
Країна повина бути партнером, не бандитом. 
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Політичний філософ, Андрій Окара, роз-
мірковує про формування якісного сере-
довища для інноваційного розвитку. Бідні 
та дурні... бідні, бо дурні... дурні, бо бідні? 
Україна наразі держава кліентичного типу 
– як це подолати? Дискусійне питання, 
адже після революції кількість та якість 
позитивних змін дуже мала. І якраз 
розвиток інновацій не підтримує кліен-
тичну модель сучасної України. 
Які головні фактори гальмування роз-
витку інноваційної держави України? 
1) Відсутність сталої підприємницької 
культури.
2) Залишки моделі протестанської етики. 
За М.Вебером існує пряма кореляція 
земного та небесного життя. Земні над-
бання та поведінка впливає на «якість» 
небесного життя.  За цим мислеобігом у 
країнах православного ареалу є проблема 
підприємницької етики. А це фактор 
економічного розвитку.
3) Фактор історичноі пам'яті, знищення 
позитивних економічних трудових осе-
редків. Треба визнати, что зараз Україна 
транслює неповагу до інтелектуальної 
праці та продуктів. Держава втратила те, 
що мала радянська влада – робота з іно-
ваційними центрами та підтримка (на свій 
розсуд та, але розвиток технологічний був). 
Україні наука глибоко паралельна, навіть 
приклад Казахстану та Білорусі вказує на 
те, що у цих країн є амбіція до розвитку 
іновацій. 
4) Відсутність соціальних та політичних 
інститутів, які можуть бути модернізувати 
та впливати на державні процеси.  

5)  Відсутність права власності. 
6)  Відсутність амбітності до іноваційного 
розвитку. Не дивлячись на гучні слова з 
медіа, соціальні потенціі та виклики, 
Україна все одно залишається країною 
екстенсивного існування. Така модель 
сама себе вичерпує. Росія теж приклад 
такої держави: країна існує від газо- та 
нафтовидобудування. А це вичерпний ре-
сурс. Коли Ілон Макс замінить усі двигуни 
на викопних джерелах енергії на альтер-
нативні технології, то екстенсивні держа-
ви зникнуть... або радикально зміняться.
Як оживити країну? Розробляти місця, де 
люди зможуть обмінюватися енергією, 
котра зараз переливається в інші краіні. Як 
локалізувати та активувати енергію? 
Створювати сприятливе середовище. Так, 
Студреспубліка та Майдан на першій 
стадії, були та є такими осередками, саме 
там відбувався ефект синергетики. Розум-
ні люди знайомляться, створюють родини, 
обговорюють ідеї. Одна з проблем, що су-
часним підліткам ніде збиратися та синер-
гувати. Кожна партія повина ставити
за першу мету розвивати формальну
та неформальну освіту.
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ГРА В IМIТАЦIЮ
Учасники першого робочого дня дис-
кутували над темою війни та миру, 
бенефеціаріїв війни та мапуванням 
задіяних сторін. Роздивлялись про-
тиріччя між виявленими досліджен-
нями мирних настроїв та домі-
нуванням агре-сорної медійної полі-
тики ЗМІ. Виявляли 
негативні  наслідки 
війни за чотири нап-
рямками – соціальні, 
психолог ічн і ,  еко -
номічні, демографічні. 
За результатами сесій 
першого дня сфор-
мувано три робочі 
групи, а як робота на 
д ом  –  с ф о рм у ват и 
колективне бажання 
можливих сценаріїв 
виходу  з  воєнного 
конфлікту/ів в Україні, 
передбачити вигоди та 
ризики кожного з варіантів. 
 Фінальна презентація на обід другого 

дня (друге 
в і ч е ) 
розкрила 
т е м у 
«Розумної 
солідарно
с т і » . 
Соціальне 
підприємн
и ц т в о , 
фокус на 
« н о в у 
о с в і т у » , 
створення 
молодіжн

ого центру/хабу. Кволі спроби 
йти протореною дорогою не 
принесли командам багато балів. 

Іноваційні ідеї ще в інфопросторі, до 
гравців вони не дійшли.
Зараз готується вечірня презентація 
груп - треттє віче «Як досягти 
прогресу та миру в Україні. Дорожня 
карта». 

«Сподіваємося на плідну роботу 
групи. Наразі робота триває не так 
активно. Кількість цчасників 
критично мала, я сподіваюся що з 
запуском політичної ігри 
підключаться нові учасники. Але 
наразі я не бачу навіть кандидата та 
амбітного гравця. Проблеми з якими 
стикаются групи - відсутність 
досвіду, стомленність, замалий багаж 
знань за темою. Бажаю командам 
зібратися з думками та на кінець гри 
створити цю карту прогресу та миру 
в країні. Будемо чекамо!!»

Віталій Слюсаренко

ÆÎÂÒÀ ÃÐÓÏÀ – 50 ÁÀË²Â
ÑÈÍß ÃÐÓÏÀ – 71 ÁÀË²Â
ÇÅËÅÍÀ ÃÐÓÏÀ – 47  ÁÀË²Â
Ô²ÎËÅÒÎÂÀ ÃÐÓÏÀ – 12 ÁÀË²Â

Кто-то скажет, что он слишком 
откровенен, резок и даже агрес-
сивный. Но не слушать его 
трудно. 
Александр Ктиторчук о жизни, 
сексе, отношениях.
1)  Нужно учиться смотреть на 
себя со стороны. 
2)  Совет для девушек – главная 
задача в отношениях – «Рас-
слабить и Возбудить». Это не про 
секс, это про чувство спо-
койствия, комфорта для муж-
чины. Совет для парней -  глав-
ная задача в отношениях – 
«Добыть и Защитить». 
3)  Как правильно воспитывать детей? 
Бесполезно воспитывать ребенка, то, 
как живут родители, так живут и дети. 
Главное – вовремя уйти из роди-
тельского дома.

4)  Как правильно расставить прио-
ритеты - семья, работа? Главное, не 
стать рабом денег. А проверяется это 
легко: способен ли мужчина говорить с 
девушкой по любви? «Она пришла к 
тебе по любви или нет?» Если нет – это 
не твоя девушка.
5)  Когда человек слышит разговор, он 
старается выловить контекст. Среди 
всех фраз: «А... ээ.. представьте...» 

нужно выловить главное - что же 
человек хочет сказать? Поэтому - 
сокращайте до предела! Говорите по 
сути. 
6)  Что делать, когда в жизни все 
хорошо, все стабильно и хочется что-то 
начудить? Как найти интерес и в ста-

бильности? Нужно 
найти людей с та-
кими же тарака-
нами. Может это 
твоя суть и тебе так 
веселее.
7) Как правильно 
работать в мужском 
коллективе? Быть 
прямой  и  разго -
варивать с юмор-
ком. Безличностное 
отношение и об-
щение – тоже прек-
расная тактика.. 
Перестать палиться 
( когда парень попа-
дается на крючок)... 
Нужно тянуться не к 

красивым. Не палитесь. 
Девочка Глупая + Мальчик Умный  - 
любовница 
Девочка Умная + Мальчик Умный – 
флирт
Девочка Глупая + Мальчик Глупый – 
мать героиня
Девочка  Умный + Мальчик 
Глупый – идеальная семья.
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