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Протиріччя загострюються

  Сьогодні суперечки точилися навколо 
критеріїв альтернативного курсу 
розвитку України. Було представлено 
надзвичайно багато небанальних 
точок зору. Група «Децентралізація» 
вразила всіх ідеєю ліквідації 
географічного центру, а також 
обстоювали свободу та  плюралізм. 
Команда «Ультраправих» виступали 
за емансипацію, запропонували 
«податкову відлигу», зменшення 
кредитної ставки, ресурсозбереження, 
відродження культурних цінностей, 
робочий та народний контроль над 
виробництвом. Напевно, найбільший 
ажіотаж викликала репліка 
ультраправих стосовно нестачі 
ресурсів – «Якщо вам спекотно – 
відкрийте вікно, якщо холодно – 
закрийте!» Багатьох лякають такі 
погляди, адже радикальні правителі 
схильні  позбавлявся від «зайвих 
ротів» шляхом масових репресій.    
Команда «Космізм» згадала про 
проблеми екології ,а 
«Ліві» говорили про важливість 
реалізації потенціалу кожної людини. 
Але ця команда потрапила на типовий 
гачок і була спантеличена питанням 
«Що робити з тими, хто не бажає 

ані реалізуватися як особистість, ані 
банально працювати?» Це питання 
залишилося риторичним. 
«Технократичний лібералізм» 
пропонував обмежити роль держави, 
зробити  прозорим бюджетний процес 
та знищити  дуалізм у владі, а можливо 
піти ще далі та навіть організувати 
електронне управління державою. 
Позиція цієї групи отримала багато 
критики, адже по-суті найбільше 
схилялася до Американської моделі. 
Ніби - то у цьому немає жодних 
проблем, але тим не менш у Америці 
найбільша кількість людей у в’язницях 
і тому постало питання - чи буде 
достатньо коштів на утримання їх та 
малозабезпечених.   
 «Корпорації» наполягали на 
необхідності  планетарної економічної 
безпеки, розвиткові корпорацій, та 
навіть вирішили, що громадяни не 
повинні «сидіти на шиї» у держави, 
натомість мають отримувати пасивний 
дохід у вигляді відсотків від вкладених 
у корпорації коштів. 
Моно-група «Відродження» 
пропонувала свободу  майже без 
обмежень, яка закінчуватиметься 
там, де починається свобода іншої 
особистості. 
 Загалом експерти відзначили, що  
нарешті стало більше конкретики 
та технологічних планів та менше 
пустої балаканини. Так тримати! 

Терміново! Майдан-3 закінчився воєнним переворотом!
     Після революції 2014 року, втрати Криму та війні на Донбасі два роки бездіяльності привели 
до точки кипіння в народних масах. 
    Постійна деградація української держави, падіння рівня життя та зубожіння населення 
привело до революційної ситуації. 
    Майдан-3 почався з бунту народу. Старі політичні еліти не здатні домовитись з народом, 
безлад в країні привів до включення в дію воєнних. 
   Захоплення влади відбулося моментально та не очікувано. 
   В Україні введено воєнну диктатуру та воєнний стан. Розпочато наступальну операцію на 
Донбасі. 
  Реакція народних мас та політичних еліт (старих та нових) не зрозуміла, схоже на те, що 
готуються таємні операції щодо контреволюції.
                                                                                                                   Політичний оглядач

Розкол у Республіці
  Після  обіду презентації  груп  виявилися 
абсолютно не готовими. Як тільки стало 
очевидним , що нічого не зроблено, одразу 
з’явилися заклики щодо децентралізації , 
мовляв, немає сенсу зберігати Україну «аби 
була».
  Мало часу – про це нам тут часто кажуть 
гравці цьогорічної Студреспубліки, а з екранів 
телевізорів  - політики всіх рангів та величин.      
Скільки б років людина не стояла при владі, 
вона звинувачує попередників, жаліється , 
мовляв, реформи – це тривалий процес, не все і 
одразу, поступово, але, погодьтеся,  це звучить 
як відмовки. 
 Позиції груп фактично розсипалися на 
уламки, єдина група, яка зберегла свій курс - 
«Децентралізація»,  яка  навіть пропонувала 
шляхи вирішення загальної проблеми. 
Діаметрально протилежні погляди учасників 
груп врешті зштовхнулися у вигляді відкритого 
протистояння з криками та  звинуваченнями.   
Ситуація все більше нагадує справжню 

українську політику. 
   Після палких дискусій учасники груп прийняли 
рішення об’єднатися заради загального блага.    
Чітко вималювалися 3 суспільні верстви : 
народ, політики та корпорації. Але раптом 
неочікувано для всіх від них відмежувалася 
четверта сила – хунта, яка вважає свою думку 
єдино правильною та беззаперечною. 
 Такої кризи у Студреспубліці, мабуть, не 
очікував ніхто. 
 Будемо тримати руку на пульсі та 
оперативно повідомляти про найважливіші 
новини!
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Фантазуйте реалістично
   Економіст, історик, директор 
інституту Олександра Поля, 
Володимир Панченко говорив 
про аналіз можливостей застосування 
а л ь т е р н а т и в н о ї 
економіки, озвучував 
дуже переконливі 
передбачення на 
майбутнє та навіть 
закликав усіх красти…
але тільки технології!
  Презентація, яку 
показував В.Панченко, 
залишилася фактично 
без змін з 2010 року, 
і, як ви побачили, 
проблеми залишилися ті 
самі. Чому ж ми так довго стоїмо на 
місці?  
На початку 2000 року це було 
незрозумілим, але зараз чітко 
прослідковується, що технічний 
рівень для країни – один з головних 
її показників. Серед добре знайомого 
нам - ВВП, але по-суті це дуже 
примітивний показник.  Для прикладу, 
за допомогою Інституту програмування 
можна «гратися» з 
показниками ВВП  
і демонструвати  
ілюзорне зростання. 
  За словами 
В.Панченка, нам 
необхідно 29 
років  щоб реально 
подвоїти ВВП і 
відповідно подвоїти 
заробітну плату. 
Тобто цей світлий 
час може не настати 
ніколи .
  Також сьогодні бачимо тенденцію до 
нівелювання  позиції та авторитету 
країн, які торгують ресурсами,  
адже нині проблема ресурсів вже 
не стоїть настільки гостро. Є багато 
невичерпних ресурсів, які проіснують 

і після зникнення Землі як планети. 
  Вже зовсім скоро наша освіта 
знеціниться, адже навіть роки 
тому наші батьки мали постійно 

з а п а м ’ я т о в у в а т и 
нову інформацію, 
зараз нам немає 
потреби тримати всю 
інформацію у голові, 
все можна знайти в 
Інтернеті парою кліків, 
а через роки наші 
діти та онуки будуть 
взагалі мати чіп у тілі 
з  усією потрібною 
для життя та роботи 
інформацією.     На 

Давосі навіть сказали, що люди 2016 
року народження мають всі шасни 
прожити до 120 років. Такі позитивні 
результати отримані в результаті 
бурхливого розвитку технологічної 
сфери. Гравців цікавило, чи не надто 
ризикованою є ідея щодо чіпа, адже 
він може бути перепрограмований, 
аби перетворювати особистостей на 
покірну масу. Експерт же стверджує, 

що кожне досягнення 
може бути використане 
на користь  як зла, так 
і добра. 
Ми вже наблизилися до 
реальності кінофільму 
«Матриця» , навіть 
наша залежність 
від соціальних 
мереж  теж постійно  
використовується  як 
засіб маніпуляції.
Проста істина, яку 
ми поки ще не 

усвідомили -  якщо країна, навіть 
будучи окупованою, без грошей і 
зі знищеною системою управління, 
але вона може  обмежити  імпорт 
капіталу і надати переваги на імпорт 
технологій. Технології – надзвичайно 

потрібна та вигідна сфера, тож красти у 
високотехнологічних держави - це 
навіть похвально.  Ніхто вам не 
принесе готові технічні розробки, 
треба докласти  зусиль та створити 
умови, аби ці технології опинилися 
у наших руках. Відмова від 
запозичення фактично дорівнює  
добровільному  приреченню  себе на 
зубожіння. 
На жаль, на найближчі 10 років – ми 
надзвичайно бідна країна. Експорт  та 
інвестиції – єдині шляхи поступового 
покращення . Саме тому експерт 
спитав чи хтось планує виїхати з 
країни і був шокований тим, що 
переважна більшість  учасників гри 
не збираються виїздити з України. 
В.Панченко навіть сказав «Патріотизм 
не повинен бути ідіотизмом» і 
аргументував це тим, що за кордон 
обов’язково треба потрапити  як 
мінімум для того, щоб  запозичувати 
щось корисне для наших реалій.
 Майбутнє здається далеким і 
примарним, але насправді воно 
вже зараз. Для прикладу, в Естонії 
30% населення може голосувати за 
допомогою Інтернет мережі  і це за 
якісь роки може бути реальним в 
Україні. 

Тож 
фантазуйте 
реалістично 
і 
обов’язково 
втілюйте 
найкращі 
свої 
бажання в 
життя. 
   

Хвилина від Регіни
  Важно!   Для получения квитанции 
за проживание и питание сообщайте 
фамилию и имя на номер 
Регины Поповой. 0951660952


