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«Кадри вирішують все» —
цей перевірений віками пос-
тулат актуальний і для сучас-
ної України. Правляча «пома-
ранчева» еліта за рівнем
освіти, професійної підготов-
ки і політичної культури за-
пам’яталася переважно
своєю метушнею, галасом,
жадібністю до власного зба-
гачення, здібністю формува-
ти навколо себе і держави не
друзів, а лише недругів. 

А які здобутки України після т. зв.
«революції гідності»? За роки каденції
минулої влади країна втратила 18,6%
ВВП, комунальні тарифи зросли в
6,5 раза, ціна на газ — майже в
11 разів, на основні продукти харчу-
вання — від 250 до 300%! Сьогодні
середня зарплата в Україні становить
382 євро, а в Чехії та Польщі
відповідно 1680 та 1140 євро. 

Погіршилися не тільки соціально-

економічні показники, а й стан за-
конності та правопорядку. За даними
Європейського суду з прав людини,
частка українців, які звернулися до
цього суду, не одержавши правової
допомоги від вітчизняної феміди, про-
довжувала зростати: в 2012 р. вона
складала 8,5%, в 2013-му — 13,3%, в
2014-му — 19,5%, в 2015-му —
21,4%, в 2016 р. — 24,4%. Тобто кож-
не четверте звернення в цей суд — від
українців, хоча юрисдикція суду по-
ширюється на громадян 28 країн! Це
абсолютно суперечить заявам влади,
що в Україні утверджуються євро-
пейські зразки демократії.

Чому так сталося? Навіть у ра-
дянські часи Україна за своїм еко-
номічним потенціалом далеко випе-
реджала своїх побратимів за
соціалістичним табором. Головна
причина нинішнього стану країни
— якість кадрів, їхня некомпе-
тентність і корумпованість.

Відомий художник Дар’я Марчен-
ко з приводу небувалого збагачення
екс-президента пише: «Якби він віддав
перевагу місцю в історії, а не гаман-
цю, це була б геніальна людина для
України, але він вибрав гаманець». Ба-
гатіло і його оточення: 15 топ-мене-
джерів «Нафтогазу» у 2018 р. одер-
жали 680 млн. грн. зарплати, або по
42 млн. кожен. Однак знайти якісь
здобутки у діяльності керівників
«Нафтогазу» неможливо: на початку
двохтисячних Україна добувала
20 млрд. куб. м газу, а в 2014—
2019 рр. — лише 15 млрд. Захмарні
зарплати — від 300 до 500 тис. грн.
одержують керівники державних
підприємств «Укрзалізниці», «Укрпо-
шти» та ін. Таким «менеджерам» не
потрібні корінні реформи. В хаосі лег-
ше вирішувати свої особисті справи. 

Для порівняння: у президента
Франції зарплата в сім разів більша,
ніж середня по країні, і у вісім разів
більша мінімальної. У прем’єр-
міністра Британії місячна зарплата
близько 13 тис. фунтів стерлінгів, а
середня зарплата по країні 2288, тоб-
то зарплата прем’єра всього у шість
разів більша середньої. В Україні це
співвідношення — 500 разів! Спра-
ва не тільки в захмарних зарплатах,
а й у тому, що влада жодним чином
не реагує на це. 

Ще 3 тис. років до н. е. єги-
петський фараон Тутмос ІІІ, настав-
ляючи свого першого візира, писав:
«Пам’ятай, що чиновник твого ран-
гу живе в очах всіх людей. Вітер і во-
да розказують про все, що ти робиш,
і нічого не залишиться у тьмі. Єди-
ний для чиновника такого рівня вихід
— суворо дотримуватися букви за-
кону і робити так, як там написа-
но». Хоча минуло 5 тис. років, ця на-
станова така ж актуальна для сучас-
ної України, як тоді для Єгипту. 

На жаль, в сучасній Україні саме
корумпованість і непрофесіоналізм
керівних кадрів стали причиною всіх
негараздів. Це при тому, що еко-
номічний потенціал України (за ви-
значенням експертів Всесвітнього бан-
ку) значно вищий, ніж у країнах
Східної Європи. Україна має найбільші
запаси родючих земель, вигідне гео-
графічне положення, але всі ці пере-
ваги перекреслюються безсистемною
державною політикою і некваліфіко-
ваним управлінням, подвійними стан-
дартами поведінки правлячої еліти. 

Фактично зірвані зусилля демо-
кратів щодо демонтажу олігархічної
системи, заблоковані реальна судо-
ва реформа, активні заходи бороть-
би з корупцією, гальмуються еко-
номічні реформи. Як зазначає Євген
Головаха, «сучасна політична еліта
України є «неосословієм», яке скла-
дається з олігархів і політиків, голов-
ною рисою яких є життя поза зако-
ном, а його метою — збагачення із за-
стосуванням владних повноважень.
Цей політизований олігархічний кон-
гломерат значно відірвався від
суспільства, ігнорує його інтереси, ве-
де себе цинічно й аморально, деваль-
вуючи правові, демократичні й
соціальні цінності, кулуарно приймає
рішення, які значно погіршують жит-
тя людей, зменшують їхні статки».

На цей процес негативно вплину-
ла масова еміграція співвітчизників.
Шведський депутат Харс Енсен за-

значає: «Коли з країни виїжджають
вчені, інженери, лікарі та інші пред-
ставники розумової праці, їде цвіт
народу — інтелігенція, то потім в
такій країні правителями стають
бізнесмени, політиками — плебеї і
пройдисвіти з вулиці, а депутатами
парламенту — базарні спекулянти,
спортсмени...»

Прикладів, коли кадри вирішують
все, у світі багато. Сінгапур, як відо-
мо, почав з того, що рішуче про-
тидіяв корупції. Відомі слова екс-
прем’єр міністра Лі Куан Ю: «Хоче-

те побороти корупцію? Почніть з
того, що посадите трьох своїх друзів.
Ви точно знаєте, за що, і вони та-
кож знають, за що». З початку ре-
форм у цій країні були позбавлені
волі за корупцію сотні, навіть тисячі
чиновників. У цій обоймі були не
тільки друзі прем’єр-міністра, а й ро-
дичі. Паралельно були створені чіткі
правила гри, зрозумілі закони і ком-
фортні умови для бізнесу. Розвиток
Сінгапуру був обумовлений і роз-
витком технологій, кваліфіковани-
ми кадрами у кожній сфері життє-
діяльності суспільства, створенням
високотехнологічних компаній.
Успіху також сприяли реальний за-
хист прав власності, жорстка бороть-
ба з рейдерством, створення вільних
економічних зон і багато іншого.
Сьогодні Сінгапур — одна з най-
більш розвинених країн світу. 

В Україні в результаті парла-
ментських і президентських виборів
також розпочався процес оновлення
кадрів. Безумовно, в такому поспіху
дібрати кваліфіковані кадри досить
складно, оскільки ніхто не очікував
провальної поразки «помаранчевої»
команди, отже, помилки у доборі
кадрів, скандали були неминучі. Сьо-
годні головне завдання — виправи-
ти ці помилки, суспільство зрозуміє
таку потребу, навіть шляхом нових
виборів. Суспільству необхідні не
лише нові обличчя, а й високо-
освічені й високоморальні кадри,
які зможуть поєднати два начала
успішної роботи: молодість і прак-
тичний досвід. У багатьох розвине-
них країнах (Франції, Австрії, Ка-
наді) до влади прийшли саме такі
політики. В країнах Північної Євро-
пи все більше міністерських порт-
фелів одержують молоді політики,
перш за все жінки.

Чи є історія без
історичних постатей

Що стосується української влади, то
непрофесіоналізм, некомпетентність,
вузькість поглядів, нерозуміння шля-
ху розвитку держави, зацикленість на
особистих інтересах вражають. Чим
тільки не займалася минула влада,
тільки не тим, що потрібно
суспільству. Чи треба було, напри-
клад, розв’язувати таку масштабну
війну з радянським минулим — з її
пам’ятниками, назвами міст, вулиць,
площ, з орденами, стрічками та інши-
ми атрибутами радянської епохи?! 

Правління китайського лідера Мао
Цзедуна, наприклад, обійшлося країні
від 50 до 70 млн. людських жертв.
Тому — за логікою українських
націонал-радикалів — китайці не по-
винні були його і згадувати. Але су-
часні китайські політики як мудрі
люди не викреслили його з історії
країни, навпаки — продовжують ша-
нувати його пам’ять за внесок у фор-
мування нового Китаю, за позбав-
лення країни від вікової напівко-
лоніальної залежності, за здійснений
ним старт щодо перетворення Ки-
таю в сучасну могутню державу.

А в скільки мільйонів людських
жертв обійшлися французам якобін-
ський терор і наполеонівські війни?
Проте Франція відзначає 14 липня
як національне свято, «Марсельєза»
стала гімном країни, хоча ця дата

— початок національної трагедії.
Французи продовжують пишатися
Наполеоном як великим держав-
ним і військовим діячем, хоча при-
несені ним жертви були невиправ-
дані. Шанують вони його тому, що
це історична постать, без неї немає
і самої історії. До таких постатей,
як і до подій, не можна підходити
з позицій сьогоднішнього дня —
вони належать своєму часові.

Якось французького посадовця
запитали, як він оцінює політичне
життя в Україні, на що одержали

таку відповідь: «У нас, у Франції, на
відміну від України, політичне жит-
тя багатоманітне: зліва — лають
комуністи, справа — радикали, а
державний віз тягнуть нормальні
люди — центристи. Ліві і праві не-
обхідні, щоб центристи йшли пря-
мо, не звертали із заявленого шля-
ху, за який проголосували виборці».

Ідеологія агресивної
меншості

В Україні все навпаки — лівий
рух взагалі заборонений, та й важ-
ко розібрати, яку ідеологію сповідує
та чи інша партія. На зміну ліквідо-
ваної комуністичної ідеології не
прийшла ніяка інша, цей вакуум
заповнили вседозволеність, анар-
хія і насилля, що й стало підґрун-
тям беззаконності.

В результаті посилюється макси-
мальна радикалізація суспільства.
Країна поділена на своїх і чужих.
Чужі — переважно ті, хто не зго-
ден з правлінням за лекалами ра-
дикал-націоналістів. Панує ідеологія
агресивної меншості. 

Переслідуються всі, хто має інші
погляди. Між тим для суспільства
немає більш важливого на сьо-
годні завдання, ніж об’єднання
країни, її зшивання. Наростання
ворожнечі між різними її частина-
ми збільшує прірву між ними. Цьо-
му особливо сприяли непродумані
рішення влади щодо мови та одер-
жання томосу. Приблизно так ор-
ганізовувалися важливі для
суспільства рішення. Особливо го-
стро стоїть питання щодо держав-
ної мови. Саме ця проблема стала
основним підґрунтям подій у Кри-
му та на сході України. 

У перші роки незалежності, у ча-

си каденції президентів Л. Кравчука
і Л. Кучми, завдячуючи їхній полі-
тичній толерантності й культурі, по-
ступово почали стиратися відмін-
ності між Західною та Східною Ук-
раїною, з’явився інтерес до способу
життя і повага одне до одного. 

Але наступні «помаранчеві» коман-
ди не підтримали цей процес, ор-
ганізували наступ лише одного сег-
мента пануючої нації — її мови, що
сприяло не об’єднанню, а посиленню
сепаратизму. Вони не врахували го-
ловного: Україна — молода держа-
ва, а процес формування єдиної
нації проходить складні етапи та
потребує часу. Йому може сприяти
лише розвиток національної куль-
тури, освіти, правосвідомості, зро-
стання добробуту народу.

Рішення таких складних проблем
залежить від якості кадрів. Людство
у своєму розвитку завжди спирало-
ся на особистості — спочатку на
пророків, відомих мислителів, а
потім на моральні авторитети. Так
завжди було і буде. На цих засадах
розвивалися цілі цивілізації. Так і
сьогодні: китаєць Ден Сяопін, сінга-
пурець Лі Куан Ю, чех Вацлав Га-
вел, француз Шарль де Голль,
англійці Уїнстон Черчилль та Мар-
гарет Тетчер, американець Франк-
лін Рузвельт і багато інших видат-
них постатей сучасності стали при-
кладом для наступних поколінь. Ве-
ликий англійський вчений Ісаак
Ньютон якось підмітив: «Я бачив
далі тому, що спирався на плечі
гігантів». Такі постаті є і серед та-
лановитого українського народу,
але реалізуватися їм в таких умо-
вах доволі складно. 

Не нові обличчя,
а професіонали

В Україні з кадрами (й у вищому
ешелоні влади) відбувається щось
неладне, про що свідчить безперерв-
ний процес їх зміни та тасування.
Кравчук перебував на посаді всьо-
го половину передбаченого Консти-
туцією терміну. Кучма свою діяль-
ність закінчив в період майдану.
Ющенко прийшов до влади шля-
хом не передбаченого Конституцією
третього туру і закінчив свою
діяльність з 5% підтримки електо-
рату. Четвертий президент, Януко-
вич, просто утік з країни. Повне фіас-
ко зазнав і Порошенко.

Подібні процеси і в інших ешело-
нах влади. Тільки на посаді генпро-
курора за 27 років незалежності
змінилося 17 осіб, у т. ч. чотири —
після «революції гідності»! Практич-
но з кожною зміною вищої влади
по всій вертикалі змінювався увесь
управлінський склад апарату, а це
сотні, тисячі держслужбовців. На
важливі державні посади признача-
лися навіть не однодумці, а просто
свої люди — куми, родичі, бізнес-
партнери, а то й просто ті, хто
гучніше інших кричав «геть».

Перемога Володимира Зе-
ленського — це перший крок на
складному шляху оновлення
кадрів. Суспільству потрібні не ли-
ше нові обличчя, а досвідчені про-
фесіонали. Без поєднання цих двох
начал у формуванні державного апа-
рату в країні навряд чи можливі
якісні зміни. 

У розвинених країнах давно
відпрацьовані механізми добору і
підготовки керівних кадрів. Насампе-
ред це чесні вибори через систему
праймеріз. Саме так кожна партія
відбирає найдостойніших кандидатів
на майбутні загальнодержавні або
місцеві вибори. У США, як відомо,
обирають не тільки президента, кон-
гресмена, а й губернатора, генпроку-
рора штату, окружного прокурора,
суддю і навіть шерифа. Кандидати
добре пам’ятають, що через чотири
роки їм потрібно буде знову пере-
обиратися, тому кожен з них береже
свою честь, старається служити ви-
борцям вірою і правдою. Крім того,
більше 5 тис. держслужбовців вищо-
го рівня проходять подвійний конт-
роль — спочатку в адміністрації пре-
зидента, а потім через процедуру за-
твердження сенатом. 

Важливим елементом формуван-
ня керівних кадрів є їхня висока
освітня та професійна підготовка.
Президент США Клінтон, напри-
клад, одержав ступінь бакалавра за
спеціальністю міжнародні відноси-
ни в університеті, потім кілька років
навчався в університетах Британії.
Повернувшись на батьківщину, про-
довжив навчання на юридичному
факультеті Йельського університе-
ту. Досвіду практичної роботи набу-
вав спочатку на постах прокурора, а
потім губернатора штату. Президент
Обама також одержав вищу освіту
у двох провідних університетах США,
підготував кілька монографічних
досліджень у сфері управління. Прак-
тичний досвід набув як сенатор кон-
гресу США.

Подібний шлях підготовки прохо-
дять не тільки найвищі посадові осо-
би. У цій країні політична й еко-
номічна еліта навчається в найпрес-
тижніших університетах, таких як
Гарвардський, при якому діє школа
ім. Кеннеді для підготовки кадрів ви-
щого ешелону. Серед випускників
цієї кузні керівних кадрів — 75 но-
белівських лауреатів, 32 глави різних
держав, 54 мільярдери. 

Ïîæàëóéñòà, 
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Що не так
з кадрами в Україні

для ефективного зберігання, глибо-

кої переробки, пакування продоволь-

чої, фуражної та технічно-сировин-

ної продукції. 

Хімічна галузь
Ключовими проблемами для підви-

щення рівня забезпечення країни

хімічною продукцією вітчизняних

підприємств є: розвиток сировинної

бази; введення в експлуатацію базо-

вих виробництв, які в останні роки

були зупинені; модернізація та ре-

алізація заходів щодо росту конкурен-

тоздатності хімічної галузі.

Заходи щодо реалізації стратегічних

пріоритетів мають комплексний ха-

рактер і входять до підготовленого в

галузі проекту «Стратегії розвитку

хімічної промисловості на період до

2030 року». Державі та бізнесу не-

обхідно знайти ресурси для їх вико-

нання.

Хімічна галузь може бути представ-

лена кількома ПР. Перший — ство-

рення мережі високотехнологічних,

в т. ч. малотоннажних виробництв

хімічної продукції для різних галузей

і сфер у країні. Цей проект має най-

важливіше значення для більш по-

вного забезпечення нею вітчизняних

споживачів і зменшення імпорту.

Другий — забезпечення АПК Ук-

раїни комплексом мінеральних до-

брив та інших засобів підвищення

ефективності родючості на основі

вітчизняної сировини — калій- та фо-

сфоровмісних руд, наявних можли-

востей поставок у якості сировини

природного газу та розвитку вироб-

ничо-технологічної бази.

Третій — створення виробничо-

технологічного комплексу з перероб-

ки ільменітового концентрату і ви-

робництва з нього титанового про-

кату та двоокису титану, які мають

динамічний ринок збуту і перспекти-

ви розвитку. Реалізація цього проек-

ту дозволила б Україні зайняти одне

з провідних місць у світі з виробниц-

тва та постачання титанової продукції

для багатьох галузей.

Гірничо-
металургійний
комплекс

ПР повинен сформувати важливий

для металургійної галузі комплекс за-

ходів щодо підвищення конкурен-
тоспроможності продукції за раху-
нок модернізації та реконструкції
діючих виробництв технологічних
переділів, виведення з експлуатації
застарілих виробництв і устатку-
вання, в першу чергу — мар-

тенівського виробництва, виконання

програм поліпшення екологічної об-

становки, створення високотехно-

логічних прокатних виробництв.

До складу проекту необхідно вклю-

чити заходи з розвитку вітчизняного

ринку споживання металопродукції,

науково-технологічного та інфраст-

руктурного забезпечення ефективної

роботи галузі — впровадження сучас-

них енергозберігаючих і енергоефек-

тивних технологій і обладнання.

Другим ПР за цим напрямком мо-

же бути формування та реалізація

комплексу заходів щодо підвищен-

ня рівня роботи підприємств з видо-

бутку залізорудної сировини. А са-

ме: поліпшення якості продукції за

рахунок вдосконалення технологій

видобутку й збагачення. Основні за-

ходи повинні передбачати впрова-

дження сучасних технологічних

рішень при підготовці та організації

робіт кар’єрів і шахт; застосування

ефективних логістичних схем і транс-

портних засобів; впровадження

новітніх енергозберігаючих техно-

логій в основному та допоміжному

виробництвах для підвищення їх

ефективності тощо.

Дуже важливим є ПР, що передба-

чає розвиток виробництв продукції

кольорових, рідкоземельних металів

і сплавів, інших матеріалів, які є осно-

вою створення широкого кола висо-

котехнологічних пристроїв та облад-

нання для надзвичайно важливих на-

прямків. Слід розробити відповідну

комплексну програму робіт. 

Виробництво
наноматеріалів
і продукції з них

ПР повинен забезпечити виведен-

ня національного машинобудуван-

ня, будівельної, хімічної, фармацев-

тичної, електротехнічної та інших

галузей на новий рівень. Його захо-

ди повинні передбачати: розширен-

ня наукових досліджень у сфері

функціональних і конструктивних

матеріалів, створення конструкцій і

технологій на їх основі; організацію

виробництва наносировини для ма-

шинобудування, будівництва,

хімічної, фармацевтичної, електро-

технічної та інших галузей промис-

ловості, у т. ч. для забезпечення ви-

робництв на основі 3D-принтерів;

розширення номенклатури виробів

з наноматеріалів: різальних інстру-

ментів, опор тертя, фрикційних

дисків, опорних елементів, компо-

зитів та ін.; освоєння інноваційних

виробів з наноматеріалів: засобів

мікроелектроніки, рентгенівських

трубок, у т. ч. для отримання кольо-

рового зображення.

Цифрові виробництва,
ІТ-технології
та штучний інтелект

Перший проект у цих напрямках

повинен передбачати поетапний пе-

рехід основних і допоміжних галузей

на використання цифрових вироб-

ництв; прискорений розвиток ІТ-тех-

нологій за рахунок створення для цьо-

го у регіонах інфраструктурних умов

та організації системної роботи із за-

мовниками цих технологій; стиму-

лювання наукових досліджень із

штучного інтелекту за рахунок

пріоритетного надання грантів і фор-

мування реалізації цільових комплек-

сних програм з цього напрямку; роз-

робку та організацію виробництва за-

собів цифрової економіки, навчаль-

них систем, інформаційної медици-

ни, медіаконтентів та інших призна-

чень, у т. ч. за такими проривними

напрямками, як голографічні нав-

чальні системи, образні комп’ютери,

системи для нормалізації функціо-

нально-фізіологічного стану людини.

Другий проект має орієнтуватися

на комп’ютерно-інтегровані вироб-

ництва зі штучним інтелектом. Такі

виробництва повинні скласти осно-

ву технологічного переоснащення

різних галузей діяльності, в першу

чергу — машинобудування. Проект

повинен передбачати: створення си-

стеми наукового та конструк-

торського забезпечення розвитку

комп’ютерно-інтегрованих вироб-

ництв зі штучним інтелектом —

комплексного Науково-конструк-

торсько-технологічного центру; роз-

робку типових проектів зазначених

виробництв для провідних галузей;

прискорений випуск необхідного

технологічного обладнання та інте-

лектуалізованих систем управління;

підготовку кадрів, у т. ч. розробників

вищої кваліфікації та інженерів-на-

ладчиків цих виробництв.

Важливість цього напрямку зумов-

лює необхідність розробки перспек-

тивної Державної програми з розвит-

ку комп’ютерно-інтегрованих вироб-

ництв зі штучним інтелектом. Ре-

алізація зазначеного напрямку забез-

печить власні умови для створення

технологій 5—6—7-го укладів. 

Відповідні ПР і заходи передбача-
ються у галузях, що традиційно існу-
ють та мають можливості приско-
реного інноваційного розвитку. До
них належать: біотехнологічна, де-
ревообробна, легка промисловість,
виробництво будівельної техніки та
будматеріалів, складної побутової
техніки та товарів соціально-куль-
турного призначення.

Важливо також сформувати

Міждержавний проект створення гло-

бальної комплексної транспортно-

логістичної системи (МКТЛС), яка б

інтегрувала наземні, підземні, водні,

надводні, повітряні та космічні шляхи.

Це дозволить задіяти географічне по-

ложення України та ініціювати при-

скорений інноваційний розвиток

транспортних систем усіх видів і типів.

Втримати баланс
Для вдосконалення механізмів та

інструментів інноваційного розвитку

вкрай актуальним є створення міжга-

лузевих ПР по запуску стартапів,

підтримки виробництв малих і се-

редніх підприємств. ПР повинна пе-

редбачити: формування системи уп-

равління, розробки, експертизи, кон-

курсного відбору і затвердження за-

гальнодержавних швидкоокупних

інноваційно-інвестиційних проектів

з високим співвідношенням ефект/ви-

трати; систему преференцій для за-

значених проектів; регіональні проек-

ти з заходами щодо організації сис-

тем регіональних стартапів з ураху-

ванням місцевих особливостей.

Необхідно витримати розумний
баланс між сектором високотехно-
логічних виробництв (основи ефек-
тивного розвитку промисловості)
та базовими виробництвами, які в

даний час забезпечують потреби усіх

сфер діяльності, експорт і техно-

логічну стабільність країни.

Реалізація зазначених пріори-
тетів і ПР сформує 1—2 мільйони
привабливих робочих місць в ос-

новному виробництві та ще більше

— в допоміжному. Це дозволить роз-

ширено відтворювати інтелектуаль-

ний потенціал і наблизить Україну до

технологічно розвинених держав.

Для врахування специфіки в ор-

ганізації робіт, технологічному і нор-

мативно-правовому забезпеченні при

плануванні запропонованих ПР (в ок-

ремих випадках — програм) потрібно

до переліку заходів ввести всі не-

обхідні інструменти, що забезпечу-

ють їх реалізацію. При розумному
задіянні державно-приватного парт-
нерства реалізація названих та
інших можливих напрямків стра-
тегії розвитку забезпечить випере-
джаючий розвиток промисловості
з темпами, що в три та більше разів
перевищують середньоєвропейські.

Основу інноваційного промисло-

вого комплексу України повинні скла-

сти високотехнологічні виробництва.

Це вимагає активної роботи щодо

створення потужної інноваційної си-

стеми з відродженням інституцій га-

лузевої науки, повноцінної інфраст-

руктури.

В усіх регіонах України на базі

індустріальних парків, технологічних

центрів, підрозділів національних на-

укових центрів, вищих навчальних

закладів, інститутів НАНУ, фінансо-

во-промислових структур необхідно

сформувати мережу інноваційних

майданчиків для розвитку визначе-

них пріоритетних науково-техно-

логічних напрямків з широким залу-

ченням талановитої молоді та ство-

ренням для них тисяч робочих місць.

Ці майданчики повинні мати підго-

товлену виробничу, енергетичну та

інформаційну інфраструктуру. Захо-

ди сприятимуть швидкому старту за-

значеного напрямку робіт.

Підходи до приватизації галузеутво-

рюючих державних підприємств по-

винні бути вкрай виваженими. Рішен-

ня про приватизацію слід ухвалюва-

ти тільки в тому разі, коли зміна влас-

ника дасть якісно новий, більш висо-

кий поточний результат та перспек-

тиву розвитку підприємств. Це особ-

ливо важливо для підприємств висо-

котехнологічних галузей. Такі

підприємства доцільно розглядати як

основу для створення інтегральних

виробничих та науково-виробничих

структур (корпорацій, концернів, кла-

стерів). 

Закінчення читайте
в наступному номері «2000» 
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Україна має найбільші запаси родючих земель,
вигідне географічне положення, але всі ці переваги

перекреслюються безсистемною державною політи-
кою і некваліфікованим управлінням, подвійними

стандартами поведінки правлячої еліти
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Сергей ГРИГОРЬЕВ

Каково это — томиться
в душной, зачастую перена-
селенной «хате» в ожидании
приговора? Иной раз сие
безысходное, унылое томле-
ние длится годами. Кто «гос-
тил» в СИЗО, тот знает. Это
что-то вроде ада, только вме-
сто чертей здесь иногда со-
братья по несчастью...

И вот в этой скорбной юдоли раз
в году происходит нечто, восходя-
щее к первообразу, к сошествию
Спасителя во ад. «Христос воскре-
се!» — раздается под сводами тюрь-
мы радостный пасхальный клич.
«Воистину воскресе!» — доносится
из камер, расположенных по обе
стороны тускло освещенного кори-
дора. Возглашают дружно, «единым
сердцем и едиными устами». Муж-
ские голоса басовиты, женские —
напевны даже здесь.

Офицер отпирает металлическую
дверь, и в камеру заходит протоие-
рей Виктор Усатюк, духовник За-
порожского следственного изоля-
тора. Отец Виктор чуть выше сред-
него роста и широк в кости. По слу-
чаю «праздника праздников и тор-
жества из торжеств» он облачен в
алую ризу. Вместе с батюшкой за-
ходит пономарь, заносящий в кор-
зинках аппетитную снедь, собран-
ную для сидельцев прихожанами и
клиром Свято-Никольского храма
— старейшего (еще дореволюци-
онного) храма Запорожской епар-
хии. Обычай навещать на Пасху «в
узах сущих» тоже с тех еще давних
времен. Прерванная в эпоху воин-
ствующего атеизма, эта благочес-
тивая традиция возрождена у нас
по благословению владыки Васи-
лия (Злотолинского), ныне архи-
епископа на покое. 

Увидеть сердце, 
чтоб спасти 

Камеры (как здесь говорят — «ха-
ты») разными бывают. В одних со-
держатся взрослые мужчины, в дру-
гих — женщины, в третьих — т. н.
малолетки, т. е. несовершеннолет-
ние. Одни камеры попросторней,
покомфортней, другие поскромнее.
Но везде нары в два этажа, специ-
фический спертый воздух, насто-
роженные, испытующие взгляды.
Несвобода!

— Поздравляю вас, дорогие мои,
с величайшим праздником — Свет-
лым Воскресением Христовым! —
обращается к арестантам о. Виктор.
— Может быть, кто-то из вас попал
в узилище без своей личной вины,
по ошибке. Дай-то бог, чтобы суд
разобрался, и вы как можно скорее
обрели свободу. Но ведь многие си-
дят здесь за дело. Каждый в точно-
сти знает, что именно он совершил
и за что теперь страдает. 

Однако сколь бы тяжкой ни бы-
ла вина человека, он не должен от-
чаиваться, впадать в уныние, озлоб-
ляться на весь мир и на ближних.
Давайте всегда помнить, что Вос-
кресший Христос безмерно любит
каждого из нас. Его любовь не срав-
нить ни с чем. Она крепче даже ма-
теринской любви. Знаете, кто пер-
вым вошел в рай вместе с Иисусом?
Благоразумный разбойник, распя-
тый по правую руку от Сына Бо-
жия. И вот этот закоренелый жес-
токий преступник, вполне заслу-
живший ужасную смерть на крес-
те, первым из простых смертных
вошел в Царствие Небесное! Раз-
бойник! Может, серийный убийца
и маньяк-насильник. 

«Возможно ли такое вообще?» —
спросите вы. Да, по земным чело-
веческим меркам такое немысли-
мо. Но у Господа другие мерки. Он
видит сердце человека. Благоразум-
ный разбойник, который и сам ис-
пытывал нестерпимые предсмерт-
ные мучения, все-таки пожалел не-
винно убиваемого Сына Божия. И
в этом последнем сердечном дви-

жении проявилось раскаяние
страшного грешника, за которое
он был помилован, прощен и спа-
сен. 

Точно так же и вы, если твердо
решите жить по совести, по запове-
дям Божьим, обязательно увидите
перемены к лучшему в своей лич-
ной судьбе. Обязательно! И заклю-
чение станет не столь тягостным,
и срок пробежит быстрее, и на во-
ле откроются многие счастливые
пути. Главное, чтобы каждый из вас
воскрес к новой жизни вместе с вос-
кресшим Спасителем. Да благосло-
вит вас Господь!

Затем о. Виктор, троекратно воз-
глашая пасхальный тропарь, окроп-
ляет жилище и его обитателей свя-
той водой, раздает гостинцы, отве-
чает на вопросы. 

Заступничество
Вопросов, как правило, много.

Почти каждый хочет спросить о
чем-то своем, записаться на лич-
ный прием, на исповедь и причаще-
ние. Глядя на доброго пастыря в
окружении заблудших, оступивших-
ся «овец», поневоле вспоминаешь
из Евангелия от Иоанна: «Свет во
тьме светит, и тьма не объяла его...»
Затем идем в следующую камеру.
Затем еще и еще, с этажа на этаж
— вплоть до тюремной больницы...

Сцены, подобные этой, я наблю-
даю с 2009 года. Конкретные по-
дробности, конечно, всегда разные,
но суть события одна и та же. 

Первый раз я напросился сопро-
вождать отца Виктора сам. Как жур-
налисту мне интересно было уви-
деть то, чего раньше никогда не ви-
дел. Да и репортажи такие в ту по-
ру были в диковинку. Для газеты
практически сенсация. Потом как
бы втянулся. Да и, не скрою, по-
явился прикладной интерес: наве-
стить в СИЗО троих молодых ре-
бят, обвиненных в подрыве Свято-
Покровского храма на Малом рын-
ке (пресловутое «дело пономарей»,
которое мне пришлось освещать
три года подряд), потом одного дав-
него знакомого, заподозренного в
совершении преступления против
украинской государственности
(впоследствии полностью оправ-
данного судом). Руководство СИЗО,
слава богу, не возражало. 

К слову, о. Виктор присутствовал
на судебных заседаниях по «делу
пономарей», ободряя и укрепляя
Антона Харитонова, Сергея Деми-
на и Евгения Федорченко самим
своим присутствием. В СИЗО тоже
уделял им поистине отеческое вни-
мание. Говорю об этом как свиде-
тель множества свиданий батюшки
с этими хлопцами. Немаловажная
деталь: когда после победы май-
данной революции их освободили
как «политзаключенных режима
Януковича», Антон на Пасху 2014 г.
(20 апреля) пришел к воротам
СИЗО — туда, где провел более трех
томительных лет. Отец Виктор об-
лачил его в пономарскую рясу, и
они вместе совершили пасхальный
ход до боли знакомыми Антону ко-
ридорами. Уникальный случай. Та-
кое не забывается.

Что касается сына моей давней
приятельницы, обвиненного по по-
литическим статьям, то еще неиз-
вестно, как сиделось бы, не будь не-
устанной молитвы за него и заступ-
ничества со стороны пастыря. Дога-
даться, впрочем, несложно: в «тварь
дрожащую», забитую, всеми обижа-
емую тут иной раз мигом превра-
щаются иные накачанные крепы-
ши, еще вчера мнившие себя супер-
менами. Что уж говорить о высоко-
лобых начитанных мальчиках из хо-
роших интеллигентных семей... 

Уместно также отметить, что вла-
дыка Лука (Коваленко), только что
назначенный правящим архиере-
ем на Запорожскую кафедру, свой
первый архипастырский визит
(6.01.2011) нанес «на приход»
о. Виктора, потому как его особое
служение уже тогда считалось об-
разцовым для всей полноты Укра-
инской православной церкви. Да и
впоследствии архиепископ Лука
старался как можно чаще бывать
«на хозяйстве» у «тюремного ба-
тюшки». 

Сам же о. Виктор бывает в СИЗО
практически еженедельно. Почти
каждый понедельник он отправля-
ется на Первую Литейную, 43. Рас-
стояние от правобережного Ни-
кольского храма до следственного
изолятора приличное. Минут 40 ез-

ды. Бензин за свой счет. Служил се-
годня литургию или нет, неважно
— полный вперед! Ибо там ждут.
С превеликим нетерпением. Чают
воцерковиться. А уже воцерковлен-
ные — исповедаться и причастить-
ся. Время от времени венчаются.
Прямо в СИЗО. Точнее, в тюрем-
ном храме, который о. Виктор пе-
реоборудовал из обычной камеры. 

Легко сказать — «переоборудо-
вал». На самом деле это такие хло-
поты и расходы, которые далеко не
каждый потянет. 

Освящен храм во имя святителя
Николая Чудотворца, архиеписко-
па Мир Ликийских, скорого помощ-
ника и заступника всех страждущих
— и особенно заточенных в темни-
це. De facto это как бы филиал Свя-
то-Никольского храма на ул. Пес-
чаной, 8: в «Никольском на Пра-
вом» о. Виктор, когда служит боже-
ственную литургию, обязательно
молится вслух о здравии всех своих
духовных чад, томящихся «в местах
не столь отдаленных». При этом ча-
сто здесь же видим молящихся род-
ственников заключенных. 

Характерный, к слову, факт: в
этом святом деле (оборудование и
роспись церкви) батюшке помога-
ли серьезные парни, которые во
время оно сами «отдыхали» в СИЗО,
но благодаря о. Виктору пришли к
вере и по отбытии срока твердо
встали на путь исправления. Один
из таких духовных чад ныне не
только пономарствует в нашем при-
ходском Свято-Никольском храме,
но и учится в Духовной семинарии. 

Ну а другой духовный сын о. Вик-
тора по прозвищу Пикассо (и то-
же экс-сиделец) даже венчался под
сводами тюремного храма, созер-
цая при этом святые лики, мастер-
ски написанные собственными ру-
ками. Было это в декабре 2013 г.
По благословению батюшки фото-
сессию незаурядного события вы-
полнил ваш покорный слуга. На-
сколько известно, по выходе на во-
лю Пикассо тоже, слава богу, «за-
вязал». Поистине дивны дела Твои,
Господи! 

К сожалению, такие случаи ско-
рее исключение, чем правило. По
словам о. Виктора, истинно веру-

ющими, по-настоящему воцерков-
ленными людьми становятся счи-
танные единицы из общей массы
тех заключенных, которые жаждут
пообщаться с ним как со священ-
нослужителем. Вероятно, для неко-
торых такое общение — скорее воз-
можность хоть как-то скрасить без-
радостные будни за решеткой, хоть
ненадолго отвлечься. 

То, что в ходе своего служения
священник представляет не само-
го себя, а Всемогущего, Могущего
буквально все, многие, увы, не по-

нимают. Однако для о. Виктора это
не повод для разочарования. «Да-
же если бы за 20 лет служения в
Запорожском СИЗО я привел ко
Христу всего лишь одну заблудшую
душу, то и тогда моя миссия была
бы не напрасной», — говорит он. 

В самом деле: «Много званых, да
мало избранных». Просто надо
удвоить, утроить усилия. Только и
всего.

Настоящий ПОП 
Со своей стороны, заместитель

начальника Запорожского СИЗО по
социально-воспитательной работе
майор внутренней службы Сергей
Вовк уверен, что духовное обще-
ние, осуществляемое протоиереем
Виктором Усатюком, весьма благо-
творно влияет на общую атмосфе-
ру во вверенном ему учреждении,
на психологическое состояние кон-
тингента. Сергей Валентинович от-
мечает предельно ответственное
отношение батюшки к своим пас-
тырским обязанностям. Результат
налицо: конфликтов между сидель-
цами стало меньше, да и число ре-
цидивов со стороны тех, кто вышел
на волю, тоже поубавилось. Так что
медаль МВД «15 років Пенітенціар-
ної служби України» бессменному
духовнику Запорожского СИЗО вру-
чили не просто так. 

Что ни говори, 20 лет бескоры-
стного и безупречного служения в
таком специфическом месте — это
нечто сродни подвигу. 

Сами посудите. Строжайший Ве-
ликий пост с его долгими-долгими
службами — 40 дней. Еще 7 дней
— Страстная седмица с ночным по-
гребением плащаницы. Продолжи-

тельная литургия великой субботы.
Ровно в полночь — пасхальная утре-
ня, тут же следом, на рассвете, еще
одна пасхальная литургия. Потом
все идут разговляться с семьей. Один
о. Виктор с его хронически больны-
ми, как у приснопоминаемого схи-
архимандрита Зосимы (Сокура), но-
гами — за руль и на Первую Литей-
ную. Помню, как-то раз молодой
священник не выдержал нагрузки,
не явился на Пасху в СИЗО, хотя
обязан был. А о. Виктор не опло-
шал, окормил «малое стадо» в оди-
ночку. Настоящий ПОП. В смысле
пастырь овец православных. 

Про знаменитого старца Зосиму,
сполна вкусившего в свое время все
тяготы советской репрессивной ма-
шины, помянуто здесь не зря. Отец
Виктор трижды бывал у него в Свя-
то-Успенском Николо-Васильевском
монастыре (Волновахский р-н До-
нецкой обл.). Вне всякого сомне-
ния, эти встречи и беседы с вели-
ким подвижником современности
наложили отпечаток на духовный
облик самого о. Виктора. 

Бабурка, Кичкас,
Любовь 

Спрашиваю, не сожалеет ли он,
что в феврале 2000 г. архиепископ
Василий, в ту пору правящий архи-
ерей Запорожско-Мелитопольской
епархии, дал ему такое непростое
послушание. Не возникало ли хоть
изредка желание найти благовид-
ный предлог, чтобы, как говорится,
соскочить с темы?

— Господь с вами, — улыбается
батюшка. — Мыслимо ли проти-
виться воли Божией, явленной в
архиерейском благословении? Да,
поначалу трудно было, непривыч-
но, тем паче что я и сам тогда был
начинающим, малоопытным свя-
щенником. Помню, когда впервые
переступил порог СИЗО, меня отве-
ли в помещение хозотряда. Там мои
предшественники о. Михаил (Бе-
кетов, ныне покойный) и о. Вик-
тор (Головизин) успели оборудо-
вать небольшой молитвенный уго-
лок. И все. Дальше — сам. Стал
каждый понедельник ездить сюда с
Бабурки, где живу, 92-м автобусом.
Облачение и все необходимое для
совершения треб брал с собой. Ав-
тобусом же и назад. Неудобство,
однако. Пришлось купить машину
— по моим габаритам и перевози-
мым грузам — «Волгу» ГАЗ-21. 

Присматривались ко мне, конеч-
но, пристально. Проверяли на проч-
ность. Но я сам-то на Павло-Кич-
касе вырос. Пролетарская город-
ская окраина. Нравы соответствую-
щие. А тогда, в начале «нулевых»,
едва не половина обитателей изо-
лятора пришла как раз с Кичкаса.
Попытались было устроить мне, так
сказать, «Марлезонский балет», но
быстро смекнули, что со мной та-
кие номера не проходят. Зауважа-
ли. Дальше дело пошло веселей. Да
и с администрацией отношения
сложились. В общем, за два десят-
ка лет прикипел я сердцем к этим
людям и этим стенам. Ежели случа-
ется так, что по каким-то причи-
нам не смог прибыть по плану в

СИЗО, то, поверьте на слово, мес-
та себе не нахожу. Супруга моя ма-
тушка Любовь тоже мне здорово
помогает, ездит со мною сюда. Ну
а трудности, огорчения, усталость?
Где ж их нет! Так что благодарен
Господу Богу и владыке Василию
за то, что мое священнослужение
сложилось именно так, а не иначе.

...В алом облачении о. Виктор не-
спешно идет по тюремному кори-
дору. Его сопровождают пономарь
и персонал пенитенциарного уч-
реждения. «Христос воскресе!» —
возглашаем мы. «Воистину воскре-
се!» — слышится в ответ. Улыбка
прячется в бороде отца Виктора.
Видно, что он очень устал, но при
этом по-настоящему счастлив. 

В одной из женских камер, едва
мы вошли, к батюшке с рук мате-
ри рванулся младенец, радостно за-
гулил, потянулся ручонками к не-
обычному гостю.

— Крестник мой, — бережно
взяв малыша на руки, объяснил
о. Виктор. — Прямо в этих стенах
и родился. И такое, как видите, слу-
чается.

...В полумраке притвора прото-
иерей Виктор Усатюк неспешно ис-
поведует прихожан. Замечаю сре-
ди них и крепко сбитого спортив-
ного вида благообразного мужчину
с седым коротким ежиком на голо-
ве. Знакомое лицо. Где-то видел.
Но где? Ах да, в «авторитетной
112-й хате». Было дело, все пасхаль-
ные гости ушли, дверь в камеру за-
перли, а меня на какое-то время за-
были внутри. Там и познакомились.
Еще и пошутил: ну что, мол, «про-
писываться» будешь?

Так что далеко не одного-един-
ственного «благоразумного разбой-
ника» отец Виктор привел к Церк-
ви, а значит — и к возможности
спасения в вечности. Знаю как ми-
нимум троих таких. На самом же
деле таковых куда больше. Но дело
тут не в арифметике. Сам по себе
отец Виктор, его внешне непримет-
ное, но такое нужное всем нам (и
арестантам, и персоналу СИЗО, и
обществу) подвижничество — это
одно из живых доказательств ис-
тинности веры православной, яв-
ленное всем нам воочию, здесь и
теперь. 

И последнее. Иной раз приходит-
ся слышать негодующие возгласы:
в стране, мол, столько горя, столь-
ко сирых и убогих, неимущих, го-
лодных, а православные попы-свя-
тоши ублажают подонков, уголов-
ников, от которых пострадали нор-
мальные люди; зачем вообще нян-
читься с преступниками в тюрьмах! 

Ну, во-первых, далеко не все, кто
оказался за решеткой, настоящие
преступники: виновен или невино-
вен человек, окончательно решает
все-таки суд, а не предварительное
следствие. Во-вторых, большинство
зэков рано или поздно выйдут на
свободу, и от того, какими они вый-
дут, прямо зависит наша с вами
личная безопасность. Таков сугубо
прагматичный ответ.

Есть еще один аспект — духов-
ный. Его раскрыл ученикам Хрис-
тос: «Когда мы видели Тебя боль-
ным, или в темнице, и пришли к
Тебе?». И Царь скажет им в ответ:
«истинно говорю вам: так как вы
сделали это одному из сих братьев
Моих меньших, то сделали Мне»
(Мф. XXV, 41-46).

Так что жалеть собратьев наших,
оказавшихся в местах лишения сво-
боды, и стараться хоть в чем-то об-
легчить их участь — это, если угод-
но, насущнейшая необходимость
для каждого вменяемого гражда-
нина. 

Строго говоря, протоиерей Вик-
тор Усатюк, духовник Запорожско-
го СИЗО с февраля 2000 г., равно
как и тюремные священники из
других благочиний и епархий УПЦ,
самим фактом своего внешне не-
приметного служения напомина-
ют нам об этой непреложной еван-
гельской истине. 

Те саме можна сказати про підго-
товку управлінської еліти у Франції.
З часів де Голля діє Національна шко-
ла адміністрації. Слухачів до неї відби-
рають серед випускників найкращих
університетів країни. Конкурс дуже
жорсткий: у 2015 р. серед поданих за-
яв було задоволено лише 7%. На сьо-
годні серед випускників цієї школи
четверо стали президентами країни,
сім — прем’єр-міністрами, десятки —
міністрами, сотні — префектами
провінцій та відповідальними
працівниками центрального апарату.

Можна навести багато інших
прикладів, але й цих достатньо, щоб
зрозуміти, що в розвинених країнах
отримати високу посаду по блату,
по-сімейному або через корупцію
апріорі неможливо. Для цього не-
обхідно багато інших складових —
насамперед, високий інтелектуаль-
ний рівень та професійна підготов-
ка. З цього приводу слушною є дум-
ка Рейгана. На запитання корес-
пондента, як він приймає рішення
у складних ситуаціях, він відповів:
«Спочатку я раджусь зі своїми дру-
зями, потім — з офіційними
помічниками та радниками, особи-
сто вивчаю громадську думку і ли-

ше після цього приймаю остаточ-
не рішення». А на додаткове запи-
тання, чому він не бере в
адміністрацію друзів, відповів: «Я
не змішую особисті і державні інте-
реси».

В розвинених країнах особли-
ве значення надається добору і
навчанню кадрів нижньої та се-
редньої ланок управління. Ці лан-
ки, як фундамент держави, фор-
муються за іншими критеріями:
головне не партійність, а про-
фесіоналізм, освіта, компе-
тентність, чесність. Ці кадри уп-
равління не змінюються з перемо-
гою тієї чи іншої політичної сили,
а продовжують працювати. В
Італії, наприклад, за повоєнні ро-
ки змінилося 70 урядів. Можна собі
уявити, що сталося б з країною,
якби з кожною зміною централь-
ної влади змінювалися б і середня
та нижня ланки управління! Саме
тому Італія за рівнем розвитку вхо-
дить в десятку найрозвиненіших
країн світу.

Величезні зміни, що відбулися

за три останні десятиріччя в Ки-
таї, — це також результат кадро-
вої політики. Китай зробив вели-
чезний крок від відсталої аграрної
держави до країни передових тех-
нологій, науки, культури. За обся-
гом промислового виробництва Ки-
тай посідає перше місце у світі. Йо-
го частка у світовому ВВП
становить майже 25%. Процес еко-
номічного становлення Китаю роз-
почав китайський реформатор Ден
Сяопін, а наступні лідери країни
зробили кожен свій внесок в по-
дальший її розвиток. Для такого
поступу було задіяно багато різних
механізмів: організаційних,
освітніх, політичних, економічних,
культурних та виховних. Особли-
во наполегливо проводилася робо-
та з професійної підготовки кадрів,
очищення державного апарату від
корупції.

Які висновки можна зробити з
викладеного? Перший та головний
полягає в тому, що в українському
суспільстві з’явився колосальний за-
пит не тільки на нові кадри, а й на

їхню якість: високоосвічених, про-
фесійних і чесних управлінців з пев-
ним досвідом управління. 70% ук-
раїнців вважають, що тільки нові
обличчя, нова якість кадрів змінять
ситуацію в Україні. 

Другий, не менш важливий вис-
новок в тому, що пересічний ук-
раїнець і суспільство нарешті
дозріли та винесли суворий вирок
не тільки екс-президентові, а й си-
стемі в цілому. Це підтвердили як
президентські, так і парламентські
вибори. В українському суспільстві
з’явилася надія, що з приходом до
влади нових політиків — молодих,
амбітних, а головне, чесних — жит-
тя простих українців зміниться на
краще. Але нинішній владі все це
потрібно довести. 

Щоб вирішити ці проблеми, є ще
одна умова подальшого розвитку
країни — поставити надійний заслін
радикалізму і вседозволеності. За це
проголосували 73% виборців.

Судячи з парламентських виборів
у Британії, проблему вирішила мов-
чазна більшість виборців. Якби ре-

зультати цих виборів відповідали
маніфестаціям і протестам, що ціло-
добово проходили у столиці країни,
то Б. Джонсон та його Консерватив-
на партія повинні були програти
вибори з тріском. А насправді, кон-
серватори за рахунок саме цієї «мов-
чазної» більшості отримали коло-
сальну перемогу — здобули 365 пар-
ламентських місць із 650!

Для всього цього, у т. ч. і для
закінчення війни на сході України,
потрібна неабияка політична воля
керівництва держави.

Що таке тверда політична воля, у
2016 р. продемонстрував екс-пре-
зидент Колумбії Х. Кальдерон, який
отримав Нобелівську премію миру
за припинення в країні громадян-
ської війни, що тривала 50 років.
Щоб закінчити з цим братовбив-
ством, він пішов на непопулярні за-
ходи, які далеко не всім сподоба-
лися, а саме: гарантував безпеку
повстанцям, надав їм квоту в пар-
ламенті. Президент виходив з того,
що у будь-якій ситуації обов’язко-
во є вихід, і досяг успіху.

В історії є багато прикладів, коли
лідери різних країн брали на себе
відповідальність у вирішенні най-
складніших конфліктів. Так, екс-
лідери Ізраїлю та Палестини навіть
отримали Нобелівські премії за до-
сягнення згоди в припиненні бойо-
вих дій. Завдяки перемовинам бу-
ла закінчена громадянська війна в
Югославії. Заради вирішення склад-
ного конфлікту планетарного мас-
штабу американський президент
Д. Трамп пішов на перемовини з
лідером Північної Кореї. В резуль-
таті чого миротворчий процес був
зрушений з мертвої точки.

Тому переговорному процесу сьо-
годні немає іншої альтернативи.

Євген НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ,
äîêòîð ïîë³òè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð

êàôåäðè òåîð³¿ òà ³ñòîð³¿ ïðàâà ÄÂÍÇ
ÊÍÅÓ ³ì. Âàäèìà Ãåòüìàíà

Дмитро ХОХИЧ, 
äîêòîðàíò, äîöåíò êàôåäðè åêîíîì³÷íî¿

òåîð³¿ ÄÂÍÇ
ÊÍÅÓ ³ì. Âàäèìà Ãåòüìàíà
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Двадцать лет несет пастырское служение
в Запорожском СИЗО 

протоиерей Виктор Усатюк

На тюремном 
«приходе»

На тюремном 
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