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Український центр
європейської політики 
Український центр європейської політики (УЦЄП) – тільки два роки в аналітичному 
середовищі, але одразу прикував увагу медіа, урядовців та дипломатів, чому слугувала 
чітка сфокусованість аналітиків Центру на Угоді про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом.  Сьогодні УЦЄП – це молодий, але амбітний think tank, який 
тримає руку на пульсі імплементації Угоди. Співзасновником і керівником організації є 
Любов Акуленко, яка переконана – що аналітичні центри мають здійснювати якісний 
і незалежний аналіз адаптації законодавства, тоді як драйверами процесів мають 
стати політичні стейкхолдери.
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Інтерв’ю опубліковано в рамках проекту «Платформа аналітики та між-
культурної комунікації», мета якого полягає у посиленні експертизи в сфері 
написання аналітичних матеріалів, створенні синергій між українськими 
та європейськими, зокрема німецькими, аналітичними центрами та покра-
щенні розуміння міжкультурних розбіжностей. Проект реалізується Інсти-
тутом європейської політики (Берлін) у співпраці з Міжнародним фондом  
«Відродження», Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, Ініці-
ативою з розвитку та дослідження аналітичних центрів «think twice UA» за 
сприяння Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. 

Про серію інтерв’ю
Мета інтерв’ю з представниками аналітичних центрів полягає у тому, щоб 
дати читачеві уявлення про те, яким на сьогодні є ландшафт українських 
аналітичних центрів, з якими викликами вони стикаються та яку роль віді-
грають у проведенні реформ в Україні.
 

Відповідальні за проведення інтерв’ю
Інститут європейської політики – неприбуткова німецька організація, яка 
працює в сфері європейської інтеграції, заснована 1959 року. Інститут на-
лежить до провідних аналітичних центрів у сфері аналізу зовнішньої по-
літики Німеччини та політики Європейського Союзу. Завдання Інституту 
полягає у науковому опрацюванні тем європейської політики та інтегра-
ції і виробленні практичних рекомендацій у цій сфері. До напрямів його 
діяльності належить також реалізація проектів, які спрямовані на поси-
лення ролі громадянського суспільства в країнах Східного партнерства.  
www.iep-berlin.de 

think twice UA – Ініціатива з розвитку та дослідження аналітичних центрів. 
Ініціатива створена в 2016 році для проведення моніторингу, аналізу та по-
пуляризації think tanks. Місія – підвищення аналітичного рівня для якісного 
поступу та глибоких трансформацій України. www.thinktwiceua.org 

Думки, висловлені у цій публікації, передають погляди авторки і не відобра-
жають офіційної позиції будь-якої з представлених організацій чи Федераль-
ного міністерства закордонних справ Німеччини.

Редакція
Видавець: think twice UA  
Спілкувалася: Ольга Львова, think twice UA 
Головний редактор: Людмила Мельник, 
Інститут європейської політики 
Редактор: Ірина Філіпчук, 
Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва 
Верстка: Дмитро Мокрий-Вороновський

© think twice UA, 2018 рік

За підтримки Федерального 
міністерства закордонних справ 
Німеччини:

Про проект



СЕРІЯ ІНТЕРВ’Ю
З УКРАЇНСЬКИМИ АНАЛІТИЧНИМИ
ЦЕНТРАМИ 

3#PAIC

Любов Акуленко – співзасновник та виконавчий директор Україн-
ського центру європейської політики. Була координатором кампанії 
«Сильніші разом!» – Ініціативи європейських посольств для популя-
ризації європейської інтеграції. Очолювала також відділ європей-
ської інтеграції організації Центр UA. Експерт з питань європейської 
інтеграції, автор ідеї онлайн-навігатора Угоди про Асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом.

Український центр європейської політики (УЦЄП) заснований 2015 року і нещодавно відсвяткував другу 
річницю. Аналітичний центр одразу сфокусувався на Угоді про Асоціацію між Україною та ЄС і збирається 
моніторити імплементацію цього стратегічного документа впродовж наступних років. УЦЄП першим роз-
робив унікальний навігатор, який дозволяє комплексно та якісно відстежувати процес імплементації Угоди.   
Вебсторінка: http://ucep.org.ua/

Український центр європейської політики

Фото: УЦЄП

Фото: УЦЄП
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Держава має йти бульдозером у 
напрямку євроінтеграції 
Пані Любове, два роки тому Ви стали співзасновницею Україн-
ського центру європейської політики. Що стало визначальним 
для створення нового аналітичного центру?
Так склалось, що після Майдану 2014 року назріла велика необхідність 
популяризації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом. До Майдану були  зроблені перші інфографіки, які стали дуже 
популярними. Тоді я ставилась до аналітичних центрів досить скептич-
но, тому що вважала, що складний продукт нікому не потрібен. Якщо ми 
хочемо йти в маси, то продукт треба максимально спростити, оскільки 
люди зараз або надміру зайняті, або ліниві, багато хто не читає довгих 
текстів,  тільки – заголовки. Тому  якщо ми пишемо класичні  аналітичні 
policy paper, то обов’язково виготовляємо й policy brief. 

Під час Майдану постала ідея «перекласти» Угоду у формат інфогра-
фіки. Це мало успіх  – були мільйонні перегляди. Потім, коли ми активно 
почали популяризувати Угоду, я чітко зрозуміла – треба діяти. Це якраз 
був той переломний момент, коли і ринок російський закрився, і Європа 
дала нам односторонню преференцію, а з наших стейкхолдерів – хтось 
був готовий, хтось ні, але законодавство абсолютно не було готовим. 

У загальних рисах десь близько 50% законодавства стосується продук-
тів харчування. В нас величезна аграрна країна, і все, що заховане в 
Угоді, – надто технічне.  Треба роз’яснювати, чому необхідно цей стан-
дарт вводити, а чому – інший, і що вони нам дають, і чого в Європі 
дозволяється закрити підприємство на декілька днів, хоч у нас цього 
всі бояться. Тобто потрібна потужна й активна розʼяснювальна робота 
щодо всіх пунктів Угоди про асоціацію.

Які головні проекти вашої організації Ви  виокремили б?
На нинішньому етапі майже всі наші проекти стосуються виконання 
Угоди про асоціацію. Ми видаємо щорічний моніторинг адаптації за-
конодавства в рамках Угоди. Проводимо секторальні аналізи різних 
напрямів, де передбачено адаптацію законодавства згідно з угодою, 
та створили онлайн-інструмент «Навігатор» для моніторингу адаптації 
законодавства, який дає змогу бачити зміни за всіма секторами угоди.

Розкажіть, будь ласка, докладніше про проект «Навігатор», які 
його головні компоненти та хто є головним споживачем?
Основне завдання «Навігатора» – показати весь обсяг роботи з адапта-
ції законодавства до кінця 2025 року. Він відображає всі сектори, в яких 
має відбутись адаптація законодавства, кроки, які необхідно здійснити 
для адаптації, і незалежні експертні оцінки, які демонструють, наскіль-
ки якісно адаптується наше законодавство відповідно до  вимог ЄС.

Інтерв’ю

Ольга Львова,  
think twice UA 

Любов Акуленко,
УЦЄП

На нинішньому етапі майже 
всі наші проекти стосують-
ся виконання Угоди про асоці-
ацію. 
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щодо всіх пунктів Угоди про 
асоціацію.

Під час Майдану постала 
ідея «перекласти» Угоду у 
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Ініціатива «Сильніші разом!» вельми відома в Україні. Чи не 
могли б Ви розповісти, як вона народилася?
«Сильніші разом!» як ініціатива виникла у 2013 році, в часи Януковича, 
та мала стимулювати тогочасний уряд підписати Угоду про асоціацію з 
ЄС. Інша мета ініціативи полягала в популяризації самої Угоди. В межах 
цього почину вироблялось багато інформаційних продуктів, які розкри-
вали зміст Угоди, надавалась консультаційна підтримка експортерам, а 
також здійснювалась адвокація законодавства, яке передбачало вико-
нання Угоди про асоціацію.

Чи достатньо сьогодні у державних структурах можливостей 
моніторити виконання Угоди про асоціацію та надавати екс-
пертну оцінку?
В органах влади вдосталь можливостей, щоб провадити моніторинг 
Угоди, адже на сьогодні поки що мало роботи виконано з адаптації за-
конодавства. Плюс, у цьому їм допомагає їхня внутрішня онлайн-сис-
тема  моніторингу, яка називається «Пульс угоди». Наразі її немає в 
публічному доступі. Єдине, з чим у них виникають проблеми, це з екс-
пертною оцінкою, адже експертів у міністерствах недостатньо.  

Яку роль тут можуть відіграти АЦ?
Мені здається, що аналітичні центри на цьому етапі не повинні викону-
вати роль адвокатів реформ. Ми можемо підстрахувати, коли необхідно, 
коли постає складна ситуація. Сьогодні, коли Угода повністю набула 
чинності і є горизонт завдань до 2025 року, зусиль експертів для про-
сування процесу недостатньо. Я вважаю, що основна роль аналітичних 
центрів – здійснювати якісний і незалежний аналіз адаптації законо-
давства. Чому це  потрібно? В будь-якій сфері, де починається адаптація 
законодавства, одразу треба долати опір. У перших рядах, хто стоїть на 
шляху блокування всього процесу,  – це різні групи інтересів. І якщо 
стейкхолдерів  фахово не переконати, чому це вигідно і що можна зро-
бити, аби ця норма не була такою болісною, реформи і адаптації не 
буде. Навіть якщо уряд намагатиметься  щось подавати до парламенту, 
то  все це «вмиратиме» у комітетах Верховної Ради, тому що депутати 
відображають ці групи інтересів. Наша роль має полягати в тому, що ми 
робимо незалежний аналіз та ним переконуємо. 

Процес адаптації до європейських норм дуже вразливий, він дорогий, не-
зрозумілий, і єдині, хто усвідомлюють його значення, – це аграрії. Вони, 
як стейкхолдери, не блокують  процес, але все одно в цій сфері зали-
шається багато різних нюансів, які так само перешкоджають адаптації. 

Чому я вважаю, що ми як аналітичні центри не повинні бути драйвера-
ми процесів? Тому що у всіх країнах драйверами мають бути ті ж  стейк-
холдери. Поки що в Україні вони не діють. Відповідно, ми повинні їх 
перетворювати на групу тих людей, які мінімум не  заважатимуть, мак-
симум – допомагатимуть. Хто зараз має набагато ширші повноважен-

Мені здається, що аналі-
тичні центри на цьому 
етапі не повинні вико-
нувати роль адвокатів 
реформ. Ми можемо під-
страхувати, коли необхід-
но, коли постає складна 
ситуація.

Процес адаптації до єв-
ропейських норм дуже 
вразливий, він дорогий, 
незрозумілий, і єдині, хто 
усвідомлюють його зна-
чення, – це аграрії. Вони, 
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ня – це Президент, уряд, Віце-прем’єр з питань європейської інтеграції, 
хоча, що стосується останнього, то це міністр без портфеля та без Мініс-
терства. Зараз має з’явитися сигнал на політичному рівні, що в кожній 
сфері проводиться робота з різними групами інтересів. Це мають бути 
регулярні засідання, присвячені саме Угоді – вони в нас дуже рідко від-
буваються, так само як і регулярні зустрічі з головами комітетів ВР. 

Наш Центр фінансується міжнародними донорами, ми не виходимо з 
чиїхось  інтересів, єдиний – щоб ця адаптація просувалася і була не 
такою уразливою. Адаптація до європейських норм – болісна, оскільки 
немає стимулу, а саме членства України в ЄС. Мова йде про близько 500 
складних актів, розпланованих до 2025 року. На кожен рік припадає  
десь по 80 актів, які потрібно реалізувати. Для того, щоб виконати  Угоду 
і паралельно давати опір усім, хто проти, має бути готовність номер 
один, а її в нас немає, ми поки що до неї не дійшли. Ми, як пожежники, 
працюємо там, де є проблема. 

Чи відстежували Ви досвід інших країн та інших аналітичних 
центрів у моніторингу Угоди про асоціацію і які країни можуть 
слугувати прикладом для України?
Чесно скажу – ні,  ми пішли своїм шляхом і не вивчали досвід інших країн з 
імплементації Угоди.  Адже там була інакша ситуація – реальна перспекти-
ва членства, а тому й висока готовність до адаптації.

Ми просто були переконані, що всю інформацію треба нести в маси. За 
низької наявності стимулів і неготовності влади  виявити сильне політич-
не лідерство  нас чекає тривалий шлях,   у понад 10 років. Наприклад, 
нам треба змінити водійські права, це справді вимога ЄС, а не МВС. Чому 
цього  вимагають у ЄС? Тому що там провели дослідження і побачили, хто 
найчастіше користується мопедами. Як виявилося, це здебільшого старші 
люди. Відповідно, ми повинні підвищити вік початку водіння для водіїв мо-
педів та мотоциклів і зобов’язати людей проходити медогляди, особливо 
тих, кому за 50–60 років. Кожна норма має історію, а наші чиновники не 
навчилися говорити цими історіями і пояснювати. До того ж спокушає інша 
“можливість”:  ми унікальна країна, яка будь-яку норму ЄС перетворить на 
корупційну.

Чи в майбутньому Ви плануєте виходити за межі Угоди?
Ну, think tank це живий організм, там кожна тема народжується. Ми дуже 
плавно трансформувались, і сьогодні нас цікавить винятково адаптація. 
Ця тема буде ще актуальною найближчі 5–10 років, тому ми від неї 
не відійдемо, а ще більше заглибимося. Хочемо також й надалі розви-
вати напрям комунікації Угоди в регіонах, поки не дуже виходить, але я 
вважаю, що це важливо.

Адаптація до європейських 
норм – болісна, оскільки 
немає стимулу, а саме член-
ства України в ЄС.

Ми пішли своїм шляхом і не 
вивчали досвід інших країн з 
імплементації Угоди.  Адже 
там була інакша ситуа-
ція – реальна перспектива 
членства, а тому й висока 
готовність до адаптації. 

Хочемо також й надалі роз-
вивати напрям комунікації 
Угоди в регіонах.
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Чи є у Вас досвід співпраці з іншими українськими та закор-
донними аналітичними центрами?
З аналітичними міжнародними центрами взагалі не працювали, бо не 
так легко знайти партнерів для кооперації, але я вважаю, що в нашому 
разі це було б чудово. Всі зазвичай працюють на стандартних політичних 
темах – корупція, державна служба, енергетика, екологія, а адаптація – 
це складні технічні теми, тому дуже мало хто береться за таке.  

Свого часу тісно співпрацювали з DiХi Group, допомагали їм інфор-
маційно, на нинішньому етапі перестали це робити, бо ми хочемо зо-
середитись більше на аналізі директив. Співпрацювали також із РПР 
щодо адвокації. Робимо великий  акцент на співпрацю з людьми не з 
ГО-сектору, а з приватного сектору, тому що всі провідні юристи і фахові 
експерти працюють передусім у відомих приватних компаніях – чи це 
Велика четвірка, чи Світовий банк, чи проекти ЄС. Співпраця ця взаємо-
вигідна і  відбувається в такий спосіб –  ми формуємо їм інформаційну 
популяризацію і разом із ними створюємо продукт. Я не уявляю існу-
вання без них, чесно скажу. 

Чи співпрацюєте Ви з Урядовим офісом з питань європейської 
та євроатлантичної інтеграції і в яких напрямах?
Ми виступаємо ініціаторами деяких процесів з адвокації, і в Офісі дуже 
гарно це підхоплюють. Я щаслива з того, що все, що ми пропонуємо, 
Офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції підтримує, 
і нині є декілька ідей для подальшої співпраці. Ми однозначно – партне-
ри. Зараз вони  мають аналізувати capacity. Але навіть якщо з деяких 
питань можуть виникнути якісь розбіжності, то  загалом вони чітко ро-
зуміють, який зиск  ця адаптація дає. 

Щодо наших однодумців у Верховній Раді, то головні наші партнери 
– «єврооптимісти» і декілька прогресивних депутатів. Більшість на-
родних депутатів до ГО мають упереджене ставлення з різних причин. 
Більше половини парламенту – це люди, які не вважають за потрібне 
співпрацювати з think tanks, вони не розуміють, звідки до аналітичних 
організацій заходить фінансування,  і закидають, що ці гранти даються 
на відпрацювання визначених законопроектів. Хоча це абсолютно не 
так. 

Крім того,  переконана,  що обстоювати свою позицію має і бізнес за 
конкретними пунктами Угоди. Cкажімо, якщо в антимонопольній сфері 
передбачено, що бізнес має право скасувати рішення в частині накла-
дання штрафів Антимонопольного комітету, то чому ми як аналітичний 
центр маємо виборювати це право, а не бізнес?

З аналітичними міжнарод-
ними центрами взагалі не 
працювали, бо не так легко 
знайти партнерів для  
кооперації, але я вважаю, 
що в нашому разі це було б 
чудово.

Все, що ми пропонуємо, Офіс з 
питань європейської та євро-
атлантичної інтеграції під-
тримує, і нині є декілька ідей 
для подальшої співпраці. 

Щодо наших однодумців у 
Верховній Раді, то головні 
наші партнери – «євро-
оптимісти» і декілька про-
гресивних депутатів. 

Обстоювати свою позицію 
має і бізнес за конкретними 
пунктами Угоди. 
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Говорячи про імплементацію Угоди, де Україна, в яких саме 
сферах, йде в ногу з часом, де – пасе задніх і де можливий 
навіть саботаж? 
Три сфери, які просуваються успішно в сфері імплементації Угоди, це – 
енергетика, санітарні заходи і державна закупівля, а також більш-менш 
екологія. Щодо енергетики – була політична воля, аграрний сектор – 
сам готувався до експорту… А от інші сфери не готувалися. Але, як на 
мене, в деяких речах, які пробуксовують, може, й варто трохи зачекати. 
Мине  2–5 років, зміняться  обставини, можливо, з’явиться щось, що 
змусить зрозуміти –  євроінтеграція все ж вигідна. Тобто імплементація 
Угоди – це справді цивілізаційна трансформація, а не просто зміни за-
конодавства. Люди повинні це відчути і зрозуміти – що це таке євро-
пейський рівень життя. Тому  я вважаю, що нам ще потрібен 5-річний 
період для розкачки суспільства.

Ви кажете – 5 років на розкачку, а які можуть бути ризики, 
якщо не буде розкачки, а буде мляве тупцювання на місці і 
через 5, і через 10 років? Ми можемо не адаптувати Угоду до 
2025 року?
Звичайно. Якби в нас не було такого агресивного і дуже цинічного 
сусіда, ми могли б розслаблятись, а так не маємо права. В нас єдиний 
спосіб вижити – це адаптувати норми Угоди.

Ще інша проблема, про яку ніхто не думає, але вона стає дуже очевидною 
– це Східна Європа, якій не вистачає робочої сили. Вона зараз публічно 
на всіх рівнях каже, що прийматиме українців, тобто сьогодні взага-
лі немає проблеми знайти роботу в Польщі. Поляки на Економічному 
Форумі в Криниці заявили, що внаслідок вступу країни до ЄС втратили 
дуже багато робочої сили і єдиний спосіб відновити її – стимулювати 
приріст населення внутрішніми засобами, плюс українські мігранти. В 
Польщі вже нарахували 1,5 млн офіційно зареєстрованої робочої сили 
з України. Ми розуміємо, що це молоді люди до 40 років. Всю робочу 
силу з таким успіхом через пару років ми втратимо, якщо нічого не  
змінимо. Тому це буде колапсом, і адаптація законодавства – це єдиний 
спосіб протистояти на двох фронтах. 

А що Україна може протиставити у відповідь втратам люд-
ських трудових ресурсів?
Стримати відтік людей із України можна лише реформами, стимулю-
ванням розвитку малого та середнього бізнесу й інвесторами. Для цього 
також потрібно проводити реформи та  запроваджувати  європейські 
норми. Бо європейські стандарти найкращі і тому найдорожчі в світі, 
адже вони дбають про безпеку людини у всіх сферах.  

Нам зараз дуже потрібне дослідження щодо відтоку робочої сили, але 
це має зробити державний інститут, спрогнозувавши ситуацію на на-
ступні 10 років. Чому це дослідження мають виконати державні інститу-

Три сфери, які просува-
ються успішно в сфері 
імплементації Угоди, це 
– енергетика, санітарні 
заходи і державна закупів-
ля, а також більш-менш 
екологія. 

Імплементація Угоди 
– це справді цивілізацій-
на трансформація, а не 
просто зміни законодав-
ства. 

Ще інша проблема, про яку 
ніхто не думає, але вона 
стає дуже очевидною – це 
Східна Європа, якій не ви-
стачає робочої сили.

Стримати відтік людей 
із України можна лише 
реформами, стимулюван-
ням розвитку малого та 
середнього бізнесу й інвес-
торами. 

Нам зараз дуже потрібне 
дослідження щодо від-
току робочої сили, але це 
має зробити державний 
інститут, спрогнозувавши 
ситуацію на наступні 10 
років. 
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ти, тому що після такого дослідження має бути якесь державне рішення. 
Треба вже нарешті перейти від гасел до справжніх реформ. Може, це 
звучить  й популістично, але іншого шляху немає. Всі країни, які вступа-
ли до ЄС, мали міцну політичну волю. Звичайно, будуть ті, хто проти, але 
я вважаю, що держава має йти бульдозером у напрямку євроінтеграції. 
Ми звикли, що громадянське суспільство в багатьох моментах підмінює 
владу, але тут такого не буде, ми такого не потягнемо.

Тепер настав новий якісний етап у стосунках між Україною та 
ЄС, водночас повноцінне членство в ЄС залишається темою, що 
зависла в повітрі і не має перспектив. Що варто зробити для 
пошуку нових смислів та ідей?
Для мене проблема Угоди про асоціацію полягає в тому, що вона, фор-
мально не передбачаючи перспективи членства України в ЄС, не дає 
стимулів. Це не тільки мої слова, а багатьох політиків із Центрально-
Східної Європи. Складається враження, що ми прямуємо тунелем, а 
світла в кінці його не бачимо. Має бути логічний кінець, а його немає. 
В цьому нема нічого страшного – змінюватися без членства, це теж 
трансформація. Але, на жаль, будучи країною пострадянською, без такої 
мотивації вступу до ЄС акумулювати зусилля всіх сторін дуже важко.  
Я впевнена, що членство потрібне. І те, що  Петро Порошенко почав 
про це говорити – правильно, але не можна дозволити, щоб це стало 
популістичним гаслом, бо європейці дуже швидко почнуть ставити  за-
питання про виконання Угоди.

У своєму посланні до парламенту Президент посилався на ваш 
моніторинг. Як би Ви оцінили ступінь використання владою як 
ваших матеріалів зокрема, так і аналітичних центрів загалом.
Я була здивована, чесно кажучи. Можливо, були дві причини взяти наш 
звіт: по-перше, ніхто не робить комплексних звітів з адаптації, а в нас 
є такі напрацювання і щодо екології, і  щодо енергетики тощо. Ми були 
першими, хто почав робити такий моніторинг.  Потім таке дослідження 
почав робити Офіс Віце-прем’єра з питань європейської інтеграції. Але, 
на відміну від нас, вони більше фіксують і не зосереджені на вимірю-
ванні якості. На той момент, коли готувалось послання Президента до 
парламенту, було 2 звіти – урядовий і наш. Це були єдині джерела, на 
які можна було опиратися, і те, що взяли за основу послання наш звіт, 
– дуже добре. Так і має бути, адже потрібно брати незалежну думку ана-
літичних центрів.

Ви брали участь у зустрічах представників громадськості з 
Президентом, де мова йшла про законопроекти, які можуть 
ускладнити процес звітування ГО. Як би Ви охарактеризували 
розуміння влади потреб громадянського суспільства.
Насправді все дуже просто: після кожної революції приходить контрре-
волюція. На жаль, think tanks і ГО – це єдина незалежна група в Україні,  і 
вона є такою, тому що фінансується міжнародними донорами, владним 

Змінюватися без членства, 
це теж трансформація. Але, 
на жаль, будучи країною  
пострадянською, без такої 
мотивації вступу до ЄС 
акумулювати зусилля всіх 
сторін дуже важко.

Коли готувалось послання 
Президента до парламен-
ту, було 2 звіти – урядо-
вий і наш. Це були єдині 
джерела, на які можна було 
опиратися, і те, що взяли 
за основу послання наш 
звіт, – дуже добре.

Think tanks і ГО – це єдина 
незалежна група в Україні,  
і вона є такою, тому що 
фінансується міжнародни-
ми донорами.
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структурам складно на неї впливати. Наші ресурси не зрівняти з ресур-
сами олігархів. Ми дуже бідні на їхньому тлі, але це непогані ресурси, 
щоб триматись на плаву і обстоювати інтереси України та українців. Тим 
більше, що в Україні, як свідчать останні соціологічні опитування, панує 
довіра до ГО. 

Я думаю, що в АП є чітке розуміння впливу громадянського суспіль-
ства на суспільну думку. Проте, цього не варто боятись, так само як не 
варто боятись іншої думки чи позиції. Якщо в АП хочуть бачити Україну 
демократією, а не диктатурою, то слід звикати до плюралізму думок і 
позицій.

Ваша оцінка больових та перспективних точок аналітичного 
співтовариства?
Думаю, що аналітичні центри дуже потрібні. Це прекрасний спосіб для 
влади отримувати різні варіанти для ухвалення рішень, співпрацюючи 
з think tanks. 

Які слабкі сторони? Мені здається, що не завжди виготовляється якіс-
ний продукт, та те, що його дуже важко комунікувати. Для мене найгір-
ше, коли він лежить у столі і ним ніхто не користується. І найбільша про-
блема навіть пов’язана не з аналітичними центрами, а з тим, що люд-
ство настільки розлінилося, що складається  враження – скоро узагалі 
ніхто нічого не читатиме. Якщо ти хочеш decision maker зацікавити, то 
інформація має вкладатися в один листок. І не дивно, якщо ми дійдемо 
до такого моменту, коли інформація з листочка переросте в один абзац. 
Тож думаю, що форми подачі інформаційного та аналітичного продукту 
стрімко змінюватимуться. 

В Україні так склалось, що найсильніші аналітичні центри зосередже-
ні в Києві. Було б добре, якби в регіонах з’явилися потужні регіональні  
think tanks, які аналізували б проблеми на місцях. Скажімо, сьогодні  там 
існує така проблема: коли навіть дають гроші на запровадження енер-
гоефективних технологій, облдержадміністрації і ради їх не беруть, бо 
не мають фахівців, які б написали добрий проект, де було б чітко і ясно 
розписано, як змінюватимуться ці мережі. І тут якраз потрібна активна 
підтримка регіональних аналітичних центрів і бізнесу.

Було б добре, якби в ре-
гіонах з’явилися потужні 
регіональні think tanks, які 
аналізували б проблеми на 
місцях. 

Аналітичні центри дуже 
потрібні. Це прекрасний 
спосіб для влади отриму-
вати різні варіанти для 
ухвалення рішень, співпра-
цюючи з think tanks.


