриках: «Гірська
флора й рослинність», «Праліси та старовірові ліси», «Хижі звірі»,
«Орнітофауна», «Плазуни», «Водно-болотні угіддя», «Моніторинг
атмосферних опадів», «Екологічні аспекти сталого розвитку», «Конференції,
семінари». На сьогодні опубліковано півтора десятка статей, присвячених
результатам
фундаментальних
досліджень
природоохоронного
менеджменту, особливостей екології та біології рідкісних і зникаючих видів
рослин, тварин та їхніх угруповань, а також пропонуються практичні
рекомендації щодо їхнього збереження.
Електронна версія збірника доступна на веб-сайті Карпатського
біосферного заповідника за посиланням: http://cbr.nature.org.ua (Національна
академія
наук
України
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2479). –
2016. – 16.08).
Корпоративне співробітництво
4 серпня 2016 р. ректор Національного гірничого університету
(НГУ) академік НАН України Г. Півняк та директор Інституту фізики
гірничих процесів (ІФГП) НАН України доктор технічних наук,
професор В. Гриньов підписали договір про співробітництво в освітньонауковій сфері.
Як повідомляє портал «Педагогічна преса», співпраця НГУ з ІФГП
НАН України відкриває нові можливості для викладачів, молодих
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науковців, студентів та аспірантів. Формат згаданої кооперації передбачає
втілення у життя великого спектра науково-технологічних проектів, автори
яких у подальшому матимуть змогу стати науковими співробітниками
установи Національної академії наук України.
Докладна інформація доступна на порталі «Педагогічна преса» за
посиланням:
http://pedpresa.ua/165351-ngu-spivpratsyuvatyme-z-instytutomfizyky-girnychyh-protsesiv-nan-ukrayiny.html (Національна академія наук
України
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2467). –
2016. – 5.08).
Міжнародне співробітництво в галузі науки і освіти
4 серпня 2016 р. у будівлі Президії НАН України відбулася зустріч
керівництва та представників академії з делегацією Харбінського
інституту технологій (КНР).
Національну академію наук України на цій зустрічі представляли
перший віце-президент НАН України, голова Секції фізико-технічних і
математичних наук НАН України академік А. Наумовець, академік-секретар
Відділення механіки НАН України, директор Інституту геотехнічної
механіки ім. М. С. Полякова НАН України академік А. Булат, заступник
директора з наукової роботи Інституту проблем міцності ім. Г. С. Писаренка
НАН України доктор технічних наук, професор А. Зіньковський, директор
Інституту технічної механіки НАН України та ДКА України членкореспондент НАН України О. Пилипенко, директор Інституту харчової
біотехнології та геноміки НАН України академік Я. Блюм, завідувач відділу
триботехнічних
та
проникних
матеріалів
Інституту
проблем
матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України академік А. Касторнов
та заступник начальника відділу міжнародних зв’язків НАН України
С. Максимчук.
Китайська сторона була представлена головою секретаріату
українсько-китайського Форуму науки і технологій доктором Д. Ванг,
секретарем технічної програми українсько-китайського Форуму науки і
технології доктором Ш. Лан та керівником відділу зв’язків із громадськістю
українсько-китайського Форуму науки і технологій Ф. Шенг.
Привітавши поважних гостей, академік А. Наумовець у своєму
вступному слові коротко поінформував про статус, основні завдання й
найбільш вагомі здобутки НАН України. Вчений зазначив, що співпраця між
академією та науковими установами м. Харбін провінції Хейлуцзян (КНР)
триває відповідно до Меморандуму про науково-технічне співробітництво
між Народним урядом м. Харбін (КНР) та НАН України, підписаним у
2009 р. За словами академіка, дослідники мають позитивний досвід
кооперації у багатьох галузях науки та беруть активну участь у конференція,
форумах і виставках, організаторами яких виступають китайські партнери.
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Наводячи приклади такої співпраці, А. Наумовець розповів про кооперацію
Інституту гідромеханіки НАН України з Харбінським інженерним
університетом, а також Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля
НАН України – з науково-технічним центром провінції Хейлуцзян.
Перший віце-президент академії також наголосив, що саме в м. Харбін
працює перший українсько-китайський Центр зварювання і споріднених
технологій, угоду про створення якого було підписано між Інститутом
електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України та Харбінським
інститутом зварювання. На базі цієї установи в подальшому планується
заснувати дослідне виробництво з використанням технології електроннопроменевого зварювання – сучасної технології, розробленої вченими
академії. Це, у свою чергу, дасть змогу створювати сервісні-центри для
обслуговування зварювального обладнання, налагодити процес надання
послуг з електронно-променевого зварювання, а також сприяти підвищенню
рівня кваліфікації місцевих фахівців із цієї галузі.
Крім того, починаючи з 2015 р., вітчизняні науковці беруть активну
участь у спільному українсько-китайському Форумі науки і технологій, що
відбувається в Харбінському інституті технологій. Академік А. Наумовець
висловив вдячність китайській стороні за запрошення великої делегації
науковців з України: цьогоріч участь у форумі взяли близько 30
представників академії. Наведені приклади вказують на справжній інтерес
до плідної співпраці між українськими та китайськими вченими. Тож, на
думку академіка А. Наумовця, необхідно й надалі розвивати і поглиблювати
кооперацію між Національною академією наук України та науковими
установами м. Харбін.
Голова секретаріату українсько-китайського Форуму науки і технологій
доктор Д. Ванг подякував першому віце-президенту академії за доповідь і
висловив своє переконання у необхідності розширення двостороннього
українсько-китайського співробітництва у сфері науки і технологій.
Секретар
технічної
програми
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2473д
октор Ш. Лан провів презентацію, під час якої поділився з присутніми
загальною статистичною інформацію про Харбінський інститут технологій,
розповів про історію його становлення та деякі особливості організаційної
структури. За словами зарубіжного гостя, наразі університет приділяє
особливу увагу фундаментальним і прикладним дослідженням і надзвичайно
зацікавлений у розвитку міжнародної співпраці, зокрема з колегами з
наукових установ НАН України.
На завершення зустрічі академік А. Наумовець та доктор Д. Ванг
підбили підсумки дискусії, окреслили перспективні напрями двосторонньої
взаємодії та висловили впевненість у необхідності подальшого українськокитайського наукового і науково-технічного співробітництва (Національна
академія
наук
України
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2473). –
2016. – 11.08).
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Перспективні напрями розвитку української науки
Попри перипетії з хронічним недофінансуванням вітчизняної
науки, українські вчені здатні показувати високі результати.
Про це, зокрема, свідчить нагорода Scopus Awards Ukraine 2016, яку
нещодавно отримали наші співвітчизники. Їх визнали найкращим
колективом учених, який досяг вагомих наукових результатів без
колаборації з іноземними колегами.
Премія
заснована
компанією
Elsevier,
всесвітньовідомим
постачальником наукових інформаційних продуктів та послуг, і
Міністерством освіти і науки України.
Відзнаку отримали заступник директора з наукової роботи Інституту
молекулярної біології і генетики (ІМБГ) Національної академії наук
України, завідувач відділу молекулярної та квантової біофізики Д. Говорун і
провідний науковий співробітник відділу молекулярної та квантової
біофізики ІМБГ О. Броварець. Під час вручення нагороди вони зазначили,
що, не залучаючи до досліджень іноземних учених, хотіли закріпити за
отриманими результатами суто український пріоритет, а також довести, що
можна створювати наукові продукти світового рівня в Україні і домогтися їх
широкого визнання. Щоправда, вдалося це дуже і дуже нелегко…
«Предмет наших досліджень – нестабільність генома і природа
елементарних фізичних процесів, які його визначають. Річ у тому, що
генетична інформація передається з покоління у покоління з величезною
(10-9-10-11), але обмеженою точністю. При реплікації (подвоєнні) ДНК,
носія генетичної інформації, виникають так звані спонтанні точкові мутації,
тобто випадкові заміни правильних пар аденін-тимін і гуанін-цитозин на
всілякі неправильні пари. Ця біофізична проблема відома з 1953 року, коли
Вотсон і Крик установили просторову будову ДНК (за це 1962 року їм
присудили Нобелівську премію) і сформулювали так звану таутомерну
гіпотезу, вбачаючи у таутомерних переходах основ ДНК з основної у
рідкісну форму шляхом міграції атомів водню джерело спонтанного
точкового мутагенезу. До недавнього часу не існувало фізико-хімічної
концепції, яка би розглядала ці процеси з єдиної структурної позиції. Теорію
спонтанного точкового мутагенезу нам вдалося створити за кілька років
напруженої праці. Вона ґрунтується на відкритій нами властивості пар основ
ДНК із вотсон-криківською і зміщеною архітектурою взаємно
перетворюватися перенесенням атомів водню», – розповідає Д. Говорун.
«Свої результати ми виклали у понад 50 статтях, які опублікували у
міжнародних журналах із сумарним імпакт-фактором понад 90. Нині на них
є більш ніж 800 посилань міжнародної наукової спільноти. Наші індекси
Гірша, як показники наукової активності, становлять 32 (Д. Говорун) і 20
(О. Броварець). Детальнішу інформацію про результати наших досліджень
можна
отримати
на
наших
профілях
у
Research
Gate:
https://www.researchgate.net/profile/Dmytro_Hovorun;
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https://www.researchgate.net/profile/Olha_Brovarets», – додає О. Броварень.
Рівень розвитку української науки учені оцінюють «як високий,
світового взірця, бо українці – талановита нація. Наведемо кілька
промовистих прикладів зі сфери, яка нам близька, – біофізики. В Україні є
щонайменше три всесвітньо відомі біофізичні школи. Засновниками
харківської школи молекулярної біофізики є видатні українські вчені
професори В. Малєєв і М. Семенов (Інститут радіофізики і електроніки ім.
О. Усикова НАН України) та професор Ю. Благой (Фізико-технічний
інститут низьких температур ім. Б. Вєркіна НАН України).
Патріархи наукових біофізичних шкіл у Києві – це академіки зі
світовим ім’ям П. Костюк (загальна біофізика, біофізика клітини та
складних систем; Інститут фізіології ім. О. Богомольця НАН України) і
О. Давидов (теоретична біофізика; Інститут теоретичної фізики
ім. М. Боголюбова НАН України). Їхні численні учні як в Україні, так і
далеко за її межами нині плідно продовжують справу своїх Учителів.
Інша річ, що українська наука стикається зі значними проблемами,
насамперед фінансовими та організаційними, які істотно обмежують
можливості її розвитку. З їх розв’язанням треба поспішати, поки ще в Україні
є достатній науковий кадровий потенціал і молодь, яка хоче займатися
наукою»… (Дзеркало Тижня. Україна (http://gazeta.dt.ua/science/efektivnanauka-yak-dvoye-biofizikiv-doveli-scho-mozhna-stvoryuvati-naukovi-produkti-vukrayini-i-domogtisya-yih-viznannya-na-svitovomu-rivni-_.html). – 2016. –
12.08).
Здобутки української археології
Села Легедзине та Тальянки, що на Черкащині – центр
найвідомішої цивілізованому світу (не Україні) Трипільської археологічної
експедиції. Адже вік найбільшого у Європі поселення в с. Тальянки періоду
енеоліту на 450 гектарах землі із населенням у понад 15 тисяч людей – на
3000 років давніше за шумерів та стародавніх єгиптян!
Давні поселення знаходилися в межиріччі вже неіснуючих річок і були
величезними городищами. Хати виходили вікнами на вулицю (довжиною 7
км!), а в середину поселення – дверима. Центр був незабудований – вільний
майдан. «Люди жили на одному місці приблизно 50–70 років, – проводить
екскурсію розкопом Е. Овчинников, старший науковий співробітник
Інституту археології НАН України, кандидат історичних наук, – виснажували
ґрунти і переходили на іншу територію, прибираючи побутове сміття,
залишали ритуальний посуд, наповнений зерном, фігурки людей чи звірів й
спалювали будинки і все поселення. Перш ніж спалити хату, її «вбивали»:
руйнували піч, а зернотерку виносили надвір і залишали перевернутою. На
нашу думку, у цьому поселенні будинки були двоповерхові. Другий поверх –
житловий. Він поділявся на дві частини: сіни і вхід до великої кімнати.
Останні мали стандартний вигляд: праворуч розташовувалася побутова піч,
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ліворуч – підвищення, лава для зберігання посуду, а навпроти вхідних дверей
кругле віконце. Вони вирощували більше десятка сортів злаків (пшениці,
вівса, ячменю), пекли з них коржики і варили каші. Розводили корів, свиней і
птицю. Так що на столі були м’ясо, сало, молоко, сир, сметана… Система
господарювання трипільців дозволяла прогодувати велику кількість
людей»…
Трипільською експедицією було відкрито унікальні гончарні горни
дуже складної технологічної конструкції взагалі невідомих для світу неоенеолітичної доби. Подібні з’являються лише в античні часи. Саме тут
здобуто велику кількість унікальних предметів та нову інформацію з давньої
історії України, унікальні артефакти: фігурки праматері – вагітної жінки,
єдині в Україні (такі є тільки у Луврі) гральні фішки (перше казино!?), моделі
«санчат», запряжених волами, дитячий гутус, найдавніший у світі друшляк,
уцілілу модель трипільського будинку, мідні намистини, рибальський гачок
та знаряддя праці, віком 6000 років!
Сьогодні ці об’єкти набули світового значення й обговорюються в
археологічних колах Великобританії, Німеччини, Франції, Румунії тощо ще й
завдяки щорічним колективним англомовним монографіям (9 книжок) про ці
величезні
за
обсягом
польові
дослідження
на
найбільшому
давньоземлеробському поселенні-гіганті Трипільської культури. Зараз
експедицією досліджується «ювілейне» 50 житло з 3000, виявлених
скануванням.
Цього року експедиції виповнюється 35 років і 15 з них, – роботу
експедиції спільно з американським благодійним фондом SEARCH
Foundation підтримує бізнесмен і меценат Бертран Кост (Франція-США) –
член родинного офісу Шламберже. Родина Шламберже стала
всесвітньовідомою завдяки діяльності нафтогазової компанії, що їй
належить, і є інвестором в економіку України вже більше 150 років! Саме
завдяки відомому французу, який багато років тому заснував свій бізнес в
Україні й почав підтримувати розкопки трипільського поселення, українські
вчені з Інституту археології НАН України без підтримки з боку держави (!)
можуть досліджувати одну з найдавніших і загадкових культур, яка колинебудь існувала на території України й щорічно на наукових конференціях
дивувати світ своїми відкриттями. Аж до того, що, наприклад, Оксфордська
лабораторія за першою вимогою наших вчених робить безкоштовно усі
потрібні аналізи, а німецькі вчені зробили абсолютно безкоштовно шалено
дороге сканування місцевості і склали геомагнітну карту, вирішивши на довгі
роки наперед питання, де проводити розкопки…
У директора заповідника «Трипільська культура» В. Чабанюка багато
планів. Зокрема, створення археодрому – комплексу, який хочуть створити на
території трипільського поселення Тальянки («карман» траси УманьЧеркаси). Він складатиметься з критого павільйона над залишками двох
розкопаних трипільських жител та реконструйованих помешкань в
натуральну величину, відтворених на основі розкопаних. До вже зведених
хат у Легедзиному хочуть прилаштувати ще хоча б дві, в яких будуть копії
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предметів побуту. Поселять туди навіть домашніх тварин. Відвідувачі
зможуть виконати роботу, якою займалися трипільці, наприклад, змолоти
борошно на кам’яній зернотерці. Тобто створити умови, де б було можливим
навіть проживання невеликої групи туристів, в умовах, максимально
наближених до трипільських. Науково сучасною мовою це називається –
скансен: реконструйований «трипільський» хутір, етнографічний комплекс
під відкритим небом.
А там!.. Зовсім з області наукової фантастики: зняти багатосерійне
телевізійне реаліті-шоу про життя сучасних українців в умовах прадавніх
трипільців.
Такий
собі
«Парк
Трепільского
періоду»!..
(ПіК
(http://www.pic.com.ua/trypillya-mashyna-chasu.html). – 2016. –2.08).
Питання екології та уникнення техногенних катастроф
14 липня 2016 р. в інформаційному агентстві «Укрінформ» відбулася
прес-конференція, присвячена проблемі збереження унікальної пам’ятки
природи – Бузького Гарду (Миколаївська область), якому загрожує
небезпека у зв’язку з планами поновлення добудови Ташлицької
гідроакумулювальної електростанції (ГАЕС).
Участь у заході взяли голова Національного екологічного центру
України Я. Мовчан, міністр екології України (2000–2001 рр.) І. Заєць,
генеральний директор «Музею Івана Гончара» П. Гончар і директор
Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних
наук (ЦАКДЗ ІГН) НАН України академік В. Лялько.
Вітчизняна екологічна спільнота занепокоєна тим, що 13 липня 2016 р.
на засіданні уряду України було затверджено «Програму розвитку
гідроенергетики України до 2026 року», яка передбачає, серед іншого, і
поновлення реалізації проекту «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС».
Як зазначають фахівці, у рамках вказаного проекту планується підвищити
нормальний підпірний рівень Олександрівського водосховища на р.
Південний Буг до позначки +20,7 м. Унаслідок цього історичному ландшафту
центру Буго-Гардівської паланки Війська Запорізького, розташованому в
долині Південного Бугу в околицях м. Южноукраїнськ Миколаївської
області, загрожує неминуче зникнення. Експерти з охорони навколишнього
природного середовища та безпеки життєдіяльності вважають, що
впровадження програми може призвести до неприйнятних і навіть
катастрофічних наслідків, зокрема, регіональних техногенних аварій і
катастроф, нищівного впливу на гідросистему та довкілля в цілому, впливу
на об’єкти природно-заповідного фонду, знищення історичних і культурних
пам’яток світового, національного й місцевого значення, продовження
тенденцій відсталості технологій вироблення енергії в Україні,
необґрунтованих економічних збитків. Фахівці звертають увагу
громадськості на те, що документ не пройшов жодних публічних обговорень,
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екологічних оцінок – як цього вимагає чинне національне законодавство, – і
був затверджений з порушенням чинних процедур.
У своєму виступі під час прес-конференції голова Національного
екологічного центру України Я. Мовчан зазначив, що екологи неабияк
стурбовані можливим затопленням каньйону Південного Бугу, у результаті
чого Україна і світ втратять Бузький Гард. За його словами, унікальних
ландшафтів на кшталт цієї місцевості, яка впродовж останніх щонайменше
60 млн років не була під водою, на планеті всього кілька. На території
Бузького Гарду розташовані рідкісні екосистеми, до яких належать
нечисленні популяції рослин-ендеміків – мерингії бузької, гвоздики бузької
тощо, – які недостатньо досліджені вченими-ботаніками та після можливого
затоплення території назавжди зникнуть, оскільки більше ніде на Землі не
зустрічаються. Додаткові ретельні дослідження місцевості мають здійснити
також археологи, історики, геологи, зоологи. Я. Мовчан до того ж висловив
свою переконаність у тому, що існують екологічно прийнятні альтернативи
гідроакумулюючих електростанцій.
Міністр екології України (2000–2001 рр.) І. Заєць назвав проект
розвитку Ташлицької ГАЕС таким, що становить велику загрозу довкіллю й
історичним пам’яткам, та цілковито застарілим у всіх відношеннях – і
технологічно, і з огляду на українське законодавство, і з огляду на пріоритети
політики сталого розвитку, дотримання яких нині є ознакою цивілізованості
держави. Бузький Гард приховує в собі чимало історико-культурних
пам’яток доби палеоліту, трипільської культури, грецької та римської
античності, а також козацької доби. І. Заєць із жалем констатував, що
археологічні дослідження на території Бузького Гарду суттєво
недофінансовані й мають охопити не десятки квадратних метрів, а гектари,
якщо Україна справді має намір долучити віднайдену тут культурну
спадщину до своєї скарбниці. Він також наголосив, що одним з наслідків
добудови Ташлицької ГАЕС стане погіршення якості води в Південному
Бузі, який уже є дуже зарегульованою річкою. Крім того, у результаті
реалізації вказаного проекту в регіоні суттєво зменшиться площа земель,
придатних для ведення сільського господарства, передусім тваринництва.
Варто також враховувати, що після затоплення зникнуть річкові пороги, які
нині виконують функцію своєрідної «природної лабораторії з відновлення
якості води».
Генеральний директор «Музею Івана Гончара» П. Гончар звернув увагу
присутніх на те, що в новому Порядку денному в галузі сталого розвитку до
2030 року, ухваленому 25 вересня 2015 р. ювілейною сесією ООН, вперше до
числа пріоритетів включено завдання активізації зусиль, спрямованих на
захист всесвітньої культурної і природної спадщини. У пріоритеті № 11
визначено мету «зробити міста і населені пункти відкритими, безпечними,
життєздатними і гармонійними у своєму розвитку», а також «до 2030 року
зменшити негативний вплив міст на довкілля у розрахунку на душу
населення, надавши особливої уваги якості повітря та поводженню з
комунальними та іншими відходами». Таким чином, світова спільнота в
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пріоритетах подальшого розвитку світу великої ваги надає розвиткові міст, їх
впливові на довкілля, збереженню культурної та природної спадщини, тоді як
Україна невдовзі може перейти той Рубікон, за яким не вдасться ані
відновити природні багатства, ані поповнити національний культурний та
історичний спадок, наголосив П. Гончар.
Як зазначив у своєму виступі фахівець із гідрогеології, геоекології й
аерокосмічного зондування – директор ЦАКДЗ ІГН НАН України академік
В. Лялько, Південний Буг – це єдина річка, площа водозбору якої повністю
розташована на території нашої держави. Надмірне зарегулювання,
створення десятків водосховищ, скиди промислових і комунальних нечистот
призводять до забруднення води й деградації річки. А це, у свою чергу,
негативно позначається на екологічному стані території її басейну та якості
життя населення. Добудова Ташлицької ГАЕС спричинить ще більшу
регуляцію стоку Південного Бугу (що є прямим порушенням положень
Водного кодексу України), значне збільшення втрат води на випаровування
(з огляду на плановане розширення площі водного дзеркала внаслідок
затоплення земель) та продовження перекриття річкового русла. Також
зменшиться аерація води й погіршиться її якість. Академік В. Лялько
наголосив, що територія, про яку йдеться, поділена розломними зонами й
розташована у сейсмічно вразливому районі. Оцінюючи ж потенціал
енергетичного використання водних ресурсів басейну Південного Бугу, слід
враховувати весь комплекс зазначених чинників, – підсумував учений,
запропонувавши концептуальний підхід до вирішення актуальних проблем
раціонального природо- й ресурсокористування, а отже, і проблеми
забезпечення
населення
України
трьома
основними
ресурсами
(продовольством, питною водою й енергоресурсами), які, згідно з
визначенням ООН, необхідні людству для життя. За словами В. Лялька, на
першому етапі необхідно узагальнити наявні державні й відомчі програми з
цього напряму – з метою створення стратегічної концептуальної програми,
яка передбачатиме, зокрема, здійснення порівняльного оцінювання
економічної доцільності забезпечення населення України продовольством,
питною водою й енергоресурсами. Проте тут важливо мати на увазі, що
паралельне розв’язання енергетичної, продовольчої та екологічної проблем
має відбуватися, по-перше, таким чином, аби сприяти оптимальному
забезпеченню потреб населення при раціональному розвитку довкілля та
збереження високої якості останнього, і, по-друге, шляхом об’єднання зусиль
керівництва держави, науковців і місцевої громадськості та місцевої влади. З
метою створення стратегічної концептуальної програми, на думку В. Лялька,
слід практично задіяти найбільш оперативну й економічно вигідну систему
космічного геомоніторингу разом із блоками комп’ютерного прогнозування
можливих змін довкілля, водних ресурсів енерго- й агросистем. На цьому
етапі у пригоді стануть здобутки академічних установ – Інституту економіки
та прогнозування, Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова, Інституту
проблем математичних машин і систем та Інституту геологічних наук НАН
України. Результатом прогнозного моделювання стануть, як передбачається,
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рекомендації щодо вибору найбільш оптимальних сценаріїв взаємодії
техногенних і природних чинників на тлі змін клімату й геосистем. Ці
сценарії, у свою чергу, мають бути закладені у фінансові плани розвитку
країни на сьогодення та перспективу. Національна академія наук України має
досвід розроблення теоретико-методичних основ і практичні результати
впровадження подібного підходу. На підтвердження готовності вчених
академії запропонувати свої досягнення при розв’язанні означених проблем
академік В. Лялько передав присутнім на прес-конференції представникам
вітчизняних ЗМІ інформаційні матеріали про науковий доробок фахівців
ЦАКДЗ ІГН НАН України, у тому числі й ґрунтовне україномовне видання
«Парниковий ефект і зміни клімату в Україні: оцінки і наслідки» (більше про
це: http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/CASRE_monography_climate.pdf).
Після прес-конференції було оприлюднено Заяву громадських
організацій України з приводу ухвалення Урядом України «Програми
розвитку гідроенергетики України до 2016 року».
Текст
заяви
можна
переглянути
за
посиланням:
http://necu.org.ua/hromadskist-oburena-novoyu-hidroenerhetychnoyuprohramoyu/
(Національна
академія
наук
України
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2460). –
2016. – 2.08).
***
Українська інформаційна агенція УНІАН повідомляє, що за
рішенням постійної депутатської комісії з питань житловокомунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій Одеської
міської ради та з метою покращення екологічного стану акваторії
Чорного моря в м. Одеса планується будівництво спеціальних колекторів
з мідіями.
Свій коментар з теми надав завідувач відділу проблем якості водного
середовища Інституту морської біології НАН України кандидат біологічних
наук С. Дятлов. Учений, зокрема, зазначив, що загальний стан акваторії
Чорного моря поблизу м. Одеса погіршився ще в радянські часи, коли було
завершено будівництво гідротехнічних споруд. Пізніше, внаслідок закриття
деяких великих підприємств і зменшення шкідливих викидів, екологи
констатували поліпшення якості морської води. Однак необхідність її
природного очищення залишається й досі, адже кількості мідій у морі
недостатньо.
С. Дятлов наголосив, що розв’язати цю проблему можна за рахунок
запозичення досвіду інших країн, які мають вихід до чорноморського
узбережжя, зокрема Болгарії. Так, три роки тому Україна вже була готова
отримати з-за кордону спеціальні конструкції та розпочати будівництво
нових рифів. Наразі невирішеними залишаються юридичні питання, адже в
країні діє заборона на встановлення у морі будь-яких конструкцій. Тож
науковці очікують на рішення Верховної Ради України або постанову
Кабінету Міністрів України. У разі позитивного вирішення цього питання,
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країни-партнери безкоштовно нададуть Україні спеціальні конструкції в
межах проекту, що успішно працює в інших чорноморських країнах.
Докладна інформація доступна на сайті інформаційної агенції УНІАН
за
посиланням:
http://ecology.unian.net/reduction/1450713-v-odessesobirayutsya-ochistit-pribrejnyie-vodyi-pri-midiy.html (Національна академія
наук
України
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2465). –
2016. – 4.08).
***
Складовими видатків на охорону навколишнього природного
середовища є капітальні інвестиції та поточні витрати. Капітальні
інвестиції являють собою вкладення в оновлення, модернізацію,
реконструкцію та технічне переоснащення об’єктів природоохоронної
інфраструктури, а поточні витрати – це витрати, пов’язані з утриманням та
експлуатацією тих споруд, які забезпечують охорону довкілля й відтворення
природно-ресурсного потенціалу.
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного
середовища протягом 2002–2015 рр. відображали висхідний тренд із
незначним просіданням у 2005, 2010, 2013 і 2015 р. Роль капітальних
інвестицій на охорону навколишнього природного середовища зростала
пропорційно активізації розвитку української промисловості – основного
забруднювача навколишнього середовища. При цьому власні кошти
підприємств та організацій займають найбільшу питому вагу в структурі
джерел фінансування капітальних інвестицій в охорону довкілля.
Підвищення рівня капіталізації промислових підприємств сприяло
розширенню можливостей стосовно фінансування природоохоронних
проектів. Однак у структурі капітальних інвестицій в економіку України
питома вага капітальних інвестицій на охорону навколишнього середовища є
незначною.
Це свідчить про недосконалу державну політику у сфері захисту
навколишнього середовища. А як наслідок: руйнуються екосистеми,
забруднюється атмосферне повітря та набирають обертів прояви
розбалансованого природокористування. Питома вага капітальних інвестицій
в охорону навколишнього природного середовища в загальному обсязі
капітальних інвестицій в економіку України протягом аналізованого періоду
відображала різноманітну динаміку (здебільшого приріст мав місце
починаючи з 2010 р.) з найбільшим значенням у 2014 р.
Зменшення даних показників у 2015 р. порівняно з 2014 р. пов’язане з
наростанням кризових явищ в економіці України, спричинених російською
агресією та політичною дестабілізацією.
…В останні роки, незважаючи на номінальне збільшення обсягів
фінансування капітальних інвестицій в очищення зворотних вод, порівняно з
1996–2004 рр. реальні обсяги фінансування модернізації та реконструкції
систем очищення зворотних вод зменшилися у 2–3 рази. Про послаблення
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пріоритетності фінансування капітальних інвестицій у структурі капітальних
витрат на охорону навколишнього середовища свідчить динаміка питомої
ваги капітальних інвестицій в очищення зворотних вод у загальній величині
капітальних інвестицій на охорону довкілля.
Якщо в 1996 р. питома вага капітальних інвестицій в очищення
зворотних вод у загальному обсязі інвестицій природоохоронного
спрямування становила 50,9 %, у 2004 р. – 41,4 %, у 2008 – 24,8 %, то у
2015 р. вона знизилася до рівня 11,1 %. Реальне скорочення обсягів
фінансування капітальних інвестицій в очищення зворотних вод пов’язане з
погіршенням фінансового стану суб’єктів господарювання у зв’язку з
поглибленням економічної кризи, яка розпочалася у 2008 р. і посилилася
внаслідок загострення протистояння на Сході країни, а також зі зменшенням
можливостей
держави
та
територіальних
громад
фінансувати
природоохоронні проекти. Перспективи нарощення капітальних інвестицій в
очищення зворотних вод пов’язуються з диверсифікацією джерел
інвестиційного забезпечення через інституціоналізацію угод державноприватного партнерства, реалізацію спільних з європейськими партнерами
проектів, а також з підвищенням ефективності використання преференцій,
передбачених міжнародними природоохоронними конвенціями.
У нинішніх соціально-економічних та політико-правових умовах
нарощення обсягів капітальних інвестицій в охорону навколишнього
природного середовища напряму пов’язується із залученням у сферу
природокористування приватних інвестицій, оскільки бюджетні можливості
Української держави є обмеженими у зв’язку з затяжною економічною
кризою. Мають бути сформовані стимули, які зроблять вигідним
інвестування в природоохоронні проекти (Національна академія наук
України
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2474). –
2016. – 12.08).

Проблеми розвитку соціальних комунікацій
С. Горова, докторант НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб.

Проблема реалізації людського фактора в процесі розвитку
комунікативних засобів суспільного взаєморозуміння
Однією з базових характерних рис інформаційного суспільства є
якісно новий, порівняно з усією попередньою практикою інформаційних
обмінів, рівень розвитку соціальних інформаційних комунікацій, що створює
технологічні можливості для досягнення суспільної злагоди, уникнення
руйнівних протистоянь у практиці людських взаємовідносин, які в умовах
нинішнього науково-технічного розвитку можуть стати згубними для
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цивілізації. Основою цього процесу є розвиток комунікативних можливостей
членів суспільства, можливостей їх самовираження в інтересах суспільного
прогресу, з одного боку, і з іншого – збільшення можливостей суспільства
орієнтувати людину на участь у суспільному прогресі, що, у свою чергу,
обіцяє соціальну перспективу для особи і суспільства.
Зростання таких тенденцій обумовлюється низкою факторів:
– підвищенням значення
інформаційних ресурсів у соціальній
практиці, зближенням інформаційної діяльності з перетворюючою
діяльністю людини в реаліях сьогодення;
–
соціальною трансформацією індустріального суспільства при
переході до постіндустріального етапу його розвитку;
– розвитком системи горизонтальних інформаційних обмінів,
мережевого спілкування;
– розвитком міжнародних інформаційних обмінів, зростаючим їх
значенням в усіх сферах міжнародного співробітництва і протистояннях не
лише для держави і нації, а й для кожного члена суспільства зокрема;
– реалізацією глобальної тенденції до загальної інформатизації,
забезпечення широкого доступу
до
інформаційних ресурсів, до їх
продукування і використання всім членам суспільства.
Електронні інформаційні технології є основною технологічною базою
розвитку нового суспільства. І суспільна інформатизація стала магістральним
напрямом удосконалення соціальної структури, зміцнення й збагачення
внутрішньосуспільних зв’язків, фактором зростаючого значення людини,
індивіда в розвитку інформаційних процесів. Підвищення якості й
інтенсивності внутрішньосуспільних інформаційних обмінів є основним
напрямом суспільного прогресу.
Під впливом трансформаційних потреб відповідно до цієї тенденції в
суспільстві, по-перше,
реалізуються
методики більш ефективного,
порівняно з минулим, забезпечення доступу до наявних у суспільстві
інформаційних ресурсів формально для всіх категорій населення в усіх
регіонах світу. Вони базуються на нових організаційних, правових та
техніко-технологічних рішеннях, пов’язаних з інформаційною революцією,
що відбувається в останні десятиріччя, із розвитком електронних
інформаційних технологій.
По-друге, організація доступу до інформаційних ресурсів передбачає
також можливість їх активного засвоєння і використання в практичній
діяльності. При цьому слід зауважити, що порівняно з недавнім минулим,
коли інформація найвищої якості, насамперед наукова, науково-практична,
кращі зразки творів мистецтва тощо, була доступною фактично лише колу
спеціалістів та цінителів – інтелектуалів, сучасні інформаційні технології
різко розширили цей доступ і можливості творчого використання наявних
інформаційних
ресурсів.
Збільшення
можливостей
використання
напрацьованих суспільством інформаційних ресурсів дорівнює збільшенню
можливостей їх ефективного використання. Останнє, у свою чергу, є
свідченням можливості прогресу. Слід зазначити також, що доступ до
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інформації і можливостей її використання є важливим стимулом активізації
творчого потенціалу людей. І, таким чином, можемо говорити про створення
умов для різкого зростання творчого потенціалу суспільства, як важливого
аргументу протистояння всім викликам сучасності.
По-третє, взаємовідносини людства з навколишнім середовищем
вимагають активних дій, адекватних відповідей на посилення негативних
впливів. Активні дії у відповідь на нові виклики дійсності мають базуватися
на творенні нової інформації. І сучасна інформатизація розкриває нові
можливості в цьому процесі для зростаючої кількості творчих за складом
інтелектуального потенціалу людей, створюючи умови для нового
інфотворення. На нинішньому, початковому етапі даного масового процесу
в ньому переважає стихійний етап інфотворення, з низькою якістю
інформаційних продуктів, невисокою суспільною значущістю, характерною
для нового масового суспільного явища.
Однак, як показує наявний суспільний досвід, революційний процес
масового залучення до активного інфотворення незрівнянного навіть з
огляду на недавні десятиріччя числа людей, поступово виокремлює
актуальні суспільно значущі напрями творчої інформаційної діяльності і
забезпечує все більш відчутні результати. Зустрічний процес у розвитку
традиційної науки в усьому комплексі фундаментальних і науковоприкладних досліджень, з освоєнням
можливостей
електронних
інформаційних технологій, у свою чергу, підвищує ефективність цих
досліджень і обіцяє вже в недалекому майбутньому продуктивний синтез у
сфері зростання загальносуспільного творчого потенціалу і його реалізації в
необхідній практичній діяльності.
Таким чином, інформатизація, що розвивається під впливом викликів
сучасності, сприяє різкому зростанню нового інформаційного виробництва,
що, у свою чергу, обумовлює вдосконалення системи соціальних
інформаційних комунікацій, систем структурування, збереження й
підготовки до використання інформаційних ресурсів, інструментів пошуку і
орієнтації у великих інформаційних масивах. З філософської точки зору
«поява нових засобів обробки інформації, винайдення нових технологій
роботи з інформацією – це такий же закономірний процес самоорганізації
матерії, як і поява життя, засобів використання енергії Сонця, поява мозку,
інтелекту і т. д.» [1]. Усі ці засоби і механізми роботи з інформацією
спрямовані на підвищення ефективності
використання інформаційних
ресурсів. Актуалізація їх прискореної розробки, з одного боку, пов’язана з
лавиноподібним зростанням інформаційного виробництва, із реальною
загрозою для сучасної людини «потонути» в інформації, з іншого – вона
пов’язана з «переходом від сировини і енергії як основного виробничого
ресурсу до інформації» [2], з необхідністю постійного користування
інформацією як посилом до праці в її новій для більшості членів суспільства
якості – до творчої праці.
Об’єктивна потреба різкої активізації інформаційної діяльності в
суспільстві під впливом нових викликів сучасного буття обумовила
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зростаюче інформаційне навантаження на членів суспільства, особливо на
соціально активну його частину. В індустріальну епоху за винятком
подвижників науки, провідних діячів культури, творчої частини працівників
науково-технічно сфери та інших невеликих за чисельністю категорій
громадян, які постійно мали справу з новою інформацією, переважна
частина населення різних країн світу користувалась необхідною для
життєдіяльності інформацією протягом тривалого часу без оновлення її і без
затрат нових зусиль для засвоєння інновацій. Новий ресурс інформації у
суспільну свідомість впроваджувався поступово, відповідно до темпів
суспільного розвитку, завмираючи в деяких регіонах світу на століття, і не
потребував великих зусиль для засвоєння.
Новий, інформаційний етап розвитку людства [3] відразу започаткував
кілька суттєвих відмінностей від попередньої суспільної практики
інформаційних обмінів:
– він проявився у нерозривному зв’язку з активізацією глобалізаційних
процесів і темпів оновлення суспільно значущих інформаційних ресурсів,
став диктуватися інформаційними технологіями найбільш розвинутих країн
світу;
– у змісті самого оновлення інформації спостерігається тенденція «від
безпосереднього сприймання через емпіризм і експериментаторство до
абстрактного теоретичного знання» [4]. Сьогодні
переконливо
підтверджується передбачення В. Вернадського про те, що «наукова думка –
єдина для всіх, і та ж наукова методика, єдина для всіх, нині охопили все
людство, поширились у всій біосфері, перетворюючи її в ноосферу. Це нове
явище надає особливого значення зростанню науки, вибуху наукової
творчості, що нині спостерігається» [5];
– у життєво необхідній потребі постійного освоєння нової інформації.
Це потребує все більших розумових зусиль, постійного самовдосконалення,
порівнянного з темпами суспільних перетворень. При цьому практика
суспільних перетворень передбачає розширення оперативної пам’яті для
використання інформації, необхідної для практичної діяльності. М. Моїсєєв з
цього приводу зазначає, що «весь процес самоорганізації живого світу можна
викладати в контексті розвитку пам’яті» [6].
Однією з основних проблем
в умовах розвитку сучасної
інформатизації для людини є стрімко зростаючі обсяги інформації, що
потребують засвоєння. Як зауважує Г. Почепцов, «слід пам’ятати про
перенасичення інформацією сьогоднішньої людини. Адже фізіологічно вона
та сама, яка була тисячу років тому, обсяги ж інформації набагато зросли»
[7].
Хоча перша половина тези про фізіологічну незмінність людини
впродовж тисячоліття дуже дискусійна, однак, твердження про інформаційне
перенасичення не викликає заперечень. Насправді вказане дослідником
явище перенасичення свідомості людини інформацією великою мірою
впливає на неї. Адже йдеться про наявність в розпорядженні людини різних
за якістю і змістовним спрямуванням інформаційних продуктів, що повинні
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бути усвідомлені нею, порівняні між собою. Із них мають бути вибрані для
використання такі, які найбільше відповідають подальшій практичній
діяльності. Таким чином, перенасичення інформацією вимагає значно
більшого ресурсу
розумової енергії для відбору і підготовки до
використання інформації, ніж просте освоєння змісту ресурсу.
З розвитком інформаційного суспільства зростає значення інформації
як все більш важливого життєзабезпечуючого фактора, пов’язаного з
використанням інформаційних ресурсів для оперативного прийняття
конкретних рішень, орієнтованих на необхідну діяльність. Власне, зміст
прийнятого рішення, незалежно від того, зафіксований він лише в голові
людини чи на будь-яких матеріальних носіях, є новою інформацією для дії. І
ця обставина стимулює збільшення уваги сучасної людини до суспільно
значущих інформаційних ресурсів. Необхідністю прийняття на підставі нової
інформації оперативних рішень ще раз підкреслюється зростаюче
стимулювання людей до якісної роботи з інформацією, до використання
такого розумового потенціалу, який би забезпечив
якомога кращий
результат.
У вирішенні індивідуальних завдань, пов’язаних із суспільно корисною
діяльністю окремих членів суспільства, і у розв’язанні загальносуспільних
проблем розвитку оптимальний результат забезпечує використання
інноваційної інформації, підготовленої на базі найновіших здобутків науки
та її науково-практичного відображення. «Джерелом інновацій у все більшій
мірі стають дослідження і розробки (більше того, виникають нові відносини
між наукою і технологією з огляду на центральне місце теоретичного
знання), прогрес суспільства …все більше визначається успіхами в сфері
знань» [8]. Крім того, «інновація є похідною від висококваліфікованої
робочої сили та існування організацій, які творять знання» [9]. Оперування
таким ресурсом потребує фахової підготовки і також створює додаткове
відповідне навантаження на свідомість учасників інноваційної діяльності.
У процесі розвитку інформатизації, крім індивідуального трудового
внеску у сферу суспільної праці, все більше членів суспільства бере участь у
роботі з інноваційними інформаційними ресурсами загальносуспільного
призначення, вони мають приймати рішення, продукувати нову інформацію
на базі існуючої, прилучатися до творчої діяльності. При цьому запити, не
пов’язані з конкретними потребами індивіда, потребують вищого рівня
аналітичності в роботі з інформацією. В опублікованих вже працях з цього
приводу зазначається, що нова ієрархія націй і держав в інформаційному
суспільстві буде визначатись ефективністю використання інформаційних
ресурсів та якістю продукування нової інформації з точки зору її суспільної
корисності [10].
Отже, можна стверджувати, що критерій якості роботи індивідуума в
інформаційній сфері в процесі становлення нового суспільства все більше
буде пов’язаний із її ефективністю. Оскільки в інформаційному виробництві
найпродуктивнішою є творча праця, саме представники творчих підходів до
суспільно корисної праці прогнозовано становитимуть еліту цього
61

суспільства. Дослідники-футурологи уже сьогодні відзначають, що «в
розвинутих суспільствах спостерігається виникнення якісно нової нерівності
– між здібними і нездібними
до творчої праці людьми…починає
створюватись біологічний бар’єр, перебороти який, на відміну від
соціального, майже неможливо» [11].
Наведена цитата
відображає крайню точку зору в проблемі,
загострюючи її до максимуму пророцтвом про наявність «ознак наближення
принаймні практичної громадської думки до расистського, по суті справи,
сприйняття представників різних цивілізацій як таких, що не можуть
претендувати на загальний, єдиний для всіх обсяг прав» [12]. Однак такий
підхід видається непродуктивним, хоча зростаючий у суспільстві попит на
творчу працю, зростання її престижності, безсумнівно, створюватиме
додатковий тиск на розумову діяльність усіх прошарків суспільства.
Непродуктивність же цієї точки зору пов’язана із недостатньою розробкою
проблеми нового інфотворення в умовах розвитку інформаційного
суспільства, в зв’язку із чим у викривленому вигляді сьогодні уявляються
соціальні зв’язки в рамках цього суспільства.
Реальними подібні прогнози могли б бути лише за умови відірваності
творчої праці від потреб суспільного розвитку. Така нерівність, і навіть
«біологічний бар’єр», у принципі можливі в окремих випадках. Однак при
цьому творчий індивідуум, який не керується загальносуспільними
інтересами, за межами розваги, певної інтелектуальної гри не матиме
матеріальної, моральної підтримки суспільства, яке фактично ізолюється від
нього, як і від егоїстичних інтересів подібних йому індивідуалів. Більше
того, якщо продукти праці такого творчого працівника можуть завдати
шкоди суспільству, останнє не лише відмежовується від них, а й може вжити
заходів до заборони подібного напряму творчої праці.
Ще один суттєвий
аргумент проти відокремленої «біологічним
бар’єром» вільної діяльності «аристократів творчого духу» полягає в тому,
що єдиним критерієм достовірності в новому інфотворенні є напрацювання
попередніх поколінь нашої цивілізації. Ця достовірність вичерпно
гарантується всім її попереднім існуванням, успішною боротьбою з усіма
випробуваннями, що випали на її долю. Тому інформаційна основа
життєдіяльності нашого суспільства є достовірним орієнтиром для нинішньої
творчої діяльності. Без зв’язку з нею творчий індивідуум може легко
втратити і почуття міри (пропорційності у співвідношеннях вихідного і
нового матеріалу), і критерії достовірності.
Варто зауважити також, що проблема достовірності, власне, основна в
ефективності творчої діяльності, має ще один, його можна назвати
горизонтальним, вимір. О. Білорус справедливо зауважував, що «темпи
економічного прогресу
залежать від інтенсивності природознавчих
відкриттів як джерела формування первинно-об’єктивної інформаційної
системи – докорінної частини глобальної інформаційної основи практичної
діяльності. Мірою об’єктивності, відносної істинності й практичної цінності
будь-якої іншої, уже виробленої, інформації може бути лише ця, генетично
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первинна й онтологічно максимально наближена до об’єктивних процесів
інформація як фундаментальні природознавчі знання людини діючої, людини
економічної» [13].
З іншого боку цю думку підтримує І. Валлерстайн, зауважуючи: «не
існує вагомих причин припускати, що найефективніші спроби перемогти
незнання можуть бути здійснені в тій вузькій сфері, де воно було виявлене.
Фізик може зустрітися з проблемами, вирішення яких вимагатиме знань, що
раніше вважалися віднесеними до біології чи філософії» [14].
Таким чином, у дискусії про перспективи суспільного розвитку,
процеси дезінтеграції й інтеграції гіпотеза про фактичний поділ суспільства
за рівнем прилучення до творчої праці знаходить серйозні контраргументи.
Біологічні відмінності, наявні в сучасних людей і пов’язані з більшою
активністю правої чи лівої півкулі людського мозку, в цілому спрацьовують
на ефективну роботу мозкової діяльності людей в комплексі, на успішне
виробництво, структурування, організацію використання і ефективного
застосування виробленої людьми інформації. І тому сьогодні в цій дискусії
більш переконливою і обґрунтованою видається думка про те, що розвиток
електронних інформаційних технологій
створює «нові можливості
комунікацій між окремими організмами, що приводить до нового типу їх
об’єднань. Це перш за все такі організації, які забезпечують виробничу
діяльність людей, і вони, звичайно, володіють всіма особливостями
організмів…» [15].
При всьому цьому наявність проблеми збільшення впливу зростаючих
обсягів інформації в процесі інформаційного обігу в суспільстві не викликає
заперечення. Процеси глобальної інформатизації, здійснюючи свій вплив на
держави і нації в цілому, з відповідною специфікою проявляються на рівні
всієї системи соціальних структур і знаходять своє суттєве відображення у
свідомості кожного окремого
члена суспільства, кожного індивіда.
Відсутність попереджувальних заходів для нейтралізації негативних проявів
цього впливу призводить до появи певних небезпек, пов’язаних із розвитком
асоціальних тенденцій у поведінці частини людей, приучених до інтернеттехнологій.
Схильність до повного замикання інтересів людини на світі
Інтернету. Величезні масиви дуже різноманітної інтернет-інформації
сьогодні можуть задовольнити особисті інтереси сучасної людини
(пізнавальні, побутові, дозвільні, ігрові тощо). Індивідуальне задоволення
запитів на інформацію може створювати в людини ілюзорне відчуття
набуття рольових функцій, які є важкодоступними, або й зовсім
недоступними, у реальному житті. Люди, як правило, з недосить сильною
волею для утвердження в реальному житті, створюють собі в інформаційних
масивах Інтернету комфортний, цікавий, такий, що відповідає власним
мріям і фантазіям, світ, переносять у нього все більше власних інтересів із
практики реального суспільного життя, відриваються від нього. Це
призводить до серйозної проблеми не лише для даного індивіда, а й для
членів тих реальних соціальних спільностей, до яких він належить: для сім’ї,
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трудового колективу тощо. Крім того, і про це із все більшою тривогою
говорять медики, занурення в створений власною фантазією світ, зростаюча
тривалість
часу перебування людини в інтернет-спілкуванні створює
залежність її від комп’ютера, негативно впливає на здоров’я, у тому числі на
психіку. Ця проблема набула такої суспільної ваги, що змушує суспільство
дбати
про реабілітацію, шукати шляхи боротьби з комп’ютерною
залежністю, яку вже порівнюють за своїм впливом з наркотичною.
Формування ізольованих від суспільних інтересів віртуальних
інтернет-співтовариств. Створення таких товариств відбувається на основі
подібності міжособистісних інтересів, пов’язаних з розвитком, розширенням
можливостей
електронних
інформаційних
технологій,
наукової,
культурологічної, у тому числі релігієзнавчої проблематики, різного роду
творчих спрямувань в інформаційній сфері, у сфері об’єднання читацьких
інтересів, ігрових уподобань тощо. Створення такого роду неформальних,
віртуальних соціальних структур сьогодні, як правило, перебуває за межами
основних суспільних інтересів і нерідко зміст їхньої діяльності також не
сприяє суспільному розвитку.
Як зауважує Ю. Половинчак, сьогодні вже «в Україні існує спільнота
людей – освічених, технічно “підкованих”, загалом молодих і потенційно
соціально активних, які, попри все, обирають Інтернет як віртуальну
територію внутрішньої еміграції» [16]. Утім, термін «еміграція» в цьому
випадку є неточним, оскільки його визначення хоча й передбачає «вимушене
або добровільне переміщення людей із країни постійного проживання в інші
країни» [17], але при цьому не фіксує системи матеріальних відносин, зв’язків,
що мають миттєво важливе значення для цієї категорії громадян. Адже
представники «внутрішньої еміграції» у переважній більшості без
використання можливостей для існування в позакомп’ютерній сфері не мають
стабільної життєздатності. Винятки в цьому випадку становлять затребувані
суспільством фахівці, які обмежують свої інтереси в колі професійних
проблем. І хоча вони далекі від гармонійного розвитку, ці люди корисні
суспільству, забезпечують економічну базу свого існування у ньому.
Оскільки занурені у віртуальний світ Інтернету «внутрішні емігранти»
не можуть забезпечити незалежного від реального суспільства існування
своїх соціальних об’єднань, вони не становлять у своїй сукупності нового
інформаційного суспільства, на яке орієнтована сучасна цивілізація. Адже
сформований ними світ є вторинним, заснованим на комфортній для них,
інтересабельній частині інформації, що є продуктом суб’єктивного
відображення об’єктивних процесів дійсності. Таким чином, лише частково
відображаючи реалії дійсності, інформаційна основа функціонування
інтернет-співтовариства не дає можливості для самостійного його
функціонування, не може протистояти викликам сьогодення. У цьому
випадку йдеться, очевидно, про прояв суперечностей, пов’язаних з
характерним для нашого часу соціокультурним процесом. Його змістом є те,
що неформальне об’єднання комп’ютеризованої частини суспільства у своїй
колективній свідомості викристалізувало власну підкультуру, культуру
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окремої соціальної спільноти [18], засновану на використанні інтернеттехнологій як якісно нових засобів доступу до інформаційних ресурсів
суспільства, засобів виробництва й ефективного використання інформації.
Оскільки найхарактернішою особливістю цієї субкультури є використання
Інтернету, очевидно, є всі підстави іменувати її ІТ-субкультурою.
Характерні особливості цієї субкультури пов’язані з тим, що, по-перше,
вона сформувалася на базі освоєння найбільш передових технологій, що
забезпечують прогрес людства. Однак вона не може в зримому майбутньому
трансформуватися в самостійну культуру, оскільки не має самостійної
економічної бази для свого відтворення й об’єктивно існує на базі наявного
загальнонаціонального інтересу в необхідності трансформації інформаційної
основи суспільної еволюції, підвищення ефективності використання
інформаційних ресурсів, тобто завдань інформаційного етапу розвитку.
По-друге, істотна відмінність ІТ-субкультури від інших підкультур,
наприклад, класу, регіону тощо, заснована на іншому, порівняно з названими,
рівні співставлення інтересів. Якщо, наприклад, класове розрізнення
інтересів базується на економічному базисі, то ІТ-субкультура вирізняється
на базі певного рівня освоєння інформаційної основи людської діяльності. У
контексті порівняльного аналізу найближчими до неї є конфесійні
субкультури, ідеологічні, відповідно до програмних завдань політичних
організацій, що, однак, відрізняються використанням узагальненої
інформації, ідеологічних постулатів. Водночас сфера використання ІТсубкультури – практично весь інформаційний ресурс, що перебуває в
розпорядженні людства, використання активного, спрямованого на
задоволення всієї різноманітності запитів найпотрібніших для розвитку
ресурсів.
По-третє, її прихильників об’єднує відчуття елітності загального
визнання у сучасному, відчутно глобалізованому світі. Якісно вищий,
порівняно з традиційними, рівень спілкування в ІТ-субкультурі дав змогу
швидко сформувати систему внутрішньокультурних ціннісних критеріїв,
певні етичні норми, критерії успішності, задоволення естетичних і
пізнавальних потреб, критично безмежних комунікативних можливостей,
розвитку інтернет-бізнесу й навіть своєрідного інтернет-спорту у вигляді
хакерства. Замикання основної системи інтересів у межах ІТ-субкультури
сприяло створенню своєрідної віртуальної реальності зі свободою для членів
співтовариства практично без будь-яких обмежень [19] і в нинішньому
вигляді набуває відчутного антисоціального спрямування. При цьому з
достатньою імовірністю можна прогнозувати, що з розвитком
загальносуспільних механізмів використання творчого потенціалу соціально
активних членів суспільства буде торовано шлях до поступового залучення
можливостей
представників
ІТ-субкультур
до
реального
загальнокультурного процесу розвитку суспільства.
Досить рельєфно в наш час серед частини користувачів Інтернетом
проявляється схильність до ізоляціонізму. Ця схильність базується на
інтуїтивному прагненні людей, включених у сучасні інформаційні потоки,
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обмежити користування інформаційними ресурсами в тій мірі, у якій вони є
цікавими чи потрібними конкретному користувачеві. Водночас користувач
свідомо обмежує себе в користуванні обсягами інформації, навіть соціально
значущої, унаслідок втоми, неспроможності освоїти великі інформаційні
масиви, поступово втрачає інтерес до них.
Істотним фактором видозміни сучасних інформаційних обмінів став
розвиток соціальних мереж – горизонтальних комунікацій у
міжособистісному спілкуванні за допомогою інтернет-технологій [20]. З
точки зору вдосконалення соціальної структури суспільства цей вид
спілкування має як позитивні, так і негативні аспекти. Так, люди за
допомогою мереж будують дружні відносини, не відчуваючи при цьому
жодних меж і перешкод. Наприклад, у блогерів є традиція підтримувати
зв’язок з іншими блогерами, яких вони знають [21]. Можна говорити про
більшу соціальну автономію користувача в мережі, ніж у реальному житті.
Але поряд із цим мережа дає можливість акумуляції індивідуального досвіду
використання інформаційних ресурсів сьогодення в інтересах їх ефективного
використання, що особливо важливо в нинішній період становлення
суспільної інформатизації.
Позитивними моментами діяльності нових спільнот є те, що:
– вони дають змогу громадянам ефективно реалізувати своє право на
участь в управлінні державними справами (ст. 38 Конституції України);
– здатні формувати громадянську позицію з тих чи інших суспільно
значущих питань;
– можуть оперативно реагувати на зміну політико-правових умов;
– самі собою не потребують фінансової підтримки;
– існують без утворення власної адміністративної вертикалі [22].
На жаль, частково переваги обертаються для таких спільнот
недоліками. Вони насамперед пов’язані з локалізацією інтересів активних
учасників соціальних мереж в інформаційних обмінах, характерних за
тематикою, колом інтересів, характерних саме для таких обмінів. Це є
характерним саме для початкового етапу цього інформаційного процесу.
Водночас для розвитку загальносуспільних інтересів у процесі розвитку
інформаційного суспільства цього не досить. Варто констатувати, що з боку
держави – направляючої і координуючої сили у функціонуванні
вертикальних інформаційних потоків – процес розвитку соцмереж також не
отримує належної уваги. Адже на сьогодні:
– присутність Української держави в них дуже незначна;
– правова база відстає від розвитку технологій і не охоплює нові
технологічні прийоми використання інформації і технологій;
– продукування державної інформації за обсягами і якістю не
відповідає масштабам наповнення соціальних інформаційних мереж [23].
Фактичний незбіг реального інформаційного прояву в соцмережах
користувачів-громадян і суспільних інститутів створює серйозні проблеми у
сфері суспільної солідарності. Певне внутрішньосуспільне розшарування
має місце у зв’язку з тим, що до нинішньої інтенсивності інформаційних
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процесів, нових форм інформаційних обмінів свідомість деякої частини
людей, насамперед людей старшого віку, є не готовою. Спостерігаються
складності в людей старшого віку при освоєнні комп’ютерної техніки й
сучасних інформаційних технологій. Вони, користуючись традиційними
джерелами інформації та комунікаціями, часто не визнають Інтернет як
джерело достовірної інформації. При цьому відбувається певний
внутрішньосуспільний розрив у інформаційних обмінах між поколіннями.
Слід застерегти від недооцінювання суспільного значення цього розриву,
оскільки він негативно впливає на загальний національний інформаційний
розвиток, реалізацію творчого потенціалу суспільства, впливу національних
інформаційних традицій, носіями яких є люди старшого покоління, на
інформаційний розвиток суспільства.
У контексті поширення глобальних інформаційних впливів звертають
на себе увагу прогнози футурологів стосовно негативних зовнішніх впливів,
пов’язаних із нерівномірним засвоєнням наслідків науково-технічного
прогресу в різних регіонах світу, що сприяє процесу розшарування за рівнем
цього засвоєння також на рівні націй і держав. Вони, зокрема, зауважують,
що «все сильнішими є ознаки наближення принаймні практичної суспільної
думки до расистського, по суті справи, сприйняття представників різних
цивілізацій як таких, що не можуть претендувати на загальний, єдиний для
всіх обсяг прав» [24].
Розвиток глобальних інформаційних процесів, що стимулює
національне інформаційне виробництво, у сукупності впливів на свідомість
сучасної людини створює зростаючий інформаційний тиск, якого раніше
вона не знала у своїй історії. У зв’язку з цим у неї на цьому етапі знизився
поріг критичного ставлення до змісту інформації у соціальних мережах. У
свою чергу, це призвело до зростання дієвості негативних інформаційних
впливів у національному інфообігу (недобросовісної реклами, поширення
неперевірених чуток і провокативних заяв, комп’ютерної злочинності, у тому
числі інформаційного тероризму).
На міжнародному рівні в конфліктних ситуаціях інформаційні
технології стали більше застосовуватися як компонент воєнних дій, а
останнім часом як самостійна інформаційна, інформаційно-психологічна
війна. Користуючись недостатньою адаптацією в сучасних інформаційних
процесах переважної більшості людей, інформаційні агресори в системі
негативних інформаційних впливів на країни-об’єкти впливу дедалі більшою
мірою використовують маніпулятивні впливи, сугестію. Особливо
небезпечними в останні роки стала орієнтація агресорів на поширення
ментальних впливів, незворотних за своєю дією при враженні ментальної
свідомості людей.
Зростаючий вплив сучасної інформаційної сфери на свідомість людини
обумовлює потребу пристосування цієї свідомості до викликів, у цьому
випадку інформаційних, перед якими постала людина, член суспільства й
суспільство в цілому. «Індивіди й інституції раптом виявляють, що їм
доводиться давати раду великому розмаїттю і швидким перемінам.
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Перехресні тиски загрожують перевантажити їхню здатність приймати
рішення. Нам залишається лише один вибір. Ми повинні перебудувати себе й
наші інституції, щоб дати раду новим реальностям», стверджує Е. Тоффлер
[25].
Природно, що від успішності цього пристосування залежать
перспективи буття і розвитку цивілізації.
У суспільній практиці сьогодення вже викристалізувалися кілька
напрямів такої адаптації.
Перший з них умовно можна назвати біологічним. Певна умовність
цього терміна пояснюється соціальними й соціально-психологічними
причинами, під впливом яких стає необхідною еволюція людського
організму. Результати досліджень у цьому напрямі суперечить дещо
поспішному висновку, зробленому Г. Почепцовим, що був наведений вище.
Так, згідно з висновками академіка Н. Бехтєревої, «результати досліджень
показують, що в мозку розвивається перебудова імпульсної активності
ансамблів нейронів, що залежать від акустичних характеристик слів, від
частоти їх застосування і від наявності чи відсутності відповідного базису
етнограф довготермінової пам’яті» [26]. І хоча цей висновок було зроблено
на базі аналізу мовного впливу на мозкову діяльність і вся подальша
практика впровадження електронних інформаційних технологій і
дослідження в цій галузі переконують, що візуальна інформація, зростаючі її
обсяги в процесі роботи з комп’ютером значно більшою мірою стимулюють
біологічну трансформацію людини. При цьому зростаюче значення
електронної інформації в житті дедалі більшої кількості людей, перевага
цього інформаційного подразника над усіма іншими обумовлює зростаючі
зміни не лише в організації мозкової діяльності, а й у перебудові зорового
апарату, у кінцевому підсумку перебудові всього організму людини
відповідно до нових завдань існування.
Слід, однак, зазначити, що темпи еволюції біологічного організму
сьогодні не збігаються з темпами науково-технічного прогресу [27]. У зв’язку
з цим суспільство використовує також інші форми своєї адаптації до
сучасних інформаційних процесів. Один з них – відбір і систематизація
суспільно значущих ресурсів з використанням комп’ютерної техніки і
вдосконаленням на електронному рівні соціальних інформаційних
комунікацій. Практика роботи з електронними інформаційними ресурсами на
сьогодні доводить продуктивність цього напряму роботи на шляху створення
спеціалізованих баз електронної інформації, трансформації на базі
комп’ютерних технологій і використання Інтернету у бібліотечній діяльності,
розвитку системи каталогів інформаційних ресурсів на всіх носіях та
ефективних пошукових систем, орієнтованих на глобальні масиви
інформації.
Ще однією ефективною формою адаптації суспільства до
інформаційних реалій сьогодення є кооперація, що сприяє об’єднанню
суспільно значущих ресурсів розвитку, інструментів обробки інформації, у
тому числі великих інформаційних масивів, організації ефективного
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використання інформації – забезпечення основного якісного показника
розвитку інформаційного суспільства. У зв’язку з цим, говорячи про
розвиток «інтелекту людства», Н. Моісєєв прогнозує час, коли «зв’язки між
людьми, обмін інформацією між “локальними інтелектами” приводять до
певного процесу колективного мислення, до незвичайного прискорення
пізнання, накопичення і використання знань» [28].
Таким
чином,
розглядаючи
вплив
загальноцивілізаційної
інформатизації на суспільство, його соціальні складові – аж до конкретної
особи, первинної складової сучасного людства, доходимо висновку про
закономірність цього процесу в історії суспільного розвитку, необхідності
його для якісного прориву цивілізації в майбутнє. «Досліджуючи світосистему, ми приходимо до розуміння, що інтелектуальна діяльність
визначається не тільки інтелектуальними чи вольовими якостями, а й
соціальною своєчасністю у світо-системному смислі» [29]. Від оптимальності
реагування на виклики цієї своєчасності залежить доля людства.
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Методичні аспекти соціально-комунікативного дослідження
фінансових відносин у науковій бібліотеці
У статті обґрунтовується доцільність соціально-комунікативного дослідження
фінансових відносин, з урахуванням трансформаційного характеру українського
суспільства, структурним підрозділом наукової бібліотеки. Як методичний прийом
дослідження використано моделі комунікації за Шенноном, Якобсоном, Лотманом,
модель «брамника». Використання моделей комунікації дало можливість на конкретних
прикладах відстежити зв’язок між потоками інформації, кодами, контекстом повідомлень і
поведінкою економічних агентів на фінансовому ринку України. У статті показано
можливості великих наукових бібліотек як суспільних інститутів соціальної пам’яті в
соціально-комунікативному дослідженні фінансових відносин.
Ключові слова: банк, інформація, код, контекст, модель комунікації, наукова
бібліотека, соціальна пам’ять, фінансові відносини, фінансові комунікації.

Трансформація великих публічних бібліотек на сучасні інформаційні
центри обумовлює необхідність диверсифікації асортименту створюваних
ними інформаційних продуктів і послуг для задоволення широкого спектра
інформаційних потреб суспільства. Однією з надзвичайно інформаційно
чутливих сфер життєдіяльності суспільства є фінансові відносини, які
являють собою економічні зв’язки, взаємодії та відносини, виражені в
грошовій формі [1, с. 368]. Це підтверджує світова, особливо новітня, історія.
Сучасна Україна в цьому плані не є виключенням. Складний економічний
характер фінансових відносин у цілому та грошей зокрема, як певного
інформаційно-психологічного феномена, обумовлює одночасно можливість і
необхідність використання широкого спектра джерел інформації для
дослідження різних аспектів, у тому числі й комунікативних, цього
соціального явища.
Причому трансформаційний характер українського суспільства
розширює простір для відповідних наукових розвідок у цьому напрямі. Адже,
наприклад, моделі поведінки учасників фінансових ринків, що сформувалися
в суспільствах з усталеною ринковою економікою, можуть зазнавати (доволі
часто й зазнають) певних змін у пострадянських суспільствах. Тому цілком
закономірно, що нестандартний характер цієї проблематики й потреба в
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значних обсягах різноманітної інформації для її аналізу обумовлюють ту
доволі вагому роль, яку можуть відігравати великі наукові (універсальні)
бібліотеки в дослідженні соціально-комунікативної природи фінансових
відносин. Усе зазначене вище обумовлює актуальність вибору теми цієї
статті.
Однак анонсована проблема поки ще не посіла належного місця у
відповідних наукових дослідженнях, особливо фахівців у галузі соціальних
комунікацій і бібліотекознавства. Зокрема, на пострадянському просторі
серед робіт з бібліотекознавства, у яких розглядаються певні аспекти
інформаційної діяльності у сфері фінансових відносин, як-от інформаційна
діяльність банків, треба згадати працю співробітника СО РАН Н. Струкової.
Утім, немає підстав вважати, що в ній фінансові відносини досліджуються
саме крізь призму соціальних комунікацій [2, с. 36–48]. Разом з тим варто
нагадати, що І. Давидова наголошує, що «саме аналітична діяльність
розглядається як перспективний напрям розвитку когнітивної функції
документно-інформаційних установ, яка здатна перетворити їх на
конкурентоспроможні суб’єкти ринку інформаційних продуктів і послуг та
забезпечити їх функціонування в інформаційному суспільстві» [3, с. 78].
Однак у пострадянському бібліотекознавстві в цілому дослідженню
можливостей бібліотек у сфері інформаційного забезпечення економічної
діяльності приділяється порівняно небагато уваги.
З іншого боку, економісти (науковці й аналітики-практики) також не
приділяють належної уваги цьому питанню. Визнаючи нині потужний вплив
інформаційно-психологічних механізмів на перебіг багатьох економічних
процесів, особливо у сфері фінансів, економісти, по суті, не звертають
належної уваги на можливості великих наукових (універсальних) бібліотек у
дослідженні соціально-комунікативних аспектів фінансових відносин і
економічних процесів узагалі. Так, у фундаментальній роботі Л. Гітмана й М.
Джонка, присвяченій такому виду фінансових відносин, як інвестиційна
діяльність, суто символічно згадуються можливості бібліотек з
інформаційного забезпечення в цій сфері [4, с. 137]. Дещо більше уваги
можливостям бібліотек приділяють фахівці в галузі бізнес-розвідки. Але при
цьому на інформаційному супроводі фінансових відносин вони уваги, як
правило, не акцентують.
Підсумовуючи короткий огляд досліджень щодо інформаційного,
особливо бібліотечно-інформаційного, супроводу фінансових відносин і
їхнього соціально-комунікативного аспекту, зазначимо таке. Насамперед,
такі дослідження нечисленні. По-друге, у них декларативні узагальнення
стосовно ролі інформації в розвитку фінансових відносин часто переважають
над конкретним аналізом процедур взаємозв’язку інформаційних і
фінансових процесів. По-третє, надзвичайно мало уваги в дослідженнях
приділяється саме ролі бібліотек в інформаційному супроводі фінансових
відносин.
Тому мета цієї статті полягає в дослідженні можливостей і досягнень
наукової бібліотеки у сфері соціально-комунікативного аналізу фінансових
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відносин з урахуванням трансформаційного характеру української економіки
й суспільства в цілому. Оскільки соціально-комунікативні дослідження є
складним багатоплановим процесом як за об’єктами свого спрямування, так і
за спектром методів свого проведення, то в цій статті розглядаються лише
деякі їхні аспекти, насамперед методичного характеру.
При цьому слід наголосити, що представлені нижче методичні аспекти
соціально-комунікативного дослідження є результатом критичного
узагальнення практичного досвіду відповідного напряму інформаційноаналітичної роботи в Службі інформаційно-аналітичного забезпечення
органів
державної
влади
Національної
бібліотеки
України
ім. В. І. Вернадського (СІАЗ НБУВ). Така робота за характером своєї
організації є колективною та передбачає відповідну спеціалізацію та
кооперацію залучених до її виконання працівників. Тому верифікація
сформульованих аналітиком методичних положень здійснювалась у процесі
колективної організації інформаційно-аналітичної роботи.
Обов’язковою складовою такої колективної організації праці є
регулярні комунікації між співробітниками бібліотеки, що здійснюють
постановку досліджуваної проблеми, виконують пошук і збір інформації,
підготовку відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів тощо.
Зазначені комунікації дають змогу оперативно перевіряти ті чи ті методичні
прийоми та у разі потреби коригувати їх. Таким чином, представлені нижче
методичні аспекти соціально-комунікативного дослідження фінансових
відносин пройшли практичну апробацію в процесі підготовки відповідних
інформаційно-аналітичних матеріалів у СІАЗ НБУВ.
Для досягнення поставленої мети як інструмент дослідження
фінансових відносин доцільно використати ряд моделей комунікації,
наповнюючи їх саме соціальним змістом. При цьому слід пам’ятати, що
комунікаційному процесу притаманні формальний і змістовний аспекти, що
відображає, зокрема, запропонована «батьком» теорії інформації та
кодування К. Шенноном загальна схема системи зв’язку, яка являє собою, по
суті, формально-логічну модель комунікації, що в подальшому отримала
назву моделі Шеннона (див. рисунок).
Основні елементи цієї моделі такі. Джерело інформації – повідомлення
або послідовність повідомлень, які повинні бути передані адресату.
Передавач певним чином перетворює повідомлення в сигнали, що
відповідають характеристикам цього каналу зв’язку. Цей процес
представлення повідомлення у вигляді певних символів називають
кодуванням. Канал зв’язку – це середовище (засіб), що використовується для
передачі повідомлень від передавача сигналів до їх приймача. Функції каналу
зв’язку можуть виконувати усна розмова, традиційна пошта, електронні
засоби зв’язку тощо. Причому в процесі передачі сигнал може
викривлюватися під дією шуму. Приймач, як правило, виконує операцію,
зворотну тій, яку виконує передавач, – за сигналами відновлює
повідомлення. Цей процес отримав назву декодування. Адресат – у нашому
випадку, це особа (або група осіб), якій призначається повідомлення [5, с.
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245–246]. Формально-логічний підхід до процедури обміну інформацією,
унаочнений у цій моделі, дає можливість застосовувати загальні принципи
кібернетики в соціально-комунікативному дослідженні фінансових відносин.
Джерело
інформації

Передавач

Сигнал

Прийнятий
сигнал

Повідомлення

Приймач

Адресат

Повідомлення

Джерело
шуму
Рис. Загальна схема системи зв’язку
(Модель комунікації/обміну інформацією за К.Шенноном).

Комунікація неможлива без процедур кодування й декодування
повідомлень (інформації). Відповідно, якісні характеристики повідомлень є
об’єктом вивчення таких дисциплін, як, наприклад, семіотика й семантика.
Тому для соціально-комунікативного аналізу окремих елементів фінансових
відносин використовуватимуться й інші моделі комунікації, зокрема моделі
Р. Якобсона, Ю. Лотмана та ін. Р. Якобсон, на відміну від К. Шеннона,
акцентував увагу на змістовній стороні повідомлення – його контексті.
Аналогом же каналу зв’язку у його моделі комунікації є контакт – фізичний
канал і психологічний зв’язок між адресантом та адресатом, що обумовлює
можливість встановити й підтримувати комунікацію [6, c. 197–198].
Зі свого боку, акцент на соціально-культурних аспектах комунікації
робив Ю. Лотман, що розглядав мову як продукт історичного розвитку. Це
означає, що код, тобто система символів, що використовується для створення
повідомлення (контексту), має багатомірну ієрархію. При цьому Ю. Лотман
розрізняв моделі комунікації для штучної та природної мови. На його думку,
для повної гарантії адекватності переданого й отриманого повідомлення
необхідні штучна (спрощена) мова та штучно-спрощені комуніканти: з чітко
обмеженим обсягом пам’яті й відсутністю культурного багажу як такого.
Створений у такий спосіб механізм зможе обслуговувати лише обмежене
коло семіотичних потреб; універсалізм, властивий природним мовам, йому
буде, у принципі, невластивий. В ідеальному випадку код (система символів),
що використовується в штучній мові, передбачає однозначне тлумачення
змісту, побудованого на його основі повідомлення. А у природній мові перед
тим, хто передає повідомлення, постає не один код, а деякий множинний
простір кодів k1, k2,…, kn,, що має складний ієрархічний характер і допускає
породження деякої множини змістів, рівною мірою їм відповідних [7, c. 158–
160].
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Також для аналізу фінансових комунікацій доцільно використати
модель «брамника», у якій посередник («брамник») між джерелом інформації
та її кінцевим отримувачем вирішує, які саме повідомлення мають надходити
до адресата [8, c. 49–50]. Тобто йдеться про передачу в процесі комунікації
не стільки інформації, скільки впливу на аудиторію. Фінансова комунікація –
це обмін між економічними агентами (суб’єктами економіки) різними
формами інформації, безпосередньо вираженими в грошовій формі, або
такими, що в грошовій формі описують різні економічні явища й процеси.
Фінансові комунікації можна поділити на базові, іманентні й похідні. Базові
фінансові комунікації – це, власне, грошові потоки в готівковій чи
безготівковій формі. Саме вони є фундаментом (базисом) усієї системи
фінансів як такої. Іманентні фінансові комунікації – це потоки інформації
переважно в документарній формі, що обов’язково супроводжують і
регулюють процес грошового (товарно-грошового) обігу й без яких фінансові
операції в сучасному суспільстві, по суті, нездійсненні. До них належать
потоки різноманітних платіжних та інших супровідних фінансових
документів, бухгалтерські й фінансові звіти, нормативно-правові акти з
питань фінансів тощо. Похідні фінансові комунікації – це потоки інформації,
що є результатом інформаційно-аналітичної переробки змісту базових та
іманентних фінансових комунікацій і в різних формах супроводжують та
забезпечують поточне функціонування й розвиток фінансової системи.
Іманентні й похідні фінансові комунікації – результат ускладнення
грошового обігу та всієї системи фінансових комунікацій у процесі
суспільного розвитку. Як правило, у спеціальній літературі та в
професійному спілкуванні терміном «фінансові комунікації» позначають
переважно похідні фінансові комунікації [9, c. 63–79].
Саме похідні фінансові комунікації виступають важливим
інструментом впливу в системі фінансових відносин. Тому саме на їх
дослідженні зроблено наголос у цій праці. За характером носія інформації
похідні фінансові комунікації можуть бути документарними або
недокументарними. Документарні комунікації можуть досліджуватися з
використанням ресурсів наукової бібліотеки. При цьому треба враховувати,
що зміст фінансових комунікацій, значущих для великих соціальних груп або
ж суспільства в цілому, який спочатку не був задокументований, урештірешт, як правило, документується і, таким чином, набувши відповідної
форми, часто потрапляє до фондів великих наукових бібліотек. Отже, похідні
фінансові комунікації є інформаційним відображенням широкого спектра
фінансових відносин, а згадані вище моделі комунікації – методичним
інструментом їх дослідження.
Хоча в реальних фінансових відносинах їхні учасники можуть
виконувати як різні комунікативні функції, так і поєднувати їх. Наприклад,
керівники й менеджери банків одночасно є джерелами й кодувальниками
повідомлень, що надходять у ЗМІ. При цьому одні ЗМІ можуть подавати
зазначені повідомлення без змін, а інші, додаючи свої коментарі, певним
чином їх перекодовувати, надаючи цим повідомленням, по суті, нового
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змісту, аж до протилежного.
Водночас в Україні, завдяки конкуренції між ЗМІ та реальній свободі
слова в Україні, ЗМІ, як інститут, не можуть повною мірою виконувати
функції «брамника», передбаченої згаданою вище однойменною моделлю
комунікації. Навіть якщо таку функцію намагається певною мірою взяти на
себе якась група ЗМІ, то завжди для більш-менш значущих повідомлень
(фінансова ж тематика ними завжди багата) знайдуться інші ЗМІ, що
відповідні повідомлення поширюватимуть. Тому під час інформаційного
супроводу фінансових відносин особливого значення набуває кодування
відповідних повідомлень і формування їхнього контексту.
Значення таких заходів у фінансових комунікаціях обумовлене
специфікою фінансових відносин. По-перше, як зазначає всесвітньо відомий
фінансист Дж. Сорос, учасники фінансових ринків діють не безпосередньо на
підставі реальності, а на основі своїх уявлень про неї. Причому термін
розбіжності між реальністю та уявленнями учасників фінансових ринків про
неї може зберігатися доволі довго й призводити в подальшому до
радикальної зміни ситуації на фінансовому ринку [10].
По-друге, фінансовим відносинам притаманна інформаційна асиметрія,
тобто ситуація, коли продавцям фінансових послуг про реальні умови їх
надання відомо набагато більше, ніж покупцям цих послуг [11, с. 95].
По-третє, ухвалення рішень на фінансових ринках доволі часто
відбувається не лише на раціональних, а й на ірраціональних засадах. Таке
значення емоційної складової при ухваленні фінансових рішень обумовлене
не лише нестачею інформації й часу для ухвалення належним чином
обґрунтованих рішень, а й впливом суто емоційних сприйняття та
оцінювання ситуації у фінансовій сфері. В останньому випадку саме
емоційний чинник блокує мотиви раціональної поведінки учасників
фінансових відносин, і вони інтерпретують ситуацію відповідно до своїх
уподобань та сподівань, а не об’єктивно її оцінюють.
При цьому завдяки механізмам дії економічної влади у сфері
фінансових відносин потужніші та краще поінформовані учасники цих
відносин можуть принаймні частину ризиків перекласти на слабших і гірше
поінформованих учасників. Таким чином у сфері фінансових відносин
економічно реалізується згадуваний вище ефект інформаційної асиметрії.
Значною мірою потенційно велика роль бібліотек у соціальнокомунікативному дослідженні фінансових відносин пов’язана з тим, що
бібліотеки є важливим компонентом суспільного інституту соціальної
пам’яті. Пам’ять суб’єкта – це його здатність накопичувати інформацію та в
подальшому використовувати її. Відповідно, соціальна пам’ять – аналогічна
здатність суспільства. Але робота соціальної пам’яті, як великої,
поліструктурної системи, має свою специфіку порівняно з пам’яттю індивіда.
Зокрема, ця специфіка проявляється в тому, що певні функції з організації
накопичення та використання інформації в ній виконують відповідні
інститути. Одним з таких суспільних інститутів і є бібліотеки. Соціальна
пам’ять постійно розширюється й частково оновлюється в процесі
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життєдіяльності суспільства завдяки функціонуванню мережі соціальних
комунікацій. Вагоме місце в цій мережі посідають і бібліотеки, що
накопичують величезні масиви інформації. Ця інформація при застосуванні
відповідних процедур її оброблення перетворюється на знання. Такі знання
на базі раціональної організації колективної роботи, як наголошувалося
вище, про інформаційно-аналітичні підрозділи великої наукової
(універсальної) бібліотеки, як, наприклад, СІАЗ НБУВ.
Нехтування багажем соціальної пам’яті на фінансових ринках
призводить до вкрай негативних наслідків. Яскравим прикладом цієї тези
може служити крах американського інвестиційного фонду Long-Term Capital
Management (LTCM) у 1998 р., серед засновників і керівників якого були
лауреати Нобелівської премії з економіки за 1997 р. Р. Мертон і М. Шоулз.
Економіко-математична модель, на підставі якої працював цей інвестиційний
фонд, була побудована на основі статистичних даних лише за п’ять
попередніх років, тоді як ряд економічних циклів значно довший. Як
наголошує фахівець з фінансової історії Н. Фергюсон, «лауреати
Нобелівської премії були сильними у математиці, але не в історії» [12, с. 340–
349]. Тобто в цьому випадку не спрацював захисний механізм соціальної
пам’яті. Однак саме раціональне використання фондів великої наукової
бібліотеки, що зберігають ретроспективні відомості, у тому числі й у галузі
економічної історії, за значні періоди часу та стосовно різних країн, дає змогу
так чи інакше активізувати відповідні сегменти соціальної пам’яті. При
цьому закономірно постає питання використання статистичних даних під час
соціально-комунікативного дослідження фінансових відносин.
Слід зазначити, що вимоги до системи статистичних показників дещо
різні для цілей економетричного й соціально-комунікативного аналізу
фінансових відносин. Для економетричного аналізу певного об’єкта потрібна
чітка узгодженість статистичних показників з точки зору методики їх
обчислень, хронології тощо. Це – обов’язкова умова використання в процесі
такого дослідження тих чи інших економічних (у тому числі й фінансових)
процесів відповідних економетричних моделей. Адже математичні формули
в такій моделі й модель у цілому повинні працювати в автоматичному
(комп’ютерному) режимі.
Під час проведення соціально-комунікативного дослідження певного
об’єкта вимоги до узгодженості статистичних показників не настільки
жорсткі, як при здійсненні економетричного аналізу. Моделі, сценарії, що
створюються для соціально-комунікативного аналізу, не є повністю (так би
мовити, наскрізь) формалізованими. Зв’язки, відносини між різними
складовими, елементами соціально-комунікативних моделей (сценаріїв)
далеко не завжди повинні мати чітку кількісну інтерпретацію. Вагома
частина причинно-наслідкових зв’язків та інших відносин у таких моделях
(сценаріях) описуються якісними, а не кількісними характеристиками. Доволі
часто такі залежності між різними складовими соціально-комунікативних
моделей (сценаріїв) можуть бути виражені схемою «якщо…, то…». Причому
ці відносини характеризуються тим чи іншим ступенем імовірності, а не є
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жорстко детермінованими.
Тому й вимоги до статистичних показників у соціальнокомунікативних моделях не такі жорсткі, як в економетричних. Учені
наголошують, що «суспільні явища вирізняються величезним розмаїттям
типів, форм і етапів становлення й розвитку. Незважаючи на це, усі вони
перебувають у стані певного зв’язку та взаємодії. Звідси випливає, що й
показники, які їх характеризують, так чи інакше взаємопов’язані між собою.
Однак цей зв’язок між показниками далеко не в усіх випадках настільки
істотний, щоб можна було зв’язати їх у єдину систему у вигляді деякої
схеми» [13, с. 253].
Отже, функції статистичних показників у соціально-комунікативних
дослідженнях полягають у виконанні таких функцій. Насамперед наявність
статистичних показників об’єкта соціально-комунікативного дослідження дає
можливість, хоча й не завжди, виявити важливі кількісні взаємозалежності
між елементами цього об’єкта. Хоча сама сутність соціально-комунікативних
моделей, на відміну від економетричних моделей, не передбачає їх повної
статистичної верифікації.
По-друге, статистичні показники, якщо є можливість їх використання в
процесі соціально-комунікативного аналізу, дають кількісну характеристику
відповідного об’єкта. Тобто важливою функцією статистичних показників
при соціально-комунікативному дослідженні є забезпечення коректного
тлумачення елементів, процедур і результатів відповідного дослідження.
По-третє, статистичні показники в соціально-комунікативних моделях
можуть виконувати функції верифікації тих чи інших гіпотез. Тобто
статистичний аналіз окремих параметрів й об’єкта дослідження в цілому
виступає інструментом перевірки щодо логічності, обґрунтованості, урештірешт реалістичності ймовірного формування певних ситуацій, припущень і
висновків. Найпростіший приклад: сума частин цілого не може бути більшою
ніж 100 %. Якщо ж при дослідженні певного об’єкта це правило
порушується, то потрібна перевірка висхідних даних на предмет їх
достовірності. Також інформація про значні та стрімкі зміни певного об’єкта
аналізу, як, наприклад, ціни товарів, курсів валют тощо, потребує належного
пояснення. Якщо ж таке пояснення в супровідній інформації відсутнє, то
потрібна додаткова перевірка такого об’єкта. Тому користувачі статистичних
даних «повинні чітко розуміти особливості розрахунку тих чи інших
показників, щоб враховувати це у прикладних дослідженнях» [13, с. 259].
Розвиток української економіки дає великий і різноманітний
емпіричний
матеріал
для
соціально-комунікативного
дослідження
фінансових відносин. Зокрема, кампанія, яку останнім часом проводить
Національний банк України (далі – НБУ) з виявлення реальних власників
українських комерційних банків, спрямована на подолання чи хоча б істотне
послаблення згадуваної вище інформаційної асиметрії у вітчизняній
банківській системі. Використання ефекту інформаційної асиметрії давало
можливість власникам банків перекладати ризики свого бізнесу на клієнтів
банків і державу, яка фінансово підтримує Фонд гарантування вкладів
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фізичних осіб.
Однак самі по собі ці заходи НБУ повністю подолати інформаційну
асиметрію фінансових відносин не зможуть. Адже це явище обумовлене не
лише різною поточною поінформованістю учасників фінансових ринків, а й
відмінностями у їхніх знаннях щодо механізмів функціонування цих ринків.
Так, для більшості населення ключовим сигналом (кодом комунікації) щодо
вибору банку для розміщення своїх коштів є величина відсоткової ставки по
депозитах. Зворотна ж залежність між величиною відсоткової ставки й
ступенем ризику розміщення депозиту в певному банку населенню дуже
часто не зрозуміла. Зростання в Україні кількості вкладників
неплатоспроможних банків, які постраждали, доводить, що, як правило, при
різному тлумаченні кодів комунікацій (модель Лотмана) більше втрачає
гірше поінформований їхній учасник.
Як зазначалося вище, в Україні неможливі блокування чи
монополізація каналів передачі публічної інформації про фінансові
відносини. Тому в разі поширення інформації, неприйнятної для тих чи
інших учасників таких відносин, вони переважно змушені реагувати у
відповідь своїм тлумаченням подій. Так, у березні 2016 р. голова правління
Ощадбанку А. Пишний в інтерв’ю газеті «Дзеркало тижня» заявив, що на
телеканалі «Інтер» проти нього розпочалася інформаційна кампанія, яка, за
його словами, «дивним чином збіглася з подачею позову до одного з
позичальників» [14, с. 6].
Аналогічна комунікативна ситуація в українському інформаційному
просторі, тільки в значно більших масштабах, виникла у зв’язку з визнанням
неплатоспроможним банку «Хрещатик». Тоді своє тлумачення причин цієї
події оприлюднили посадові особи банку «Хрещатик», НБУ, Київської
міської державної адміністрації, а також багато журналістів, політиків,
бізнесменів і політологів. При цьому нестачі у взаємних звинуваченнях не
було. Хоча проведене дослідження дає підстави вважати, що приватні
акціонери банку «Хрещатик», відчувши загрозу своїм статкам, вельми
активно почали виводити свої кошти із цієї фінансової установи, що, урештірешт, і призвело до її краху. Проблеми ж, з якими стикнулися клієнти цієї
фінансової установи, є черговою ілюстрацією згадуваного вище ефекту
асиметрії інформації у фінансових відносинах.
Не виключено, що крах банку «Хрещатик» пов’язаний певним чином з
однією з великих застарілих проблем нашої банківської системи –
кредитуванням так званих інсайдерів. Це ситуація, коли кінцевий власник
банку через цю фінансову установу кредитує формально юридично
незалежне підприємство, у якому він також є кінцевим власником. Тоді, як
показує вітчизняний досвід, пріоритетним інтересом для зазначеного
власника були, як правило, інтереси підприємства-позичальника, а не банку,
що надавав кредит. Умови кредитування підприємства-інсайдера були, як
правило, пільгові. Але в кризові періоди, коли стрімко зростає попит на
гроші, а обсяги коштів на депозитних рахунках у банках часто швидко
скорочуються, кредитування інсайдерів стає джерелом додаткових
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фінансових проблем у сфері фінансових відносин.
Яскравою ілюстрацією згубності для банківської системи й суспільства
в цілому практики надмірного інсайдерського кредитування можуть служити
події навколо фінансово-промислових груп К. Жеваго (банк «Фінанси і
кредит») й О. Бахматюка (банки «Фінансова ініціатива» та «VAB банк»). Як
зазначила голова НБУ В. Гонтарева, «така… 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 бізнесімперії. Дивимося далі. В інших узагалі нічого не було, усе вивели давнимдавно, 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» [15, с. 6]. Важливо, що свого часу різні
обсяги рефінансування від НБУ отримували й інші нинішні банки-банкрути.
Дослідження фінансових відносин із соціально-комунікативних
позицій, включаючи аналіз кодів і контекстів повідомлень у ЗМІ, дало змогу
виявити деякі економіко-психологічні настанови, що притаманні багатьом
представникам великого українського бізнесу й державного управління та
відчутно впливають на їхню професійну поведінку. Насамперед ідеться про
масове ігнорування механізмів соціальної пам’яті зазначеними соціальними
верствами. Так, про циклічність капіталістичної (товарної) економіки вчили
ще в радянських підручниках з політекономії, не говорячи вже про значний
обсяг сучасної російсько- й україномовної наукової та аналітичної літератури
з цієї проблеми у вітчизняному інформаційному просторі, включаючи
бібліотеки. Тому, за умови належного поширення стратегічного мислення в
середовищі вітчизняних бізнесменів, політиків і державних чиновників,
українські банки й інші великі підприємства могли б краще підготуватися до
кризи 2008–2009 рр. та її наслідків. Тим більше що певні сигнали про таку
загрозу з’явилися ще 2007 р., а може, і раніше. Доказом дефіциту
стратегічного мислення є й те, що реформу української банківської системи,
навіть за її нагальної потреби, не було розпочато до 2014 р., тобто за більш
сприятливих умов, ніж сьогодні.
Проведений соціально-комунікативний аналіз дав змогу виявити й
ставлення різних соціальних груп до проблеми фінансових ризиків.
Інформація про діяльність власників неплатоспроможних банків засвідчила,
що банківський бізнес для багатьох його власників був, по суті, другорядним,
оскільки врешті-решт вони не пов’язували з ним ні основних джерел своїх
доходів і статків, ні свого соціального статусу як такого. Основні фінансові
ризики в результаті перекладалися на державу, а по суті, на платників
податків, за чий рахунок урешті-решт відшкодовувалися збитки фізичних
осіб (домогосподарств) від втрати коштів на депозитних рахунках у
неплатоспроможних банках.
При цьому треба звернути увагу на певну асиметрію оцінок у
вітчизняних ЗМІ щодо банкрутства ряду банків. Доволі часто оглядачі так чи
інакше акцентували увагу на тому, що саме держава, як правило в особі НБУ,
не запобігла краху певного банку, а на провину власників чи менеджменту
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відповідної фінансової установи в її краху, часто пов’язаного з поширенням
ризикованих фінансових операцій, належної уваги не зверталося. Зазначене
характеризує й частину ЗМІ, а також деякі соціально-психологічні настанови
й стереотипи, що поширені в українському суспільстві та впливають на
характер кодування/декодування інформації в мережі фінансових
комунікацій. Зокрема, це ще доволі поширені патерналістські настрої та
слабка здатність до пошуку компромісів і координації поведінки заради
досягнення загальновизнаної суспільної мети в українському соціумі.
У підсумку треба наголосити, що висока ефективність соціальнокомунікативних досліджень, невелика частина яких представлена вище, була
досягнута саме завдяки колективній організації інформаційно-аналітичної
роботи в СІАЗ НБУВ. В основі такої організації лежить раціональний поділ
праці в колективі. Саме завдяки йому у визначені терміни створюються
якісні інформаційно-аналітичні продукти [16, с. 116–117].
Таким чином, проведений вище аналіз показує значні можливості та
вагомі досягнення наукової бібліотеки у сфері соціально-комунікативного
дослідження фінансових відносин з урахуванням трансформаційного
характеру української економіки й суспільства в цілому.
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Methodological Aspects of Social and Communicative Studies of Financial Relations in the
Scientific Library
The article justifies feasibility of social and communicative studies of financial
relationships by scientific library considering the transformational nature of Ukrainian society.
Such methodologies as Shannon-Weaver, Jacobson’s and Lotman’s models of communication,
the «porter» model were used. The usage of models of communication allows to track the
relations between the information flows, codes and contexts of the messages, and behavior of
economic agents in Ukrainian financial market. The article shows capabilities of major research
libraries as public institutions of social memory in social and communicative studies of financial
relationships.
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Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского
Методические аспекты социально-коммуникативного исследования финансовых
отношений в научной библиотеке
В статье обосновывается целесообразность социально-коммуникативного
исследования финансовых отношений, с учетом трансформационного характера
украинского общества, подразделением научной библиотеки. Как методический прием
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исследования использованы модели коммуникации по Шеннону, Якобсону, Лотману,
модель «привратника». Использование моделей коммуникации позволило на конкретных
примерах отследить связь между потоками информации, кодами и контекстом сообщений
и поведением экономических агентов на финансовом рынке Украины. В статье показаны
возможности крупных научных библиотек как общественных институтов социальной
памяти при социально-коммуникативном исследовании финансовых отношений.
Ключевые слова: банк, информация, код, контекст, модель коммуникации, научная
библиотека, социальная память, финансовые отношения, финансовые коммуникации.
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ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – 272 с.
У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових
співробітників, докторів, аспірантів та студентів Київського університету ім.
Б. Грінченка за 2013 р. До покажчика увійшли документи, опубліковані в
паперовій та електронній формі, а також неопубліковані. Документи
згруповано в 14 розділів, у яких вміщено 2028 бібліографічних описів.
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Науково-довідковий апарат містить зміст, передмову, іменний
покажчик. Документи у бібліографічному покажчику в межах розділів
згруповано за абеткою прізвищ авторів і назв.
Випуск є хронологічним продовженням попередніх видань.
Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва792582
Шифр зберігання книги у ВДБО: Ч48(4Ук)я1 Б59
3. Дати і події, 2016, перше півріччя : календар знамен. дат № 1 (7) /
уклад. В. Кононенко, С. Зворський, А. Рихтік [та ін.] ; Нац. парлам. б-ка
України. – Київ, 2015. – 160 с.
Випуск присвячено визначним річницям подій суспільно-політичного,
наукового та культурного життя України.
Подані матеріали висвітлюють важливі події в історії країни, життя і
творчість видатних істориків, художників. скульпторів, архітекторів.
Календар поділений на розділи за місяцями. Кожен з розділів містить
переліки пам’ятних та ювілейних дат. До випуску включено статті відомих
майстрів слова, таких як Р. Ролан, Ш. Бронте. У пристатейних списках
літератури виділено публікації, використані при підготовці статей. Видання
доповнено цифровим календарем.
Шифр зберігання книги у НБУВ: Ж74230 2016 I півр.- 2015
Шифр зберігання книги у ВДБО: Я25 Д21
4. Довідник захищених в Україні дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата і доктора юридичних наук з військового права (1991–
2014 рр.) / уклад.: П. П. Богуцький, Є. Д. Стрельцов, Е. А. Плешко,
Т. Р. Короткий. – Одеса : Фенікс, 2015. – 232 с.
У довіднику подано інформацію про дисертації з військового права та
суміжних з військовим правом наукових досліджень. Видання має три
покажчики: алфавітний, у якому дисертації розташовано в алфавітному
порядку за авторами, предметний, що містить два списки дисертацій
(покажчик дисертацій на отримання наукового ступеня кандидата і доктора
юридичних наук за темами, які відносяться до військового права і окремо
дисертації на отримання наукового ступеня доктора юридичних наук), та
хронологічний. У покажчиках дисертації розташовано в алфавітному
порядку. Прізвища та імена іноземних авторів вказано відповідно до даних
електронного каталогу Національної бібліотеки України ім. В. І.
Вернадського.
Довідник розраховано на науковців, військових юристів, викладачів,
студентів, усіх, хто цікавиться розвитком вітчизняної науки військового
права.
Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва791145
Шифр зберігання книги у ВДБО:Х81(4Ук)я1 Д58
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5. Італійська лінгвістика і перекладознавство в Україні
(алфавітно-предметний бібліографічний довідник) / Ю. О. Чернишова,
С. Б. Фокін. – Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2014. – 80 с.
Дослідження та опрацювання в Україні сардинської мови, яка виникла
в Італії, спонукало до необхідності бібліографічних перекладів італійської
мови.
У бібліографічному довіднику систематизовано 647 культурознавчих
публікацій стосовно італійської мови та перекладу. Досліджується мовна
ситуація в Італії та розвиток її діалектів.
Допоміжний апарат довідника має бібліографічний, алфавітнопредметний та іменний покажчики. Бібліографічна частина поділена на п’ять
частин: статті, рецензії, монографії; дисертації та автореферати; навчальна
література; словники; бібліографічні покажчики. Після списку джерел подано
предметно-тематичний покажчик, який полегшує пошук джерел за
ключовими словами, та іменний покажчик.
Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва791311
Шифр зберігання книги у ВДБО: Ш147.31-7я І92
6. Мітрахов М. О. Видатні діячі ракетно-космічної України /
М. О. Мітрахов. – Київ : Спейс-Інформ, 2015. – 172 с. – укр., англ.
Довідник присвячений видатним діячам ракетно-космічної справи та
працівникам наукових установ, конструкторських бюро, промислових
підприємств України, які були причетні до важливих здобутків ракетнокосмічної справи. Висвітлено їх життя та діяльність, пов’язану з Україною.
Видання містить відомості біографічного характеру, фотографії та
фотопортрети. Дано загальну оцінку творчості видатних діячів ракетнокосмічної справи.
Матеріал систематизовано за трьома розділами: видатні діячі у сфері
космічних досліджень, ракетобудування і космонавтики, імена ракетнокосмічної України у світі та Україна й космос – погляд у майбутнє.
Шифр зберігання книги у НБУВ: Со33797
Шифр зберігання книги у ВДБО: О6(4Ук)д.я2 В42
7. Шуляренко Л. І. Довідник процесуальних документів з
господарського законодавства / Л. І. Шуляренко, А. М. Бібік ; ред. В. І.
Муляр. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 96 с.
Довідник містить зразки найбільш поширених документів з
господарського законодавства. Документи відпрацьовано та складено на
практиці з урахуванням змін у законодавстві. Подано рекомендації щодо
складання та практичного застосування.
Призначення видання – допомога громадянам у захисті своїх законних
прав і інтересів.
Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс59492
Шифр зберігання книги у ВДБО: Х89(4Ук)я2 Ш9
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