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Основні гіпотези
 Істотних змін ситуації на сході України варто очікувати не скоро: надто потужне
соціо-психологічне напруження сформовано, і надто значні військові
контингенти РФ задіяно
 За будь-яких умов розвитку подій Україна не визнаватиме законності анексії
тимчасово окупованих територій
 Україна вже ніколи не буде такою, якою була раніше, але і Донбас також;
перебіг подій не має зворотнього напрямку і не можна перекреслити 2 роки
війни, кров та страждання людей
 Інтеграція українського суспільства передбачає не тільки формування
української самосвідомості у мешканців Донецької та Луганської областей, але і
готовність до об’єднання жителів інших регіонів
 Каталізатором укріплення національної самоідентифікації може стати (але не
обов’язково стане) істотне підвищення рівня та якості життя українців
За будь-яких змін ситуації на Донбасі ідеологія інтеграції
українського суспільства буде домінантою в
політиці, хоча певні хронологічні корективи можливі

Загрози територіальній цілісності і безпеці України не є результатом
виключно російсько-українських відносин, значною мірою вони
віддзеркалюють зневажання глобальних принципів безпеки та
світопорядку, інституйованих від середини минулого сторіччя.

Всі спроби окреслення сценаріїв подальшого розвитку й оцінки імовірності
їхньої реалізації так або інакше виходять із політичних рішень передусім
керівництва Російської Федерації і наших західних партнерів – США та ЄС.
Поле рішень української влади щодо розвитку подій на Донбасі насправді є
доволі вузьким, хоча віддзеркалення прийнятого рішення у суспільному
житті буде достатньо яскравим
Україна будь-що обстоюватиме територіальну цілісність і державну
незалежність при визнанні пріоритету національної єдності

Підтримка населенням можливих варіантів рішення щодо
статусу самопроголошених ДНР, ЛНР,
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Втрати України, зумовлені подіями на Донбасі

 Демографічні втрати
 Втрати поселенської мережі
 Зниження рівня та якості життя
 Втрати виробничої інфраструктури і робочих місць

 Втрати соціальної інфраструктури

Україна і Донбас – ефект доміно
Є зона відповідальності держави (соціальна, передусім дорожня, інфраструктура,
поселенська мережа, підтримка ВПО тощо), є зона відповідальності бізнесу
(виробнича інфраструктура, робочі місця з гідними умовами і оплатою праці) і є
зона спільної відповідальності (нові ринки, соціальні стандарти)

Оцінка впливу зміни влади в 2014 році на власне життя, %
осіб, які визначились із відповіддю

Загрози, ризики та можливості розвитку України
Будь-яка криза відкриває нові можливості

Розглядати національні наслідки впливу катастрофи Донбасу необхідно з
урахуванням геоекономічних зрушень та загроз
Зрушення в українському суспільстві та економіці 2014-2015рр. значною
мірою обумовлені:
• тиском актуальних, хоча й не повністю втілених загроз, пов’язаних із
подіями на Донбасі
• ризиками дій та бездіяльності, обумовленими реагуванням на них
Сукупність можливостей нейтралізації існуючих загроз
• умовно «фонові» або «загальні», що мають наскрізний соціо-політичноекономічний характер і є необхідними для розвитку країни безвідносно
до проблем із Донбасом
• специфічні щодо можливостей подолання проблем українського
розвитку, безпосередньо породжених подіями на Донбасі.
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Важливу роль у подіях на Донбасі відіграла ідея зміни державного
устрою України шляхом передачі владних повноважень і ресурсів не
територіальним громадам, а регіонам, т.зв. федералізація, дуже
вдало інкорпорована в політичну риторику

Нові можливості та пріоритети інтеграції українського
суспільства
 Розбудова модерної економіки на сході України
 Відродження на нових технологічних засадах традиційних галузей
 Прискорений розвиток інфраструктури
 Запровадження технопарків
 Розбудова кластерів
 Формування української громадянської нації, згуртованість суспільства навколо
ідеї розбудови незалежної держави
 Реалізація імперативів громадянського порозуміння
 Посилення соціальних зв’язків, зростання соціального капіталу
 Створення нової інформаційної системи на основі сучасних світових
інформаційних технологій
 Розвиток громадянського суспільства і потенціалу місцевого самоврядування

Самоідентифікація населення

Складові політики інтеграції українського суспільства
 Економічні складові політики інтеграції
 Модернізація економіки всієї України
 Створення нових робочих місць із гідною оплатою
 Підвищення ефективності політики доходів та соціальної підтримки населення
 Зниження нерівності і бідності
 Подолання бідності працюючих
 Перенесення акцентів із масової соціальної допомоги на підвищення
«зароблених» доходів
 Трансформація політики доходів
 Міжбюджетні відносини
 Оподаткування доходів
 Модернізація виробничої, транспортної, соціальної інфраструктури Донбасу
 Соціальна адаптація вимушених переселенців, реалізація їхнього потенціалу
 Інституційні складові політики інтеграції: соціогуманітарна сфера
 Сфера освіти
 Сфера культури
 ЗМІ
 Мовна політика
 Соціо-культурна і етнічна ідентичність
 Вирішення демографічних проблем інтеграції
 Міграції – внутрішні та зовнішні
 Поліпшення якості трудового потенціалу українського суспільства
 Професійно-освітня підготовка
 Стан здоров’я і смертність
 Активність населення – економічна і не тільки

