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УКРАЇНА-2035

Агентство модернізації України

6

7

КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ БАЧЕННЯ
ДЛЯ УКРАЇНИ
У 2035 році Україна — країна з…
… зростаючою, конкурентоздатною та диверсифікованою економікою …

1

БАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ
У 2035 році Україна — стабільна демократична
держава, яка розділяє європейські цінності, підтримує
добросусідські відносини з усіма межуючими державами.
Україна — країна зі зростаючою, конкурентоздатною та диверсифікованою економікою, інтегрована в
торгові потоки та систему міжнародного розподілу праці, з прозорою та ефективною системою державного
управління, сучасною інфраструктурою та високими соціальними стандартами.

2

Україна демонструє стабільний ріст, обумовлений зростаючою конкурентоздатністю секторів національної економіки, та сприяє розвитку видів діяльності з високим рівнем доданої вартості. Характерними
особливостями країни є підтримка підприємництва,
інноваційний потенціал та значне збільшення продуктивності й енергоефективності. Політика стійкого екологічного розвитку стає одним із ключових пріоритетів
для України.
… інтегрована в торгові потоки та систему міжнародного розподілу праці …
Україна — центр перетину торгових потоків між
західними та східними країнами і вищою мірою інтегрована в міжнародні виробничі ланцюги. Локальні
стандарти приведені у відповідність із європейськими
практиками. Політика зовнішньоекономічної діяльності
спрямована на стимулювання експорту продукції більш
високих переділів, зростання товарообігу та збалансованість торгівлі. Тісні зв’язки з міжнародними партнерами сприяють обміну досвідом і технологіями. Україна
стійко тримається у фокусі інтересів міжнародних інвесторів — приватних, державних та інституціональних.
Агентство модернізації України
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… з прозорою та ефективною системою державного управління …
Українська система державного управління характеризується низьким рівнем бюрократії, виваженою
монетарною та фіскальною політикою. В країні збалансовані процеси централізації та децентралізації, враховуються інтереси всіх регіонів України та територіальних громад. Державне управління на всіх рівнях працює
максимально прозоро. Воно побудоване на принципах
соціального партнерства та активного залучення громадян. Державні службовці несуть відповідальність за
результати, чесна та добросовісна робота в державному секторі престижна та приваблива для громадян.
Україна є одним із лідерів у сфері електронного уряду.
Ефективна боротьба з корупцією дозволяє знизити її до
рівня європейських країн.
… сучасною інфраструктурою …

… та високими соціальними стандартами …
Рівність прав і свобод є основою українського суспільства. Одним із пріоритетів державної політики є підвищення якості життя. Соціальні послуги доступні для
всього населення на прийнятному ціновому рівні. Держава надає допомогу нужденним громадянам і гарантує
гідний рівень пенсійного забезпечення, зокрема шляхом прискореного переходу від солідарної до накопичувальної пенсійної системи. Основою системи охорони здоров’я є сучасна інфраструктура, кваліфікований
медичний персонал, використання передових технологій та стандартів провідних міжнародних організацій у
сфері охорони здоров’я. Громадяни мають можливість
отримувати безкоштовну початкову та середню освіту в
державних закладах. Система освіти на всіх рівнях дозволяє набувати та оновлювати знання та навички, що є
затребуваними на міжнародній арені. Українські освітні
заклади визнані на міжнародному рівні.

Україна має розвинену та функціональну інфраструктуру. Високоякісна транспортна мережа ефективно сполучує порти, автомобільні магістралі, залізниці та
аеропорти з ключовими елементами бізнес- та соціальної інфраструктури, сприяє економічному росту, стимулює реалізацію транзитного потенціалу та підвищує
рівень комфорту для громадян.

Агентство модернізації України
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Елемент
бачення

11
ПОКАЗНИКИ ТА ЦІЛІ
(2025 Р.)
Україна — країна з …

Сфера

Показник

Ріст реального ВВП
(еквівалент дол.
США)

Поточне
значення

-8,5%
(прогнозоване значення)
2015 р.

Джерело

Цільове
значення

World Bank, Europe
and Central Asia
country forecasts

Не менше
5–6% на рік
(CAGR)

Приклади середньорічного росту за
1998–2008 рр.:
Польща
4,1%
Румунія
5,3%
Грузія		
6,5%

World Bank, WDI

Не менше
15 000 дол.
США

Виходячи із цільового середньорічного
темпу росту.

Топ–45

Рейтинг України виріс на 10 позицій за
2004–2015 рр. Польща покращила рейтинг на 18 позицій.
Поточний рейтинг вибіркових країн:
Іспанія
33
Польща
41
Румунія
53
Грузія		
66

Топ–40

Динаміка у вибіркових країнах
за 2007–2015 рр.:
Іспанія
з 27 на 27
Польща
з 56 на 46
Румунія
з 62 на 54
Грузія		
з 93 на 73

Коментарі

Економічний ріст

ВВП на душу населення, PPP (еквівалент дол. США в
цінах 2011 р.)

8 267 дол. США
2014 р.

… зростаючою та
диверсифікованою
економікою …

Конкурентоздатність

Інновації

Індекс Глобальної
Конкурентоздатності
(рейтинг країн)

79 (зі 140)
2015 р.

Глобальний Інноваційний Індекс
(рейтинг країн)

64 (зі 141)
2015 р.

Середня річна кількість міжнародних
заявок на патенти
(за 10 років)

World Economic
Forum, The Global
Competitiveness
Report, 2015–2016

WIPO, Global
Innovation Index
556
(2004–2013)
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Елемент
бачення

Сфера

Інновації

Енергоефективність

… зростаючою,
конкурентоздатно та
диверсифікованою
економікою …

Екологія

Підприємництво

Міжнародні
інвестиції
… інтегрована в
торгові потоки та
систему міжнародного поділу праці …

Показник

Поточне
значення

Витрати на НДДКР

0,7% від ВВП
2011 р.
(1,14 млрд дол.
США)

Споживання енергії

323,4 кг нафтового
еквіваленту на 1 000
дол. США ВВП
2012 р.

Джерело

Цільове
значення

Коментарі

World Bank, WDI

1,5–2,0% від
ВВП

Середні витрати на НДДКР за країнами:
Іспанія
1,4%
Польща
0,8%
Румунія
0,5%

World Bank, WDI

160 кг нафтового еквіваленту на 1 000
дол. США ВВП

Поточні значення за країнами:
Іспанія
84
Польща
113
Румунія
100
Росія		
119
ЄС		
95
Рейтинг за країнами:
Іспанія
7
Польща
30
Румунія
86
Росія		
101

Індекс Екологічності
(рейтинг країн)

95 (зі 178)
2014 р.

YCELP and CIESIN

Топ–50

Вклад малого та
середнього бізнесу
у ВВП (включаючи
мікробізнес)

20–25%
2014 р.
(26–33 млрд дол.
США)

Асоціація МСБ
України

50%

Поточне значення для Польщі — 50%

Вклад мікробізнесу
у ВВП

2–3%
2014 р.
(2,6–4 млрд дол.
США)

Державна Служба
Статистики України

14%

Поточне значення для Польщі — 14%

Прямі іноземні
інвестиції, накопичений залишок

46 млрд дол. США
2013 р.

Euromonitor

300 млрд дол.
США

За результатами 2013 р.:
Іспанія
716 млрд дол. США
Польща
252 млрд дол. США
Румунія
85 млрд дол. США
Грузія		
12 млрд дол. США
Росія		
500 млрд дол. США

Об’єм торгівлі з
Євросоюзом

Експорт:
13,8 млрд дол. США
2014 р.

Державна Служба
Статистики України

Експорт:
60–70 млрд
дол. США

Ріст торгівлі між Польщею та ЄС
(1994–2004) — CAGR експорту 16%.

Об’єм міжнародної
торгівлі

Експорт:
53,9 млрд дол. США

Державна Служба
Статистики України

Експорт:
170–200 млрд
дол. США

Ріст міжнародної торгівлі Польщі
(1994–2004) — CAGR експорту 15%.

Об’єм торгівлі

Агентство модернізації України
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Елемент
бачення

Сфера

Показник
Індекс простоти ведення бізнесу Ease
of Doing Business
(рейтинг країн)

Поточне
значення
83 (зі 189)
2015 р.

Джерело

Цільове
значення

Топ–40

Рейтинг вибіркових країн:
Іспанія
33
Польща
25
Румунія
37
Грузія		
24
Росія		
51

World Bank, WGI

Топ–50

Рейтинг вибіркових країн:
Іспанія
52
Польща
39
Румунія
60
Грузія		
44

World Bank Group,
Doing Business 2016

Бюрократія
Якість регулювання
(рейтинг країн)

… з прозорою та
ефективною системою державного
управління …

150 (із 210)
2014 р.

Коментарі

Державний борг

Державний борг (%
від ВВП, в національній валюті)

73%
2014 р.
(70 млрд дол. США)

Мінистерство Фінансів Украни, IMF

60%

Електронний уряд

Індекс розвиненості
електронний уряд
(рейтинг країн)

87 (зі 193)
2014 р.

UN, E-Government
Survey

Топ–40

Україна може стати одним із лідерів середовища країн Західної Європи.

Transparency
International

Топ–50

Грузія покращила рейтинг зі 133 у 2004 р.
до 50 в 2014 р.

179 (із 210)
2014 р.

World Bank, WGI

Топ–70

Грузія покращила рейтинг зі 133 у 2003 р.
до 52 в 2014 р.

125 (із 210)
2014 р.

World Bank, WGI

Топ–50

Грузія покращила рейтинг зі 125 у 2003 р.
до 60 у 2014 р.

41%
2012 р.

World Bank, WDI

35–40%

Середнє для країн Східної Європи.

World Bank Group,
Doing Business 2016

Топ–50

Україна має стати однією з країн-лідерів
Західної Європи.

163 (із 212)
2014 р.

World Bank, WGI

Топ–70–90

Грузія покращила рейтинг на 90 позицій
зі 166 в 2003 р. до 76 в 2014 р.

112 (із 212)
2014 р.

World Bank, WGI

Топ–70–90

Грузія покращила рейтинг на 24 позицію
зі 118 в 2003 р. до 94 в 2014 р.

Корупція

Індекс сприймання
корупції (рейтинг
країн)
Контроль корупції
(рейтинг країн)
Ефективність уряду
(рейтинг країн)

Ефективність уряду
Витрати уряду у відсотках від ВВП
Оподаткування

Верховенство права
та свобод

Сплата податків
(рейтинг країн)
Верховенство права
(рейтинг країн)
Свобода слова (рейтинг країн)

142 (зі 174)
2014 р.

107 (зі 189)
2015 р.

Орієнтир ЄС — не більше 60%.

Агентство модернізації України
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Елемент
бачення

Сфера

Поточне
значення

Джерело

132 (зі 140)
2015 р.

World Economic
Forum, The Global
Competitiveness
Report 2015–2016

28 (зі 140)
2015 р.

World Economic
Forum, The Global
Competitiveness
Report 2015–2016

108 (зі 140)
2015 р.

World Economic
Forum, The Global
Competitiveness
Report 2015–2016

Якість автотранспортної інфраструктури
(рейтинг країн)

Показник

Топ–70

Топ–10

Рейтинг вибіркових країн:
Іспанія
4
Польща
51
Румунія
62
Грузія		
35

Топ–50

Рейтинг вибіркових країн:
Іспанія
12
Польща
67
Румунія
96
Грузія		
73

97 (зі 140)
2015 р.

World Economic
Forum, The Global
Competitiveness
Report 2015–2016

Топ 70

Рейтинг вибіркових країн:
Іспанія
12
Польща
76
Румунія
106
Грузія		
90

Рівень енергетичних
втрат

Е/е: 13,5%
Тепло: 45%
2013 р.

Державна Служба
Статистика України

Е/е: 8%
Тепло: 20%

Значення для Німеччини:
Е/е: 5%
Тепло: 8%

Індекс середньої
кількості відімкнення
(SAIFI)

6
2012 р.

World Bank, WDI

<2

Індекс середньої
тривалості відімкнень (SAIDI)

521 хв/рік

National Commission
for State Regulation
of Energy

Кількість Інтернет
користувачів

43,4 на 100 чол.
2014 р.

Впровадження 3G
та 4G

3G: 5.8%
4G: 0%
2013 р.

Якість залізничної
інфраструктури
(рейтинг країн)
Транспортна
інфраструктура
Якість портової
інфраструктури
(рейтинг країн)

Енергетична
інфраструктура

Телекомунікаційна
інфраструктура

Коментарі
Рейтинг вибіркових країн:
Іспанія
11
Польща
76
Румунія
120
Грузія		
73

Якість доріг (рейтинг
країн)

… сучасною інфраструктурою …

Цільове
значення

Іспанія
Польща
Румунія
ЄС		

1,4
3,4
6,5
1,8

< 200 хв/рік

Іспанія
Польща
ЄС		

58 хв/рік
263 хв/рік
128 хв/рік

World Bank, WDI

80–90
на 100 чол.

Іспанія
Польща
Румунія
Грузія		

76
67
54
49

Міністерство інфраструктури

3G: > 80%
4G: > 40%

Прогноз по ЄС на 2019:
3G: > 90%,
4G: 30–40%

Агентство модернізації України

18

19
Елемент
бачення

Сфера

Показник

Поточне
значення

Відсоток накопичувальної частини
пенсійної системи

~0%
2014 р.

Валовий коефіцієнт
заміщення

Буде
визначено

Джерело

Нацкомфінпослуг

Цільове
значення

Коментарі

40–50%

Польща збільшила об’єм приватних
пенсійних активів із 0,5 млрд дол. США
у 1999 р. до 64 млрд дол. США у 2009,
CAGR близько 60%.

Пенсії

… високими соціальними стандартами …

Якість життя

Буде
визначено

Очікувана тривалість
життя при народженні

71 рік
2012 р.

World Bank, WGI

Індекс Якості Життя

78 (із 80)
2013 р.

Economist
Intelligence Unit

Споживання фруктів
та м’яса на душу населення

М’ясо: 58,8 кг/рік
Фрукти: 44,4 кг/рік
2014 р.

Державна Служба
Статистики України

Діапазон бенчмарків:
Данія		
78,5%
Німеччина
42%

Понад
74 роки

Динаміка в ряді країн за 2004–2013 рр.:
Іспанія
2,5
Польща
2,0
Румунія
3,0
Грузія		
1,4

Топ–30

Рейтинг ряду країн, 2013 р.:
Іспанія
28
Польща
33
Румунія
56

М’ясо:
не менше 70
кг/рік
Фрукти:
не менше 70
кг/рік

Використання у порівнюваних країнах
(кг/рік):
		
М’ясо
Фрукти
Іспанія
93
88
Польща
67
50
Румунія
56
59
Грузія		
26
59
Середнє по ЄС 84
105

Агентство модернізації України
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Елемент
бачення

Сфера

Показник

Поточне
значення

Витрати на охорону
здоров’я на душу
населення, PPP (еквівалент дол. США в
цінах 2005 р.)

562 дол. США
2012 р.

Смертність серед
новонароджених

8,1 на 1 000
новонароджених
2014 р.

Первинна захворюваність туберкульозом

Джерело

Цільове
значення

Коментарі
Значення у розрізі країн, 2012 р.:
Іспанія
3 292
Польща
1 551
Румунія
873
Грузія		
561

World Bank, WDI

1 000–1 500
дол. США

World Bank, WDI

Менше 6 на
1 000 новонароджених

96 на 100 000
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венство права, конституцію, економіку, оподаткування, фінанси та охорону здоров’я.
Експерти надали докладні рекомендації у своїх сферах, які з’являються
у відповідних розділах. Ключові рекомендації наступні:

ЕКОНОМІКА

I. РЕЗЮМЕ
Україна — це європейська країна, багата культурним розмаїттям та
людськими і природними ресурсами. Усі повинні цінувати та поважати її
мирне та процвітаюче майбутнє. Міцний зовнішній і внутрішній мир — передумова для всього. Сьогодні потреба в стабільності, зростанні і процвітанні очевидна. Людські страждання та різкий економічний спад відбуваються на очах усього світу. Більше не можна чекати. Не можна відмовлятися
від підтримки міжнародної спільноти.
Саме тому Агентство модернізації України (АМУ) було засноване як
неурядова організація, що допомагає Україні успішно проводити модернізацію та підготовку країни до можливого членства в Європейському Союзі.
Увесь процес реформування повинен бути послідовним, а не фрагментарним. Люди повинні знати, як допомогти країні зробити поворот, і яким має
бути їхній внесок. Для необхідного процесу перетворення знадобляться
час та ресурси. Європейський Союз та інші сторони вже зробили істотний
внесок, вирішальне значення тепер має подальша участь. Вона, зокрема,
може набути вигляду українських бізнес-еліт, що вживають термінових заходів для підтримки перетворень, зокрема шляхом інвестицій незалежних
сторін у майбутнє своєї країни, а також уникаючи поведінки, яка є антидемократичною та антиконкурентною, або тієї, яка іншими способами протидіє належному управлінню та верховенству права. Мета цього звіту полягає у тому, щоб у програмі модернізації запропонувати конкретні шляхи
досягнення позитивного економічного та інституційного розвитку в Україні, ґрунтуючись на якісному незалежному міжнародному досвіді.
Для цього АМУ найняло відомих європейських експертів, які займали
важливі пости у своїх власних країнах і ЄС, аби провести дослідження з
акцентом на інтеграцію в ЄС, боротьбу з корупцією, сучасний уряд, верхо-

Потрібний пакет надзвичайних заходів для економіки, щоб консолідувати бюджет, побороти інфляцію, досягти стабілізації валюти та забезпечити полегшення боргового тягаря. Цей список є абсолютним мінімумом,
обов’язковою умовою для країни, щоб іти вперед та здійснювати інші реформи. У той час як реструктуризація неминуча, необхідно вжити відповідних заходів з протидії соціальним проблемам.
Потрібно створювати нові робочі місця, а також виводити з тіньової
економіки вже існуючі. Потрібно надати роботодавцям та іноземним інвесторам фінансові та інші стимули. Створення «зон процвітання» забезпечить пільгові умови для іноземних та внутрішніх інвестицій. Такі зони стануть лідерами у створенні сприятливої атмосфери для ведення бізнесу.
Використання конкурентних переваг країни має бути спрямовано на розвиток інноваційної промисловості з високою доданою вартістю і створення
якісних робочих місць. Україна має можливість стати одним із ключових
центрів виробництва в Європі.
Перспектива користування перевагами приватизації державного
майна усіма громадянами, а не лише деякими, назрівала вже давно. Аби
уникнути нового рівня олігархізму, потрібно запровадити мораторій на
подальшу приватизацію, щоб забезпечити достатньо часу для розробки
належних стратегій і структур у партнерстві з міжнародними експертами.
Такий підхід є необхідною умовою для впевненості у тому, що будь-яка подальша приватизація в Україні буде чесною, прозорою і раціональною.
Щоб гарантувати права приватної власності, потрібно внести поправку до конституції. Вона повинна містити скасування положення про
державну охорону земель, які вважаються «багатством нації». Ці зміни є
передумовами для належної приватизації державної землі та сталої лібералізації ринку землі.
Створення належного рівня довіри у банківському секторі має важливе значення. Такий крок вимагає загальної консолідації, повної незалежності Національного банку України та прогресу в запровадженні законодавства ЄС стосовно фінансових послуг. Український ринок отримуватиме
вигоду з кооперативних банків, особливо у зв’язку з потребами малих і середніх підприємств у аграрному секторі.
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Комплексна реформа охорони здоров’я необхідна, проте для її проведення знадобиться багато часу.
Відправною точкою буде створення Колегії лікарів України як механізму для встановлення та моніторингу медичних стандартів за всіма спеціальностями, а також контролю за ліцензуванням лікарів і лікарень. Цей
орган також може діяти як орган управління з досягнення необхідної реструктуризації медичного обслуговування та лікування.

ІНТЕГРАЦІЯ В ЄС
ЄС і Україна вирішили пов’язати своє майбутнє. Їхня асоціація є вирішальною для соціального, економічного і політичного майбутнього України. Країна терміново потребує своєї власної стратегії реалізації переходу
від зобов’язань до фактичного їх виконання. Потрібно створити Управління заступника прем’єр-міністра у справах ЄС з сильними повноваженнями
для забезпечення ініціативності та відповідальності за повну відповідність
України угоді про асоціацію. Потрібна координація тісного співробітництва
з ЄС та його державами-членами, а також слід запросити експертів для
надання консультацій та підтримки.
Угода про асоціацію створить нове і складне нормативно-правове середовище, яке впливатиме на всі сектори економіки, а повна відповідність
стане дуже складним завданням для всіх підприємств. Крім того, потрібні
конкретні стратегії для кожного сектора. Їхня якість і корисність буде залежати від повної участі відповідних соціальних партнерів, що в будь-якому
разі вимагається відповідно до Угоди. Необхідно переглянути терміни
реалізації зобов’язань за Угодою, спочатку встановлені в інших умовах
2011 р., для того, щоб встановити пріоритети та реалістичні можливості
для виконання. Необхідність інтеграції в ринок і політику ЄС є такою ж важливою і масштабною, як і Угода. Це не завадить Україні розвивати плідні
й хороші стосунки з усіма своїми сусідами та міжнародними партнерами.
І в довершення, з 1991 року енергетичний сектор був джерелом періодичних економічних і політичних криз. Нинішня ситуація безпрецедентна
і з гуманітарної точки зору породжує справжню вразливість. Тому для вирішення складних проблем, проблем лібералізації та першорядної важливості забезпечення енергетичної безпеки та безпеки поставок терміново
потрібна нова Державна стратегія в галузі енергетики. Слід приділити належну увагу безпечній експлуатації атомних електростанцій та утилізації
ядерних відходів.

КОНСТИТУЦІЯ
Потрібно підвищити роль Конституційного суду у захисті Конституції та його функцію як законного представника прав громадян України.
Слід гарантувати незалежність його суддів та право осіб подавати скарги
до суду. Тому зміни до конституції необхідні і мають бути реалізовані негайно. Якщо в Україні відбувається більш фундаментальне конституційне
врегулювання, тоді суспільство має бути якомога більше залучене в цей
процес. Перш ніж рішення можуть бути реалізовані у конституційному вигляді, основні конституційні питання мають бути вирішені на політичному
рівні. Очевидний приклад очікування вирішальної резолюції — це повторювані конфлікти конституційних повноважень між посадами президента
і прем’єр-міністра.

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА
Необхідно провести переатестацію всіх суддів і співробітників правоохоронних органів — на відміну від вибіркової люстрації лише деяких із них.
Така оцінка повинна включати в себе їхні правові та професійні здібності,
їхню цілісність і міру, в якій вони можуть виправдати фінансові та інші активи, які перебувають в їхньому розпорядженні та під їхнім контролем.
Структура судової системи має бути реформована в цілому, щоб обмежити кількість судів. Слід рішуче покращити примусове виконання судових рішень — частково шляхом створення служби судових приставів,
а частково шляхом надання судам нових повноважень для забезпечення
виконання їхніх рішень. У той час як довіра до якості та гідності судових
органів відновлюється, слід посилити методи альтернативного вирішення спорів та зробити їх більш доступними. Необхідно провести істотну
реформу юридичної освіти. Викладання правових наук та навчання працівників правоохоронних органів мають здійснюватися окремо. Концепція
верховенства права має викладатися як центральний принцип організації
усього правового аналізу. Дослідження ЄС у сфері права слід вперше в
Україні ввести як повномасштабний предмет, що також істотно сприятиме
асоціації з ЄС.

СУЧАСНИЙ УРЯД
Концепція державного управління, де громадяни і різні групи розглядаються як партнери та зацікавлені сторони, а не як суб’єкти — це шлях до
сучасного консенсусного уряду. Вона включатиме перегляд відносин між
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центральною та місцевою владою таким чином, щоб остання могла користуватися політичною та фінансовою автономією, яка є сенсом децентралізації. Уряд та адміністрація на всіх рівнях мають стати більш ефективними. Введення нової моделі державної служби, яка також буде закріплена
в конституції, створить взірець адміністративного персоналу, який не залежить від політиків, проте служить загальному благу.
Україна має позбутися обтяжливої ворожості комерційного середовища, як до місцевого, так і до іноземного бізнесу, прийнявши принципи
розумного регулювання, засновані на передовій практиці ЄС. Можна досягти зняття надмірних бар’єрів та сприяння підприємницькій діяльності
за рахунок широкого дерегулювання поведінки приватного сектора у поєднанні з суворим нормуванням поведінки чиновників.

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ
Корупція — це причина усіх бід України. Її необхідно усунути. Основна умова — політична воля. Повністю демократичне суспільство можна
створити, лише прийнявши нові стандарти для виборчих процедур, нової системи фінансування політичних партій та заходів з антимонополізації. Управління олігархів більше не може продовжуватися. Щоб усунути
неофіційний вплив деяких найбагатших підприємців на функціонування
держави, зокрема найвищі політичні установи, процес правосуддя і правоохоронні органи, необхідно вжити радикальних заходів. Національне
антикорупційне бюро та Національне агентство з протидії корупції мають
розпочати свою роботу без зволікань. Зараз потрібно організувати кампанію з антикорупційної обізнаності через засоби масової інформації, освітні
заклади та громадянське суспільство, щоб переконати громадськість, що
життя без корупції можливе, легше і краще. Приховування інформації про
факт корупції має стати кримінальним злочином для чиновників.
Ґрунтуючись на результатах цього звіту, АМУ рекомендує створити проекти-«маяки», приклади, які повинні продемонструвати, як можна
швидко, дешево і ефективно реалізувати вибрані пропозиції щодо реформи, викладені у ньому. У кінцевому підсумку АМУ пропонує заснувати солідний міжнародний інвестиційний фонд, який об’єднуватиме державні та
приватні інвестиції, з метою сприяння модернізації України.
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II. ПЕРЕДМОВА ПРЕЗИДЕНТА АМУ
Як президент Агентства модернізації України (АМУ) я радий, що за
складних обставин нам вдалося скласти цю Програму модернізації України за 200 днів.
Те, що першокласні міжнародні експерти зі своїми командами та
представниками громадянського суспільства України зібралися разом,
щоб розробити обґрунтовані перспективи модернізації України — це довгоочікуваний сигнал для України та Європи.
Така співпраця передбачає багатий досвід, особисту участь, повагу
та зосередження уваги на рішенні та є показовою для майбутнього.
Моя особлива подяка міжнародним експертам, які виконали цю роботу. Вони надали свою незалежну експертизу, демонструючи відповідальний підхід і прекрасний професіоналізм у цьому визначному проекті.
Звичайно, я також висловлюю велику вдячність подяку українським
соціальним партнерам та усім іншим представникам громадянського суспільства України, які не тільки ініціювали цей діалог з модернізації, але й
активно сприяли його формуванню. Їхнє далекоглядне ставлення підкреслює позитивний потенціал для змін, який слід активувати в Україні, для того
щоб провести її модернізацію. Незліченні дискусії та зустрічі АМУ в Україні
переконали нас, що наявна значна готовність розвиватися разом із перетворенням країни, що, безумовно, є нелегким завданням на майбутнє.
Також я хотів би подякувати командам наших представництв АМУ в
Києві та Відні. Завдяки їхній відданості, незважаючи на державні кордони
та мовні бар’єри, АМУ вдалося скласти амбіційну програму модернізації та
представити її в ілюстративній онлайн-презентації.
Після вступної преамбули про завдання і роботу АМУ, лідери напрямків представлять результати у своїх предметних областях. Звіти з таких напрямків діяльності складалися незалежними експертами й були створені в

середовищі повної незалежності. Постійна координація змісту від окремих
робочих груп дозволила підготувати послідовну та збалансовану загальну
програму. Короткий зміст певних проектів-«маяків» можна знайти в додатках.
Ця Програма модернізації України, розроблена спільними зусиллями, знаменує собою перший крок у створенні основи для стабільного, економічно і соціально успішного майбутнього для України. Перші необхідні
кроки вказані для кожного напрямку. Безумовно, під час реалізації програми знадобиться зробити багато подальших кроків.
Представники АМУ переконані, що ці кроки стануть результативними
для України та Європи.

Міхаель Шпінделеггер

Удо Шульце Брокхаузен
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Маючи повні повноваження для дій та укладання правових угод, Україна принесе прибуток не тільки своїм громадянам і компаніям, але й Європі
в цілому. Тому модернізація України має вивести країну з програшної ситуації у безпрограшну — для людей та економіки, процвітання та демократії.
ТРИ ЕТАПИ

III. ПРЕАМБУЛА АМУ
ВІХИ ЗАРАДИ ЗАВТРАШНЬОГО ДНЯ
Агентство модернізації України (АМУ) було засновано як НУО у березні 2015 року за ініціативою двох українських соціальних партнерів: Федерації роботодавців України (ФРУ) і Федерації профспілок України (ФПУ).
Заснування АМУ було ініційоване Бернаром-Анрі Леві, французьким філософом; Річардом Різбі, членом британської Палати Лордів, і Карлом-Георгом Вельманном, членом Бундестагу Німеччини. Посаду Президента АМУ
було доручено Міхаелю Шпінделеггеру, колишньому австрійському віцеканцлеру, міністру закордонних справ і міністру фінансів та його заступнику Удо Шульце Брокхаузену.
ЗАВДАННЯ І МЕТА АМУ
Завдання і мета Агентства модернізації України (АМУ) полягає у тому,
щоб вказати конкретні шляхи досягнення позитивного економічного та інституційного розвитку в Україні у сучасній економіко-політичній програмі
модернізації, ґрунтуючись на якісній, незалежній міжнародній експертизі.
Якщо необхідні кроки будуть виконані, Україна зможе стояти на міцному економічному фундаменті в майбутньому і продовжить свій розвиток
як частина європейської сім’ї на рівних з Європою. Успішне впровадження європейських стандартів є основою для самостійного рішення України
щодо вступу до Європейського Союзу. Міцні відносини між Україною та
Європейським Союзом — це загальна риса усіх рекомендацій цієї програми.

Робота АМУ охоплює три етапи:
• перший етап включає в себе розробку комплексної програми модернізації для України. Були сформовані пріоритетні робочі групи, у межах
яких ключові фігури з бізнесу, наукових кіл та політики на чолі з міжнародними експертами провели аналіз та розробку конкретних рекомендацій
для заходів з модернізації. Як наступний крок АМУ припускає, що наслідки
рекомендацій слід оцінювати за допомогою макроекономічної моделі, яка
використовується Європейською комісією;
• другий етап має включати реалізацію конкретних проектів реформ,
які називаються «проекти-„маяки“». Ці проекти є прикладами того, як можна реалізувати рекомендації;
• на третьому етапі, необхідно реалізувати плани для Фонду модернізації України. За допомогою цього фонду Україна прагне зробити
доступними ресурси, необхідні для інвестицій у модернізацію і майбутнє
України. Цей фонд спрямований не тільки на іноземних інвесторів, а й на
«олігархів». Величезна економічна сила, якою вони володіють, покладає
на них особливу відповідальність перед країною. Тому АМУ пропонує, щоб
олігархи й інші гравці української економіки робили внески у фонд модернізації України. Слід вжити заходів, щоб зупинити подальший відтік капіталу з України в інші країни.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ
Програму АМУ слід розуміти як пропозицію для України щодо розвитку незалежного українського шляху до стабільності, зростання і процвітання.
Вона базується на таких засадах:
• закінчення військового конфлікту в східній частині країни є життєво
важливою умовою для позитивного економічного розвитку в Україні;
• в України є майбутнє у Європі. Членство в Європейському Союзі
має стати спільним завданням України та держав-членів ЄС;
• підтримка Європейського Союзу (ЄС) у модернізації України є важливою умовою. Демократія та верховенство права з дотриманням євроАгентство модернізації України
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пейських стандартів забезпечить Україні основи, необхідні для успішного
економічного і соціального розвитку;
• необхідний процес модернізації може погіршити, а в деяких сферах і погіршить, економічну ситуацію громадянського суспільства у короткостроковому періоді, тому громадянам потрібно надати позитивну перспективу того, що модернізація може бути успішною;
• потенціал і ресурси України для успішного економічного та соціального розвитку мають бути мобілізовані стратегічно і цілеспрямовано;
• уряд і громадянське суспільство мають стати двигунами процесу
модернізації в Україні, маючи почуття спільної відповідальності за країну;
• поєднання незалежного міжнародного досвіду з «ноу-хау» громадянського суспільства України може дати значний новий імпульс для модернізації та трансформації країни.
НЕЗАЛЕЖНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ДОСВІД
Один напрямок діяльності АМУ має об’єднувати знання і дослідження
видатних експертів і досвідчених політиків з усієї Європи для того, щоб допомогти Україні в її подальшому розвитку.
Для розвитку різних робочих груп програми і привнесення свого незалежного досвіду на договірній основі були відібрані кращі представники
з відмінним політичним і професійним досвідом:
• Напрямок «Інтеграція в ЄС» очолив Гюнтер Ферхойген, колишній
віце-президент Єврокомісії та Комісар ЄС з підприємництва та промисловості, а також розширення (Німеччина);
• Напрямок «Боротьба з корупцією» очолив сенатор Влодзімеж Цімошевич, колишній прем’єр-міністр і міністр юстиції (Польща);
• Напрямок «Верховенство права» очолив Кен Макдональд, член Палати лордів і колишній Головний прокурор Англії та Уельсу (Великобританія);
• Напрямок «Конституція» очолив Отто Депенхойєр, професор конституційного права, державного права та філософії права в Університеті
Кельна (Німеччина);
• Напрямок «Економіка» очолив Вальдемар Павляк, колишній
прем’єр-міністр і міністр економіки (Польща);
• після перших напрацювань і вибуття колишнього міністра фінансів
і члена Бундестагу (Німеччина) Пера Штайнбрюка, Напрямок «Податки та
фінанси» очолив колишній віце-канцлер, міністр закордонних справ і міністр фінансів Міхаель Шпінделеггер (Австрія);

• після перших напрацювань і вибуття Бернара Кушнера, колишнього французького міністра закордонних та європейських справ і засновника «Лікарів без кордонів» (Doctors without Borders); Напрямок «Охорона здоров’я» очолив професор Ілля Ємець, колишній міністр охорони
здоров’я України, і професор Пол Роберт Фогт, засновник і президент
фонду «Серце Євразії», які є провідними кардіохірургами.
Хоча ключові теми робочих груп не претендують на вичерпність, експерти, які беруть участь, вважають їх невідкладними проблемами і потребами модернізації в Україні.
ДІАЛОГ З ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ
Під час складання програми модернізації України АМУ покладалося
не тільки на використання міжнародного досвіду, міжнародних показників і
наукових досліджень, а й на певний підхід громадянського суспільства. Це
другий напрямок діяльності АМУ, і він помітно вирізняє його серед інших
організацій.
Такий підхід відповідає тому, як АМУ позиціонує себе, а саме, як неурядову організацію (НУО), і розрахований на розробку підходів і рішень
для модернізації України незалежно від українського уряду або урядів інших країн. Тому місія АМУ зосереджена навколо слухання, розуміння і розробки спільних рішень. Беручи до уваги події, які ще й досі відбуваються в
Україні, АМУ також сприяло підвищенню інформованості про необхідність
реформ у країні.
АМУ вважає, що якісний незалежний міжнародний досвід у поєднанні
з активною участю громадянського суспільства є необхідним для вирішення складних завдань, що стоять перед Україною.
У ході розробки програми модернізації України АМУ влаштувало величезну кількість зустрічей та подій в Україні для того, щоб уважно вислухати її. Всі лідери робочих груп відвідали Україну кілька разів, і саме тому
було організовано більше 20 поїздок по всій Україні: у Харків, Одесу, Львів,
Київ та багато інших міст, а також у різні сільські райони, наприклад, на
ферми чи виробничі підприємства. Під час цих 155 поїздок були проведені
зустрічі з різними фахівцями та представниками громадянського суспільства. І, нарешті, в Києві провели п’ять круглих столів за участю більш ніж
300 учасників зі сфери науки, державного управління, політики та громадянського суспільства. Девіз цих зустрічей: «Ми хочемо слухати, розуміти
і вчитися», який був направлений на те, щоб заохотити широке і відкрите
обговорення.

Агентство модернізації України

58

59
ДІАЛОГ З ЄС І НАЦІОНАЛЬНИМИ УРЯДАМИ

Підтримка української модернізації з боку ЄС є вирішальним чинником для успіху, тому АМУ влаштувало багато зустрічей з представниками
ЄС. Обговорення зосереджувалося на стратегіях для досягнення більш
тісних зв’язків між Україною та ЄС і вимогах та перспективах інвестицій в
Україну. Контактуючи з державами та організаціями в Європі, представники АМУ та залучені експерти як і раніше виступатимуть за Україну та її
інтереси.
СКЛАДНІ ЗАВДАННЯ
Нинішня ситуація в країні неприваблива ні для вітчизняних підприємців, ні для іноземних інвесторів. Наступні моменти ілюструють фундаментальну необхідність у модернізації країни:
• конфлікт на Сході призводить до людських страждань і має глибоко негативні наслідки, оскільки він є руйнівним для більш широких верств
суспільства та економіки України в цілому. Крім того, він стримує необхідні
політичні реформи, відволікаючи від них увагу і кадрові ресурси. Ці ресурси необхідні для модернізації;
• Сьогоднішнє бізнес-середовище в Україні пригнічує успішний розвиток. У 2014 році економічне зростання складало -8,2%. Громадянському
суспільству і молоді не надають перспективи того, як може виглядати процвітаюча країна;
• згідно з офіційною статистикою, близько 10% населення не має роботи. Це означає, що 1,9 млн людей працездатного віку не мають жодного
самостійного доходу. За оцінками, відсоток неврахованого безробіття набагато вищий, оскільки багато з безробітних не реєструються на першому
місці роботи, або повинні працювати в переважаючій тіньовій економіці. За
іншими оцінками, один з чотирьох українців безробітній;
• на основі рейтингу серед 210 країн за Міжнародними показниками якості державного управління Світового банку в 2013 році, Україна
посіла 185-е місце за показником «Боротьба з корупцією» та 147-е місце
за показником «Ефективність уряду». Для України корупція — це не порушення норми, а норма. Корупція у будь-якій формі перешкоджає Україні
оптимально використовувати свої активи. Також країна зможе отримати
значну іноземну допомогу та інвестиції тільки якщо їй вдасться викорінити
корупцію, що також сприятиме зміцненню зв’язків з ЄС;
• економічна політика держави нерідко безпосередньо контролюється бізнес-елітою, магнатами і потужними бізнес-інтересами, які по-

стійно погіршують і перешкоджають незалежній роботі верховенства права. Також так звані олігархи контролюють медіа-ресурси і низку ключових
державних підприємств;
• у зв’язку зі зруйнованою економічною ситуацією, сьогодні Україна
переживає масовий відтік добре освічених (молодих) людей, які переїжджають закордон. Їхнє «ноу-хау» та участь — це саме те, що потрібно Україні для успішного економічного розвитку. Як і в 1990-х, сотні тисяч висококваліфікованих громадян залишили країну. Отже, населення скоротилося
з 52 млн жителів у 1993 році до 45,5 млн на сьогодні. Так звані «ровесники
незалежності» закінчують університети. Вони надто молоді, щоб зіграти
роль у Помаранчевій революції, а, отже, надто молоді, щоб розчаруватися
її провалом. Їхні таланти, прагнення та ідеалізм мають сформувати потужне покоління випускників, здатних очолити та забезпечити модернізацію;
• освітні установи недостатньо підготовані до інноваційної економіки. Університетські дослідження та розробки мають обмежені зв’язки з
промисловістю, професійне навчання не було оновлене до сучасних стандартів;
• присутні значні регіональні відмінності в доступі до освіти та її якості. Якість і доступ до освіти підривається високою поширеністю хабарництва для того, щоб потрапити до кращих закладів або скласти іспити.
ПЕРСПЕКТИВИ
Незважаючи на складну ситуацію, з якою зіткнулася Україна, АМУ
бачить реальні шанси для досягнення країною позитивного економічного
розвитку в середньостроковій перспективі. Ключ до успіху полягає у переведенні політики модернізації у діалог з громадянським суспільством,
бізнес-спільноту та політичну сферу. Новий старт для України за вищевказаних умов відкриє можливості для стабільності, розвитку та процвітання
як для України, так і для Європи в цілому.
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IV. ІНТЕГРАЦІЯ В ЄС
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
РОБОЧОЇ ГРУПИ
ГЮНТЕР ФЕРХОЙГЕН
Колишній віце-президент
Єврокомісії та Комісар ЄС з
підприємництва та промисловості, а
також розширення
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КОРОТКЕ РЕЗЮМЕ
У цьому документі розглядаються можливості Угоди про асоціацію
(УA) між Україною та ЄС зі стратегічної точки зору. Це не скорочений варіант тексту угоди, а аналіз її політичних та економічних цілей, завдань і
можливостей, які вона створює для політиків в Україні та українського суспільства в цілому.
Підписавши Угоду про асоціацію, Україна зробила безповоротний політичний вибір і вирішила стати частиною процесу європейської інтеграції.
Аналіз підтверджує, що УА між ЄС та Україною дійсно є новим видом Асоціації з ЄС, який можна порівняти лише зі статусом членів Європейської
економічної зони та Швейцарією. Також можна помітити разючу подібність
з договорами про вступ країн Центральної та Східної Європи, які приєдналися до ЄС у 2004 і 2007 рр. Однак, УА точно не відкриває для України
двері до членства в ЄС. Проте її не можна розглядати як завершальний
крок у відносинах України та ЄС. Закінчення процесу значно залежатиме
від рівня амбіцій обох сторін стосовно його практичної реалізації. Дійсно,
реалізація — це основна проблема, на яку надто мало зважають.
Результати багатьох зустрічей і чотирьох семінарів, які були проведені в Києві з представниками громадянського суспільства, політиків,
бізнес-спільнот і профспілок України, ясно продемонстрували, що Україна ще недостатньо підготована до того, щоб мати справу з обсягами
зобов’язань, закріпленими в УА та її додатках. Як з’ясувалося, основна
причина цього полягає у тому, що ще й досі невідомо, навіть на рівні еліт
України, що заснована асоціація — це не добровільна співпраця, а категоричні зобов’язання, які тягнуть за собою значні втрати національного суверенітету. Формування політичного курсу в Україні буде значною мірою
визначатися курсом ЄС. Саме тому в цьому документі розглядаються дея-

кі політично важливі галузі співробітництва, а також обговорюється методологія та найбільш нагальні потреби.
Загальна проблема полягає у тому, що УА була підготована та укладена ще в 2011 році в умовах, що дуже відрізняються від тих, що панують
в Україні сьогодні. Наразі багато припущень, зокрема економічних очікувань, є надто оптимістичними. За цих обставин увесь проект є надто амбіційним з огляду на терміни і фінансування. З українського боку є ті, хто
хоче провести повторні переговори. Замість цього, у даному документі рекомендується провести загальний політичний огляд, для того щоб
адаптувати передбачений графік реалізації в повному обсязі. Результати
також демонструють, що процес інтеграції України в ЄС поки ще не організований як інклюзивний процес. Громадянське суспільство в цілому та
зацікавлені сторони у відповідних секторах мають бути залучені в розробку
і виконання зобов’язань з асоціації, і, зокрема, для того, щоб забезпечити права власності та відповідальності. Зрозуміло, що інтеграція України
у внутрішній ринок ЄС не може розглядатися як самостійна політика. Це
пов’язано з головними політичними завданнями України, які потрібно виконати незалежно від асоціації з ЄС.
Ці завдання полягають у наступному: досягнення миру і внутрішньої
стабільності; реформування системи управління і проведення загальної
економічної та соціальної модернізації. УА може слугувати можливістю або
організатором. У найкращому разі УА допоможе Україні трансформуватися в стабільну демократію та розвинути процвітаючу економіку, але лише в
довгостроковій перспективі. У короткостроковій і середньостроковій перспективі увесь необхідний процес реформ спричинить багато складнощів
для України.
Щоб виправдати партнерство, обіцяне ЄС, та враховуючи важливість
України для майбутнього ЄС, увесь процес асоціації потребує постійної
політичної уваги і керівництва на найвищому рівні. Отже, політичні лідери
мають контролювати ситуацію.
У цьому документі дослідження засноване на найновіших показниках
з України, ЄС та інших міжнародних організацій. Багато експертів зробили
свій цінний внесок та надали поради, за що ми їм дуже вдячні. Проте відповідальність за аналіз та рекомендації, а також за можливі помилки повністю лежить на нас.
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1. УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ — ШЛЯХ ДО
ІНТЕГРАЦІЇ В ЄС
ВСТУП
З розширенням Європейського союзу (ЄС) у 2004 і 2007 рр. Україна
стала безпосереднім сусідом ЄС, розділяючи кордони з 4 державами-членами (Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина). Така зміна геополітичної реальності чинить на обидві сторони тиск, пов’язаний зі зміцненням
взаємних відносин, які беруть свій початок у 1994 році. Україна ухвалила
політичну пропозицію ЄС про створення політичного об’єднання разом з
далекосяжною економічною інтеграцією України у внутрішній ринок ЄС.
Проте переговори, які почалися ще в 2007 p. і завершилися наприкінці 2011 p., через два роки були затьмарені складними відносинами між
ЄС та Україною, а також ще більш складними відносинами з Росією. Увесь
процес міг бути доведеним до кінця лише після повалення попереднього
українського уряду — події, супроводжуваної різкою напруженістю з Росією.
Угода про асоціацію (УА) пов’язала разом долі ЄС та України. Угода
ґрунтується на спільних цінностях. У ній передбачається тісне політичне
співробітництво у важливих сферах політики, починаючи із зовнішньої політики, та закінчуючи космічною галуззю.
У ній розглядається питання про тісну економічну співпрацю та інтеграцію. Угода спрямована на скасування важливих перешкод на шляху
чотирьох свобод пересування: лібералізації візового режиму (залежно від
виконання умов, визначених поза межами УА), вільного переміщення товарів та послуг (з обмеженнями, в основному з боку ЄС) і вільного пересування капіталу (з обмеженнями з українського боку). УА не охоплює вільне
пересування осіб, а також проживання та економічну діяльність самозайнятих осіб.
Зі стратегічної точки зору економічні відносини між ЄС та Україною
можна порівняти з відносинами ЄС, встановленими з Норвегією, Ісландією, Ліхтенштейном і Швейцарією. Грузія і Молдова також вступили в
аналогічні відносини. З політичної точки зору УА встановлює структури
співпраці на парламентському та урядовому рівнях, а також між громадянськими суспільствами партнерів. Вона відкриває шлях до участі України в
програмах та установах ЄС.

У вересні 2014 p. УА була ратифікована парламентом України та Європарламентом. Тим часом більшість країн1 ЄС завершили ратифікацію,
що є вражаючим саме по собі. Вона вже набула попередньої чинності у
листопаді 2014 р., за винятком положень про вільну торгівлю. ЄС вже застосовує ці положення в односторонньому порядку, тоді як Україна, ймовірно, почне застосовувати їх у січні 2016 p. Попереднє набрання чинності
змінило напрямок нормативного наближення України до законодавства
ЄС і пов’язало Україну з узгодженим графіком, як це передбачено в УА та
її додатках1, 2.
Ніщо в УА не заважає ЄС або Україні розвивати тісні відносини з іншими міжнародними партнерами. Угода також не перешкоджає сторонам
захищати основні інтереси своєї національної безпеки, зокрема у воєнний
час.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЛІТИКИ ОСНОВНИХ РЕФОРМ
Власне, УА є важливою програмою реформ для України. Разом із програмою реформ, узгодженою з МВФ у 2015 p., угода пропонує керівництво
для трансформації України в сучасну європейську демократію і повністю
функціонуючу ринкову економіку з істотними довгостроковими соціальними перевагами. З політичної точки зору для України буде життєво важливо
завершити перехід до демократії і повною мірою гарантувати громадянські свободи та права меншин відповідно до міжнародних стандартів та
верховенства права, а також подолати системну корупцію. Ці кроки мають
вирішальне значення для забезпечення політичної стабільності, а також є
центральною передумовою для виконання порядку денного економічних
реформ, зокрема залучення міжнародних інвестицій (див. відповідні Напрямки та Розділи цього документа). Загальна якість відносин України та
ЄС суттєво залежать від повної відповідності очікуванням ЄС у цих сферах.
ЄС не буде терпіти присутності основних недоліків протягом довгого часу,
і таке ставлення підтверджується громадською думкою. Слід пам’ятати,
що спочатку з політичних причин ЄС відмовився підписати УА в 2012 р.
1
На підставі нового голландського законодавства про проведення консультативних
референдумів за міжнародними договорами, які ще не набули чинності, існує ініціатива для
запуску такого референдуму щодо Угоди про асоціацію ЄС та України. Така ініціатива затягує
набуття чинності голландської ратифікації до вересня.
2
Див. Статтю 486 УА. Тимчасове застосування положень стосовно торгівлі та торговельних заходів, почнеться з 1 січня 2016 p. Однак для деяких послуг, наприклад, фінансових
або поштових послуг, що включені у додаток XVII, УА передбачає навіть дату підписання як відправну точку для кінцевої дати реалізації.
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Також АУ пропонує повну орієнтацію на те, як розвивати сучасну
функціонуючу ринкову економіку з ефективною структурою управління.
Загалом, передбачено широке наближення до законодавства ЄС, направлене на надання Україні допомоги в подоланні неефективних монополій, збільшення конкуренції та забезпечення сучасного законодавства та
ефективних інституцій на місцях. Положення про вільну торгівлю призначені для створення безпрограшної ситуації в довгостроковій перспективі,
зміцнення добробуту й соціального прогресу та створення рівних умов.
Проте відтоді як АУ була парафована на початку 2012 р., ситуація в
Європі кардинально змінилася. ЄС ще досі не подолав багатосторонню
кризу. Україна дуже постраждала від світової фінансової та економічної
кризи 2008 р., а її економічна та соціальна ситуація ще більше погіршилася з 2013 р. Замість передбачуваного припливу ПІІ, необхідних для фінансування процесу зближення з ЄС, країна пережила масовий відтік ПІІ.
Конфлікт в Україні з 2014 р. і дуже напружені відносини з Росією зробили
тягар ще важчим. Перспективи для загальної економічної, фінансової та
соціальної ситуації досить похмурі. Крім бойових дій і масових руйнувань
у Східній Україні і насування економічного та фінансового краху, сьогодні Україна також стикається з високим рівнем безробіття і одним з найвищих показників кількості внутрішньо переміщених осіб у глобальному
масштабі. У той же час країна переживає гуманітарну кризу «неймовірних
масштабів». Крім того, погано сплановані зусилля з проведення реформ,
позбавлені активної участі соціальних партнерів, збільшили тягар на бізнес, а також підвищили потенціал для соціальних заворушень3. Системна
корупція та рейдерство ще й досі залишаються домінуючими рисами, що
стримують використання багатого потенціалу України. Усі ці події обмежують можливості України з виконання своїх зобов’язань, закріплених в УА,
оскільки останні базуються на абсолютно інших сценаріях, в яких передбачається мир, стабільність, здорові економічні відносини та партнерство.
Затримка невідкладних реформ в Україні вже сталася, і, найбільш
вірогідно, що така ситуація протримається й надалі. Доти, доки в Україні
триватиме внутрішня криза, будуть присутні суворі обмеження з повного
використання потенціалу, який пропонує асоціація з ЄС. На тлі нинішньої
кризи в Україні увесь погоджений графік наближення є занадто амбіційними у частині, що стосується збалансованості. Потрібно уважно переглянути питання, яким слід надати короткостроковий пріоритет, і ті, які можуть
почекати, щоб ними можна було зайнятися на більш пізньому етапі.

3

Див. Трудовий ультиматум профспілок, що представляють 8 млн працівників в Україні

Крім того, і ЄС, і Україна увійшли на незвідану територію у такого роду
відносинах, які можна назвати «асоціацією нового покоління». Не існує
програми з покращення процесу трансформації в Україні, який не можна
порівнювати з таким процесом у Польщі або трьох країнах Балтії. Принаймні, в останніх була перспектива на членство в ЄС. Україна підпадає під підтримку розширеної програми МВФ, схваленої в 2015 р., і, як з’ясувалося,
її основні припущення виявилися надто оптимістичними. До того ж, Україна є не лише результатом розпаду Радянського Союзу, що несе складну
та важку спадщину, — вона все ще перебуває в процесі визначення своєї
національної ідентичності, кидаючи виклик самій собі.
Звичайно, в УА є вбудовані гнучкі можливості для того, щоб справитися з непередбаченими ситуаціями; проте ЄС не вистачає всебічних знань
та сприйняття для широкого діапазону завдань в Україні, незважаючи на
його величезну підтримку та солідарність з Україною. Разом зі своїми фінансовими інститутами ЄС є найбільшим міжнародним донором для України, який мобілізував більше 11 млрд євро з 1991 р. У результаті політичних
змін і кризи, Україна отримає ще приблизно 11 млрд євро у вигляді позик
і грантів4. Проте державні кошти ЄС не є заміною прямих іноземних інвестицій.
В цілому існує високий ризик того, що найближчим часом Україна не
зможе продемонструвати позитивні результати реформ, що вплине на довіру до країни. Це може обмежити готовність ЄС надавати подальшу підтримку та значну допомогу. Ще важливішим є те, що низька продуктивність із виконання необхідних реформ негативно впливатиме на країну, а
також на готовність ЄС мати справу з ультимативною природою відносин
з Україною.
УА містить положення, направлені на полегшення виходу на ринок
підприємств ЄС, тоді як українські підприємства перебувають у поганому
стані, а про рівні умови для всіх і не йдеться протягом досить довгого проміжку часу. Наприклад, передбачене швидке відкриття ринку державних
закупівель, «безпрецедентний приклад інтеграції в єдиний ринок ЄС країни, яка не є членом ЕС»5, теоретично матиме хороший вплив на бізнес та
споживачів України та ЄС. Однак за нинішніх умов це неминуче створить
незручності для українських конкурентів. Проте законодавство ЄС не передбачає жодних пільг для конкурентів, або країн, які перебувають у тяжкій
кризі.

4
5

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-159_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/dodib/docs/2013/april/tradoc_150981.pdf, р. 6
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Таким чином, необхідно запропонувати ЄС прийняти політичний перегляд усього процесу передбаченої реалізації УА Україною. Політичний
перегляд має включати визначення пріоритетів та перевірку техніко-економічного обґрунтування термінів застосування законодавства ЄС в Україні.
ПРАГНЕННЯ ДО ЧЛЕНСТВА В ЄС
Навіть під час переговорів щодо УА, Україна хотіла, щоб її визнали потенційним кандидатом на вступ до ЄС. З багатьох причин ЄС не зміг позитивно відреагувати на це прохання, але привітав «європейський вибір
України». Замість цього у Додатку XVII-1 УА передбачається: «Якщо зазначені акти включають посилання на інституції ЄС, його комітети чи інші
органи, вважається, що Україна не стає членом таких інституцій, комітетів
чи органів». Навіть Революція на Майдані не змінила настрої ЄС. Проте багато хто в ЄС вважає асоціацію лише спеціальним інструментом політики,
не пов’язаним з процесом розширення. Сьогодні послідовна політика реформ буде служити найпереконливішим аргументом для того, щоб запропонувати Україні членство. З іншого боку, дуже важко уявити, що Україна
зможе врегулювати свої внутрішні конфлікти і виконати весь передбачений процес реформ без чіткої перспективи ЄС. Необхідні зміни і реформи
призведуть до труднощів, а загальні досягнення стануть помітними набагато пізніше.
Також слід мати на увазі, що Україна зіткнеться з проблемою демократії. УА значно інтегрує Україну в європейську систему законів, не даючи
їй істотного впливу на процес прийняття рішень в ЄС. Із країною навіть не
будуть консультуватися стосовно нового законодавства ЄС, її лише проінформують про нього. Їй доведеться прийняти його та дотримуватися
чинного законодавства ЄС, як це передбачено в УА з метою досягнення
і підтримки «покращень на внутрішньому ринку». Сьогодні в Україні не
ведеться жодних обговорень з цього приводу, але рано чи пізно воно почнеться, оскільки це питання тягне за собою далекосяжні обмеження національного суверенітету. Незважаючи на законність ситуації з погляду
ЄС, вона є неминучим політичним ризиком для популістської експлуатації
та суспільних інтересів хоча б тому, що асоціацію не підтримали на референдумі в Україні. Навіть більш зрілі демократії, наприклад, Швейцарія або
Норвегія, борються з напруженням, яке виникає внаслідок такої втрати
суверенітету. У випадку з Україною, ЄС також має подумати про ризики,
які можуть виникнути для всієї Європи, якщо це питання стане актуальною

проблемою в Україні. Для ЄС найкращим рішенням було б назвати асоціацію кроком до членства в ЄС.
Проєвропейська політика протягом багатьох років користується значною громадською підтримкою в Україні, зокрема серед молоді в усіх регіонах країни. Проте прихильники пов’язують вступ до ЄС переважно з правом на свободу пересування і загальним поліпшенням умов життя.
ЄС ТА РОСІЯ
Проте, перспектива членства України в ЄС поки що не є об’єднуючим
фактором для країни. Опитування, проведені в період між 2008 і 2011 рр.,
вже виявили гострі регіональні відмінності в Україні, з потужною опозицією
на Сході та Півдні країни6. Опитування, проведене в березні 2015 р., продемонструвало, що українська криза ще більше поляризувала національну
думку щодо правильного руху вперед. Проте, більшість українців не хоче
робити вибір між Росією та ЄС7. Ця ситуація буде залишатися складним
завданням як для ЄС, так і для самої України.
ЄС не розглядає асоціацію з Україною як дію, спрямовану проти будьякої іншої європейської країни. Також відповідно до довгострокової політики ЄС, УА зобов’язує партнерів до розвитку добросусідських відносин
і регіонального співробітництва, якого, звичайно, дуже важко досягти в
нинішніх умовах тривалої кризи та глибокого конфлікту з Росією. Реалізація Мінських домовленостей II має вирішальне значення для пошуку довготривалого рішення, яке забезпечить мир і стабільність в Україні. У довгостроковій перспективі Україна та Росія мають визначити свої стосунки.
Здорові добросусідські відносини з Росією допоможуть Україні зробити
перехід від нинішньої європейської гарячої точки, що перебуває в процесі
становлення, до місця, яке розглядають як відкриту можливість для інвестицій та співпраці.
Якщо ЄС зможе визначити свої майбутні відносини з Росією і Євразійським союзом, це суттєво допоможе Україні. Незважаючи на те, що зараз в ЄС8 стратегічне партнерство з Росією відкрито ставиться під сумнів,
постійна ізоляція Росії не в його стратегічних інтересах, оскільки без Росії
не можна гарантувати тривалу європейську безпеку та процвітання. З минулого року ЄС більше виступає як посередник між Україною та Росією.
Як продемонстрували тристоронні переговори з торгівлі та енергетики,
6
7
8
2015 р.

http://dif.org.ua/en/publications/press-relizy/dfefwgr
http://www.public-consultation.org/studies/Ukraine_0315.pdf
Європейський парламент, резолюція про стан відносин між Росією та ЄС, 10 червня
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функціональний діалог між ЄС та Росією уже приніс користь Україні. Крім
того, ЄС переглядає свій підхід до тих східних сусідів, які воліють приєднатися до Євразійського союзу або, як Азербайджан, взагалі триматися подалі від обох інтеграційних блоків. Попередню політику «Або з нами, або з
Євразійським союзом» вже не можна назвати правильною, оскільки тепер
ЄС готовий розглянути більш інтенсивні відносини з Вірменією. У довгостроковій перспективі питання про створення стратегічних зв’язків між ЄС
та Євразійським союзом знову може стати нагальним, оскільки така континентальна мережа буде найбільш розумним інструментом у відповідь на
виклики глобалізації. Таким чином, інтеграція Європи у континентальному
масштабі також сприятиме врегулюванню регіональних конфліктів, які залишалися замороженими протягом багатьох років.
НА ШЛЯХУ ДО БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ В МЕЖАХ ЄС
Безвізовий режим відіграє центральну роль у поглибленні відносин
між ЄС та Україною хоча б тому, що він є одним із головних очікувань українського суспільства. Він дозволить встановити більше контактів між окремими людьми різних країн і поглибити суспільні знання про ЄС та Україну,
яка для багатьох західноєвропейців все ще залишається білою плямою на
карті Європи. Завдяки йому також вдасться розмістити українські компанії
на одному рівні з партнерами з ЄС, а також зміцнити економічні та торговельні зв’язки. Саме тому це питання небезпідставно розглядається як
пріоритетне. Проте враховуючи загальну економічну та соціальну ситуацію
в Україні, малоймовірно, що багато українців зможуть отримати переваги
від безвізового режиму. Щоб змінити таку ситуацію у середньостроковій
перспективі, знадобиться створити велику кількість схем безкоштовного
приїзду на територію ЄС та інших міжнародних партнерів України.
На даний момент обидві сторони працюють у напрямку вирішення
цього питання в 2016 р. Конфлікт в Україні створив нові ризики для процесу, зокрема, внаслідок істотного збільшення кількості незаконної зброї
в Україні. Хоча це питання ще не обговорювалося публічно, загрози порушення безпеки, пов’язані з ним, є очевидними, тому існує потреба в його
терміновому вирішенні усіма сторонами9. В деяких колах ЄС також присутні побоювання стосовно того, що безвізовий режим буде використовуватися не за призначенням, і призведе до нелегальної імміграції.

9
Див. https://www.europol.europa.eu/content/european-union-terrorism-situa- tionand-trend-report-2015, стор. 7

РЕФОРМИ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН
УА тягне за собою детальний і дуже щільний графік для прийняття
основних частин законодавства ЄС Україною. Необхідно регулярно надавати звіти стосовно прогресу, принаймні два рази на рік, а також колективно оцінювати їх в межах установ асоціації на рівні уряду, парламенту
та громадянського суспільства. Український уряд ухвалив План дій, який
включає 487 заходів, щоб задовольнити вимоги асоціації до кінця свого
виборчого терміну10. Ці заходи мають інший характер та рівень амбіцій, а
також встановлюють пріоритети, яких не вистачало. Український парламент сформував проєвропейську мережу, щоб сприяти цьому процесу.
Проте координація діяльності у справах ЄС з боку уряду є дуже складною і
навіть заплутаною. І розподіл обов’язків, і ієрархічна структура демонструють достатньо простору для поліпшень (див. Додаток I), і цей факт також
відображений у Плані дій. Звіти щодо реалізації не дозволяють належним
чином оцінити досягнутий прогрес. Парламент ще не розробив культуру
належної правотворчості та ухвалює пакети сторонніх законодавчих актів
без належної підготовки та розгляду. Така практика містить багато ризиків. Крім того, в Україні немає твердої політичної волі на залучення соціальних партнерів та громадянського суспільства у процес передбаченої
реформи. Незважаючи на те, що УА закликає Україну вступити в діалог і
створити консультаційні структури, а також публічно розвивати і обговорювати порядок денний реформ (див. Додаток II), більшість з цих вимог не
відображені в Плані дій.
Зазвичай широке залучення зацікавлених сторін розглядається як
попередня умова для високоякісного законодавства. Це також дозволить
підвищити відповідальність і право власності на окремих етапах реформ.
В ідеальному варіанті громадськість має бути залучена як у розробку законодавства, так і в контроль за тим, чи реалізовується нове законодавство
належним чином, і чи відповідає його функціонування очікуванням. Така
широка громадська залученість має величезне значення, оскільки передбачене узгодження законів з ЄС в Україні ніколи не оцінювали, а також не
проводили перевірку реального стану речей.
Зараз участь громадськості, можливо, допоможе визначити неправильні припущення, а також кращі способи проведення реформ. Вона
може допомогти вирішити соціальні проблеми на ранньому етапі. Під час
транспонування законів ЄС в українське законодавство якість має більше
10
План дій з реалізації Угоди про асоціацію http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/en/
publish/article?art_id=248402403&cat_
id=248402399
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значення, ніж швидкість. Крім того, залучення всіх зацікавлених сторін і
громадянського суспільства в цілому має величезне значення для політики. Дотепер процес формування державності в Україні був зумовлений бажанням відокремитися від Росії і радянської спадщини, що є зрозумілим,
проте непрогнозованим процесом. Великим питанням залишається те, чи
може стати асоціація і прагнення до членства в ЄС перспективною частиною процесу формування державності, подолання розбіжностей в межах України та підштовхування більшості на проєвропейські реформи. Це,
безумовно, допоможе стабілізувати країну, а також запобігти надмірному
націоналізму, який, сам по собі, не сумісний з універсальними та європейськими цінностями.
ПИТАННЯ КРАЩОГО РЕГУЛЮВАННЯ І НАЛЕЖНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
Реалізація законодавства ЄС в Україні є проблемою, але також і можливістю застосовувати сучасні принципи регулювання, щоб зробити законодавство більш зрозумілим, зменшити тягар підприємств і споживачів, а
також звузити межі для адміністративних правопорушень. Сьогодні Україна
страждає від «задушливого тягаря нормативно-правової відповідності»11.
Крім прийняття законодавства, воно ще має бути реалізоване. Цей
крок є вирішальним. Як показали останні тури розширення, ЄС уважно
стежить за процесом реалізації. Отже, Україна не може розраховувати
на будь-які політичні поступки у разі наявності основних недоліків реалізації, навіть незважаючи на те, що зараз політичні відносини є ближчими,
ніж будь-коли раніше. Завдяки цьому, Європейська комісія та експерти
держав-членів, які є спостерігачами, опинилися у дуже сильній позиції.
Звичайно, Україна також може отримати вигоду від допомоги з боку Європейської комісії та держав-членів, щоб забезпечити повну відповідність.
На відміну від інших країн, для надання допомоги Україні існує спеціально
створена в межах Комісії група. Держави-члени також мають багатий досвід, і Україна могла б об’єднатися з деякими з них, в ідеальному варіанті
спираючись на нормативно-правові традиції кількох країн з сильними адміністраціями і відомою, проте не дуже складною адміністративною культурою, наприклад, такою як у Великобританії.

11

https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr1569.pdf, р. 30

ОСВІТА ТА МОВНІ НАВИЧКИ
До того ж українська адміністрація підготувалася вирішувати питання, пов’язані з європейською інтеграцією. Проте система вищої освіти, наприклад, не адаптована до того, що протягом кількох років більша частина
законів України залежатиме від європейського законодавства. В Україні не
проводились повноцінні європейські дослідження у сфері політики або законодавства, хоча Україні необхідно забезпечити нове покоління українців
достатніми навичками і знаннями. Комунікація між Україною та ЄС і його
державами-членами створить ще одну проблему, оскільки Україні доведеться використовувати одну з офіційних мов ЄС. Оголошення11 2016 р.
«Роком англійської мови» означає визнання англійської мови основною
робочою мовою в Європі, а також посилить цю роль. Створення достатніх
можливостей для іноземних мов у системі освіти України в цілому є дійсно
необхідним. Однак, в ЄС громадяни мають право на доступ до європейського законодавства своєю рідною мовою. Така умова розглядається як
невід’ємна частина забезпечення верховенства права. УА не вирішує цю
фундаментальну проблему, хоча Європейський Суд, нарешті, вирішить усі
основні суперечливі питання. Замість цього ЄС поклав увесь тягар перекладу законодавства ЄС на плечі України, як і в попередніх раундах розширення. У цих умовах ЄС повинен переглянути такий егоїстичний підхід
і забезпечити значну допомогу в публічній доступності законодавства ЄС
українською та російською мовами.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Україна має зайнятися наступними питаннями як такими, що мають
найвищий політичний пріоритет:
• Повна реалізація власних зобов’язань відповідно до Мінських домовленостей II
• Повна відповідність усім політичним критеріям УА (демократія,
верховенство права, громадянські свободи, захист меншин);
• Майбутнє членство в ЄС: через проактивну дипломатію в державах-членах ЄС, зміцнення контактів між окремими людьми різних країн;
поліпшення інформаційних заходів у межах ЄС з підвищенням обізнаності
та підтримки.
• Безвізові поїздки в ЄС
Тривале громадське схвалення УА і перспектива членства в ЄС.
Україна повинна присвятити найбільшу політичну увагу повній реалізації
УА і призначити заступника прем’єр-міністра, безпосередньо підзвітного
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прем’єр-міністру, як координатора внутрішніх робіт, зокрема відносин з
парламентом і президентом, а також відносин з ЄС. Координацію у справах ЄС слід оптимізувати та спростити. Для громадськості призначенець
повинен стати «Містером або Місіс Європа в Україні». Процес приведення
до відповідності законодавству ЄС має бути прозорим і публічно контрольованим.
Україна повинна терміново звернутися до ЄС, щоб провести спільний політичний огляд усього правового процесу приведення до відповідності для досягнення загального політичного розуміння про те, що необхідно терміново вирішувати, де переглянутий розклад реалізації має бути
передбаченим, і як можна уникнути небажаних недоліків для українських
конкурентів, наприклад у сфері державних закупівель. Слід переглянути
План дій на 2014–2017 рр.
Україна повинна ретельно вибирати, де шукати допомогу та консультації в питаннях ЄС і в ідеальному варіанті завжди надавати пріоритет ЄС
та його державам-членам, а це є основною передумовою для створення
взаєморозуміння, довіри і підтримки політичної мети у кінцевому підсумку стати державою-членом ЄС. Це також є найбільш економічно свідомим
рішенням.
Україна має скористатися процесом приведення у відповідність до
законодавства ЄС і прийняття обов’язкового набору сучасних принципів
регулювання та досягти високоякісного законодавства і в той же час звести до мінімуму небажаний вплив на законодавчий процес і зменшити корупційний тиск. Основні елементи:
• Громадські консультації (протягом 12 тижнів) з повною прозорістю
про отримані внески;
• Використання комплексної оцінки впливу, зокрема тестування малого та середнього бізнесу, ймовірного впливу на ріст, зайнятість, охорону
здоров’я та довкілля, а також оцінку адміністративних (коротко- і довгострокових) та нормативних витрат на адміністративний персонал. Оцінки
впливу мають бути доступні для громадськості;
• Регулярне проведення консультацій соціальних партнерів;
• Заборона додавати додаткові законодавчі вимоги (без «позолоти»);
• Створення якомога економніших процедур для подальших адміністративних рішень;
• Використання процесу узгодження ЄС, щоб скоротити тяганину і
знизити витрати для підприємств і громадян у національному законодавстві;
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• Парламент повинен розробити механізм, який дозволить правильно оцінити всі проекти законодавчих актів, які будуть представлені під час
реалізації актів УА.
Україна повинна переглянути навчальні програми вищої освіти і звернути особливу увагу на пов’язані з ЄС дослідження в законодавстві, адміністрації та економіці, а також на викладачів. Українські університети слід
заохочувати до встановлення нових партнерських відносин з вишами ЄС
для того, щоб активізувати знання та навички з питань європейської інтеграції серед випускників.
Україна має попросити ЄС про невідкладну допомогу у перекладі законодавства ЄС (як вказано в УА) на українську мову, а також, потенційно,
і на російську мову.
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2. ГЛИБОКІ ТА ВСЕБІЧНІ УГОДИ ПРО
ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ
ВСТУП
Глибокі та всебічні положення12 про вільну торгівлю є важливою частиною УА. Вони базуються на вступі України до СОТ та передбачають створення зони вільної торгівлі протягом 10 років. На додаток до скасування
мита та інших бар’єрів у торгівлі товарами та послугами, УА також у значній
мірі відкриває ринки капіталу. Вона гарантує поступовий взаємний доступ
до державних закупівель (протягом кількох років). Вона має справу з питаннями конкуренції та державної допомоги (повне наближення до законодавства ЄС, передбачене до 2021 р.), а також з охороною та захистом
прав інтелектуальної власності; остання в основному спирається на застосування міжнародних конвенцій і положень ГАТТ. Ці далекосяжні заходи
підкріплюються включенням додаткових секторів економічного співробітництва та правової наближеності в УА, наприклад, навколишнє середовище, соціальну політику або питання оподаткування. Очікується, що більш
тісне співробітництво у всіх цих сферах не тільки збільшить взаємні вигоди
від лібералізації торгівлі товарами й послугами та підвищення проникнення на ринок капіталу, але й забезпечить рівні умови. У 2009 р. Комісія ЄС
прийшла до висновку, що такий комплексний підхід забезпечить велику
вигоду для обох сторін, з більш позитивним впливом на добробут на душу
населення в Україні, ніж в країнах ЄС, у той час як ЄС виграє в абсолютному вираженні.
Торгові положення УА викликали серйозні протиріччя між ЄС та Росією, остання стверджувала, що вільна торгівля призведе до спотворень на
російському ринку, оскільки Україна також має угоду про вільну торгівлю
з Росією та з дев’ятьма країнами СНД. Спочатку ЄС розглядав російську
заклопотаність як фактор, викликаний виключно суперництвом між ЄС і
Євразійським Союзом. Проте на початку 2014 р. ЄС визнав необхідність
проведення консультацій з Росією з цього питання, тим самим визнаючи,
що Росія була і залишається найбільшим торговельним партнером України. У результаті тристоронніх консультацій між ЄС, Україною та Росією,
ЄС та Україна нарешті вирішили відкласти попередню заявку на угоду про
вільну торгівлю з Україною на один рік до січня 2016 р. Подальші тристо12

У цілях комунікації в УА вона називається «УВТ».

ронні консультації між ЄС, Україною і Росією в 2015 р. продемонстрували,
що за наявності доброї волі з боку всіх учасників, можна знайти рішення,
яке не призведе до надмірного напливу товарів ЄС через Україну до Росії
(та інших країн СНД) у 2016 р. Усі сторони розуміють, що домовленості про
вільну торгівлю між ЄС та Україною не повинні призвести до скасування
режиму вільної торгівлі між Україною та десятьма країнами СНД.
ВПЛИВ ГЛИБОКИХ І ВСЕБІЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ
Як і раніше, зовнішня торгівля України значною мірою залежить від
структури та економічних зв’язків, розвинених в Радянському Союзі. Країни СНД були найважливішим експортним ринком для українських товарів до 2013 р. Насправді, в період між 2003 і 2013 рр. показники експорту
України на ринки країн СНД були сильнішими, ніж на ринку ЄС, а ЄС просунувся уперед як найбільш помітне джерела імпорту за цей період. У результаті, з 2004 р. в Україні спостерігався дефіцит торгового балансу з ЄС.
Через економічну кризу, у 2013 р. загальний обсяг української торгівлі (товарами) почав знижуватися на 8% на експорт та на 9,9% на імпорт. Такий негативний розвиток продовжився і в 2014 р., зі зниженням
експорту на 13,5% та різким скороченням імпорту на 28,2%. У першій половині 2015 р. ситуація з торгівлею змінилася ще різкіше — експорт та
імпорт скоротилися більш ніж на третину порівняно з аналогічним періодом 2014 р. Що стосується торговельних відносин з ЄС, варто відзначити,
що експорт України в ЄС в 2014 р. знизився тільки на 0,9%, тоді як імпорт
з ЄС знизився на 28,3%. Протягом першої половини 2015 р. український
експорт продемонстрував високу волатильність, знизившись до 63,7%
від показника у перші 5 місяців 2014 р., у той же час значно піднявшись у
червні. Порівняно з першою половиною 2014 р., експорт в ЄС скоротився
лише на 17,2%, тоді як загальний експорт впав до 65% від свого колишнього рівня. Імпорт з ЄС знизився на чверть13, 14. Такий розвиток передбачає,
що одностороннє застосування домовленості про вільну торгівлю ЄС мало
стабілізуючий вплив на український експорт в 2014/2015 рр., який, однак,
не був стійким. Разом з тим, український експорт на ринки країн СНД різко скоротився вже в 2014 р., за винятком Туркменістану (ринкова вартість
13
Формальне завершення тристоронніх переговорів на кінець серпня 2015 р. все ще не
було досягнуто.
14
Див. Європейська Комісія ЄС — Статистика торгівлі в Україні http://trade.ec.europa.
eu/dodib/docs/2006/september/tradoc_113459.pdf, а також Державні служби статистики України, українську зовнішню торгівлю товарами, кілька років, включаючи січень–червень 2015 р. та
власні розрахунки
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аналогічна українському експорту в Бельгію). Експорт на усі ринки СНД
продовжував скорочуватися в першому півріччі 2015 р. до менш ніж половини вартості експорту за аналогічний період 2014 р. Внаслідок кризи ЄС
став найбільшим торговельним партнером України, хоча і не в результаті
здорового розвитку.
Проте країни СНД продовжують відігравати важливу роль для української економіки. Україна має позитивне сальдо в торгівлі з семи з них,
у той час як загальний торговельний баланс СНД є негативним, головним
чином, через структури торгівлі з Росією та Білоруссю. Український експорт до Росії в першому півріччі 2015 р. хоча і перебував у вільному падінні, проте як і раніше, майже в чотири рази перевищив експорт до Німеччини. У 2014 р. Білорусь все ще була другим за величиною ринком СНД
для українського експорту, поступаючись лише рівнем експорту до шести
країн (Туреччина, Єгипет, Китай, Польща, Італія та Індія). Навіть український експорт в Азербайджан значно перевищив експорт до 18 із 28 країн-членів ЄС, зокрема такі країни, як Великобританія, Франція та Австрія.
Україна має позитивне сальдо торгівлі послугами, з високими показниками експорту на ринки країн СНД, зокрема на російський ринок (який майже еквівалентний ринку ЄС в цілому). В цілому, торгівля послугами також
знизилася в 2015 р. порівняно з 2014 р., причому показники українського
експорту на ринки країн СНД були трохи кращими, ніж на ринки ЄС15.
Усі останні дані про торгівлю слід пояснювати з обережністю,
оскільки Україна перебуває у глибокій економічній та фінансовій кризі. Однак, здається очевидним, що вигоди від глибокої та всебічної угоди про
вільну торгівлю між ЄС та Україною проявлятимуться повільно.
Такі висновки повністю збігаються з оцінками Європейської Комісії,
зробленими у 2009 році, про те, що існує пряма залежність між зростанням достатку і зайнятості населення внаслідок лібералізації торгівлі та значним припливом прямих іноземних інвестицій в Україну. Це є необхідною
умовою для фінансування перетворень в країні, а також покриття витрат,
які Комісія назвала «значними» у короткостроковій перспективі.

Нинішня структура торгівлі між Україною та ЄС відображає відносно
низький рівень економічної діяльності в Україні, яка переважно імпортує
високоякісні промислові товари з ЄС. Для порівняння, у нинішньому екс-

порті України в ЄС домінують первинні продукти (сільське господарство,
сировина). Машини та транспортне обладнання становить лише 10% експорту країни в ЄС. В ЄС виникає спокуса пов’язати майбутнє зростання
України переважно з сільськогосподарським потенціалом і сировиною.
Однак, УА передбачає деякі запобіжні заходи проти такого обмеженого
поділу праці.
Торгівля сільськогосподарською продукцією ще не повністю лібералізована. Крім того, УА не передбачає включення України в спільний
сільськогосподарський ринок. Обидві сторони можуть захистити сільське
господарство від експортного тиску, щоб повністю ліквідувати обмеження
протягом десяти років. Зокрема, обидві сторони підтримують квоти на імпорт деяких видів сільськогосподарської продукції, які вважаються чутливими до конкуренції. У цьому питанні список ЄС є більш всеохоплюючим,
ніж український. В останньому вказано лише чотири продукти, чутливі до
коливань ринкової кон’юнктури. Ця система квот фактично обмежує можливість безмитної торгівлі для українських експортерів сільськогосподарської продукції та позбавляє їх короткострокових вигод. Проведені дослідження стосовно функціонування таких торгових положень після одного
року демонструють, що режим квот може мати потенційний обмежуючий
ефект на експорт деяких продуктів (помідори, пшениця, птиця) з України.
Для ряду інших продуктів квота використовується лише частково. Причини
цього варіювалися від проблем зі здоров’ям, пов’язаних з недотриманням
стандартів стосовно санітарних та фітосанітарних норм, до низького попиту або відсутності торговельних партнерів у ЄС16. Крім того, увесь захисний механізм дозволяє Україні застосовувати додаткові експортні мита
протягом максимум 15 років у разі необґрунтованого збільшення експорту
деяких зазначених продуктів, таких як насіння соняшнику, відходи, сталь
або брухт.
Тому реальні вигоди від лібералізації торгівлі з ЄС для української
економіки і суспільства багато в чому будуть залежати від прогресу, досягнутого в модернізації української економіки, починаючи із сектора
промисловості та обслуговування та закінчуючи сільськогосподарськими
підприємствами. Цей прогрес може бути обумовлений наближенням до
законодавства ЄС; проте, можуть знадобитися значні інвестиції. Відкриття
нових ринкових можливостей в ЄС і зміщення структури торгівлі до сучасних торговельних потоків, в яких домінує обмін сучасними промисловими
товарами та інноваційними послугами, потребуватиме набагато більше

15
Див. Торгівлю послугами за 1-ше півріччя 2015 р.; https://ukrstat.org/en/operativ/
operativ2015/zd/ztp/ztp_e/zt- p02_15_e.html

16
Див. http://www.beratergruppe-ukraine.de/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/
PB_06_2015_en.pdf
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часу і буде дуже складним, а також вимагатиме значної іноземної участі в
економіці України.
ТОРГІВЛЯ КРІЗЬ КОРДОНИ
Прості торговельні процедури та ефективні митні послуги є основними факторами для хорошого функціонування потоків продукції вільної
торгівлі. Показник ведення бізнесу в 2015 р. ставить поточну діяльність
України на дуже низький рівень (154 місце з 188 країн), припускаючи таким чином, що в цілому правове та адміністративне середовище не сприяє просуванню міжнародної торгівлі. Отже, існує величезний потенціал
для підвищення ефективності і поліпшення логістики, які за оцінками Світового банку могли б скласти навіть кілька відсотків ВВП17. Відставання
української адміністрації торгівлі та торговельних процедур нерозривно
пов’язане з діяльністю української митниці. Це досить сумно, проте вважається, що українські митні органи є частиною системної корупції та беруть
участь у незаконній торгівлі та злочинах. Україна має вирішити цю ситуацію комплексно, в першу чергу, починаючи з боротьби з найсерйознішими
злочинами.
Буде недостатньо просто взяти європейські правила, процедури та
ІТ-інструменти, як вимагається в УА (протягом 3 років), без належного
очищення митниці та всього ланцюга поставок. (Див. також Напрямок «Боротьба з корупцією»).
ВІДКРИТТЯ ПРОДУКТОВИХ РИНКІВ
Положення про торгівлю визначаються бажанням забезпечити ефективні та безпечні торговельні потоки промислових та сільськогосподарських товарів і послуг, які не будуть підривати високий рівень захисту
споживачів та здоров’я в ЄС. Тому угода справедливо віддає пріоритет
широкому вирівнюванню ринків продуктів та безпеки продукції, включаючи безпечність іграшок та законодавство стосовно генетично модифікованих організмів (ГМО). Через рік після набуття чинності угод Україна вже
має виконувати вимоги в рамках загальної безпеки продукції та заснувати необхідну структуру спостереження. Цей процес також включає в себе
прийняття європейських стандартів, процес, який тільки розпочався, проте є таким же складним, як і «переключення зі 110 на 220 Вольт». Застосу17
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/01/23/report-reducingsupply-chain- barriers-could-increase-global-gdp-6-times-more-than-removing-all-import-tariffs

вання стандартів ЄС є необхідною умовою для виходу на ринок ЄС, оскільки ці стандарти закріплені в законодавстві ЄС для промислових товарів.
Ці стандарти не застосовуються до українського експорту за межі ЄС.
Однак, узгодження зі стандартами ЄС тягне за собою вилучення суперечливих стандартів ГОСТ (розроблених до 1992 р.)18. Після того як Україна
повністю узгодить своє законодавство із законодавством ЄС для деяких
промислових товарів, вона де-факто буде розглядатися як член ЄС у відповідній галузі торгівлі (так званий підхід до учасників внутрішнього ринку).
Більше не буде жодної різниці між нормами для українського внутрішнього
ринку та експортного ринку ЄС.
Реалізація цих, радше технічних, положень має першорядне політичне значення, оскільки цей процес викидає Україну з підходу Євразійського
співробітництва та остаточно пов’язує її із системою норм та стандартів
ЄС. Це важливо для промислового майбутнього України. Використання
нових можливостей ринку може призвести до істотної зайнятості та соціальних вигод для України в середньостроковій та довгостроковій перспективі. На цьому шляху Україна має звернути достатню увагу на реалізацію
норм, зокрема тих, що пов’язані з питаннями безпеки продукції. Довгострокові ринкові шанси України на ринку ЄС не стануть перевагою, якщо
домовленості про вільну торгівлю призведуть до великого інциденту стосовно питань безпеки продукції. Гра за правилами також дуже важлива,
оскільки угода не завадить ЄС застосувати антидемпінгові заходи, якщо
це буде необхідно.
Наразі в українській економіці домінують великі компанії, тоді як
основою економіки ЄС є малі та середні підприємства (МСП). Отже, УА
закликає Україну сприяти розвитку малого і середнього бізнесу. Дійсно,
торгівля і положення, пов’язані з торгівлею, сприятимуть виходу українських малих та середніх підприємств на ринок ЄС, за умови, що Україна
розробить дружню до МСП політику, як це передбачено в УА. Також слід
розглянути узгодження українського визначення МСП із визначенням ЄС,
яке ще й досі відсутнє в Плані дій. Це узгодження матиме наслідки для застосування законодавства ЄС у державній допомозі та конкуренції, що потягне за собою преференційний режим для малого та середнього бізнесу,
а також сприятиме доступу до фондів ЄС.

18

Див. Статтю 56.8. УА
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ПИТАННЯ СТОСОВНО САНІТАРНИХ ТА ФІТОСАНІТАРНИХ ЗАХОДІВ

Загалом санітарні та фітосанітарні заходи призначені для гарантування безпеки продовольчих продуктів і запобігання поширенню хвороб
через тварин або через рослини. Цю фундаментальну стурбованість поділяють усі сторони СОТ. Санітарні та фітосанітарні заходи вважаються
також ефективними бар’єрами в торгівлі, якщо вони ґрунтуються на наукових даних.
Отже, положення про санітарні та фітосанітарні норми відіграють помітну роль в УА, розглядаються як одне із пріоритетних положень, а їх дотримання стане лакмусовим папірцем для успішного експорту в ЄС. Вимоги санітарних та фітосанітарних норм впливають на увесь сектор сільського
господарства, проте особливе значення вони мають для експортних можливостей: для м’яса, яловичини, птиці, яєць або молочних продуктів. Звичайно, угода передбачає попереднє схвалення підприємств, яким буде
дозволено здійснювати експорт в ЄС без попередньої перевірки. Проте
навіть процедура «попереднього схвалення» може призвести до дуже ретельної перевірки з боку ЄС. Більше того, окремі держави-члени також
можуть здійснювати такі перевірки. Крім того, для оцінки функціонування
і надійності українських контролюючих органів і норм, і як засіб контролю
сектору, також можуть бути використані міжнародні аудити.
Після того, як законодавче наближення в Україні досягне значного
прогресу або навіть буде завершене, Україна зможе вимагати визнання
«еквівалентності». Завдяки цьому, українські виробники змогли б опинитися на одному рівні з виробниками з ЄС, і в цій галузі Україна зможе розглядатися як будь-яка держава-член ЄС. Однак, шлях ще довгий, враховуючи
наявний режим квот, який масово обмежує українських виробників продуктів харчування від виходу на ринок ЄС. По-перше, ведення квоти, зокрема, принцип «хто перший прийшов — того першим обслужили», тягне
за собою багато невизначеностей. По-друге, поєднання низької безмитної квоти і захисту високих тарифів на певний продукт може, безумовно,
призвести до ефекту заборони. З іншого боку, тиск щодо реструктуризації
дуже сильний і на шляху до неї залишаються переможці та переможені.
У 2009 р. Комісія чітко попередила, що можуть виникнути короткострокові
негативні наслідки для зайнятості, особливо в сільських районах України.

У своїй торговій політиці Україна має застосовувати потрійний підхід
та посилити свій експорт в країни СНД, ЄС та країни інших важливих торговельних партнерів. Україні слід обговорити з ЄС та ЄІБ інноваційні схеми
фінансування торгівлі, щоб стимулювати заміну застарілого промислового устаткування, для того щоб бути в змозі модернізувати свою економіку і
зміцнити торгівлю промисловими товарами.
Україна має звернути особливу увагу на розвиток малого та середнього бізнесу та привести своє законодавство з МСП у відповідність до
норм ЄС. Принцип «Спочатку подумай про меншого» має стати керівним
принципом в управлінні та розробці програм.
Україна повинна ретельно оцінити можливості та бар’єри організації
торгівлі для сільськогосподарської продукції на основі скринінгу ситуації
в усьому секторі сільського господарства, щоб врівноважити результати стосовно передбаченої еквівалентності санітарних та фітосанітарних
стандартів стандартам ЄС. Тут виникають найбільш вірогідні загрози втрати бізнесу та можливості працевлаштування в сільській місцевості.
Україна має активізувати свої маркетингові зусилля на ринках ЄС, потенційно за допомогою співтовариств в ЄС. У цьому контексті слід враховувати повну інтеграцію України в Європейській мережі підприємств, для
того щоб надати місцевим торговим палатам достатні знання про функціонування ринків ЄС та чинні норми як пріоритетні.
Україна також повинна сприяти інтеграції своїх підприємств і профспілок в європейські структури.
У стратегічному плані Україна має брати до уваги досвід деяких країн, що розвиваються, і які у найбільш інноваційний спосіб адаптували свою
продукцію до місцевих потреб / і вподобань, що стали трампліном для виходу на нові сегменти ринку в глобальному масштабі (так звані економні
ринки)19.
Україна має активно вирішувати проблеми торговельних бар’єрів у
всебічному плані та по всьому ланцюгу поставок (логістика, процедури),
оскільки це може призвести до отримання істотних матеріальних вигод.
Україна повинна попросити про спеціальну місію ЄС, включаючи перегрупування фахівців ЄС для підтримки її зусиль у боротьбі з корупцією та
шахрайством у митній службі.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Як це передбачено в УА, до кінця 2015 р. Україна має створити два
діалоги з компетентними та моральними особистостями.

19
Див. http://aheadofthecurveblog.blogspot.de/2013/04/the-frugal-business-howdeveloping html
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3. КЛЮЧОВІ СЕКТОРИ
Енергетика, транспорт і зв’язок є стратегічно важливими для будьякої економіки. Вони є головними шляхами до зростання та створення
робочих місць. Ці три сектори в значній мірі регулюються в ЄС і спеціально вказані в УА. Крім того, ці сектори мають транс’європейське значення.
Україна є координатором великих транс’європейських мереж, тому необхідно звернути особливу увагу на їхнє значення, ринковий розвиток та конкурентоспроможність.

3.1. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯ
ВСТУП
В епоху цифрових технологій телекомунікація належить до критичної
інфраструктури, необхідної для стимулювання зростання та створення робочих місць та ефективної торгівлі через кордони. Вона впливає на кожного користувача, бізнес та споживача, а її послуги можуть об’єднувати
цілі суспільства. Отже, телекомунікація належить до секторів, які будуть
повністю інтегровані у внутрішній ринок ЄС, як тільки буде завершене нормативне наближення та гармонізація. Для цього УА визначає всі правові
акти, які мають бути перенесені в українське законодавство, зокрема передбачені терміни. Останні є дуже амбітними та вимагають від України завершити законодавче наближення протягом максимум чотирьох років. Як і
у всіх інших секторах, для того щоб бути інтегрованою на внутрішній ринок
ЄС, Україна має повністю відповідати новому законодавству ЄС у цій галузі. Після того як Україна вирішить, що вона виконала всі договірні вимоги,
ЄС оцінить, чи виконала Україна всі умови для своєї повної інтеграції на
внутрішній ринок у сфері телекомунікацій.
Хоча у березні 2015 р. Рада асоціації Україна-ЄС не згадувала про
телекомунікації як безпосередній пріоритет, вона підкреслила важливість
справедливого та конкурентоспроможного телекомунікаційного ринку та
необхідність керувати переходом до інформаційного суспільства. Крім
відповідного законодавства, Україну заохочують до розвитку захисту широкосмугового зв’язку та мережі, а також використання телекомунікаційних технологій для сприяння конкурентоспроможності своєї економіки.
Ґрунтуючись на такій взаємній угоді між ЄС та Україною, були закладені
політичні основи для координації зусиль в українському реформуванні.

Протягом усього двох років Україна має забезпечити моніторинг
справедливої конкуренції на ринках електронних комунікацій, зокрема
економних цін на послуги. Крім того, Україна повинна прийняти відповідне
законодавство ЄС, щоб запобігти незаконному доступу до послуг обмеженого доступу і зробити свій внесок у боротьбу з піратством у цій сфері. При
цьому, Україна також має відповідати Європейській конвенції про правовий захист послуг, які базуються на або перебувають в умовному доступі.
Ці умови мають вирішальне значення для захисту інтересів споживачів, а
також інтересів європейських постачальників міжнародних послуг. Після
реалізації таких умов, платні ТБ або інтернет-послуги ЄС знайдуть своє
місце в Україні, хоча ясно, що сам ЄС довго боровся за забезпечення такої
ефективної реалізації цього законодавства. Сектор поштових послуг має
бути лібералізований протягом двох років.
Як очікується, вже після трьох років Україна відповідатиме вимогам
законодавства ЄС в галузі електронної комерції. Після чотирьох років мають бути завершені основні принципи, підготовані на основі законодавства ЄС. Останнє є сильним регулятором, який виконує моніторинг ринку
в повній незалежності, починаючи від регулювання очікуваних норм, закінчуючи нормами для операторів, що мають значну владу на ринку щодо
доступу та використання певних мережевих об’єктів, контролю над цінами на доступ та оплату з’єднання, у тому числі зобов’язання з економічної
орієнтації. Україні також надали максимальний термін в чотири роки, щоб
встановити процедури громадських консультацій щодо нового регламентування діяльності та створити ефективні процедури для подачі апеляції
проти рішень органів регулювання у сфері телекомунікацій. Такий короткий період часу, передбачений для інтеграції України на внутрішній телекомунікаційний ринок, здається надмірно оптимістичним, оскільки український телекомунікаційний сектор, хоч і є успішним, все ще перебуває на
ранній стадії розвитку.
Україна вже створила нормативно-правову базу, спрямовану на впровадження ринкових принципів та сприяння розвитку сектора. Підвищення
структурної, фінансової незалежності та адміністративного потенціалу
національних органів регулювання є одним із пріоритетів, встановлених
на 2015 р. На сьогоднішній день не існує жодних норм в галузі електронної
комерції, хоча проект20 уже внесений у Раду. Проте цей проект не означає транспонування законодавства ЄС, завдання, яке також потребує надійного законодавства, щоб захистити інтереси споживачів (заплановано
на 2017 р.). Нещодавно Національний Банк усунув деякі перешкоди для
20

http://www.nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=1&language=en
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міжнародної електронної комерції. Можливість перенесення мобільних
номерів для сприяння конкуренції в галузі також на підході.
Крім того, в рамках так званого цифрового порядку денного, ЄС готує нові законодавчі ініціативи, щоб стимулювати зростання та створення
робочих місць. Отже, протягом найближчих трьох років Україна зіткнеться
з суттєвими законодавчими змінами в чинному законодавстві ЄС і з новим
законодавством ЄС. Навіть якщо Україна прикладатиме багато зусиль,
таке мінливе законодавче середовище може перешкодити їй успішно провести перетворення телекомунікаційного сектора в узгоджені терміни.
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯ — ПОТЕНЦІЙНИЙ ЗРОСТАЮЧИЙ РИНОК
Телекомунікація є одним із найбільш швидкозростаючих секторів в
Україні. У період з 2003 р. по 2014 р. доходи збільшилися в чотири рази,
зокрема завдяки сфері послуг для мобільних телефонів і комп’ютерних
послуг. Зокрема, швидко розширився ринок мобільних телефонів, і в зазначений період доходи збільшилися майже в дев’ять разів. Ринок добре
розвинувся, і в більшості регіонів показники становлять 142,4 мобільних
телефони на 100 осіб. Ринок мобільних телефонів в Україні генерує майже
в п’ять разів більше доходів, ніж комп’ютерні послуги і майже в 15 разів
більше доходів, ніж ринок ТБ і радіо. Бізнес фіксованих інтернет-послуг також дуже добре розвинений і на сьогодні нараховує майже 39 млн користувачів. Телематичні послуги зв’язку зростають і досягли частки в розмірі
4% від ВВП у сфері послуг.
Недоліки цього сектора відображають високий потенціал зростання,
який необхідно мобілізувати. Кількість фіксованих телефонних ліній, як і
раніше, дуже висока, хоча й скорочується. Широкосмуговий доступ дуже
обмежений і сконцентрований переважно в міських районах, у той час
як сільські райони, як і раніше, не підтримують цю тенденцію. За оцінками Міжнародного союзу електрозв’язку, Україна займає 79-е місце щодо
проникнення широкосмугового доступу і 101-е місце щодо проникнення
мобільного Інтернету21.
Таким чином, Україна потребує адаптації до новітніх технологічних
розробок у спілкуванні. Наразі Україна намагається ввести 3G і 4G технології. У зв’язку з високою швидкістю передачі даних, 3G прокладає шлях
для мобільних відео-сервісів і широкосмугового доступу в Інтернет і відкриває нові комерційні та соціальні програми. На підставі ліцензійних аук21
Див. новини «Укртелеком»; 14 травня 2015 р.; http://en.ukrtelecom.ua/press_center/
news/ar- chive?id=133767

ціонів, проведених цього року, найбільший український мобільний оператор сьогодні надає послуги 3G в 10 з 25 регіонів України, охоплюючи 200
міст і агломерацій, тоді як його конкуренти також прискорюють свій власний перехід на 3G і конкурують за кращі якісні послуги. Мережа наступного
покоління, так звана технологія 4G, буде введена в Україні в 2017 р. 4G перенесе сектор на нинішній рівень технологій в ЄС. Проте ЄС вже готується
до наступного покоління (5G), яке, як передбачається, закладе основи для
застосування середовища реального часу, наприклад, роботів і штучного
інтелекту.
У зв’язку з поточною політичною та економічною ситуацією, перехід
на 3G зіштовхується з ускладненням. Опитування показують, що 85% населення України не може дозволити собі купити смартфон прямо зараз, що
заважає ринку швидко розвиватися22. Однак, у нинішній кризі сектор продемонстрував стійкість із 6,5% номінальним зростанням доходу у першому півріччі 2015 р. порівняно з аналогічним періодом 2014 р., який обумовлений переважно послугами для мобільних телефонів та комп’ютерними
послугами23. Проте додаткова плата за послуги у секторі була високою у
зв’язку з пошкодженням і перериванням інфраструктури на Сході і в результаті виходу всіх українських операторів з Криму24.
Важко оцінювати ефективність зусиль з регулювання в Україні. Форум з телекомунікацій, проведений в Україні в травні 2015 р., виявив слабкі
місця у відносинах між регулятивним органом і промисловістю. У той час
як адміністрація, схоже, не змогла виробити узгоджене бачення на майбутнє, зацікавлені сторони сумніваються у регулюванні та хотіли б, щоб
їх залишили у спокої. Захист авторських прав ще не відіграє значної ролі
у поточній дискусії, але це питання, яке підлягає вирішенню настільки ж
терміново, як і подальший розвиток ІТ-послуг та їхнє успішне інтегрування в європейський ринок. Таким же чином, істотне підвищення захисту
споживачів від недобросовісної ділової практики або навіть протиправної
поведінки є найважливішою передумовою для сталого розвитку сектора.
Він також включає в себе боротьбу з кіберзлочинністю, яка є справжньою

22
http://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/2015-08-24_survey_of_residents_of_
ukraine_ july_16-30_2015.pdf, Див. частину про демографію; 50% вказують на те, що сьогодні
вони зовсім не можуть дозволити собі купити смартфон.
23
https://ukrstat.org/en/operativ/operativ2015/tz/dnp/dnp_e/dnp0215_e.htm і архів;
власні розрахунки
24		
http://en.interfax.com.ua/news/general/248826.html; http://en.krymedia.ru/
econom- ics/3372367-Kiyevstar-to-Fight-for-Crimean-Property
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проблемою в Україні, за іронією долі завдяки надзвичайно кваліфікованій
робочій силі та слабкому законодавчому середовищу25.
Розповсюдження широкосмугового зв’язку по всій країні, безумовно,
є істотним викликом для України, оскільки він є передумовою для входження в цифрову еру. Щоб стимулювати надання приватних інвестицій, регулюючий підхід має враховувати інтереси інвесторів, щоб отримати достатній прибуток раніше, ніж інфраструктура стане відкритою для конкурентів.
Існує тонка грань між тим, щоб уникнути тривалої монополії, з одного боку,
але залучити інвестиції, — з іншого.
Розвиток телекомунікаційного ринку та передбачених транскордонних положень електронних послуг сприятиме конкуренції та появі нових
можливостей для бізнесу в Україні. Інструменти ІКТ можуть суттєво змінити спосіб ведення бізнесу та взаємодії з суспільством в цілому. МСП та
стартапів має стати значно більше, ніж сьогодні. Проте цей процес також
тягне за собою нові значні проблеми та слабкі місця, які слід вирішувати
одночасно. Серед цих проблем є захист даних, захист від кібер-воєн і кібер-злочинів. Інші питання, які будуть розглядатися як в ЄС, так і в Україні,
це повага до приватного життя та гідності людей, захист дітей та розширена спільна відповідальність у секторі26.

3.2. ТРАНСПОРТ
ВСТУП
Географічне розташування України робить її стратегічно важливою
для здорового розвитку транс’європейської мережі. Вона має чітке транзитне призначення, оскільки основні мережеві маршрути проходять через
територію України.
Загалом УА повною мірою прагне інтегрувати Україну в європейський
транспортний ринок. Тому вона передбачає широке приведення українського законодавства до відповідності з нормативно-правовою базою
Співтовариства, а також має справу з міжнародним морським транспортом. Крім того, вона передбачає окрему транспортну угоду для дорожніх,
залізничних та внутрішніх водних шляхів, яку, як і раніше, потрібно узго25
Див. Раду Європи, http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/
cy_Project_EaP/Default_EaP_en.asp
26
Див. Європейський парламент, Резолюція про Розумне ТБ, 2013 р.; http://
www.europarl.europa. eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+ P7-TA-20130329+0+DOC+XML+V0//EN&lan- guage=EN

дити. До того ж, ЄС і Україна уклали угоду про єдиний повітряний простір.
В 2013 р. угода була парафована на саміті у Вільнюсі. Однак, її підписання було відкладено через внутрішні суперечності з боку ЄС, і воно заплановане на 2015 р. Після того, як всі вищезгадані угоди будуть ухвалені, а
нормативне наближення до законодавства ЄС сягне достатнього рівня,
у своїх відносинах з ЄС Україна зможе користуватися тими ж правами та
обов’язками, як і країни ЄЕЗ та Швейцарія, і стане частиною ринку транспортних послуг ЄС/ЄЕЗ/Швейцарії. Проте Комісія вважає, що відкриття
транспортного ринку буде дуже вигідним для ЄС.
Український транспортний сектор, як автомобільний, так і залізничний, перебуває в дуже важкому стані. «Ринок пасажирських автомобільних
перевезень дестабілізується, не розвивався вже протягом кількох років і
сьогодні „перебуває на межі зникнення“»27. Це з’ясувалося на міжвідомчій нараді, що було оприлюднено Міністерством інфраструктури України
в березні 2015 р. Крім того, інфраструктура значно постраждала від сутичок на Сході. Як наслідок, за оцінками у тому регіоні було знищено близько
80–90% інфраструктури, хоча в залізничній галузі були проведені деякі ремонтні роботи. Разом з вимогами загальної реформи та модернізації, така
ситуація створює майже непідйомний тягар для України. Проте корумповане середовище робить європейську та міжнародну фінансову участь
вкрай ризикованою.
АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
На сьогодні Україна надає транспортні послуги на ринку ЄС як третя
сторона. Ринок ЄС є досить фрагментованим через загальні компетенції
між ЄС та його державами-членами. Навіть повного перенесення усього відповідного законодавства ЄС в Україну не вистачить, щоб скасувати
значні перешкоди, що випливають з різних адміністративних і фінансових
бар’єрів на рівні держав-членів. Таким чином, тільки транспортна угода в
кінцевому підсумку передбачає таке ж ставлення до України, як і до операторів зі Співтовариства, Швейцарії та ЄЕЗ. Крім того, як тільки угода буде
підписана, Україна отримає кращий статус оператора на ринку транспортних послуг ЄС, ніж Туреччина, яка сьогодні також розглядається як «третя»
країна.
Загальне наближення українського законодавства до законодавства
ЄС має бути завершене протягом п’яти років. Безпосередній пріоритет
27
Див. http://www.mtu.gov.ua/uk/discussion/49887.html, Протокол міжвідомчого засідання, 17 березня 2015 р. (українською мовою)
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віддається міркуванням безпеки та безпеці в галузі міжнародних автомобільних перевезень товарів, і Україна має забезпечити відповідність усім
необхідним положенням законодавства ЄС протягом лише одного року
(до листопада 2016 р.). Передбачений графік наближення досить амбітний, враховуючи жахливі умови в секторі. Вважається, що сектор все ще в
значній мірі керується тіньовою економікою (до 90%). Крім того, система
розглядається як вкрай корумпована, надмірно регульована і не прозора.
Це особливо правильне твердження для ліцензування та сертифікації, які
поширені у різних регулюючих органах28. Безпека дорожнього руху є актуальною проблемою. Відсутність законодавства про масу транспортних
засобів призводить до руйнування доріг і обтяжує залізничний сектор29.
Ведеться підготовка до прийняття законодавства ЄС, яке стосується
проблем, що виникають в галузі. Однак, такого кроку буде недостатньо,
якщо основні заходи сектора залишаться в тіньовій економіці. Національна
стратегія щодо автомобільного транспорту досить амбітна. Проте інструменти фундаментального планування відсутні, наприклад, когерентне бачення щодо того, як має розвиватися дорожня мережа в Україні, а також,
які пріоритети встановити. Ухвалення законодавства ЄС має супроводжуватися ефективними та прозорими процедурами нагляду та контролю.
Нарешті, ще до військового конфлікту на Сході більша частина дорожньої
інфраструктури (загалом майже 170 000 км автомобільних доріг)30 потребувала модернізації, щоб забезпечити безпечні та ефективні транспортні
потоки. Тепер проблема стала ще більшою, і Україна почала шукати приватні інвестиції для своєї дорожньої інфраструктури. УА не зобов’язує
Україну відкрито до перенесення європейського законодавства з викидів
у транспортному секторі. Однак, європейське законодавство з якості повітря (яке має бути перенесене протягом п’яти років) і законодавство зі змін
клімату змусить Україну розглянути усі можливості.
ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
Протягом останніх десятиліть ЄС лібералізував сектор залізничного
транспорту. Тепер Україна має завершити це завдання протягом макси28
Огляд правил для автомобільного транспорту та органів із забезпечення примусового виконання, Україна, 2014 р., Міжнародн¬ий транспортний форум; http://www.
internationaltransportforum.org/IntOrg/road/ctrlbodies/ rdukraine.pdf
29
Див. http://en.cfts.org.ua/news/ukraines_international_road_carriers_supports_
introduction_ of_weighing_systems_on_countrys_roads
30
Див. дорожню мережу України; http://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/2.3+Ukraine+Road+Network

мум восьми років (так звані три залізничні пакети). Тому лібералізація і модернізація сектора мають бути нерозривними. Це досить амбітний підхід,
враховуючи, що власні зусилля ЄС з лібералізації зайняли понад 20 років
за набагато кращих умов і досі не призвели до отримання кінцевого результату. Крім того, наразі ЄС обговорює цілий пакет нових правил (так
званий 4-й залізничний пакет), який знову змінить умови в секторі на найближчі роки.
Тому ситуація для України є дуже складною. 4-й пакет, який ще досі не
прийнятий, містить зміни до законодавства, яке Україна, як очікується, має
транспонувати. В той самий час, у пакеті також пропонується нове законодавство, а також зміни до законодавства, які були прийняті в 2012 р. після
закінчення переговорів щодо УА. За самою своєю природою ці пропозиції
ЄС є частиною створення єдиного європейського залізничного простору.
Україні буде необхідно транспонувати пакет у терміни, які ще обговорюються. Ця ситуація вказує на загальну проблему УА, яка наразі недооцінюється: Україна постійно матиме справу з мінливим законодавчим середовищем, і в той же час наздоганятиме наближення свого законодавства,
проте не матиме формального права на консультації. ЄС передбачає, що
він приділив достатньо уваги цьому факту, визначаючи процедури з перенесення змін до законодавства ЄС. Однак, це було зроблено у чисто технічному та законодавчому вигляді. Взагалі нове законодавство ЄС реагує
на виявлені перешкоди для вже існуючого внутрішнього ринку ЄС. Україна,
навпаки, наразі у початковій точці лібералізації. Такий процес має проводитись у добре структурований і добре продуманий спосіб, не створюючи
хаосу в секторі, що є дуже важливим, оскільки залізниця є основним видом
транспорту в Україні.
Український уряд підготував законодавство, щоб ввести ключові елементи процесу лібералізації відповідно до європейської філософії: створення незалежного регулюючого органа, реорганізація державної залізничної компанії «Укрзалізниця» (поділ на управління інфраструктурою та
операції перевізників) та відкриття ринку для нових конкурентів. У нинішніх
умовах це дуже важливий, а також сміливий крок.
Зараз «Укрзалізниця» перебуває у кризі і їй довелося реструктурувати свій зовнішній та внутрішній борг31. Їй необхідно справитися з негативним впливом економічної кризи на пасажирські та вантажні перевезення, оскільки лише в липні 2015 р. вантажні перевезення скоротилися
майже на 25%, а пасажирські — на 9,4% порівняно з аналогічним періо-

31

http://en.censor.net.ua/news/335802/ukrzaliznytsia_declares_technical_default
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дом 2014 р.32 На весь 2015 р. «Укрзалізниця» передбачає зниження кількості вантажних перевезень на 13,9%, які є найбільш прибутковою частиною її операцій. Це означає, що у вантажних перевезеннях компанія зазнає
збитків більше ніж на 25% протягом двох років. У 2014 р. в цілому збитки,
вказаніий у звітах, з пасажирських та вантажних перевезень становили 8
млрд гривень (близько 40 млн доларів)33. «Укрзалізниці» довелося перегрупувати свої лінії у зв’язку з подіями в Криму, де компанія припинила
свою роботу в листопаді минулого року, тим самим отримавши збитки на
суму 2 млрд гривень на рік (10 млн доларів). У ході бойових дій на Сході
було знищено близько 1800 об’єктів інфраструктури та одиниць техніки.
Загальна інфраструктура та парк перебувають у «жалюгідному стані» і місцева заміна локомотивів здається сьогодні чимось поза межею досяжності, оскільки виробник міститься у Луганську.
Лібералізація також має свої ризики. Конкуренти можуть вибрати
тільки високорентабельні маршрути, які відразу ж послаблять позицію філії
оператора «Укрзалізниця», організованого на приватному рівні. Структура
майбутніх тарифів також буде дуже важливою, оскільки сектор має залишатися конкурентоспроможним порівняно з автомобільним транспортом,
і водночас мати кошти для витрат на інфраструктуру. Крім того, знадобляться значні інвестиції в інфраструктуру як з міркувань безпеки, так і з
міркувань ефективності, проте незрозуміло, де взяти фінансування. Варто
пам’ятати, що із 60-х років деякі залізничні оператори в ЄС мали право на
компенсацію у вигляді державної допомоги, яка надавалась навіть протягом всього процесу лібералізації. Ймовірно, такі права будуть скасовані у
4 залізничному пакеті (Положення про залізничні рахунки (ЄЕС) 192/62).
Хоча через обмежений обсяг це положення ніколи не застосовувалося
в Україні, воно порушує питання про те, чи може знадобитися державна
допомога, доступна та прийнятна, для того щоб значною мірою керувати
процесом лібералізації. Відповідно до положень УА про державну допомогу в України є лише п’ять–сім років, щоб надати державну допомогу, за
наявності державних коштів, перш ніж вона має повністю відповідати нормам ЄС.
Функціонування європейського залізничного ринку підтримується
Європейським залізничним агентством. Як тільки буде прийнятий 4-й залізничній пакет, Україні дозволять брати участь у роботі агентства, але без
права голосу (EC 2013/0014 (COD), Стаття 68). Це позитивний крок з боку
32
http://en.cfts.org.ua/news/ukrzaliznytsias_passenger_transportation_by_rail_falls_
by_9
33
http://en.cfts.org.ua/news/ukrzaliznytsias_draft_financial_plan_approved_deputy_
prime_min- ister
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ЄС, оскільки участь у роботі агентства є важливою для сприяння взаєморозумінню і співпраці. Ця ж пропозиція також передбачає можливості навчання для установ з країн-кандидатів (Стаття 38), але не для установ з
України, Молдови та Грузії.
ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
Угода про загальний авіапростір спрямована на повну інтеграцію
України в європейський повітряний простір (Відкрите небо), який зараз
простягається над усією територією ЄС, країн ЄЕЗ та Швейцарії. Ця угода
істотно покращує безпеку та послуги для пасажирів і має сприяти розвитку торгівлі та туризму між партнерами. Оскільки кількість пасажирів, які
здійснюють перельоти між Україною та ЄС, поступово зросла протягом
останнього десятиліття (чотири мільйони пасажирів у 2012 р. зі щорічним
темпом зростання у 17% в період між 2002 і 2012 рр.), а вантажні перевезення зросли майже вдвічі34, ця угода сприятиме контактам між окремими людьми та підприємствами з різних країн. Це важливе досягнення для
України, оскільки протягом останніх чотирьох років на частку ЄС припадало майже 43% міжнародного трафіку України.
Угода в основному замінює наявні двосторонні угоди з окремими
державами-членами і зрештою спрямована на майже необмежений доступ на ринок. Вона передбачає «широке узгодження українського повітряного законодавства з європейським законо-давством та правилами з
безпеки польотів, авіаційної безпеки та управління повітряним рухом, а також щодо економічного регулювання, законів про конкуренцію (будуть застосовуватися Правила державної допомоги ЄС), навколишнього середовища та захисту прав споживачів» (джерело: Уряд Великобританії), яке
відбудеться протягом двох перехідних періодів, однак, без чітких термінів
для передбаченої транспозиції законодавства ЄС.
Взагалі реалізація цієї угоди має принести на український ринок конкуренцію, а також зміцнити справедливу конкуренцію. Слід також поліпшити виробничу кооперацію та інвестування сектора і не в останню чергу тому, що обидві сторони володіють контрольним пакетом акцій. Крім
того, угода також істотно поліпшить взаємозв’язки між ЄС, країнами ЄЕП,
Швейцарією та Україною.
Обидва партнери зможуть здійснювати авіарейси з будь-якої точки
без будь-яких обмежень, що є значним поліпшенням нинішньої ситуації.
Проте правила про каботажі надають явну перевагу перевізникам ЄС, да34

Див. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri = CELEX:52014PC0017
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ючи їм унікальну можливість забезпечити каботажні послуги в межах України, в той час як Україна має право брати участь в каботажі, тільки якщо
служба ЄС пов’язана з точкою обслуговування в Україні.
В цілому, угода є важливим підґрунтям для майбутнього співробітництва України та ЄС. Тепер те, як вона спрацює, значною мірою залежить
від подальшого розвитку умов у цьому секторі в Україні. Наразі вже були
зроблені деякі важливі кроки для розвитку конкуренції на ринку, проте загальної стратегії ще не видно. Це можна пояснити тим, що у своїй роботі
українська влада покладається на рекомендації представництва компанії
McKinsey & Co в Києві, яка є дуже авторитетною, проте ще не завершила свою роботу35. Демонополізація — це дійсно проблема. Хоча в Україні
є три авіакомпанії, проте на ринку домінує один великий приватний гравець — «Міжнародні авіалінії України». Зараз план полягає в тому, щоб відкрити ринок для другого великомасштабного українського гравця (Atlasjet
з турецьким походженням). Відносини між аеропортами та перевізниками
також мають бути визначені на міцній основі. Наразі найбільший фактор
вартості для українських перевізників — ціна на паливо — відрізняється у
трьох основних функціонуючих аеропортах України, і це саме те питання,
яке слід розглянути. Очевидно, що для того, щоб зруйнувати монополію
та звільнити сектор від корупції, треба ще багато чого зробити. Ці зусилля
є просто необхідними для того, щоб направити у сектор значну кількість
нових інвестицій, зокрема на реконструкцію найбільшого сучасного аеропорту в Донецьку, коли це знову стане можливим. Проблеми безпеки і
легальний дохід в Україні поклали основний тягар на розвиток цього сектора36.
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3.3. ЕНЕРГІЯ
ВСТУП
Національний енергетичний комплекс — це суверенний вибір кожної держави-члена ЄС, і УА слідує цій логіці. Вона спирається на членство
України в Енергетичному співтоваристві. Останнє було засноване для
створення європейської мережі з електрики та газу серед усіх членів, що
означає підвищену енергетичну безпеку та безпечні поставки. Тому членам Енергетичного співтовариства (по суті ЄС, Балканські країни, Норвегія
та Україна) пропонується повною мірою реалізувати основні частини відповідного законодавства ЄС в галузі енергетики, а також відповідні частини законодавства в галузі навколишнього середовища та конкуренції.
Україна має провести лібералізацію усього сектора і очікувалося, що це
буде зроблено вже в 2013 р. і для ринку газу, і для ринку електроенергії.
Відповідно до плану, взаємозв’язки між ЄС та українським ринком електроенергії мають бути створені вже в 2017 р. Україна, з урахуванням своїх
ядерних потужностей, може стати експортером електроенергії на ринок
ЄС.
Угода відкриває можливість торгівлі енергоресурсами і спрямована
на значне законодавче наближення з усіма основними законодавчими актами ЄС з питань енергетики. Найдовший перехідний період у всій угоді,
11 років, передбачає поліпшення енергетичної безпеки завдяки запасам
нафти (до листопада 2025 р.). Угода також передбачає деякі вимоги з безпеки до ядерної енергії, які мають бути виконані протягом двох років. Проте вона не торкається безпечного функціонування атомних електростанцій
в Україні, хоча ЄС вважає це питання «абсолютним пріоритетом» і значною
мірою зміцнює своє законодавство після Фукусіми. Враховуючи величезні
ядерні потужності, розташовані в Україні, які й надалі будуть розширюватися, питання про ядерну безпеку додається до нагальних питань стосовно енергії в Україні.
БЕЗПРЕЦЕДЕНТНА ЕНЕРГЕТИЧНА КРИЗА

35
Див. http://en.cfts.org.ua/articles/how_to_revive_air_transport_operations_in_
ukraine_sev- en_components_of_the_new_market_model_by_andrii_pyvovarskyi
36
Див. http://en.cfts.org.ua/news/world_response_to_ukraines_request_to_lift_flights_
restric- tions_revealed

Безпечне, надійне та економічно ефективне постачання енергії є фундаментальним для будь-якого значного та сталого економічного розвитку.
Саме тому енергія є одним з найбільш чутливих питань для майбутнього
України. Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) побачило перспективу
енергетичного майбутнього України в 2012 р. з величезними проблемаАгентство модернізації України
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ми і настільки ж величезним невикористаним потенціалом. Відтоді криза
та війна в Україні різко погіршили становище та українські перспективи.
Навесні 2015 р. МЕА прийшло до висновку, що зараз країна стикається з
«безпрецедентною енергетичною кризою». Тим часом Україна перебуває
в абсолютно надзвичайній ситуації. В офіційних заявах від липня припускається, що подання опалення та електрики цієї зими в Україні більше не
може бути гарантовано.
РИНОК НАФТИ ТА ГАЗУ
Україна має швидко перебудувати весь нафтогазовий сектор і розвернути його на конкурентоспроможний шлях розвитку, не в останню чергу для того, щоб полегшити бюджетний тягар країни. Саме тому МВФ висунула вимогу про реструктуризацію великої української газової компанії
«Нафтогаз», яка як і раніше, перебуває у державній власності до 2017 р., а
також припинення субсидування цін на енергоносії в Україні для досягнення рівня ринкових цін. «Нафтогаз» як «ключовий фінансовий якір України»,
є основною причиною грошового дефіциту українців з накопиченим дефіцитом ВВП у 5,7% в березні 2015 р. Відповідно до прогнозів МВФ, дефіцит
«Нафтогазу» має бути усунений до 2017 р.37
Як правило, застосування законодавства ЄС, яке вже «запізнилось»,
забезпечує правильну орієнтацію для лібералізації сектора, але наразі
увесь процес ведеться в рамках великого тиску і може викликати напруженість сектора та соціальне невдоволення. Зацікавлені сторони вказують
на те, що нинішні нормативні зусилля йдуть врозріз із потребами ринку і,
зокрема, підривають фінансове становище газорозподільної мережі. Монополії перебувають під шквалом критики, проте швидше з метою зміни
власності, а не вживання рішучих заходів проти них.
Саме газ залишається основою промислового розвитку України.
Україна та ЄС — продовжать значно залежати від імпорту газу з Росії, хоча
недавно українське законодавство заборонило рівень залежності від одного джерела більш ніж на 50%. Така залежність завжди була причиною
розбіжностей між двома країнами, оскільки за контрактом ціни на газ також були мотивовані політично. Зокрема, газовий контракт 2009 р. призвів
до посилення газового боргу, який «Нафтогаз» винен «Газпрому», який
становив 3,3 млрд доларів США, що є майже третиною загального обсягу
імпорту в 10 млрд доларів США в 2013 р. У 2014 р. Україна могла забезпечити стабільність поставок лише завдяки імпорту з країн ЄС, однак, на
37

Див. Звіт МВФ 15/69, стор. 24

рівні цін, які в середньому були вищими цін російського газу38. ЄС також
виступав як посередник у складних газових переговорах з Росією, проте
не завжди досягав успіху в укладанні угоди. Це призвело до зупинки імпорту російського газу в липні 2015 р. Однак, у серпні 2015 р. Україна підкреслила готовність укласти угоду про постачання газу з Росії на зиму 2015 р.
Україна також є нетто-імпортером нафти і нафтопродуктів (80%), і в
останні роки спостерігався спад її місцевого виробництва (20%). Україна
залежить від імпорту з Росії, але останнім часом вона змогла диверсифікувати свої джерела імпорту. У 2014 р. імпорт нафти з Росії скоротився
майже вдвічі. Увесь сектор характеризується монопольними структурами.
ТРАНЗИТ НАФТИ І ГАЗУ
Торгівля і транзит газу є частиною торгових положень, які забороняють подвійне ціноутворення, а також незаконний видобуток газу. Криза
ще більше послабила роль України як головного транзитера російського
газу і нафти до ЄС. Хоча період 2010–2013 рр. відзначився зниженням ролі
України як транзитної країни російського газу, у 2013 р. майже половина
імпорту газу в ЄС була отримана транзитом з Росії через Україну. Обсяг
транзиту досяг історичного мінімуму в 2014 р. Разом зі зниженням курсу
валюти, зниження доходів від транзиту позбавили Україну («Нафтогаз»)
важливого джерела бюджетних доходів. Це також створило додаткове навантаження на експлуатацію мережі, яка потребує величезних інвестицій
для забезпечення її безпечного функціонування. Власне, майбутнє України як транзитної країни російського газу сьогодні може бути під загрозою.
Контракт на транзит закінчиться в 2019 р. «Газпром» і Міністерство енергетики Росії заявили про свій намір розвивати альтернативний транзитний
маршрут. Цілком можливо, що такі заяви є лише відповіддю на серйозне
погіршення політичних відносин між Україною та Росією і не засновані на
будь-яких економічно доцільних альтернативних планах. Принаймні так
вважає Європейська Комісія та Україна.
Проте ця точка зору не повністю поділяється Міжнародним енергетичним агентством (МЕА). МЕА прокоментувала стратегію «Газпрому» з
диверсифікації його транспортних маршрутів, що вже послабило визначну роль України як транзитера газу. Україна також є основним транзитним маршрутом для неочищеної нафти до ЄС. Три країни ЄС (та Боснія),
отримують до 100% свого імпорту сирої нафти з Росії через трубопровід
38
http://www.naftogaz.com/www/3/nakwebru.nsf/0/
C38E06F745F884A2C2257E9F005C- 912D?OpenDocument&year=2015&month =
08&nt=HoBocTM (дата: липень 2014 р.-червень 2015 р.)
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«Дружба», який перетинає північну Україну. Проте в цілому, значення України як транзитного вузла для російської нафти за ці роки зменшилося. Вся
інфраструктура (18 трубопроводів із загальною протяжністю 4569 км, насосними станціями і резервуарами) потребує істотної модернізації.
ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ (ВУГІЛЛЯ І АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА)
Виробництво енергії в Україні базується переважно на вугіллі та атомній енергетиці. Криза та бойові дії в Східній Україні погано позначилися на
видобутку вугілля. Майже всі прибуткові шахти розташовані в зоні конфлікту. Цей факт мав серйозні наслідки для важкої промисловості, залізниці,
а також виробництва енергії в Україні, в результаті чого у 2014 р. імпорт
вугілля та енергії проходив через Росію, а резервні потужності знизилися. Майбутнє гірничодобувної галузі є більш ніж сумнівним. З одного боку,
Україні потрібно модернізувати її, оскільки виробництво не є конкурентоспроможним або безпечним, що також вимагається законодавством
ЄС (протягом п’яти років). З іншого боку, довгострокові перспективи для
вугілля як основного джерела енергії не є багатообіцяльними, а вугільні
електростанції в Україні переважно застаріли. Вони можуть опинитися під
серйозним тиском з боку законодавства ЄС з питань змін клімату у зв’язку
з парниковими газами, яке Україні також потрібно імплементувати (упродовж двох років). Проведені дослідження також демонструють, що всі
основні енергетичні компанії в ЄС з істотними вугільними можливостями
зазнали збитків у сумі 100 млрд євро з 2007 р., і що бажання інвестувати у
вугілля в ЄС різко скорочується. У 2009 р. Європейська комісія припустила, що вугільні шахти на Сході доведеться закрити, та спрогнозувала негативні соціальні наслідки.
Щоб забезпечити стабільні поставки енергії, Україна має залишатися виробником атомної енергії протягом довгого часу. До 2030 р. планується більш ніж удвічі збільшити ядерні виробничі потужності, що означає
продовження терміну служби наявних, а також можливе створення нових
ядерних потужностей. Подовження терміну служби наявних ядерних потужностей має ризики39, а природозахисні НДО вже закликали Комісію
розглянути це питання40. Українські атомні електростанції побудовані за
російською технологією і в основному експлуатувалися в рамках українсько-російської співпраці, з точки зору обслуговування та поставок палива, хоча в минулому Україна також співпрацювала з США.
39
Див. http://bankwatch.org/news-media/for-journalists/press-releases/new-studysounds- alarm-safety-ukrainian-nuclear-power-plan
40
Див. http://bankwatch.org/sites/default/files/letter-EC-UAnudear-10Aug2015.pdf

Не в останню чергу через кризу, Україна почали покладати надії на
американські та французькі технології, щоб зменшити свою поточну залежність від Росії. Частиною цієї стратегії є також часткова приватизація
ядерних енергетичних активів, де США має найкращі шанси на перемогу в
торгах. Крім того, Україна продовжила старий контракт на паливо з США,
який викликав проблеми з безпеки у 2010 р. Автори цього документа не
мають на меті оцінювати, чи призведе рішення щодо зниження залежності
від російського імпорту до збільшення ризику для безпечної експлуатації
українських атомних електростанцій, як пропонували колишні українські, а
тепер російські позиції. Очевидно, що Росія забезпечує скоріше інтегровані, а не економічно ефективні пакети, які дуже важко замінити у технічному плані. Очевидно, що Європейська комісія роз’яснила свою позицію
в 2014 р. лише з посиланням на новозбудовані ядерні потужності «з неєвросоюзівськими технологіями» і заявила: «Можливість диверсифікації постачання палива має бути умовою для будь-яких нових інвестицій». Крім
того, Україна має знайти рішення з утилізації ядерних відходів, яке задовольнятиме ЄС, у разі нових постачальників, які не забиратимуть відходи
назад.
ЄС та Україна вирішують питання про безпечну експлуатацію атомних електростанцій за рамками УА в окремому діалозі. «Спільний проект з
оцінки ядерної безпеки українських атомних електростанцій» був створений між ЄС, Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) та Україною у 2007 р., і в 2013 р. було вирішено продовжити угоду про співробітництво з реалізації результатів проекту. ЄС, який є найбільшим донором
для виведення з експлуатації Чорнобильської АЕС, також надає фінансову підтримку за допомогою «Інструменту співробітництва в галузі ядерної
безпеки». Остання фінансова підтримка прийшла від ЄБРР/ЄВРАТОМ у
2014 р., що дозволяє реалізувати величезний проект на 1,45 млрд євро з
поліпшення функцій безпеки на всіх 15 атомних електростанціях41. В цілому реалізація проекту буде завершена до 2020 р., при чому спочатку кінцевою датою був встановлений 2017 р.42
Україна має брати до уваги, що продовження роботи атомних електростанцій, навіть коли оновлення виконується за допомогою західних
технологій, може також створювати громадський спротив у сусідніх країнах, як це було у випадку з Австрією та Чеською Республікою щодо Темеліна. Дотепер Австрія активно стежила за продуктивністю Темеліна.
41
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/nudear-power-plant-safety-upgradepro- gram.html
42
http://www.world-nuclear-news.org/RS-Ukraine-aims-to-complete-safety-upgradeprogram- in-2020-07081501.html
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Кожен інцидент негайно доводиться до громадськості та зустрічається зі
стурбованістю. Конвенція Еспо (ООН), ратифікована ЄС, вимагає консультації з сусідами щодо проектів, які можуть мати транскордонний вплив. Ця
конвенція не була ратифікована Україною, але була перенесена у законодавство ЄС, якого Україна буде зобов’язана дотримуватись вже через три
роки (2017 р.).
ВНУТРІШНІ РЕСУРСИ
Україна має значний потенціал сланцевого газу. Протягом довгого
часу передбачалося, що видобуток сланцевого газу стане важливим стимулом для спільних економічних та енергетичних перспектив країни. Проте у 2014 р. два великих інвестори передбачених проектів сланцевого газу
в Україні скоротили свої плани і за оцінками, потенційні втрати становлять
більше 20 млрд доларів в інвестиціях США. Зараз важко собі уявити, що інвестори колись зможуть надати таке велике інвестування, знову ж таки, не
лише з огляду на невизначеність України. В цілому перспектива видобутку
сланцевого газу в Європі була значно знижена, не в останню чергу через
побоювання щодо проблем з економічною ефективністю та законодавчим
середовищем в ЄС, яке незабаром застосовуватиметься в Україні.

тивності енергії та комунального сектора. Україна створила незалежний
регулюючий органи та почала встановлювати лічильники, щоб отримати
належне уявлення про рівні споживання та потенційні втрати в системі. Після встановлення лічильників по всій країні, яке передбачається до 2017 р.,
Україна буде в змозі порівняти сильні та слабкі сторони системи на основі
інформації. Це правильно стосовно споживачів, які досі мали лише обмежені стимули до розвитку форми поведінки, яка демонструє усвідомлення
енергетики та зміни клімату. Поки немає чіткого знання про реалії в галузі,
інвестори будуть неохоче приєднуватися, хоча необхідний поділ генерації
та розподілу енергії, а також приватизація в енергетичному секторі пропонують широкі можливості для суттєвого притоку приватних інвестицій.

ЗМІЦНЕННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ТА БОРОТЬБА З
ЕНЕРГОЄМНІСТЮ
В України нема іншого вибору, окрім того, як прискорити розвиток
відновлюваних джерел енергії та істотно інвестувати у підвищення енергоефективності для забезпечення стабільного енергопостачання на роки
вперед та тримати дефіцит під контролем. Поточні міркування щодо досягнення 20% частки відновлюваних джерел енергії до 2035 р. здаються
нижчими за потенціал, а відновлювані джерела енергії також допоможуть
Україні вирішити проблеми зі змінами клімату. Сьогодні Україна належить
до найбільш енергоємних країн у світі. Крім великої частки енергоємних
галузей в економіці України, є потенціал для істотних поліпшень в галузі
енергоефективності, зокрема, він високий в будівельному секторі, а також
у розподілі опалення. Членство України в Енергетичному співтоваристві
вже вимагає, щоб країна прийняла відповідне законодавство ЄС з 2013 р.;
проте ці терміни не були дотримані.
Ситуація виглядає досить похмуро, оскільки Україні ще не вдалося
створити всі передумови для забезпечення повноцінної ринкової системи,
яка є передумовою для правильного вирішення питання підвищення ефекАгентство модернізації України
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3.4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ТРЬОХ КЛЮЧОВИХ СЕКТОРІВ
Подальший розвиток телекомунікаційного сектору має повністю підтримуватися, а також рухатися інклюзивним процесом за активної участі
зацікавлених сторін і повністю незалежного регулюючого органу, діючи
відповідно до чітких правил. Установи громадянського суспільства мають
заохочувати виступати як органи контролю, які захищають права та свободи людини при входженні в цифрову епоху.
Україна має наблизитися до ЄС, щоб отримати раннє розуміння того,
як найкращим чином забезпечити стабільні та передбачувані рамкові умови для телекомунікаційного сектору, і як підійти до подальшої лібералізації
сектору з юридичної точки зору, приділяючи пильну увагу до етичних питань, споживача та вимог захисту даних.
Перехід до інформаційного суспільства має супроводжуватися міцними гарантіями, які забезпечують безпечне використання нових ІТінструментів. Україна має залишатися пильною у боротьбі з кіберзлочинністю, оскільки вона підриває довіру суспільства до нових засобів масової
інформації.
Крім того, необхідно запропонувати українським ЗМІ та ТБ розробити яскраву корпоративну культуру соціальної відповідальності. Частиною
останньої може бути надання регулярної об’єктивної інформації про ЄС
українськими ЗМІ.
Україна має попросити ЄС негайно розпочати переговори про дорожньо-транспортну угоду. Її слід ввести в дію одночасно з повним наближенням до автотранспортного законодавства ЄС.
Україна має розробити послідовну стратегію для своєї транспортної
мережі, виявивши пріоритетні осі розвитку інфраструктури автомобільного та залізничного транспорту як частини транс’європейської мережі транспорту.
Україна має істотно поліпшити пропускну спроможність своїх доріг за
рахунок модернізації та нового будівництва і підготуватися до збільшення
трафіку зі Сходу на Захід.
Україна має знайти стимули для того, щоб модернізація дорожньотранспортного парку проводилися відповідно до стандартів з охорони
праці та навколишнього середовища. Для цього Україна, можливо, забажає проаналізувати турецький досвід, оскільки сьогодні турецький парк є
одним із найсучасніших в Європі.
Україна має проконсультуватися з ЄС щодо лібералізації залізничного сектора, зокрема щодо необхідних перехідних заходів, структури тарифів і загальних питань про фінансування інфраструктури.
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Україна має звернутися до Ради ЄС та Європейського парламенту
щодо включення Грузії, Молдови та України до переліку країн, які мають
отримати вигоду від формування Європейського залізничного агентства.
Україні пропонується продовжити свій рух у напрямку розвитку внутрішнього водного транспорту, оскільки це суттєво знизить витрати для
сільськогосподарських підприємств, а також для промислових підприємств. Існує також необхідність попереднього обговорення цих планів з
Комісією ЄС, оскільки слід прийняти до уваги екологічне законодавство
ЄС та останні рішення Європейського Суду.
Враховуючи безпрецедентну кризу та складність завдань, енергетичний сектор в цілому слід розглядати як найвищий політичний пріоритет.
Було б доцільним сильне політичне керівництво, щоб енергетичні проблеми можна було координувати через уряд. Сектор виграє від професіоналізму та неупередженості.
Слід розглянути кандидатуру відповідного заступника віце-прем’єрміністра енергетики з сильними повноваженнями з координації.
Усі попередні енергетичні стратегії виявилися нереалістичними. Тому
рішення про нову енергетичну стратегію 2035 р. мають бути засновані на
відображенні виробничих потужностей та потреб споживання у короткий
термін, та послідовно розробляти узгоджену точку зору стосовно своїх
енергетичних потреб в довгостроковій перспективі до 2035 і 2050 рр., беручи до уваги політику у сфері змін клімату. Послідовна промислова стратегія, чітке бачення майбутнього гірничодобувної промисловості Україні,
тверезий аналіз ризиків та вигод від продовження терміну служби атомних
потужностей України, а також роль енергії в експортній стратегії України
формуватимуть надійну основу.
Україна повинна гарантувати, що запланована лібералізація ринку
не підірве ринкові обґрунтування, і що проект та реалізація засновуватимуться на компетентності та неупередженості. Участь усього сектору має
вирішальне значення в уникненні економічного та соціального стресу. Регулятивний нагляд має бути розроблений самостійно, в ідеалі людиною з
бездоганною репутацією, яка є шанованою та має видатні навички і знання
у відповідному секторі.
Україна повинна знайти довгострокові рішення для імпорту газу. Ці питання включають врегулювання конфліктів з постачальниками російського
газу, яке може бути досягнуте у тристоронньому форматі за підтримки ЄС
після рішення арбітражного провадження у Стокгольмі. Частиною цього
довгострокового рішення є внесення ясності з приводу майбутнього транзиту російського газу через територію України.
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Україна повинна ставитися до ядерної безпеки своїх атомних електростанцій (АЕС) як до питання з виключним політичним пріоритетом і не
повинна допускати подальшої затримки у підвищенні безпеки експлуатації своїх АЕС та підтримувати високу оперативність перевірки43. Те ж саме
стосується переробки ядерних відходів на території України. Україна повинна активно спілкуватися зі своїми сусідами і з ЄС в цілому, демонструючи, що всі рішення прийняті, зокрема рішення про продовження терміну
служби існуючих АЕС, з наукової та технічної точки зору, а не просто у відповідь на перекручені українсько-російські відносини.
Боротьба з енергоємністю також має посідати дуже вагоме місце в
перегляді енергетичної стратегії України. Як пріоритетне завдання слід
розглянути також проекти про невеликі альтернативні джерела енергії,
здійснювані на місцевому або регіональному рівні, а також застосування
сучасних технологій у нових громадських будівлях.
Україна має попросити спеціальної консультації та допомоги з питань енергетики у ЄС, а не покладатися виключно на консультації експертів Енергетичного співтовариства та міжнародних експертів. Це не лише
сприятиме розвитку сектору, але також допоможе ЄС краще зрозуміти конкретні потреби та проблеми України, які є життєво важливими для
успішного співробітництва в майбутньому.

43
Україна випадково скасувала перевірки своїх АЕС на місцях наприкінці 2014 р. (у рамках своєї спроби зменшити адміністративний тягар на підприємства, див. http://bankwatch.org/
publi- cations/letter-ebrd-nuclear-inspections-must-continue-ukraine
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4. РОЗРОБКА СПРАВЖНЬОГО
ПАРТНЕРСТВА З УКРАЇНОЮ
ЄС продемонстрував політичну, економічну та фінансову солідарність
з Україною. Комісія (і ЄІБ) створила спеціальну робочу групу для підтримки
процесу трансформації та реформ в країні. Крім того, держави-члени кількома способами беруть участь у двосторонньому спілкуванні з Україною.
Але багато чого ще належить зробити. Усі послуги в рамках Комісії мають
працювати на успіх асоціації. Під час розширення раундів, на щоденній
основі у цей процес було залучено до 2000 осіб з числа співробітників Комісії. Новий підхід до асоціації може виявитися ще складнішим.
Основна логіка ЄС — «більше (реформ) для більшої (допомоги)» —
демонструє, що ЄС не повною мірою оцінив необхідність перегляду свого
політичного підходу у світлі УА. Насправді, ЄС несе більшу відповідальність
за її кінцевий успіх, ніж передбачалося. Власне, УА — це не просто «УА нового покоління». Вона стосується поділу «усього, крім інституцій» з країнами зі Східної Європи, справжній експеримент44. Вона повинна забезпечити
створення безпрограшної ситуації не тільки в довгостроковій перспективі.
Держави-члени ЄС були на передовій прийняття рішення щодо внутрішніх конфліктів в Україні через Мінські домовленості II. Після того як
надійний шлях до миру буде знайдено, стане настільки ж важливо, щоб
ЄС знову був на передовій процесу організації міжнародного донорського
процесу реконструкції у Східній Україні. Необхідні ресурси мають використовуватися таким чином, щоб це сприяло розвитку українського бізнесу.
В цілому ЄС має оцінити свій розвиток з урахуванням розвитку в країнах з угодами про асоціацію «нового покоління». Створення стабільних і
передбачуваних рамкових умов в Україні та інших країнах, як і раніше, є
важливим для кінцевого успіху їхніх реформ. Звичайно, ЄС не може і ніколи не прийме уповільнення власного процесу нормотворчості. Але ЄС повинен визнати, що безпрецедентний масштаб асоціації необхідно краще
відобразити в його власному процесі прийняття рішень. Дотепер ЄС відкладає розгляд внутрішніх пропозицій ринку з чітким зазначенням «Текст з
дією в межах ЄЕЗ». Той факт, що досі не було пропозицій з посиланням на
можливий вплив на відносини з Україною, Молдовою і Грузією, означає, що
ЄС не повною мірою усвідомлює природу самої асоціації. Але додавання
назви на кшталт «Відповідність країнам-кандидатам та Асоціації з Грузією,
44
Див. Романо Проді, промова, грудень 2002 р., http://europa.eu/rapid/press-release_
SPEECH-02-619_en.htm
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Молдовою та Україною» не вистачає. Замість цього ЄС має піти набагато
далі і оцінити ймовірні наслідки впливу нових законодавчих пропозицій і
політики в галузі процесу розширення і в країнах з УА нового покоління. Це,
безсумнівно, покращить знання всіх організацій ЄС про реальну ситуацію і
конкретні потреби в галузі розвитку партнерів. Це може допомогти краще
планувати фінансову допомогу та розробити інноваційні та розумніші форми фінансової підтримки. Це також зведе до мінімуму можливість суперечок та розчарувань обох сторін. Проте така ситуація прозоро натякає на
те, що ЄС серйозно підходить до «партнерства», де спільним є все, окрім
інституцій (принаймні, поки що). Фокусування української уваги на якнайтіснішій співпраці з ЄС матиме першорядне значення. Разом з Україною
ЄС тримає ключ до перетворення асоціації у реальне партнерство, зумовлене не положеннями угоди, а її духом.
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ВСЕОХОПЛЮЮЧОЇ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ.
ПРЕС-РЕЛІЗ: На шляху до нової Європейської політики сусідства: Євросоюз запускає консультацію про майбутнє своїх відносин із сусідніми країнами, 4 березня 2015 р.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4548_en.htm

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ІЗ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА ЄС, 24 квітня
2015 р.
http://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140514_02_en.pdf

САМІТ ЄС ТА УКРАЇНИ, 2015 р.,
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/04/27/

ПРЕС-РЕЛІЗ «Витяги із зауважень до прес-конференції президента Юнкера»
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-4882_de.htm

РЕЗОЛЮЦІЯ ВІД 4 ЛИПНЯ 2013 р. стосовно «Розумного телебачення»
Агентство модернізації України
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КОМІСАР ХАН (блог), Ризький саміт: Міцне, проте диференційоване партнерство, 26 травня 2015 р.
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/hahn/blog/riga-summit-strong-differentiatedpartnership_en

СТРАТЕГІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЄВРОПИ, COM (2014 р.) 330 фінальна версія, 28 травня 2014 р.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri = CELEX:52014DC0330&from=EN

ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ, SWD
(2014 р.) 330 фінальна версія / 3, 2 липня 2014 р.
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20140528_energy_security_study.pdf

ПРЕС-РЕЛІЗ: Як ЄС підтримує Україну
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5035_de.htm

ДЕЛЕГАЦІЯ ЄС В УКРАЇНІ: ЄС–Україна — Європейський порядок денний
для реформи
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/a_european_agenda_for_reform.pdf

ТОРГІВЛЯ ЄС — Україна 2004-2014 р., статистика
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113459.pdf

4-Й ЗАЛІЗНИЧНИЙ ПАКЕТ 2013 р.; пропозиції Комісії та оцінки впливу
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/packages/2013_en.htm

ДИРЕКТИВА ПРО ЕЛЕКТРОННУ ТОРГІВЛЮ (2000/31/EC)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=en

СТРАТЕГІЯ ЦИФРОВОГО РИНКУ ДЛЯ ЄВРОПИ, COM (2015 р.) 192 фінальна версія, 6 травня, 2015 р.
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-communication_en.pdf

ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ РІШЕННЯ РАДИ про укладання Угоди про загальний повітряний простір між Європейським Союзом та його державами-членами
та Україною COM / 2014/017 фінальна версія,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014PC0017

ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА 2013 р. (залізниця, аеропорт, порти)
http://ec.europa.eu/transport/themes/international/regional_cooperation/doc/2013-10-09-railand-road-ua-md-by-ge-am-az.pdf

ВИСНОВКИ РАДИ зі співробітництва з сусідніми регіонами ЄС в галузі
транспорту, 6 жовтня 2011 р.
http://ec.europa.eu/transport/themes/international/regional_cooperation/doc/2012-councilconclusions-6-oct-2011.pdf

ОЦІНКА ВПЛИВУ НА СТІЙКИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ
МЕМОРАНДУМ 2009 р.,
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/may/tradoc_143165.pdf

ОСТАТОЧНИЙ ЗВІТ 2007 р. І ДОДАТОК,
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/may/tradoc_143165.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/january/tradoc_137598.pdf

ЄВРОПОЛ, новини, зокрема, «Ліквідація основних ланок кіберзлочинності», 25 червня 2015 р.
https://www.europol.europa.eu/content/major-cybercrime-ring-dismantled-joint-investigationteam

ЄВРОПОЛ, Європейський союз, звіт із ситуації та тенденцій з тероризмом,
липень 2015 р.
https://www.europol.europa.eu/content/european-union-terrorism-situation-and-trendreport-2015

ЗВІТ ЗАГАЛЬНОГО АНАЛІЗУ, 2007 р.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/june/tradoc_135010.pdf

ЄБРР

УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ — КЕРІВНИЦТВО, 2013 р.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150981.pdf

ЄБРР в Україні, огляд, проекти,
Агентство модернізації України
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http://www.ebrd.com/ukraine.html

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/

ЄІФ

зокрема
Енергетична стратегія до 2030 р.; лютий 2014 р. (українською мовою);
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358

ОПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ,
http://www.eib.org/about/key_figures/index.htm

Марченко і Даєвич, Презентація основних пунктів енергетичної стратегії
України до 2030 р., березень 2014 р. (англійською мовою)
http://de.slideshare.net/maksymsysoiev/energy-strategy-marchenko-danevych

РАДА ЄВРОПИ
Конвенція про кіберзлочинність, Будапешт 2001 р.
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/185.htm

CYBERCRIME@EAP, Можливості кримінального правосуддя з боротьби
з кіберзлочинністю та електронні докази в регіоні Східного партнерства,
Експертний звіт, листопад 2013 р.

Оновлений проект енергетичної стратегії до 2035 р., травень 2015 р.
(українською мовою)
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358

Виконання програми діяльності кабінету міністрів України, коаліційної угоди та стратегії сталого розвитку “Україна-2020” за Напрямом «Нова політика енергетичної незалежності” 7 липня, 2015
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245021598 (українською мовою)

СЛУЖБА ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, ПУБЛІКАЦІЇ

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/cy_Project_EaP/Chisinau_
Internation-al_Conference_Nov2014/CyberEAP%20AssessRep_v15.pdf

УКРАЇНСЬКИЙ УРЯД, ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ ТА НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПЛАН ДІЙ З РЕАЛІЗАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ, листопад 2014 р.
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/en/publish/article?art_id=248402403&cat_id=248402399

та ЗВІТИ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ, включаючи оновлення у липні 2015 р.
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/en/publish/article?art_id=248402403&cat_id=248402399

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА ТОРГІВЛІ, публікації (англійською та українською мовами),
http://www.me.gov.ua/?lang=en-GB

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ, публікації,

зокрема
ДОХОДИ У ГАЛУЗІ ПОШТИ ТА ЗВ’ЯЗКУ, 1 півріччя 2015 р., попередній рік;
власні розрахунки
СТАТИСТИКА ІЗ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 1 півріччя 2004 р./2015 р.; власні
розрахунки
ТАРИФНІ ІНДЕКСИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
2015 р.; власні розрахунки

2004 р./1 півріччя

ТРАНСПОРТ (вантажний та пасажирський) 1 півріччя 2015 р., власні розрахунки
https://ukrstat.org/en

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ з державного регулювання зв’язку та інформації,
публікації, (англійською, українською),
http://www.nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=1&language=en
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МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ, публікації,
http://www.mtu.gov.ua (українською мовою)
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУСІДСТВА, публікації,
включаючи

ТРАНСПОРТНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ 2020 (англійською мовою)

УГОДА ЄС ТА УКРАЇНИ ПРО АСОЦІАЦІЮ і глибока та всеохоплююча зона
вільної торгівлі — До чого це все?,

http://www.transport-ukraine.eu/sites/default/files/images/transport_strategy_0.pdf

http://www.enpi-info.eu/files/publications/vademecum_en.pdf

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ, Укравтодор,
публікації

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ, публікації,

http://www.ukravtodor.gov.ua/polozhennya.html (українською мовою)

УКРАЇНА, Центр транспортних стратегій, регулярні публікації, http://
en.cfts.org.ua
див., наприклад:
«МІНІСТЕРСТВО ОГОЛОШУЄ ПРО ВВЕДЕННЯ „ДУЖЕ ВЕЛИКИХ“ ШТРАФІВ
ЗА ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ НА ДОРОГАХ»
http://en.cfts.org.ua/news/infrastructure_ministry_announces_introduction_of_very_large_fines_
for_overload-ing_on_roads

ІНТЕРВ’Ю з новим виконуючим обов’язків керівника Укрзалізниці, 21 серпня 2015 р.
http://en.cfts.org.ua/articles/interview_with_the_new_acting_head_of_ukrzaliznytsia_private_
traction_will_emerge_whether_we_desire_it_or_not

КРЕДИТОРАМ ПОТРІБНА ПРОЗОРІСТЬ НА РАХУНКАХ УКРЗАЛІЗНИЦІ —
Інтерв’ю з радником-резидентом з твіннінгу, радником Хосе Саміно, 25
серпня

http://en.necu.org.ua (українською та англійською мовами)

МЕРЕЖА З КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МІЖНАРОДНИХ БАНКІВ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА СХІДНІЙ ЄВРОПІ, публікації, зокрема,
Лист до ЄБРР: В Україні мають продовжуватися перевірки атомних станцій, 16 лютого 2015 р.
http://bankwatch.org/publications/letter-ebrd-nuclear-inspections-must-continue-ukraine

Нові дослідження звучать, як сигнал тривоги про безпеку на українських
атомних електростанціях, які експлуатуються за межами їх проектного
терміну служби, березень 2015 р.
http://bankwatch.org/news-media/for-journalists/press-releases/new-study-sounds-alarmsafety-ukrainian-nuclear-power-plan

ЛИСТ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ, 10 серпня, 2015 р. «Фонди ЄБРР і ЄВРАТОМ не повинні повертати прийняття українських рішень про продовження терміну служби своїх ядерних реакторів з порушенням міжнародного права»
http://bankwatch.org/sites/default/files/letter-EC-UAnuclear-10Aug2015.pdf

http://en.cfts.org.ua/articles/creditors_need_transparency_in_the_accounts_of_ukrzaliznytsia_
interview_with_resident_twinning_adviser_jose_samino

ЛЕЙБОРИСТСЬКИЙ УЛЬТИМАТУМ ПРОФСПІЛОК Кабінету Міністрів України, 2015 р. (неофіційний переклад на англійську мову),
http@www.fpsu.org.ua

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА ЗАЛІЗНИЦЯ, публікації (англійською та українською мовою), зокрема,
http://www.uz.gov.ua/en/about/investors/
http://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/ (українською мовою)

ЕНЕРГЕТИЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО
Договір та публікації,
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COM - MUNITY/
Legal/Treaty

ГРУПА ВИСОКОГО РІВНЯ, Меморандум про взаєморозуміння країн Центральної та Південно-Східної Європи з газових питань (CESEC), Додаток 2
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https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/central-and-south-eastern-europe-gasconnectivity

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ зі спільного підходу до вирішення диверсифікації природного газу та проблем безпеки постачання в рамках ініціативи взаєморозуміння країн Центральної та Південно-Східної Європи з газових питань (CESEC), підписаної в Дубровнику, 10 липня 2015 р.
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/CESEC%20MoU_signatured.pdf

МІЖНАРОДНЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ АГЕНТСТВО

УКРАЇНА — ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ, IP-МЕРЕЖІ ТА ЦИФРОВІ МЕДІА, березень
2015 р.;
http://www.budde.com.au/Research/Ukraine-Telecoms-IP-Networks-and-Digital-Media.html

Україна — ключова статистика, огляд телекомунікаційного ринку та нормативний огляд
http://www.budde.com.au/Research/Ukraine-Key-Statistics-Telecom-Market-and-RegulatoryOverviews.html

ІРИНА ПЕТРОВА, Соціальні наслідки європейської інтеграції України — ринок праці в Україні, публікації ФЕС, травень 2014 р.
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/10770.pdf

УКРАЇНА 2012 р.,
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Ukraine2012_free.pdf

Зелений тариф — тариф на постачання електроенергії в мережу (Україна),
останнє оновлення 2015 р.
http://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/ukraine/name-38470-en.php

ФАКТИ КОРОТКО: Росія, Україна, Європа, Нафта і газ, 4 березня 2014 р.
http://www.iea.org/media/news/20140304UkraineRussiaEuropegasoilfactsheet.pdf

«НАФТОГАЗ», РЕГУЛЯРНІ ПУБЛІКАЦІЇ (англійською та російською мовами), див.
http://www.naftogaz.com/www/3/nakwebru.nsf/0/C38E06F745F884A2C2257E9F005C912D?Op
enDocu-ment&year=2015&month=08&nt=HoBOCTM&

ВСЕСВІТНІ НОВИНИ З АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ, Україна планує завершити
програму з модернізації безпеки в 2020 р., 7 серпня 2015 р.
http://www.world-nuclear-news.org/RS-Ukraine-aims-to-complete-safety-upgrade-programin-2020-07081501.html

ЕНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКА ПОЗА МЕЖАМИ КРАЇН МЕА: Східна Європа, Кавказ і Центральна Азія, квітень 2015 р.

PWC, Глобальний огляд економічних злочинів, 2014 р.

http://www.iea.org/bookshop/705-Eastern_Europe,_Caucasus_and_Central_Asia

http://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/downloads.jhtml

ІНШІ ДЖЕРЕЛА

ПРОФ. Торстен ОЛДМАННС, блог, зокрема, Скромний бізнес (Індія) 19
квітня 2013 р.
http://aheadofthecurveblog.blogspot.de/2013/04/the-frugal-business-how-developing.html

Німецька консультативна група України, тарифна квота ЄС на імпорт з
України,

МІЖНАРОДНИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ, проведено оціночною
групою України

ВИПУСК З ПОЛІТИЧНОГО БРИФІНГУ [PB/06/2015]

ОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ, жителі України, 16-30 липня,
2015 р.,

http://www.beratergruppe-ukraine.de/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/PB_06_2015_
en.pdf

НАТАН ДОМБРОВСЬКИЙ, Виходячи за рамки короткострокового газопостачання України, 10 серпня 2015 р.
http://www.worldpolicy.org/blog/2015/08/10/looking-beyond-ukraine’s-short-term-gas-supply

http://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/2015-08-24_survey_of_residents_of_ukraine_
july_16-30_2015.pdf

МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ФОРУМ, автотранспорт та органи регулювання та забезпечення виконання; довідкова публікація України
Агентство модернізації України
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http://www.internationaltransportforum.org/IntOrg/road/ctrlbodies/rdukraine.pdf

ЕЛІСОН МУТЛЕР, The Associated Press, Румунія використовує кризу, щоб
допомогти Україні боротися з кіберзлочинністю, 13 травня 2015 р.
http://www.ctvnews.ca/sci-tech/romania-uses-hacking-crisis-to-help-ukraine-fightcybercrime-1.2371505

МЕТЬЮ А. РОЖАНСЬКІ, Рейдерство в Україні: Причини, методи та наслідки, Інститут Кеннана, 2014 р.
http://www.gwu.edu/~ieresgwu/assets/docs/demokratizatsiya%20archive/GWASHU_
DEMO_22_3/E362241XM0767510ZE362241XM0767510.pdf

ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ЛОГІСТИКИ — Wiki, дорожня мережа України, 2015 р.
http://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/2.3+Ukraine+Road+Network

ІНШІ ГАЗЕТИ / ІНТЕРНЕТ-ЗМІ
Financial Times, Kyiv Post, UNIAN, Proit, Handelsblatt, FAZ, Washington Post,
NYT, Interfax, Ukraine today, TASS, EU observer, Euraktiv.de, Euraktiv.com,
Nashi groshi.org, Stratfor.com
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V. БОРОТЬБА З
КОРУПЦІЄЮ/СУЧАСНИЙ
УРЯД

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
РОБОЧОЇ ГРУПИ
ВЛОДЗІМЄЖ ЦІМОШЕВІЧ
Колишній прем’єр-міністр і міністр
юстиції Польщі
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БОРОТЬБА З
КОРУПЦІЄЮ.
ПІДВИЩЕНА БОЙОВА
ГОТОВНІСТЬ
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КОРОТКЕ РЕЗЮМЕ
У Напрямку «Боротьба з корупцією» міститься 73 рекомендації з наступних галузей: протидія метарівню політичної корупції; надання економіці та громадському сектору прозорості; припинення повсякденної дрібної
корупції; освітні та соціальні кампанії; участь громадськості; виявлення,
розслідування і судове переслідування випадків хабарництва. Їх повна та
швидка реалізація дозволить знищити корупцію в Україні до прийнятного
рівня.

1. ВСТУП
Незважаючи на падіння попереднього режиму і прокламації його заміни, в Україні — а також в інших країнах — переконання у тому, що корупція не викорінена, стає все більш і більш поширеним. Якщо така думка стане загальноприйнятою, вона матиме далекосяжні згубні політичні й
економічні наслідки.
В Україні корупція — це системне явище. Це не порушення правил —
це правило. Це зрозуміло та очевидно для всіх та являє собою функціональну основу суспільства — вона замінює нормативні та перерозподільні
системи. Коли закони та установи не працюють належним чином, корупція
замінює їх і «допомагає щось зробити». У цій ситуації, корупція глибоко
вкоренилася в політичну культуру, повсякденне життя та на високих інституційних рівнях. Деякі форми корупції навряд чи приймаються суспільством, але інші сприймають їх як «нормальні». Це було підтверджено со-

ціологічними дослідженнями, проведеними з метою підготовки цього звіту
(надалі — соціологічне дослідження АМУ — див. Додаток 1)1.
Корупція перешкоджає Україні оптимально використовувати свої
активи. Вона спотворює функціонування ринку, створює недобросовісну
конкуренцію, зупиняє прилив іноземних інвестицій, знижує доходи держави, і, загалом, створює невизначені і небезпечні умови для життя та
ведення бізнесу. Вона сильно підриває довіру громадян і повагу до їхньої держави. «Звіт про глобальну конкурентоспроможність 2014–15 рр.»
Всесвітнього економічного форуму називає корупцію найбільш важливим
негативним фактором, який впливає на ведення бізнесу в Україні, і який
отримав 17,8 пункта (тоді як, наприклад, недостатнє постачання інфраструктури оцінювалося в 1,7 пункта, обмежувальні трудові норми — 3,4
пункта, і податкові норми — 4,3 пункта). У другому дослідженні, поданому
під час підготовки цього звіту, — опитування серед українських і зарубіжних компаній (надалі — бізнес-опитування АМУ2 — див. Додаток 2), 86%
підприємців висловили думку, що корупція заважає підприємницькій діяльності в Україні (40% з яких заявили, що вона є значною перешкодою), і
тільки 4% вважають, що корупція не є перешкодою. Цілих дві третини іноземних респондентів заявили, що провал у поліпшенні ситуації з корупцією може призвести до зниження їхньої підприємницької діяльності в Україні або навіть їх повного виведення з українського ринку.
Поки існує корупція, країна не отримає основну зовнішню допомогу. Доки корупція не буде усунена, або принаймні доти, доки інвестори
не переконаються у рішучості української влади у цьому питанні, існуватимуть значні побоювання стосовно того, що передані кошти будуть розтрачені. Корупція також буде перешкодою на шляху до тісних українських
зв’язків — і, можливо, в кінцевому підсумку — членства в Європейському
Союзі. ЄС мала тяжкий досвід з членством країн, які не усунули корупцію,
перш ніж вступити до Союзу.
Говорячи про корупцію в Україні, треба приймати до уваги не тільки зловживання службовим становищем з метою особистої вигоди. Крім
того, слід шукати способи вирішення проблем з державними органами в
неофіційних відносинах, торгівлею неформального впливу, та фаворитизму.
Можна назвати три рівні корупції, кожен з яких потребує спеціальних
заходів.
1
«Повсякденна корупція в Україні. Соціологічне дослідження» К. Новак і В. Мархлевський. Звіт про науково-дослідний проект та соціологічний аналіз схем корупційних практик в
Україні, заснований на глибокому інтерв’ю та фокус-групах, проведених у травні–червні 2015 р.
в Києві, Дніпропетровську, Тернополі, Херсоні, Вінниці, Одесі та Львові
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• Заходи з боротьби з корупцією мають починатися з метарівня політичної корупції. Досі вона заважала функціонуванню держави, призводила
до погіршення і неефективності законодавства і викликала недовіру громадян. Одним із прикладів неприйнятного функціонування держави є те,
що переважна більшість членів Верховної Ради, українського парламенту,
безпосередньо фінансуються найбагатшими підприємцями, які неофіційно впливають на процес прийняття державних рішень, широко відомими
як олігархи. Ці депутати беруть участь у прийнятті нормативних актів, які
впливають на інтереси їхніх спонсорів. Замість прагнення до загального
блага, законодавчий процес став місцем боротьби між різними групами,
що намагаються помножити свої прибутки.
• Корупція зустрічається у будь-яких відношеннях між бізнесом і владою — це другий рівень. Таким чином, ринкові механізми функціонують
неналежним чином; відсутні справедлива конкуренція та захист споживачів.
• Третій рівень корупції — повсякденне хабарництво — є загальною
традицією, що вкорінилася, і діє в багатьох випадках. Хабарі приймають
різні форми. Вони часто полегшують повсякденні операції, наприклад, хабар допомагає отримати певні товари дешевше або швидше (наприклад,
хабарі ДАІ або вчителю за кращу оцінку). В інших випадках вони приймають форму вимагання, наприклад, коли лікарі вимагають хабарі у пацієнтів
або місцевої адміністрації — у представників малого бізнесу. Хабарі накладають додаткове навантаження на сімейні бюджети, завдають збитки
громадським (державним) фінансам, сприяють неправильній роботі державних установ і громадського обслуговування, та призводять до погіршення якості життя звичайних людей.
На боротьбу з корупцією має бути політична воля. Усі сторони мають
підтримати ці зусилля. Це необхідно для досягнення успіху. Така політична
воля буде проявлятися в швидких рішеннях із забезпечення антикорупційних законів у всіх областях та забезпечення їх функціонування; гарантуванні незалежності судової системи та антикорупційних агентств та ліквідації
олігархічної системи в економіці та політиці.
Проблема неминуче буде ускладнюватися після необхідної реформи
самоврядування і після децентралізації влади та державних грошей відповідно до конституційної реформи в Україні. В країні стане більше людей які
матимуть право брати участь в процесі прийняття рішень. Буде набагато
важче змусити спеціалізовані установи по боротьбі з корупцією тримати їх
під контролем. Очікується, що для такої нової ситуації будуть розроблені
засоби захисту.
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Багато країн мають серйозні проблеми з корупцією та розробляють
ефективні заходи з протидії. Існує широка група «ноу-хау» у національному
масштабі, а також в рамках міжнародних організацій: Європейський Союз,
включаючи його Європейське бюро з боротьби з шахрайством (OLAF);
Раду Європи та її Групи держав з боротьби з корупцією (GRECO); Світовий
банк і Міжнародний валютний фонд; Організацію економічного співробітництва та розвитку; Інтерпол та Європол. Однак, кожен випадок має свою
специфіку; зокрема Україна, де ця проблема є особливо тяжкою, вимагає
комплексу заходів з урахуванням її конкретних потреб.
Структуру «Східного партнерства» Європейського Союзу можна використовувати як підтримку України у заходах, направлених на боротьбу з
корупцією.
Сьогодні Україна займає 142-е місце (із 175) за Індексом сприйняття
корупції Transparency International 2014. Розумна та реальна мета має полягати в досягненні: 70-го місця до 2020 р. та 55-го — до 2025 р. Ці цифри
відповідатимуть темпам просування Польщі у TI-рейтингу за 2001-2011 рр.
із середини списку до його верхньої п’ятої частини.
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2. СТРАТЕГІЯ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ
АНАЛІЗ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ ТА ЗАХОДІВ
У жовтні 2014 р. був прийнятий пакет антикорупційних законів. Він
складається з: (І) Стратегії боротьби з корупцією на 2014–2017 рр., яка є
списком запланованих заходів, що сформульовані в загальному вигляді та
охоплюють велику кількість областей; (ІІ) Закону про попередження корупції, як правової підстави для створення Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК), чий основний обов’язок полягає в управлінні процесом збору декларацій активів; (ІІІ) Закону про Національне антикорупційне
бюро (НАБУ). Крім того, 21 квітня 2015 р. до Закону про прокуратуру були
внесені зміни; вони, зокрема, забезпечили створення спеціалізованого
антикорупційного переслідування. Також були внесені зміни до Кримінального кодексу; зокрема, у кодекс був доданий новий розділ: «Злочини у
сфері професійної діяльності та діяльності, пов’язаної з наданням державних послуг»; у цей розділ були внесені нові види правопорушень, які можна
розглядати як корупцію: зловживання владою з боку осіб, які надають державні послуги, підкуп, неналежний вплив, незаконне збагачення. Список
законодавчих актів з боротьби з корупцією постійно поповнюється (наприклад, НАБУ надали нові повноваження, два акти від 5 серпня 2015 р.).
Крім того, деякі положення (у сфері фінансового контролю) Закону
епохи Януковича про засади щодо запобігання та протидії корупції залишаються чинними. Вони перестануть діяти, коли набере чинності система
декларації активів для осіб, які здійснюють функції державного чи місцевого самоврядування (як передбачено в Законі від 14 жовтня 2014 р.).
З погляду самого закону, здається, що незалежність і аполітичний
характер членів НАЗК та Глави НАБУ, захищені: всі вони відібрані за допомогою спеціального конкурентного відбору; і будуть виконувати свої
обов’язки протягом певних термінів без можливості отримання тієї ж посади протягом двох термінів поспіль. Можливі причини для дострокового
припинення терміну також вказані. Будь-яка людина, яка брала активну
участь у політичній партії у визначений термін до призначення на посаду
члена НАЗК/глави НАБУ, не має права бути призначеною на ці посади.
Будь-яке втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових або службових осіб, політичних партій і т.д. у діяльність
бюро або агентства буде розглядатися як незаконне та забороняється.
Офіцери/співробітники бюро не можуть бути членами політичних партій
або брати участь у їх діяльності. Забороняється також будь-яка діяльність

політичних партій в межах бюро та агентства. Обидві установи мають свої
власні бюджети, які є ще однією умовою їх незалежності. Проте нова редакція Закону про прокуратуру, яка, серед іншого, вводиться в процесуальний нагляд Національного антикорупційного бюро, може послабити
незалежність останнього у зв’язку з призначенням генеральним прокурором усіх адміністративних посадовців у відділ спеціалізованого антикорупційного переслідування. У будь-якому разі, те, як вищезгадані положення
будуть застосовані на практиці, визначать, чи будуть ці установи дійсно
працювати неупереджено та незалежно.
Стосовно процедури розслідування, нове законодавство надає Національному антикорупційному бюро повноваження на проведення досудового розслідування у кримінальному судочинстві за злочинами, віднесеними до компетенції бюро, та в інших випадках, якщо про це подає
клопотання прокурор, який здійснює нагляд за діяльністю Бюро. За письмовим рішенням керівника НАБУ або його заступника, узгодженого з прокурором, бюро має право на створення спільних слідчих груп. Національне
агентство запобігання корупції, в свою чергу, має право перевіряти організацію роботи щодо запобігання корупції та виявлення таких фактів в
органах державного та місцевого самоврядування, та ініціювати службові
розслідування.
Законодавство не містить точних положень, які стосуються можливостей та цивільного контролю за використанням антикорупційними інститутами (в першу чергу, НАБУ) інструментів таємних операцій, таких як
контрольована закупка, агенти-провокатори, прослуховування телефонних розмов, стеження за підозрюваними, перевірка кореспонденції, доступ до банківських рахунків, отримання інформації з телекомунікаційних
компаній щодо телефонних з’єднань та текстових повідомлень, програми
захисту свідків тощо. Це серйозний недолік.
Громадський контроль та підзвітність НАБУ та НАЗК, здається, добре
описані в новому українському законодавстві, тією мірою, наскільки вказуються загальні положення, проте вони, звичайно, вимагають дотримання дуже докладних та точних процедур, оскільки на кону стоять права та
основні свободи людини.
Хоча багато місяців пройшло з тих пір, як були прийняті ці норми,
вони, як і раніше, очікують практичної реалізації. Це може вказувати на відсутність політичної волі для забезпечення дотримання нових законів та на
дисонанс між словами і справами у боротьбі з корупцією.
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У випадку з Україною — де корупція має системний характер і включає в себе переважну більшість населення, антикорупційна етика надзвичайно слабка, а установи не справляються з роботою — водночас слід застосовувати чотири категорії рішень:
• усі процедури, застосовувані державними установами, мають бути
записані у дуже докладній формі, слід залишати як можна менше деталей
на практику та етику;
• усі співробітники державних установ (адміністрація, суди, поліція
та кримінальне переслідування, школи, лікарні, митниці, прикордонний
контроль тощо) мають знати заходи з боротьби з корупцією; але, з часом,
слід замінити значну частину посадових осіб;
• випадки корупції мають виявлятися відповідними органами. Проти
людей, залучених до хабарництва, слід негайно порушувати кримінальну
справу;
• соціальні кампанії, освіта та засоби масової інформації повинні переконати громадськість, що можливо жити без корупції (простіше і краще).
Перше із вищезазначених рішень можна реалізувати відносно швидко. Протягом дванадцяти місяців слід скласти точні письмові процедури,
щоб охопити всі сфери соціального, економічного та політичного життя,
якщо завдання виконане з достатньою рішучістю. Також третє із вищевказаних рішень, а саме, дії, спрямовані на переслідування, конфіскацію та
вилучення податковими органами коштів у платників податків, які раніше
мали пільги, може принести відчутні результати вже найближчим часом.
Переорієнтація державних кадрів — це другий компонент, який необхідно застосувати якомога швидше, проте весь процес триватиме принаймні
кілька років. Четвертий компонент також слід застосувати негайно, але він
не принесе довгострокових наслідків (нові моделі соціальної поведінки) у
довгостроковій перспективі.

Демонополізація: Україна потребує чіткого антимонопольного законодавства, яке можна реалізувати, і результатом якого буде декартелізація її економіки. З одного боку, слід юридично обмежити концентрацію
величезних економічних активів в одних руках. Як і в ЄС, не слід допускати
домінуючих позицій у всіх секторах економіки.
Державні та приватні інтереси ніколи не повинні зіштовхуватися.
Якщо підприємця виберуть/призначать на державну посаду, він чи вона
повинні або відмовитися від своєї діяльності (виконавши продаж всіх своїх
активів за допомогою прозорої процедури), або тимчасово передати всі
права, пов’язані з його/її компанією незалежному фонду (сліпий траст).
Необхідно прийняти новий виборчий закон, а відразу після його прийняття, провести нові парламентські вибори. Новий закон слід засновувати на принципі пропорційного представництва, де кожен голос віддається лише за одного кандидата, обраного виборцем (який у той же час
буде голосом за відповідну виборчу комісію). Список кандидатів має бути
представлений в алфавітному порядку без зазначення надання переваг
політичними партіями або виборчою комісією, які зареєстрували список.
Фінансування виборчої кампанії має бути абсолютно прозорими, також
незалежна Центральна виборча комісія має провести аудит. Слід встановити межі для витрат кампанії, а також внеску у виборчі фонди. У разі порушення таких фундаментальних принципів, член парламенту, який скоїв
порушення, має бути знятий з посади, а його політична партія чи виборчий
комітет не матимуть права на фінансову підтримку з державного бюджету.
Будь-яку фінансову підтримку політиків чи політичних партій, яка перевищує вказані обмеження, слід вважати злочином, який карається стягненням дуже високих штрафів, що мають в рази перевищувати суми, які
були фактично надані незаконно.
Нові місцеві вибори мають проводитися відповідно до нового законодавства.
Слід ввести ексклюзивне державне фінансування політичних партій
та гарантувати його прозорість. У принципі, політичні партії мають фінансуватися з державного бюджету. Право фінансування можна обмежити таким чином, щоб право на отримання коштів мали тільки ті партії, які представлені в парламенті або отримали певний відсоток голосів на виборах.
Обсяг фінансування має бути визначений законом. Єдиним прийнятним
джерелом партійних фінансів є членські внески, встановлені за помірними тарифами, і які сплачуються окремим членам партії. Слід заборонити
сплачувати членські внески від імені інших людей. Потрібно заборонити

3. МЕТАРІВЕНЬ ПОЛІТИЧНОЇ КОРУПЦІЇ
Будь-які спроби звільнити Україну від корупції виявляться неефективними, якщо план дій не включатиме радикальні заходи, спрямовані на
ліквідацію неофіційного впливу невеликої групи найбагатших підприємців
на функціонування держави, включаючи законодавство. Боротьба з корупцією має починатися саме з цих дій, оскільки необхідно відновити громадську довіру до загальної державної політики стосовно корупції.
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використовувати інші форми фінансової підтримки. Будь-яке порушення
цієї норми має суворо каратися. Доходи і витрати політичних партій мають
бути відкритими та прозорими і підлягати аудиту з боку Центральної виборчої комісії. Кожного разу, коли політична партія порушує будь-яку з таких норм, вона повинна втрачати право на отримання державного фінансування. У разі значних та повторюваних порушень правил фінансування,
партія, яка здійснила порушення, повинна бути оголошена незаконною.
У Верховній Раді мають засідати лише професійні депутати, які не можуть отримувати будь-який додатковий прибуток (за винятком доходів від
діяльності, пов’язаної з правами інтелектуальної власності, таких як лекції
в університетах та наукові публікації, або від членства в органах некомерційних фондів або асоціацій і т. д.; ці заходи можуть проводитися тільки
за згодою спікера палати — але в таких випадках парламентська зарплата
має бути зменшена у відповідному еквіваленті). Цей захід можна скасувати, коли корупція буде викорінена. Винагорода за парламентську роботу
має бути такою ж, як і винагорода заступника міністра.
Для того, щоб уникнути конфлікту інтересів та ризиків впливу комерційного підкупу, депутати не повинні виступати як консультанти/радники президента або Кабінету Міністрів або бути частиною їх адміністрацій
(крім певних політичних посад, визначених законом). Не можна дозволяти
їм залучати своїх родичів як членів свого парламентського персоналу. Під
час роботи на своїх посадах, в ході передвиборної кампанії вони мають
бути позбавлені можливості надавати «подарунки» державним установам
або окремим виборцям, особливо, якщо ці подарунки не будуть вказані в
журналах кампанії.
Уся адміністрація має сфокусуватися на боротьбі з корупцією. Процес створення нової державної громадської служби (див. Напрямки «Конституція» та «Сучасний уряд» цього звіту) дасть хорошу можливість запустити процес «бюрократичної чистки». Персонал державної громадської
служби має набиратися за допомогою прозорої процедури та на основі
заслуг. Кандидати мають знати і бути в курсі того, що саме буде вважатися
порушенням закону з боротьби з корупцією, та якими будуть його наслідки — це може бути умовою влаштування на державну громадську службу.
З часом їх також треба належним чином винагороджувати відповідно до
чітких і стійких схем винагороди, які відповідають завданням, покладеним
на державних службовців. Схема керівництва для адміністративного персоналу, заснована на подібній публікації Центрального антикорупційного
бюро Польщі, зазначена у Додатку 3.
Усі особи, які займають офіційні посади, перелічені в статті 45 Закону про боротьбу з корупцією (слід також додати ректорів університетів та
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директорів закладів охорони здоров’я), повинні заповнювати не тільки щорічні декларації активів і доходів, а й заяви про конфлікт інтересів. Установи, які наймають цих людей, також повинні вести «Реєстри вигод», в яких
чиновники без затримок вказують будь-які подарунки, сума яких перевищує встановлену, із точним зазначенням суми, а також товари та послуги,
отримані за ціною, нижчоюе за ринкову. В деклараціях мають перераховуватися товари певної цінності, придбані протягом року.
Слід надати можливість порівнювати придбання таких товарів зі змістом декларації про оподатковуваний прибуток. Усі такі декларації, реєстри
та заяви мають бути надбанням громадськості, зокрема, шляхом розміщення їх в Інтернеті; вони також мають бути ретельно перевірені спеціалізованими установами (НАБУ та НАЗК) у повній відповідності до стандартів
GRECO Ради Європи.
В установах, чиї представники і персонал зобов’язані подавати декларації на активи та доходи, а також надавати заяви про конфлікт інтересів, має працювати спеціальний незалежний консультант, який міг би надавати конфіденційні консультації з незрозумілих питань.
Вливання грошей на фінансовий ринок, отриманих незаконно, або
з нерозкритих джерел, має бути неможливим. В цьому відношенні Національний банк України має діяти рішуче. Одним із сильних інструментів
буде комплексне програмне забезпечення, яке дозволяє відстежувати фінансові трансферти по всій Україні, і яке на основі відстеження мережі та
розширеної аналітики, запустить оповіщення про підозрілі події, які могли
б визначити грошові потоки, які, можливо, отримані в результаті корупції
(відмивання грошей, а також іншого шахрайства). Таке програмне забезпечення жодним чином не повинне порушувати закони про фінансову конфіденційність.
Необхідно посилити співпрацю українських відомств з Інтерполом,
Європолом та поліцією держав-членів ЄС, щоб запобігти переказам за
кордон грошей, отриманих в результаті корупції.
Лобіювання має бути суворо регламентоване законом. Заходи з лобіювання мають відкрито та офіційно проводитись фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як лобісти. Такі фізичні або юридичні особи
не можуть суміщати лобіювання з будь-якою іншою діяльністю. Всі контакти посадових осіб будь-якого рангу з лобістами мають бути офіційно задокументовані та оприлюднені. Лобіювання може включати тільки обмін
інформацією та надання основних аргументів. Слід заборонити надавати
державним посадовцям будь-які подарунки, пільги та послуги. Якщо ці
правила порушуються, задіяні державні чиновники та лобісти мають бути
покарані.
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Потрібно провести реструктуризацію стосовно електронних ЗМІ.
Цей ринок також має бути демонополізований і перестати належати телеканалам, які є власністю олігархів. Необхідно заборонити приватним
медіакомпаніям працювати без отримання прибутку протягом тривалого
періоду часу (що означатиме, що це політичні, а не комерційні підприємства). Новостворена державна медіакомпанія має бути сильним гравцем,
підтримуваним стабільним фінансуванням з державних коштів. Вона повинна працювати незалежно, а її керівництво не повинно контролюватися з
боку державних органів, політичних партій.
Члени наглядової ради, правління, а також виконавчі та невиконавчі директори державних медіакомпаній мають бути захищені законом від
будь-якої форми політичного тиску. Ключова роль і мета таких ЗМІ полягає
у наданні громадянам об’єктивної інформації, щоб забезпечувати їхню активну і усвідомлену участь у громадському житті. Громадські ЗМІ не повинні займатися рекламою.

4. ПРОЗОРА ЕКОНОМІКА ТА ДЕРЖАВНИЙ
СЕКТОР
Відновлення української економіки і введення справедливих ринкових механізмів не принесе користі, якщо не усунути корупцію. У бізнес-дослідженні АМУ2 тільки 48% підприємців заявили, що вони не давали ніяких
хабарів протягом попередніх 12 місяців (у звичайному бізнес-середовищі
переважна більшість повинна потрапити в цю категорію); 39% з них відкрито визнали, що вони зробили це; 10% відмовилися відповідати; 3% не
пам’ятають. Загалом, у 39% випадків, коли в державних установах підприємці та чиновники контактували, працівники цих установ пропонували або
вимагали дати їм хабара. Бізнесмени дають хабарі, щоб прискорити процес, отримати послугу, на яку вони мають право, або уникнути проблем
з владою. Найчастіше це відбувається під час контактів з офісами та посадовими особами, які відповідають за питання, пов’язані з власністю (у
59% випадків був запропонований хабар), судами (це сталося у 55% випадків), установами, які видають дозволи, підтвердження та ліцензії (53%
випадків, 58% з яких були фактично сплачені), інспекційними службами,
наприклад, санітарна інспекція, інспекція з охорони праці, пожежна служба і т. д. (50% випадків, пов’язаних із вимогою хабара, у двох випадках із
трьох вони були сплачені). Під час контактів з податковою адміністрацією
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Усі дані, зазначені в цьому розділі, взяті з бізнес-дослідження АМУ, цит. пр.

хабарі вимагали не так часто (29%), проте фактична корупція відбулася в
цілих 64% таких випадків.
Картина виглядає дещо менш драматичною, коли справа доходить
до контактів з постачальниками послуг (телефон, електрика, вода і т. д.),
де про вимогу хабарів повідомили в 10% всіх випадків; з різними бюро та
офісами, які мають запустити або зареєструвати ділову активність (21%);
прикордонною службою (але не співробітниками митниці — це випадок,
описаний нижче, в розділі 5.6 цього звіту), де вимоги хабарів були відзначені в 29% усіх ситуацій; та місцевою адміністрацією (33%).
Масштаби спотворення ринку проявляються в тому, що в 14% усіх
контактів між виробниками/постачальниками послуг та їхніми підрядниками (одержувачами товарів і послуг), покупці пропонували дати хабара,
щоб укласти договір.
Третина таких ситуацій закінчилася фактичною корупцією; 37% опитаних компаній були переконані, що їм не дали контракт або необхідну ліцензію, тому що вони були не в змозі або не бажали платити хабар.
Малі та середні підприємства (МСП) особливо безпорадні. У їхньому
випадку типова схема корупції складається з вимог дати хабарі від ряду
посадових осіб з адміністративних та наглядових органів. Вважається, що
чиновники в цих установах, особливо в невеликих містах, знають і підтримують один одного, і міліція, а також судова система теж задіяні в цьому
процесі. Слово, яке використовується для опису системи — «криша» або
«дах»: захист, який надається адміністративними посадовими особами
більш високого рівня посадовим особам більш низького рівня взамін на
частку хабара, який збирають останні. Посадові особи нижчого рівня фактично є точкою контакту — вони зустрічаються з бізнесменами, говорять з
ними та збирають гроші. Люди вірять, що така ієрархія хабарництва існує і
є загальною реальністю, і що середньостатистичний підприємець малого/
середнього бізнесу не може уникнути сплати. Разом з неконтрольованою
владою державних адміністративних органів, система має всі необхідні інструменти, щоб змусити бізнесменів платити.
Опитування респондентів продемонструвало, що спостерігається деяке поліпшення з питанням корупції в економіці, з моменту зміни режиму
в 2014 р.: 25% іноземних інвесторів помітили прогрес. Серед українських
компаній 41% помітив «невелике зменшення» обсягів корупції; 6% описали зменшення як «значне»; а з іншого боку, 17% з них думали, що ступінь
корупції в українській економіці зросла. 45% польських та 32% українських
респондентів висловили думку, що рівень корупції не змінився.
61% усіх опитаних оцінив чинну українську владу як «неефективну» у
боротьбі з корупцією (більше однієї п’ятої вважають владу «надзвичайно
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неефективною»). Лише 12% респондентів висловили думку, що влада веде
ефективну боротьбу з корупцією, і тільки одна (!) компанія оцінила ефективність влади як «дуже ефективну». Крім того, тільки 11% всіх респондентів вказали на один з політичних інститутів України, а саме — президента,
уряд чи політичні партії — як ключових дійових осіб у боротьбі з корупцією. Бізнес-спільнота передбачає, що корупцію викорінить сам приватний
сектор (23%). Іноземні інвестори вважають, що засоби масової інформації
можуть відігравати важливу роль, тоді як українські підприємці роблять акцент на неурядові та міжнародні організації. Це слід розглядати як сильний
прояв недовіри до держави. Під час розробки та реалізації стратегій, спрямованих на боротьбу з корупцією, політичні інститути та державні установи повинні сприйняти цю недовіру серйозно. З іншого боку, здається, що
підприємці могли бути першими, хто розірве договір між тим, хто дає хабар, і тим, хто приймає його, і, таким чином, виступити як «ініціатори змін».
Вони можуть створити потужні організації та знайти способи, щоб нарешті
досягти справедливих рішень. Проте це вимагає зміни ставлення з боку
самої бізнес-спільноти: корупція повинна розглядатися як спотворення
ринку, а не як інструмент для збільшення прибутку.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Слід покращити якість норм, які встановлюють правила функціонування економіки, та умов ведення підприємницької діяльності. Правові
норми повинні бути чіткими, зрозумілими і не допускати різних інтерпретацій від посадових осіб, адміністративних органів та установ. Зокрема,
це стосується податкової системи, яка повинна забезпечити рівні умови
ведення бізнесу для всіх, незалежно від індивідуальних рішень чиновників.
Українському законодавству з підприємницької діяльності потрібна
швидка і різка «нормативна гільйотина», яка відповідатиме кращій міжнародній практиці, що дозволить значно скоротити кількість дозволів, ліцензій і регулювань у сфері підприємницької діяльності. Очевидно, що чим
менше рішень перебуває в руках бюрократії, тим менше можливостей для
корупції. Більш докладні пропозиції з цього приводу можна знайти в підрозділі «11. Сприяння розвитку підприємництва» в Напрямку „Економіка“
цього звіту.
Коли ми говоримо про ліквідацію корупції в економіці, «прозорість» є
ключовим терміном. Доступ до всіх документів, пов’язаних з регулюванням у сфері підприємницької діяльності, має гарантуватися як законом,
так і на практиці. У рамках законодавчого процесу всі запропоновані зміни
мають бути оприлюднені і чітко пов’язані з іменами депутатів, представни-

ків правлячої влади або експертів, які їх представили. Можна розглянути
спеціальний закон про інформування громадськості. Усі формальні процедури мають бути опубліковані та доступні, зокрема, в Інтернеті, а також
завжди передаватися в письмовій формі кожному підприємцю від імені
державної адміністрації. У такій процедурі має бути чітко визначено, що
державні установи можуть вимагати, а чого не можуть.
У розділі оцінки впливу всі проекти правових актів мають містити аналіз ризиків корупції, підготовлений компетентним органом (НАБУ або краще НАЗК), а не Міністерством юстиції. У будь-якому разі, у Статті 55 Закону про запобігання корупції не може залишатися неактуальних питань.
Управління державними підприємствами здається важливою сферою для корупції та привласнення державних грошей. Врешті-решт, використання таких практик припиниться після приватизації багатьох державних підприємств, після мораторію, який дозволяє розробку належних
стратегій та процедур, які гарантуватимуть чесні, прозорі та раціональні
методи (див. Напрямок «Податки та фінанси»). До цього часу управління
державними компаніями має перебувати під ретельним контролем НАБУ.
Див. також зауваження про реформу «Центру» у розділі «Сучасний уряд»,
«4. Оптимізовані урядові структури».
Завдяки масштабам державних витрат, процес державних закупівель є особливо чутливим до корупції. Оскільки корупція і змова на торгах
можуть статися на будь-якому етапі циклу закупівель, починаючи з етапу
розробки проекту і далі, слід забезпечити тісну співпрацю між НАБУ і сильним незалежним центральним офісом державних закупівель (ЦОДЗ), який
потрібно створити. Це агентство — не закупівельна установа — повинне
мати останнє слово у підготовці документації з кожної заявки. Увесь процес слід проводити відповідно до кращих міжнародних практик, включаючи прозорість та права учасників торгів на скарги. НАБУ та ЦОДЗ мають
розробити аналітичні можливості для виявлення «сигналів тривоги», показників відхилень у процедурі. Веб-портал державних закупівель, яким
керує державна установа, має працювати так, щоб на практиці дозволити
усім зацікавленим сторонам підготувати свої пропозиції.
Основні принципи керівництва з антикорупційних практик з державних закупівель на основі публікації польського Центрального антикорупційного бюро та Світового банку додаються у Додатку 4.
У найбільш вразливих сферах, де на карту поставлені значні державні ресурси, з профілактичною метою слід застосовувати «антикорупційні
щити». Для того, щоб усунути ризики змови, уникнення конкуренції, змови
на торгах, завищення цін під час закупівлі послуг або обладнання, продажу
державної власності приватним особам за заниженими цінами або інших
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махінацій, НАБУ, Служба безпеки України (СБУ) та інші установи повинні
перевірити законність процесу, а також цілісність членів органів, які приймають рішення щодо великих державних витрат і приватних компаній, які
беруть участь у великомасштабних тендерах, використовуючи також таємні інструменти. Вони також повинні гарантувати конфіденційність процедур. Це стосується таких сфер, як великі інфраструктурні проекти, приватизація державного майна зі значною цінністю, виробництво і закупівля
озброєння (особливо в умовах війни), великі проекти з оцифрування (наприклад, системи соціального страхування та пенсій, інформаційні технології у сфері державного управління, державні реєстри), рішення стосовно
великих коштів, які приймаються найбільшими муніципалітетами, та державно-партнерські проекти.
Під час прийняття рішень про розподіл ЄС трансфертів в Україні, принаймні тих, сума яких значна, представники Європейського Союзу повинні
брати участь на рівних з представниками відповідних українських органів
влади.
Всі установи та відомства повинні представити систему «єдиного вікна», де підприємець зможе подати будь-яку заяву або отримати рішення в офіційному порядку, не контактуючи з чиновником, який їх обробляє.
Слід запровадити широкий спектр електронного уряду та ІКТ рішень.
Будь-якій перевірці підприємства державною установою має передувати офіційне повідомлення, в яке буде включена інформація про точний
обсяг перевірки. Загальна частина звіту з контролю після завершення проекту, яка не містить конфіденційних даних компанії, повинна бути у відкритому доступі (на веб-сайті).
Кампанія «ноу-хау» має бути запущена якомога скоріше, для того щоб
надати бізнесменам необхідні знання та компетенції, потрібні для боротьби з корупційними вимогами.
Слід заохочувати компанії до прийняття своїх власних кодексів поведінки.
Фундаментальні положення таких внутрішніх правил мають включати
встановлення етичних стандартів, яких мають поважати та дотримуватись
усі роботодавці, утримання від хабарів та звіти з ситуацій, коли вимагали
хабар.
Організації роботодавців і підприємств слід заохочувати до надання
допомоги своїм учасникам та надавати їм такі повноваження.
Основні принципи поведінки у ситуаціях, пов’язаних з корупцією, для
підприємців на основі публікації польського Центрального антикорупційного бюро додаються у Додатку 5.
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5. ПОВСЯКДЕННА ДРІБНА КОРУПЦІЯ.
ОСВІТНІ ТА СОЦІАЛЬНІ КАМПАНІЇ.
ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ.
5.1. ПОВСЯКДЕННА ДРІБНА КОРУПЦІЯ
Із соціологічної точки зору, корупція є складним явищем. Існують різні типи корупційних дій з різними структурами та наслідками для окремої
особи та для громадського порядку. В Україні, коли хабар пропонує особа,
розрізняється три «чистих види» корупційних практик:
«Подарунок-подяка» дається у випадку, коли чиновник виконує свої
професійні обов’язки, проте він дарується, виключно з ініціативи дарувальника, як додаткова «винагорода» у грошовій або натуральній формі,
і як правило досить малий. Вручання такого подарунка не є умовою виконання роботи; це люб’язність або вираз подяки, а не купування послуги.
«Подарунок-подяка» не сприймається як хабар і як правило не вважається
чимось неправильним; проте наявна звичка чинить тиск на людей. Цей тип
«хабара — не хабара» часто зустрічається у ситуаціях, коли громадянин
контактує з людиною, яка має деяку владу, проте незначну, наприклад, у
відносинах з посадовими особами низького рівня.
«Сприяння» відбувається тоді, коли за хабар людина купує щось
цінне, що не вдалося б отримати іншим чином, або щось, що було б дорожчим. В принципі, немає ніякого примусу — можна отримати бажаний товар
або актив по-іншому, але завдяки хабару його отримання буде швидшим
або дешевшим. Ця модель має чистий комерційний та ринковий характер.
Оскільки дарувальника не змушують платити і «хабар сприяння» дають
переважно добровільно, обидві сторони є більш-менш рівними в умовах
«ринкової влади»; відкриті переговори про суму хабара і «торги» є досить
поширеним явищем.
Також зустрічаються ситуації «вимагання» — коли одержувач вимагає
хабар і надає послугу, тільки якщо хабар узгоджений або заплачений. Якщо
послуга має життєво важливе значення для дарувальника, він чи вона не
має іншого вибору або «виходу». Дарувальник не може обійти цю вимогу,
тому що одержувач має дуже сильну перевагу, яка випливає як з певної
монополії на надання окремих послуг (охорона здоров’я), або просто від
володіння певною формальною або неформальною владою (інститути адміністративного управління наодинці з підприємцем). У цій моделі угода не
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є угодою ринкового типу — це в жодному разі не добровільна угода, вона
більше схожа на кримінальне здирництво.
У випадках, коли хабар пропонується групою осіб, є два типи корупційних дій:
• група людей, які залежать від доброї волі корумпованої посадової особи, може фінансувати «застілля» (обід в ресторані) або подарувати
одержувачу подарунок;
• група людей може сама заплатити, щоб поповнити бюджет державної установи, на практиці це, наприклад, організація батьківських внесків на придбання необхідного обладнання, якого не вистачає в школах.
Шлях управління зібраними коштами повністю непрозорий: зазвичай не
надають бюджету, розрахункових витрат і рахунків за комунальні послуги.
Детальний соціологічний аналіз повсякденної корупції в Україні можна знайти у доданому Соціологічному дослідженні АМУ.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Загалом, потрібно заборонити будь-які платежі, пожертвування, подарунки тощо для осіб, які працюють в державних установах і відомствах.
Будь-які внески на підтримку державних об’єктів (школи, лікарні, музеї
тощо) повинні бути розкриті, задокументовані і доступні для громадського
контролю. Будь-які внески на підтримку державних служб (збройні сили,
поліція, офіси, суди, прокуратура) можуть бути зроблені тільки через державний бюджет і мають бути публічно розголошені.

5.2. УНІВЕРСИТЕТИ
У цьому контексті переважаючим і поширеним типом корупції є «сприяння», де студент купує хороші оцінки від лектора в обмін на гроші або подарунки. Зазвичай представник самоврядування студентів від імені групи
погоджує суму хабара з викладачем, збирає гроші та передає їх. Звичай
давати хабарі широко розповсюджений, і викладачі беруть хабарі відкрито, без сорому. Крім того, вони не бояться жодних наслідків — у цьому випадку хабарництво залишається повністю безкарним.
У цій ситуації немає примусу — студент як правило не змушений платити хабарі, якщо він/вона добре вчиться і йому/їй не потрібно «купувати»
гарні оцінки. Проте цей звичай хабарництва є дуже поширеним, і існує соціальний тиск його підтримання. На викладачів можуть чинити тиск з приводу просування у кар’єрі, якщо вони відмовляються ставити більш високі

оцінки у відповідь на хабарі. Є університети, де така поведінка неприйнятна — соціальні правила у різних місцях різні.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Цей тип корупції має бути предметом дій НАБУ і може обкладатися
штрафом
Всі іспити, як правило, мають здійснюватися у формі письмового
тестування, гарантуючи анонімність учасників до оголошення результатів
(наприклад, файли повинні залишитися невідомими, поки перевіряються
професором, і мають бути співвіднесені з ім’ям студента в деканаті; схема
оцінювання та остаточні результати мають бути опубліковані в «інтранеті»
університету; файли студентів мають зберігатися в деканаті протягом достатнього періоду часу з урахуванням процедур апеляції). Компетентне
міністерство має скласти схему для всіх університетів.
Університети слід заохочувати до розробки та реалізації своїх власних формальних правил поведінки та політики щодо боротьби з корупцією,
а також прийняття своїх власних етичних кодексів для викладачів університетів.
Слід запустити кампанію обізнаності громадськості, щоб показати,
що хабарництво в університетах є ганьбою, і розповісти студентам, як
вони мають поводити себе, якщо вони зіткнуться з вимаганням хабара.
Така кампанія має бути першою з серії кампаній, оскільки студенти є найбільш вірогідними «ініціаторами змін».
Щоб закликати студентів не погоджуватися з хабарництвом, також
можна звернутися у НДО.
Швидке впровадження пілотного проекту в одному з вибраних університетів могло б зіграти важливу роль і сприяти прийняттю цієї концепції у всій країні.

5.3. ШКІЛЬНА ОСВІТА
Донедавна найпоширенішою корупційною схемою у цій сфері було
«сприяння»: зазвичай, батьки платять за гарні оцінки. Щоб уникнути корупції, достатньо, щоб дитина добре вчилася. Ця модель не була примусовою;
нікого не змушували давати хабарі. В останні роки спостерігається явне
поліпшення завдяки введенню незалежного державного іспиту, результати якого є вирішальними для вступу до університету. Стимули давати
хабарі ще не зникли повністю, оскільки оцінки, отримані під час навчання
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в школі, як і раніше, враховуються приймальною комісією, проте ступінь
хабарництва значно знизився.
Друга схема корупції — це батьківське фінансування свят/вечорів або
подарунків для вчителів, щоб відсвяткувати закінчення навчального року.
Цей звичай досить стійкий. І батьки, і вчителі чинять соціальний тиск щодо
участі в ньому.
Третя схема — коли батьки збирають гроші, щоб купити необхідні
речі, яких бракує у школі. Існує значний тиск на тих, хто намагається уникнути участі у співфінансуванні. У цій ситуації корупційна проблема полягає
у відсутності прозорості процесу та традиції не звітувати про кошти тим,
хто їх надав.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Формальні правила стосовно фінансових внесків батьків мають встановлюватися так, щоб у цьому процесі гарантувалася прозорість та підзвітність (наприклад, всі зібрані гроші повинні проходити через шкільну
систему обліку). Податкова система може дозволити батькам відрахувати
такі внески із своїх податкових декларацій, що стало б подвійною перевіркою проти корупції.
Слід поширювати інформацію стосовно передових практик шляхом
масової освіти, соціальних кампаній та НДО. Вона може охоплювати такі
питання, як, наприклад, обмеження «застілля» або інструкції для батьків,
щоб навчити їх, як перевірити шкільний бюджет.

5.4. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Схема корупції у сфері охорони здоров’я потрапляє в категорію «вимагання».
Вона викликає найбільший опір і обурення серед пацієнтів, а також
найбільше почуття безпорадності. Пацієнтам в лікарнях доводиться платити або обіцяти заплатити хабарі, щоб отримати медичну допомогу; вони
не мають іншого вибору і жодним чином не можуть обійти корупційні вимоги. Це також відбувається тоді, коли існує безпосередня загроза життю.
Пацієнти вважають, що лікарі мають сильні зв’язки один з одним і що їх
захищають їхні керівники переважно тому, що вони мають спільний інтерес. Система корумпована зверху донизу — хабарі беруть не тільки лікарі,
а й медсестри та прибиральники. Способи надання хабара або повністю
неформальні — гроші дають лікарю на його вимогу або без неї; або напів-

формальні — певна плату в фонд або НДО, які пов’язані з медичним закладом.
У пацієнтів немає жодної установи, ні державної, ні хоча б неурядової організації, до якої вони могли б звернутися зі скаргою. Певною мірою
вони виправдовують корупційну практику лікарів, оскільки лікарі (особливо молодші) або медсестри заробляють дуже мало грошей. Ось чому люди
готові заплатити додаткові збори за медичні послуги, але вони не приймають існуючу ситуацію, за якої вони перебувають у принизливому становищі.
Однією з проблем є те, що боротьба з корупцією в системі охорони
здоров’я потягне за собою конфронтацію з більшістю медичних працівників.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Якщо запровадити всеосяжну та обов’язкову систему страхування
здоров’я пацієнтів, стане відомо, що їх лікування фінансується з їхніх власних внесків, а не з анонімних коштів.
Слід запровадити прозору систему співфінансування медичних послуг, для того щоб рухатися від «чорного ринку» додаткових платежів до
формальної сфери.
Всі медичні працівники повинні бути проінформовані про правові наслідки хабарництва. НАБУ має запустити операції, спрямовані на виявлення випадків хабарництва в лікарнях. Необхідно подавати до суду на корумпованих лікарів і без зволікання засуджувати їх. Ці розгляди, безумовно,
будуть висвітлені у ЗМІ, і, таким чином, відіграватимуть інформаційноосвітню роль.
Закупівля дорогого обладнання — тендер із великими сумами, тому
він становить великі корупційні ризики. Те ж саме можна сказати і про внесення ліків у список субсидованих лікарських засобів. Ці сфери потребують особливої уваги з боку НАБУ у формі «антикорупційних щитів». Також
слід приділити увагу призначенню ліків та видачі сертифікатів для лікарняних відпусток або довідок про інвалідність.
Вкрай необхідно провести громадську кампанію, яка навчить хворих,
як поводитися у випадку з корупцією (які дії виправдані, а які ні).
Слід підтримати зацікавленість НДО у тому, щоб навчати пацієнтів говорити «ні» хабарництву, і допомагати тим, хто постраждав від медичних
порушень. Зокрема, слід оприлюднювати приклади ганебної поведінки
медичних працівників.
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5.5. ДАІ

5.6. МИТНИЦЯ І ПРИКОРДОННИЙ КОНТРОЛЬ

У випадку ДАІ — це хабарі «спрощеного типу». Найпоширенішою є
схема, коли водій замість того, щоб платити штраф, дає хабар, сума якого
менша (і процес швидший). Його чи її не змушують давати хабар — адже
штраф завжди можна сплатити законним шляхом. Зазвичай жодного тиску
з боку інспектора не спостерігається. Головна проблема полягає в тому,
що ніхто не боїться і не соромиться давати хабарі, і хабарництво є звичним
явищем.
Є певні ознаки того, що ситуація з хабарництвом на дорогах останнім
часом дещо покращилась.

Митний контроль вважається однією з найбільш корумпованих сфер
діяльності в Україні. Згідно з результатами проведеного АМУ огляду підприємницької діяльності, третині респондентів, у яких були контакти з
митницею протягом попередніх 12 місяців, працівники цієї служби робили
пропозиції стосовно хабарів. У 42% цих ситуацій хабар дійсно було сплачено. З корупцією на кордоні доводиться зустрічатись не лише компаніям,
а й окремим особам.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

У Європейському Союзі слід просувати ідею про створення місії ЄС
для допомоги Україні в питанні переміщення людей і товарів через український кордон (стосовно як прикордонного контролю, так і митного),
роблячи особливий наголос на викоріненні корупції. Для тимчасової роботи в цих підрозділах і керівництва ними можна залучити митників та прикордонників з країн ЄС. Також має здійснюватись ефективний внутрішній
контроль такої місії.
Це могло б стати відповіддю на зроблений раніше заклик Президента
Петра Порошенка до поліцейських служб ЄС допомогти Україні відновити
контроль над частиною кордону з Росією, яку зараз контролюють самопроголошені «республіки» в Східній Україні. Запропонована місія ЄС не
братиме на себе відповідальність за неконтрольовану ділянку кордону,
проте вона могла б надати допомогу в створенні безкорупційної служби,
яка могла б стати моделлю для перетворень інших інституцій.
АМУ могло б звернутись до Європейської Комісії та країн-членів ЄС з
детальною інформацією про ініціативу місії ЄС і пропагувати цю місію.
Країни-члени ЄС, які мають спільний кордон з Україною, повинні організувати спільний прикордонний і митний контроль за участю своїх національних служб та їхніх українських колег.
Адміністрація митної служби України має прагнути встановити орієнтований на клієнта підхід в стосунках між представниками митниці та громадянами чи бізнесом.
Для досягнення цієї мети вона повинна втілити прозорий механізм
визначення вартості товарів для нарахування мита; ввести процедури
електронного митного контролю в повному обсязі, включаючи попередні
декларації в режимі онлайн (повністю); повномасштабні перевірки всіх товарів, що перетинають кордон, як це практикується сьогодні, слід замінити
процедурами вибіркового постаудиту.

Оскільки є можливість досить швидко підготувати новий персонал, то
нагальне завдання полягає в тому, щоб замінити персонал дорожньої поліції. Доцільно було б обміркувати питання про те, чи не можна було б на
перехідний період залучити до цієї служби поліцейських з інших країн ЄС.
Можна з великою імовірністю стверджувати, що громадяни України вітали
б такі заходи, вбачаючи в них сигнал про те, що відбуваються зміни.
У повсякденну практику дорожньої поліції слід ввести низку суворих
процедурних правил, наприклад: штрафи мають сплачуватись лише шляхом переведень на банківські рахунки або кредитною карткою і в жодному
разі не готівкою; автоінспектору під час виконання службових обов’язків
слід заборонити мати при собі суму, яка перевищує кошти, необхідні для
задоволення нагальних потреб, які можуть виникнути протягом кількох годин (наприклад, це може бути сума, еквівалентна 1/10 від прожиткового
мінімуму, що на сьогодні становитиме 122 гривні). За цим можна буде легко стежити шляхом внутрішніх перевірок.
Патрульні дорожньої поліції обов’язково повинні мати з собою камери і виконувати свої обов’язки лише тоді, коли їхнє втручання знімається
на камеру. Це не лише перешкоджатиме поліцейським вимагати хабарі, а
й зменшить можливості водіїв давати їх.
Усі поліцейські, яких буде звільнено зі служби через доведені корупційні дії, мають бути позбавлені пенсійних пільг.
Слід розгорнути просвітницькі кампанії і діяльність на низовому рівні
за підтримки НДО, заохочуючи людей виявляти спротив хабарництву дорожньої поліції (наприклад, можна заохочувати людей до зйомок випадків
корупційних вимог на камери смартфонів з наступним оприлюдненням таких зйомок).

РЕКОМЕНДАЦІЇ
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5.7. СУСПІЛЬНІ КАМПАНІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
ПОІНФОРМОВАНОСТІ

Роботу щодо зміни суспільних відносин слід проводити на двох рівнях — у вигляді кампанії загального інформування суспільства та кампаній
щодо конкретних «ноу-хау».
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Кампанія антикорупційного інформування суспільства — кампанія,
спрямована на суспільство в цілому — повинна:
• пояснювати людям «чому хабарництво — це погано». Вона повинна фокусуватися на наступних принципах: «Я не хочу жити в такій країні,
я хочу жити по-європейськи»; «Я проти того, щоб у мене крали мої гроші»;
«Хабарництво руйнує мою країну»; «Хабарництво руйнує майбутнє моїх дітей».
• показувати, що люди можуть знаходити різні шляхи в житті, не даючи хабарів. Вони можуть: (1) не брати участь, (2) не погоджуватись, не
терпіти хабарництво (у своєму власному місцевому колі), (3) боротися з
хабарництвом і протестувати проти нього (в ширшому масштабі).
Кампанії «ноу-хау» або масової просвіти мають стати підтримкою для
кампанії загального інформування суспільства. Ці кампанії, спрямовані на
конкретні цільові групи (студентів, водіїв, бізнесменів, батьків, пацієнтів),
повинні:
• показувати конкретні шляхи протидії або уникнення (обходу) хабарництва в конкретних ситуаціях,
• показувати конкретні шляхи «заміни» корупційної поведінки діями в
інший спосіб,
• мобілізувати, заохочувати і підтримувати людей для участі в багатьох формах антикорупційної діяльності на низовому рівні.

5.8. ВИХОВАННЯ НЕБАЙДУЖИХ ГРОМАДЯН І
ЗАХИСНИКІВ СУСПІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ (ЗМІЦНЕННЯ
НДО, ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХНЬОЇ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ)

Необхідно розвивати і поширювати різноманітні моделі роботи на низовому рівні — у школах та університетах, у сфері медичного обслуговування, в підприємницькій сфері. Вони допоможуть активізувати звичайних
людей і, таким чином, відносно швидко досягти результатів.
Могутньою зброєю в боротьбі проти корупції є розслідувальна журналістика. Статті, що виявляють хабарництво і корупційну практику, можуть
не лише призводити до звільнення корумпованих чиновників, а й підвищують поінформованість стосовно проблеми і дають профілактичний ефект.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Можна було б створити і втілити пілотний проект, що передбачає роботу «медичного спостерігача».
Це має бути веб-сайт без пліток (слід виявляти розсудливість), в якому міститиметься список корумпованих лікарів, і який пропонуватиме поради людям, що постраждали в результаті зловживань.
Самі громадські організації мають прагнути до об’єднання розпорошених і некоординованих дій українських НДО в єдиний національний антикорупційний проект. Об’єднання НДО в єдину мережу сприятиме обміну
досвідом і передовою практикою, допоможе координувати діяльність та
надасть організаційну структуру для такого співробітництва. Як наступний
крок можна було б розглянути створення національного «Антикорупційного конгресу», який дав би можливість зібрати в одному місці антикорупційні НДО, громадські рухи та низові ініціативи. У разі успіху на ньому можна
було б прийняти спільну програму дій. Це стало б способом прориву крізь
синдром «відчуження влади», який є серйозною перешкодою для боротьби з корупцією.
Слід зміцнити юридичні гарантії для розслідувальних журналістів (захист їхніх джерел, право не розкривати своїх інформаторів). Прокуратура
або поліція повинні відкривати офіційне розслідування на основі публікації
в засобах масової інформації, якщо вона базується на фактах і даних.
АМУ могло б підтримувати неурядові організації, які активно борються з корупцією, зміцнити їхні можливості та систему зв’язків.

Слід підтримувати і заохочувати передачу інформації та передової
практики від іноземних НДО українським, а також обмін знаннями і досвідом між українськими НДО. Зокрема, потрібно популяризувати модель діяльності НДО як незалежних спостерігачів.
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6. ВИЯВЛЕННЯ, РОЗСЛІДУВАННЯ ТА
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ
Держава повинна рішуче і ефективно діяти, щоб виявляти реальні випадки корупції, притягувати до суду причетних до неї людей і врешті-решт,
виносити судові рішення щодо них. Підвищення антикорупційної свідомості державних службовців і неухильна боротьба з випадками корупції — це
дві сторони однієї медалі. Недавні події в Румунії демонструють, що така
рішучість негайно дає результат: бізнесмени, політики, бюрократи тощо
не мають можливості продовжувати корупційну діяльність, оскільки вони
бояться, що будуть спіймані на гарячому; і довіра суспільства до держави
починає відновлюватися.
Мають бути гарантованими неупередженість, розсудливість і незалежність спеціалізованих установ по боротьбі з корупцією (детальна інформація міститься в Напрямку „Верховенство права“», п 2.7. «Рекомендації» у цьому звіті).
Судді і прокурори, а також офіцери НАБУ і поліції мають бути впевненими в підтримці держави. Для того щоб діяти проти відомих та впливових
осіб (політиків, державних службовців, бізнесменів), потрібна сміливість.
Процес заміни суддів і прокурорів триватиме кілька років, навіть якщо
йтиме прискорено. Запровадження «нульового варіанту» практично нездійсненне, як і залучення іноземців на пости суддів і прокурорів.
Вирішальне значення має довіра до новостворених антикорупційних
служб. Тут слід обміркувати можливість деякої участі громадян інших країн.
Важливу роль також відіграють військова прокуратура та військові
суди і військова поліція (тендери високої вартості). Будь-які закупки військового обладнання для збройних сил пов’язані з величезним ризиком
корупції.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
НАБУ і НАЗК повинні невідкладно починати свою діяльність. Президент, прем’єр-міністр та спікер Верховної Ради мають нести особисту відповідальність за те, щоб процеси набору персоналу, підготовки необхідного законодавства та фінансування відбувались без подальших затримок.
Слід розширити кількість персоналу НАБУ та змінити співвідношення
між офіцерами та цивільними службовцями. Посади в НАЗК, які має затверджувати Кабінет Міністрів за поданням голови цього агентства, мають

бути відповідними до їхніх функцій (для процедур збору та перевірки декларацій про майновий стан і доходи потрібен величезний штат).
Існує ризик того, що кількість персоналу в обох новостворених установах виявиться недостатньою. В бюро працюватимуть і служитимуть 700
людей, з них лише 200 офіцерів. За нашими оцінками ефективну роботу
може гарантувати штат чисельністю 1400 працівників. Більше того, здається, що співвідношення між офіцерами та цивільними службовцями спотворене (наприклад, в польському Центральному антикорупційному бюро
кількість офіцерів наближається до 90% від загальної кількості персоналу,
тоді як в НАБУ вона ледве перевищує четверту частину).
Якщо некорумпований корпус офіцерів прикордонної і митної служб
можна створити шляхом залучення громадян країн-членів ЄС як частини
можливої місії ЄС (див. п. 5.6 цього Розділу), то українських офіцерів з належними знаннями та моральними якостями доведеться набирати в НАБУ
протягом кількох років, почавши зараз.
НАБУ повинно займатися всіма чотирма типами діяльності. Перший
тип — це аналітична робота, тобто, виявлення місць можливої корупції та
збір інформації з відкритих джерел про можливі випадки хабарництва. Це
має важливе значення як початковий пункт для інших видів діяльності, а
також як основа для прийняття рішень державними органами. Це бюро
має регулярно подавати такі аналізи на розгляд президенту, уряду і парламенту. Другим типом діяльності є оперативна діяльність, тобто, розвідка.
Третій тип — це контроль державних установ чи публічних осіб, наприклад,
шляхом перевірки декларацій про майновий стан та прибутки. Четвертий
тип — це розслідування.
НАБУ має використовувати всі законні і оперативні інструменти:
контрольні закупки, агентів-провокаторів, прослуховування, нагляд за підозрілими особами, перевірку кореспонденції, доступ до банківських рахунків, отримання інформації від телекомунікаційних компаній стосовно
телефонних контактів та текстових повідомлень, програми захисту свідків
тощо.
Оскільки ці прерогативи можуть порушувати права людини та фундаментальні свободи, правила щодо їх застосування повинні бути викладеними в точно сформульованих статтях Закону про Національне антикорупційне бюро з вичерпним переліком випадків, в яких допускаються такі
операції в ході розслідування.
Прокурори під наглядом судів повинні спостерігати за ходом попереднього слідства та кримінального судочинства. Зокрема, оперативні інструменти повинні підлягати ретельному попередньому контролю з боку
прокурорів і суддів, які завжди виносять остаточне рішення щодо їх застоАгентство модернізації України
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сування (найкраще рішення полягає в тому, щоб надати цю прерогативу
одному відділенню у вибраному суді з досвідченими суддями, що спеціалізуються на кримінальних процесах; це також запобігатиме витоку закритої
інформації). Крім того, спеціальний комітет Верховної Ради має здійснювати розгляд ситуації постфактум. Узагальнену інформацію щодо застосування цих інструментів слід регулярно надавати широкій громадськості.
Система ефективного контролю оперативної діяльності не може обмежуватись одним лише НАБУ — вона повинна охоплювати всі агентства,
які можуть займатися боротьбою з корупцією (Службу безпеки України,
поліцію, інші спеціальні підрозділи).
Необхідно забезпечити ефективну координацію дій різних агентств,
відповідальних за боротьбу з кримінальними правопорушеннями, зокрема
в тих випадках, де задіяні оперативні інструменти. Не вдасться уникнути
перекриття сфер діяльності одних агентств з іншими. В Законі про Антикорупційне бюро від 2014 р. міститься перелік певних державних органів,
з якими бюро може співпрацювати. Законом про запобігання корупції обумовлено, що Національне Агентство з питань запобігання корупції повинно взаємодіяти з державними і місцевими органами самоуправління через повноважні підрозділи (або осіб) в питаннях як запобігання корупції,
так і виявлення випадків корупційних дій. Оптимальним рішенням було б
покласти відповідальність за координацію дій на голову НАБУ.
В усіх установах, призначених для боротьби з корупцією, слід створити потужну автономну систему внутрішньої інспекції, яка б постійно
здійснювала перевірки і гарантувала, що сама ця служба позбавлена від
корупції.
У НАБУ (а також в поліції та інших подібних службах) службова ієрархія
та політика просування по службі мають визначатись відповідними законодавчими актами (такими, наприклад, як польський Закон про поліцію)
і втілюватись точно і буквально, щоб виключити можливість призначення
некомпетентних осіб.
Громадськість слід широко інформувати про принципи звільнення від
відповідальності осіб, які визнали, що давали хабар (активна корупція), за
умови, що вони повідомили про цю дію компетентні установи і розкрили
всі обставини справи, перш ніж відповідні установи дізнались про цей злочин (стаття 369, п. 3 Кримінального кодексу). Ця умова має загалом застосовуватися судами (в разі потреби Вища рада юстиції може висунути
Міністру юстиції вимогу передати таку рекомендацію всім суддям). Це
необхідно для того, щоб подолати змову мовчання.
До Кримінального кодексу слід внести статтю про те, що у випадку,
коли будь-яка публічна особа (тобто, президент, прем’єр-міністр, міні-
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стри та заступники міністрів, народні депутати, очільники та персонал всіх
державних установ, судді, прокурори, мери, депутати обласних, районних
та місцевих рад та їхніх виконавчих органів, державні службовці, офіцери
та сержанти поліції та подібних служб, збройних сил та спецслужб тощо)
приховуватиме інформацію про корупційні порушення, то вважатиметься,
що сама ця особа здійснила правопорушення і підлягає переслідуванню
та покаранню (детальну інформацію див. Напрямку „Верховенство права»,
п. 2.7. «Рекомендації» в цьому звіті).
Застосування Статті 368 Кримінального кодексу з конфіскацією (до
державного бюджету) грошової суми, яка була передана як хабар, оскільки вона була елементом порушення закону, має стати правилом і стандартом (у разі потреби Вища рада юстиції може висунути Міністру юстиції вимогу передати таку рекомендацію всім суддям).
При ініціюванні дій з доведення корупції, наприклад, після сигналу
свідомого співробітника, можливість прийняття рішення НАБУ чи офіцерами поліції, прокурорами та суддями на власний розсуд має бути максимально обмеженим. Відповідні процедури мають бути детально виписані.
Зокрема, на початковому етапі система не повинна давати можливості
припиняти провадження (опортунізм прокурора). Кожна справа має бути
зареєстрована і доведена до завершення. Повинна бути забезпечена
можливість для громадянина подати скаргу чи апеляцію до вищої інстанції
або іншої установи, якщо його (її) повідомлення про можливе корупційне
порушення проігнорували.
Має бути розроблена система «множинних перевірок». Будь-які порушення в діяльності одного агентства мають помічати інші агентства. Це
також викличе більше довіри у громадян, коли вони вступатимуть в контакт
з судовою системою, і заохочуватиме їх користуватись послугами установ
і агентств, уповноважених забезпечувати верховенство права.
Судді та прокурори, що вчинили корупційні правопорушення, мають
нести надзвичайно підвищену відповідальність. Термін позовної давності за їхні корупційні злочини має бути суттєво подовженим. З їхнього боку
не повинно допускатися зловживання їх правами на захист від переслідування (те ж саме стосується і народних депутатів). Має бути забезпечена
можливість подавати скаргу на них до спеціальної контрольної комісії або
дисциплінарного суду.
Її можна подавати до Вищої ради юстиції чи до Вищої ради прокурорів, яку належить створити (або, можливо, до національного незалежного
наглядового органу, подібного до того, який запропоновано в розділі «Забезпечення дотримання законів» в п.3.4. «Рекомендації» Напрямку „Верховенство права“» в цьому звіті), якщо такі процедури виявляться ефективАгентство модернізації України
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ними. Якщо з’ясувалося, що закон було порушено, то по цьому порушенні
має бути відкрито кримінальне провадження, порушника має бути автоматично відсторонено від професійної діяльності з втратою всіх його особливих пенсійних прав (тобто, йому нарахують пенсію на загальних підставах).
Справи про корупцію щодо суддів можуть передаватись до розгляду спеціалізованому суду, що складається з високоповажних суддів, які є
поза підозрою (щоб уникнути звинувачень у корпоративній солідарності та
захисті).
Слід розробити спеціальні статті про амністію, що дозволяють за певних умов звільнити суддів, які в минулому вчинили корупційні порушення,
від відповідальності за їх порушення закону (див. розділ «Судді» п. 2.7. «Рекомендації» Напрямку „Верховенство права“» у цьому звіті).
Слід створити спеціальне управління уповноваженого з прав жертв
несправедливого судового переслідування, на чолі з юристом високого
рангу, який є іноземцем чи має міжнародне визнання. Його (її) роль полягатиме в тому, щоб висловлювати свою думку і давати загальні рекомендації, виходячи з повторних випадків. Подання апеляції до цієї уповноваженої
особи не виключає можливості звертання до законної системи апеляції,
включаючи Європейський суд з прав людини. Будь-яка особа може подавати скаргу як до міжнародного уповноваженого з прав людини, так і до
внутрішніх структур в судовій системі (контрольні комітети, дисциплінарні суди, Національна рада юстиції); кожна з цих скарг має розглядатись
окремо.
Комітети суддів і прокурорів повинні прийняти свої власні професійні етичні кодекси; будь-яке порушення цього кодексу має призводити до
дисциплінарного розслідування і, можливо, до відсторонення від професії.
Усі судові рішення мають виноситися колегією суддів, а не одним суддею. Якщо це неможливо зробити через недостатню кількість суддів, то
можна розглянути можливість залучення добре підготовлених народних
засідателів з високими моральними якостями.
Завжди має бути забезпеченою можливість участі в судових розглядах представника громадської думки, вираженої авторитетною НДО (наприклад, «Трансперенсі Інтернешнл», Гельсінською спілкою з прав людини).
Судова система має бути відкритою до засобів масової інформації у
відповідальний спосіб, що також допоможе виконувати освітню функцію
для боротьби з корупцією. Судова система має бути зобов’язаною повідомляти засоби масової інформації про справи, які викликають суспільний
інтерес. Всі судові розгляди мають бути відкритими для громадськості за
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виключенням тих визначених законодавством випадків/обставин, коли
слухання мають відбуватись за зачиненими дверима.
Весь цикл судових засідань має бути записано аудіо та відео засобами. Має бути забезпечено доступ до записів, зокрема через інтернет.
Судді і прокурори мають отримувати достойну платню. Це зменшить
схильність до корупції у представників цих професій. З метою заохочення
молодих людей долучитись до цих професій, можна розробити низку спеціальних соціальних пільг.
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СУЧАСНИЙ УРЯД
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КОРОТКЕ РЕЗЮМЕ
У Напрямку «Сучасний уряд» сформульовано 56 рекомендацій, які дадуть можливість Україні побудувати розвинену систему взаємозв’язків між
центральними установами, обласними та місцевими органами влади і неурядовими організаціями, з НДО, які виконують певні урядові функції. Для
цього необхідно: усунути перешкоди для бізнесу, провести децентралізацію влади і фінансів, зробити адміністрацію значно ефективнішою, ввести
в дію електронний уряд, збільшити державне фінансування НДО та вдосконалити урядові структури, включаючи створення сучасної державної
служби, реформи «Центру» та краще управління державним бюджетом.
Така система державного управління допомагатиме створенню сприятливих умов для бізнесу і надаватиме послуги вищої якості за нижчою ціною.
Вона також буде спрямовувати і прискорювати процес прийняття рішень
в країні.

1. ВСТУП
Відразу ж після падіння попереднього режиму політична система в
Україні в 2014 р. отримала довіру значної більшості громадян країни, які
широко демонстрували свою активність в суспільних справах (наприклад,
створювали нові політичні партії та НДО, включаючи ті, які виконують функції нагляду; брали участь у публічних дебатах, у роботі нових засобів масової інформації та в громадській журналістиці). Немає гарантії, що це триватиме довго. Система має тенденцію до відчуження і зосередження на
внутрішній боротьбі між різними групами, які прагнуть задовольнити свої
власні інтереси, нехтуючи очікуваннями і бажаннями суспільства. Якщо в
політичній системі збережеться ця тенденція, громадяни знову відкинуть
її. Симптоми цієї недовіри вже зараз добре видно.

Одним з ключових елементів демократичної держави є державні адміністративні органи, відповідальні за надання громадських послуг суспільству. В Україні збереглась неефективна застаріла та несприятлива для
громадян бюрократична система. Один з можливих шляхів для зміни цієї
ситуації полягає в тому, щоб поступово розвивати концепцію громадського управління, коли громадяни і різні групи будуть розглядатися як партнери і зацікавлені сторони, а не як піддані.
Основою цієї концепції є наступні правила: відкритість, участь, підзвітність, ефективність, послідовність. Ієрархічні організаційні структури
повинні перерости в переплетені мережі. Повинно бути менше контролю,
розосередження влади, колективне прийняття рішень на основі громадських консультацій та спільна відповідальність. Проте, для досягнення такої моделі необхідне зріле суспільство. Громадське управління потребує
зростання участі населення. Отже, Україні потрібна дорожня карта, щоб
спробувати втілити її в життя приблизно за 15 років.
Ця дорожня карта могла б вказати, які кроки слід зробити у всіх сферах (з боку уряду до бізнесу, з боку уряду до громадян та з боку уряду до
уряду) на різних відрізках цього періоду; вона може мати наступний вигляд:
2015–2017
Повинні бути точно визначені повноваження держави; слід прийняти
закони про децентралізацію державної влади і фінансів. Центральні органи влади слід реформувати. Слід запровадити інститут державної служби та загальний тест для кандидатів, які хотіли б вступити на цю службу.
Після місцевих виборів 2015 р. повинна початись робота зі створення
нових місцевих і обласних адміністрацій. За сприяння держави (а також
з зовнішньою допомогою) повинен початися процес розбудови інститутів
громадянського суспільства, які в майбутньому переберуть на себе певні
обов’язки в таких сферах як ринок праці, соціальне забезпечення, початкова освіта, дошкільна освіта, культура. Слід всебічно покращити бізнессередовище. Рахункова палата має стати дійсно незалежною. Слід почати
процес втілення інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в державне
управління, включаючи втілення електронного оподаткування. Наприкінці
цього періоду повинні відбутись нові вибори до місцевих та обласних рад,
і таким чином, на основі щойно прийнятого законодавства може відбутись
«нове відкриття».
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2018–2021

Це буде перший етап передачі влади від державних установ до місцевих та обласних органів управління. Повноваження слід точно розмежувати. Для того щоб місцеві та обласні органи управління могли повною мірою
використовувати свої нові владні можливості, їх роботу слід координувати. Процес створення нових громадських інститутів має продовжуватися з
елементами співпраці з НДО та місцевими органами управління. Повинні
застосовуватись нові бюджетні правила. Слід ввести в дію всі інструменти
електронного уряду. До кінця цього періоду всі державні послуги повинні
надаватися через спеціалізований портал.
2022–2025
Це повинен бути другий етап передачі повноважень в областях і районах від державних установ — які потім можна розпустити — до обласних
та місцевих органів влади. В той же час певні повноваження будуть передаватися від місцевих органів влади до НДО (мають продовжуватись дії,
спрямовані на їх посилення).
2026–2030
Цей період буде присвячений остаточній передачі вибраних повноважень від місцевих органів влади до так званого третього сектора (НДО).
Для підтримки зусиль на шляху розбудови сучасного управління державою Україна може отримувати допомогу в рамках програми «Східного
партнерства».

2. УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД ДЛЯ БІЗНЕСУ
У сучасному світі роль держави в економіці полягає у тому, щоб
ефективно регулювати функціонування ринку, створювати сприятливі
умови для ділової активності, стояти на сторожі чесної конкуренції, захищати споживача, а там, де це потрібно — ініціювати масштабні процеси,
які сприймаються як корисні для задоволення потреб суспільства (наприклад, великі інфраструктурні проекти, інноваційний характер економіки).
Наразі Україна не відповідає цим стандартам. У звіті Світового банку «Ведення бізнесу — 2015 р.» вона займає 96-е місце серед 189 досліджуваних країн. Були проведені деякі реформи, що дозволило Україні піднятися
на 16 позицій порівняно зі звітом за 2014 р.; рік тому Україну, що займала
112-е місце, назвали найбільш прогресуючою у 2012–2013 рр.; за даними
звіту «Ведення бізнесу» реформи було проведено у 8 з 10 сфер.
Згідно зі звітом «Ведення бізнесу» драматичний вигляд має ситуація з отриманням електроенергії компаніями. За цією категорією Україна
перебуває на самому дні, займаючи 185-е місце! Величезні проблеми є
також у в прикордонній торгівлі (де Україна посідає 154-е місце) та у вирішенні питань банкрутства (142-е). Істотний прогрес відзначено в питанні
сплати податків (піднялась на 49 позицій, хоча займає лише 108-е місце)
та реєстрації власності (піднялась на 29 позицій до 59-го місця). Найкраща
ситуація з отриманням кредитів (17-е місце) та з примусом до виконання
договорів (43-є місце).
За умови продовження реформ Україна за п’ять років зможе посісти
місце близько 55–60 у звіті «Ведення бізнесу».
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Слід втілити принципи «Кращого регулювання». Закони мають бути
чіткими і зрозумілими. Усі нормативно-правові акти на нижчому рівні,
включаючи видані Кабінетом Міністрів, повинні мати точну авторизацію в
законах.
Проте, за нинішньої ситуації в Україні «краще регулювання» не означає зменшення кількості законодавчих актів, які регулюють відносини між
підприємницькою спільнотою та державною адміністрацією. Навпаки, всі
можливі ситуації доводиться детально описувати, щоб керувати діями як
державних, так і приватних гравців. Широку дерегуляцію не слід здійснювати, поки не буде подолано корупцію.
З іншого боку, українське законодавство стосовно підприємницької
діяльності слід ретельно і швидко переглянути для того, щоб зменшити
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кількість дозволів, ліцензій та необов’язкових нормативних вимог. Це слід
зробити протягом наступних 12 місяців. Ці дії можна відпрацювати на проектах неприбуткових організацій. (Більш детальні пропозиції містяться в
розділі 11. «Сприяння розвитку підприємництва» в Напрямку „Економіка“»
цього звіту).
Слід поліпшити процес консультацій стосовно нового законодавства.
Найкраще було б взяти за основу прийняту в ЄС практику державних «зелених книг» та «білих книг», включаючи юридичне зобов’язання надати зацікавленим сторонам достатню кількість часу для подання зауважень і пропозицій, організувати громадські слухання та створити формальну основу,
яка гарантуватиме, що думку зацікавлених сторін дійсно буде враховано і
проаналізовано.
Слід широко втілювати ІКТ-рішення, зокрема для реєстрації компаній та подачі заяв на отримання дозволів і ліцензій. Має бути забезпечена
можливість зареєструвати початок діяльності в режимі онлайн, швидко і
безкоштовно. Створена на основі інтернету бібліотека всіх вимог, що стосуються підприємницької діяльності, має бути доступною безкоштовно,
постійно розширюватись і оновлюватись.
Кількість державних установ у бізнес-середовищі можна легко скоротити, а кількість зайнятих у них людей значно зменшити. Без зволікань мають бути підготовлені і видані декларації щодо зменшення кількості наглядових установ (до 26) та їхніх функцій (з більш ніж 1000 до 680). Цей процес
слід продовжувати і в наступні роки; ці цифри не повинні збільшуватись в
майбутньому за жодних обставин.
Треба знайти швидке вирішення тривалих і надто складних процедур
щодо забезпечення інвесторів електроенергією. Кількість необхідних процедур слід зменшити з десяти принаймні до п’яти (як в Іспанії, Словаччині
або Словенії; в Польщі, Швеції чи Швейцарії потрібні лише три процедури).
Рішення за заявами інвесторів мають прийматися значно швидше (зараз
на це витрачається в середньому 277 днів). Ринок енергопостачання має
бути лібералізованим і відкритим для конкуренції; це швидко призведе до
поліпшення.
Необхідним елементом для будь-якого сприятливого бізнес-середовища є ефективна судова система, яка гарантує швидке і справедливе
вирішення суперечок між компаніями, а також між підприємцями та державними установами. Оскільки не варто розраховувати, що суди в Україні
найближчим часом будуть відповідати цим критеріям, слід запровадити
систему посередництва і арбітражу, яка б стала поширеною, легкодоступною і викликала довіру. Для того, щоб дати їй хороший стартовий поштовх,
слід запросити до участі в процесах авторитетних українських юристів, які

161
б гарантували неупередженість та професіоналізм. Це також могло б дати
гарну можливість їхнім молодим колегам набути досвіду та високих етичних норм, що стало б їм у нагоді при переході до судів загальної юрисдикції.
Водночас слід зазначити, що електронний суд хоча і дає можливість
отримати швидкі рішення, проте може не бути гарним варіантом, оскільки
він де-факто ставить малі і середні підприємства в невигідне становище, а
цей сектор потребує особливої підтримки.
Потрібен надійний юридичний захист прав споживачів. З цією метою
слід наділити спеціалізоване державне агентство широкими повноваженнями, включаючи право накладати суворі стягнення на компанії, які включають неправомірні статті в договори з клієнтами або зловживають своїм
монопольним чи майже монопольним становищем. Слід провести радикальну перебудову Антимонопольного комітету або розпустити його і замінити новою інституцією зі значними повноваженнями, яка б могла енергійно захищати чесну конкуренцію на українському ринку.
АМУ могло б розробити законопроекти для спрямування діяльності
системи посередництва і арбітражу, а також допомогти у створенні арбітражного суду, можливо, у співпраці з Федерацією роботодавців України.
На початковому етапі роботою арбітражного суду могли б керувати юристи, запрошені з-за кордону. Вони повинні мати незаплямовану репутацію,
належні знання і досвід, щоб гарантувати неупередженість і найвищий
професіоналізм. Вони також могли б брати участь в судочинстві. Молоді
некорумповані українські юристи також могли б відігравати роль допоміжних арбітрів (більш детальна інформація міститься в описі проекту«маяка» — п. 2.3 цього звіту).
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3. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ
ГРОМАДЯНАМ
3.1. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
Першочерговим обов’язком держави є гарантія надання громадянам
державних послуг, таких як охорона здоров’я, освіта, соціальне забезпечення, соціальне страхування, житло, громадський транспорт, безпека особи тощо з найвищою якістю та за найнижчу ціну, з забезпеченням
рівності і справедливості в наданні цих послуг. Майже всі ці питання найкраще вирішують органи влади, які є найближчими до громадянина. Це і
є головною метою реформи самоуправління — децентралізація влади та
державних фінансів. Україна має твердо зберігати свій унітарний характер, проте в основі функціонування держави повинен бути принцип пріоритетності нижчих ланок у прийнятті рішень.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
За зразок для децентралізації рекомендується взяти польську модель, яка довела свою ефективність і застосування у повній відповідності
до принципів, закріплених в Європейській хартії місцевого самоврядування.
Структура місцевого самоврядування може бути триярусною і складатись з наступного: 1) обласні структури, які відповідають за розвиток області, приймають стратегію розвитку області і виділяють ресурси в процесі
реалізації цих стратегій (в майбутньому також ухвалюють рішення щодо
витрати коштів зі структурних та солідарних фондів ЄС в разі наявності доступу до них); 2) районні структури, які можуть бути зонами вище місцевого рівня щодо надання громадських послуг (лікарні, середня освіта, втручання на ринку праці, велика кількість перевірок); 3) громади у невеликих
містах та в сільській місцевості, які б відповідали за всі громадські послуги,
що можуть надаватись на місцевому рівні, наприклад, невідкладна медична допомога, початкова та дошкільна освіта, соціальне забезпечення, житлові питання, справи громадян (як, наприклад, документи, що засвідчують
особу), підтримка бізнесу та інституції підприємницького середовища (реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності, юридичні консультації, місцеві податкові пільги, бізнес-інкубатори тощо), місцеві податки. Частина
відповідальності може бути спільною для всіх трьох типів самоврядування,

наприклад, будівництво і обслуговування доріг залежно від їхнього статусу. Великі міста (з населенням понад 100 000 мешканців) могли б одночасно виконувати функції громади і району. Органи влади всіх трьох рівнів
мають доповнювати один одного і формувати ієрархічну структуру.
Статус Криму як автономної республіки має бути збережено.
Поліція повинна залишитись єдиною службою, але має бути механізм
координації з органами влади району. Громади повинні мати право створювати свої місцеві підрозділи охорони з обмеженими повноваженнями
(підтримання громадського порядку), які мають бути строго визначеними
в законодавстві.
Обов’язок забезпечувати громадянам доступ до культури слід передати місцевим чи обласним органам влади за виключенням невеликої
кількості культурних установ, які є дійсно важливими для національної
спадщини і залишаться в сфері відповідальності центрального уряду.
Повноваження місцевих і обласних органів влади мають бути повними і виключними. На питання про те, які повноваження слід передавати і
яким рівням самоврядування, потрібно дати точну відповідь у процесі аналізу всього законодавства і розмежування повноважень. Якщо до цього
завдання підійти відповідально і ефективно, то для його виконання знадобиться не більше року; період до вступу в дію триватиме ще рік.
Передача повноважень відповідним рівням самоврядування має супроводжуватись необхідним фінансуванням. Децентралізація державних
фінансів веде до раціоналізації видатків і більш точного їх призначення з
точки зору потреб громад і окремих осіб. Ресурси, які надаються в розпорядження обласних/місцевих органів влади, мають бути зіставними з
відповідальністю, яка накладається на них згідно з законом. Весь обласний бюджет і більша частина місцевих ресурсів мають формуватися з
центральних податків (податок на доходи фізичних осіб, податок на доходи юридичних осіб, ПДВ). Проте менша частина місцевих бюджетів може
формуватися з місцевих податків і стягнень. У цьому контексті ради повинні мати право встановлювати їх розміри. Гранти для обласних/місцевих органів влади не повинні бути визначеними строго для фінансування
конкретних проектів крім тих випадків, коли вони є фінансуванням для виконання завдань, делегованих центральним урядом на цей рівень влади. З
метою отримання кредитів для капітальних вкладень обласні і місцеві органи влади повинні мати доступ до національного ринку капіталу. Необхідна буде спеціальна система, яка гарантуватиме захист фінансово слабших
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областей та місцевих громад (процедури фінансового вирівнювання для
виправлення ефектів нерівномірного розподілу).
Обласні, районні, міські та сільські ради повинні обиратись лише за
пропорційною системою голосування відповідно до нового виборчого
законодавства (див. Розділ «Метарівень політичної корупції» у Напрямку
«Боротьба з корупцією»). Право висування кандидатів повинні мати політичні партії, неурядові організації та групи громадян, утворені ситуативно
(«комітети виборців»). Голів та членів виконавчих органів має призначати
більшість депутатів рад. Ці виконавчі органи мають бути повністю підлеглими радам. Прямі вибори мерів не рекомендуються, принаймні до того,
як буде подолано корупцію.
Обласні і місцеві органи влади мають бути незалежними в питаннях
виконання своїх обов’язків. Адміністративний нагляд з боку центральних
державних установ має здійснюватися лише згідно з точно визначеними
процедурами і у випадках, передбачених конституцією. Метою нагляду
може бути лише забезпечення відповідності законодавству та принципам
Конституції. В кожній області (але не в районах) має бути один представник уряду або президента, відповідальний за це завдання, а остаточні рішення мають виносити суди. Нагляд може здійснюватись також стосовно
завдань, виконання яких делеговано обласним/місцевим органам влади.
Втручання наглядового органу має бути пропорційним до важливості інтересів, які мають бути захищені.
Обласні та місцеві органи влади повинні мати право на свій розсуд
застосовувати надані їм повноваження відповідно до місцевих умов. Вони
повинні мати можливість, крім іншого, визначати свої власні адміністративні структури для врахування місцевих потреб і забезпечення ефективного управління.
Громадянам також мають бути надані можливості для проведення
місцевих референдумів, включаючи припинення повноважень рад (а отже,
і мерів та виконавчих органів).
Обласні та місцеві органи влади повинні мати право звертатись за
судовим захистом для забезпечення безперешкодного застосування своїх повноважень та поваги до принципів місцевого самоврядування. Вони
мають отримувати консультації у належний час та у відповідний спосіб
щодо процесів планування і прийняття рішень з усіх питань, які стосуються
їх безпосередньо. Місцеві органи влади повинні отримати повноваження
для співпраці (створення асоціацій) з іншими місцевими органами влади
для виконання завдань, які представляють спільний інтерес, та для контактів зі своїми зарубіжними колегами.
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3.2. ЗНАЧНО ЕФЕКТИВНІША АДМІНІСТРАЦІЯ
Місцевий адміністративний орган — це те місце, де громадянин найчастіше вступає в контакт зі своєю державою. Тут держава перестає бути
чимось абстрактним. Бюрократи повинні завжди пам’ятати, що громадяни
є їхніми «роботодавцями». Вони мають демонструвати співчуття і компетентність, заяви розглядати негайно, а рішення ухвалювати без затримки.
Крім того, ті члени адміністрації, які не мають прямих стосунків з громадянами, повинні працювати з максимальною ефективністю.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
У місцевих та обласних адміністраціях слід створити новий корпус
бюрократів. До вступу на цю службу кандидати повинні пройти загальну
перевірку на компетентність та здатність/особистість, що дасть їм право
претендувати на конкретні посади. Призначення на посади має здійснюватися шляхом відкритої змагальної процедури під наглядом Національного агентства з питань державної служби. Усі співробітники місцевих і обласних адміністрацій повинні бути державними службовцями.
Всі процедури у межах будь-якої обласної чи місцевої адміністрації
мають бути точно виписані та закріплені за окремими співробітниками.
Загальний шаблон для такого опису має бути розроблено центральними органами, а потім пристосовано до місцевих умов після консультації з
Управлінням державної служби. Цей шаблон дасть можливість керівникам
адміністративних органів побачити, наскільки ефективно розробляються
й ухвалюються рішення, аби неупереджено оцінити роботу всього персоналу.
Водночас розподіл усіх процедур між окремими бюрократами на всіх
етапах процесу розгляду питання дає можливість громадянам слідкувати
в інтернеті за тим, як просуваються справи за їхніми заявами.
Кожна державна послуга має надаватись за формулою «з кінця в кінець», тобто, громадянин повинен звернутися до однієї державної установи й отримати від неї рішення, не докладаючи додаткових зусиль (наприклад, надання документів, виданих іншою державною службою).
Відповідальність за увесь процес має нести компетентна державна установа.
Кожна державна адміністрація зобов’язана регулярно надавати прозорі звіти про свою діяльність, тобто скільки послуг вона надала, скільки
було відмов, які причини цих відмов, яка сума зібраної плати; якою є структура установи, скільки вона має чиновників, яка структура витрат. Щодо
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кожної урядової організації, яка надає державні послуги, має здійснюватись регулярний зовнішній аудит. Слід також забезпечити моніторинг
якості адміністративних послуг (наприклад, за допомогою таємних покупців, анкетування тощо).
Слід заохочувати громадянське суспільство до моніторингу якості адміністративних послуг.

3.3. ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД
Електронний уряд повинен складатись з електронних послуг, електронної демократії (що має бути запроваджена пізніше для завершення
процесу), електронного документообігу та електронної передачі інформації серед урядових органів, електронної ідентифікації та аутентифікації юридичних осіб (електронні підписи). Україна повинна створити єдину
електронну платформу (або кілька взаємозв’язаних платформ), що дозволить громадянам подавати заяви до місцевої чи центральної адміністрації,
подавати декларації до державних органів влади, сплачувати податки та
вирішувати питання стосовно їхнього здоров’я та соціального страхування або отримувати документи з державних реєстрів тощо. Паралельно з
цими зусиллями слід покращувати якість бюрократичного персоналу. Реалізація варіантів ІКТ дасть можливість зменшити кількість персоналу в державних адміністраціях (що буде важливо само по собі, коли настане час
для кардинальної оптимізації бюрократичного апарату) та допоможе працювати більш рентабельно. ІКТ також скоротять час, який громадяни витрачають на вирішення своїх життєвих проблем у взаємодії з офіційними
установами, та підвищать рівень задоволення потреб громадян. З іншого
боку, електронний уряд можна реалізувати лише в тому випадку, коли всі
процедури в адміністрації будуть точно визначеними й ефективно виконуватимуться. В іншому разі це лише збільшить безлад, і вся ідея може виявитися дискредитованою на певний час.
У цьому питанні Україна відстає. За результатами проведеного ООН
дослідження щодо електронних урядів, Україна посіла 87-ме місце серед
досліджуваних країн, приблизно на одному рівні з Албанією (84-е) чи Македонією (96-е), або (якщо порівнювати з неєвропейськими державами)
з Брунеєм Даруссаламом (86-е) та Сальвадором (88-е). Україна посідає
друге знизу місце серед країн Європи за Компонентом телекомунікаційної
інфраструктури (0,3802, дещо гірший показник лише у Албанії; зазвичай
цей показник визначається у діапазоні від 0,56 до 0,8, середнє значення —
0,6678). Лише три країни в Європі (Болгарія, Монако та Македонія) мають
Компонент онлайн-сервісу гірший, ніж в України, — 0,2677. Майже три

чверті європейських держав мають цей показник на рівні вище 0,5 (середнє значення 0,5695). Враховуючи це, можна сказати, що варіанти електронного уряду можуть в прогнозованому майбутньому доповнити — але не
замінити — традиційну державну адміністрацію. Якість особистої взаємодії з держадміністрацією залишатиметься надзвичайно важливою.
Однією з цінних характеристик України є наявність динамічних груп
людей, НДО та компаній ІКТ, що можуть допомогти у розробці інструментів
електронного уряду. У звіті ООН дається досить висока оцінка Компоненту
людського капіталу України — 0,8616, що перевищує середнє значення.
Волонтери створили електронну платформу iGov.org.ua, яка на сьогодні
пропонує доступ до 25 послуг (скоро стануть доступними ще 46, триває
робота над 397 процедурами). Остаточну платформу неможливо створити
без участі урядових установ.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Для ефективної побудови платформи електронного уряду, яка була б
корисною для громадян, потрібна збалансована система компетентних інституцій, точна стратегія та конкретний план дій (у тому числі план витрат).
Некоординовані заходи можуть зашкодити всьому проекту.
У цій стратегії має бути враховано Цифровий порядок денний для Європи (Ініціатива «Європа 2020») та кроки ЄС щодо запровадження єдиного
цифрового ринку.
Запровадження ефективної моделі ІТ-управління в державному секторі, яке слід оформити в законодавстві, враховуючи перехід від застарілих радянських стандартів (ГОСТів) до міжнародних стандартів, є ще однією передумовою для успішної реалізації електронного уряду.
Дієздатну платформу для надання державних послуг в режимі онлайн
можна розробити відносно швидко. Найкращим рішенням було б створення однієї платформи, що поєднувала б усі послуги. Створення окремих
платформ різними державними установами може призвести до безладу.
Проте якщо буде вибрано такий підхід, то користувачі мають гарантовано отримати легкий доступ до всіх платформ за допомогою нескладної та
недорогої процедури аутентифікації, подібної до тих, якими користуються банки для фінансових операцій (електронний підпис занадто дорогий
для осіб, а так званий засвідчений профіль потребує необов’язкових дій
від користувачів). І нарешті, доступ до послуг електронного уряду можна
отримати за допомогою нового паспорта з електронним чіпом.
На платформу мають бути завантажені послуги, яких найбільше потребує населення. Насамперед такі, як сплата податків та штрафів або
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сплата за комунальні послуги, реєстр листків непрацездатності та доступ
до державних реєстрів, оскільки вони відносно прості і недорогі.
Надзвичайно важливо гарантувати, щоб дані, які зберігаються на
платформі електронного уряду, були захищені, особливо зважаючи на високий ризик кібер-атак. Відповідальність за це слід покласти на державну
установу, що має продемонструвати найвищу здатність виконати такого
завдання. Ця установа повинна запровадити системну архітектуру, яка поєднувала б принципи захисту і конфіденційності та підвищувала поінформованість про захист та конфіденційність а такж створювала б підзвітність
на виконавчих рівнях. Урядовим системам інформації будуть необхідні регулярні аудити та перевірки захисту від несанкціонованого доступу. Стара
урядова сертифікація захисту даних має поступитися міжнародним стандартам і практикам оцінки ризику.
Хоча Україна сьогодні технічно готова забезпечити доступ значній
частині населення до платформи електронного уряду (початково досить
простої), все ж метою мають бути інвестиції в інфраструктуру, зокрема в
волоконно-оптичні мережі та широкосмуговий інтернет. Такий підхід обрала Швеція, що посідає 4 місце серед країн Європи, згідно зі звітом ООН.
Кожен новий інфраструктурний проект повинен передбачати волоконнооптичний компонент. Оскільки це зазвичай потребує значних інвестицій,
доступ до інтернету в менш населених місцях на початку може пропонуватись у формі мереж WLAN. Створення спеціальних пунктів громадського доступу до інтернету (наприклад, в бібліотеках, поштових відділеннях,
банках) не змогло довести свою ефективність у Польщі, хоча й отримало
позитивну оцінку в Грузії.
В урядових органах слід запровадити функцію аудиту інформаційних
технологій з метою перевірки витрат на ІТ, закупівель, безпеки ІТ тощо.
Аудит широкомасштабних ІТ-проектів з державним фінансуванням мають
здійснювати незалежні аудитори на кожному етапі (розробка стратегії,
розробка архітектури, тендери, вибір постачальників та реалізація). Результати такого аудиту слід представити парламенту й оприлюднити.
Для України є реальною перспектива піднятися за 10 років приблизно
на 45 місце у звіті ООН про роботу урядів, якщо розробити і постійно реалізовувати повномасштабну стратегію.

3.4. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
Концепція «громадського управління» неможлива без розвинутого
третього сектору поряд з приватним та державним секторуми. Цей третій
сектор складається з різноманітних неприбуткових, недержавних органі-

зацій з відповідними знаннями та високою мотивацією перебрати на себе
відповідальність від державної адміністрації і місцевих органів влади за надання деяких державних послуг. Таку систему вдалося запровадити в низці європейських держав (хороші приклади продемонстровані в Нідерландах, Швеції, Великобританії, Ірландії), проте вона також добре розвинена
і в таких країнах як Ізраїль чи Індія. У результаті передачі деяких завдань
недержавним організаціям, державні послуги надаються саме тим, хто їх
потребує, на вищому рівні і за менші кошти.
Цю систему слід запровадити і в Україні, зокрема в наступних сферах:
допомога безробітним у пошуках нової роботи, зусилля з подолання бідності, допомога інвалідам, захист прав людини, початкова освіта, дошкільна освіта і культурні установи. Недержавні організації, наділені такими
повноваженнями, могли б отримувати достатнє фінансування від уряду,
бути фінансово підзвітними перед установами, які делегували їм ці повноваження, та працювати під їхнім пильним наглядом.
Зараз Україні бракує активів, необхідних для запровадження такої
системи. Громадянське суспільство в Україні хоча й демонструє чудові
зразки активності, але все ще перебуває на етапі розвитку і не має достатнього досвіду в цих чутливих сферах. Якість державних послуг зазвичай
низька. Тому це має бути тривалий процес, який слід почати з постійних
зусиль за рахунок державного фінансування, спрямованих на зміцнення
всього сектору НДО. Організаціям варто надавати допомогу в їхніх зусиллях щодо розбудови інституцій та підтримувати фінансово. Їм потрібен
буде час, аби набрати кваліфікований персонал, набути необхідний обсяг
знань та навичок. Після втілення такої стратегії НДО зможуть перебрати
на себе певну відповідальність. Реальним успіхом можна було б вважати,
якщо цей процес завершиться приблизно за 15 років, починаючи від сьогодні: три повних каденції місцевих органів влади та ще два роки до того,
як буде реалізована реформа самоврядування.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Український уряд повинен започаткувати багаторічну програму із запровадження чесної та прозорої конкурентної процедури для виділення
грантів (бажано на базі трирічних чи більш тривалих контрактів) для НДО
у різних соціально-важливих сферах, пов’язану зі зміцненням громадянського суспільства. Метою розбудови інституцій має бути один з особливо цінних критеріїв. Є висока імовірність, що такі дії матимуть підтримку з
боку ЄС, деяких його членів та закордонних НДО.
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Можна розробити спеціальну програму заохочення бюрократів до
пошуку роботи в цьому третьому секторі. Якщо така програма співпадає зі
скороченням персоналу державних адміністрацій, це може призвести до
прискорення процесу збільшення компетентності НДО в різних сферах.
Необхідно запобігати «політизації» сектору НДО.
Необхідно ухвалити особливі законодавчі акти, що надають пільгові
умови для соціальних фірм (таких як кооперативи чи компанії взаємного
кредитування), які б могли давати роботу особам, котрі опинилися за межами суспільства. Третій сектор також може приймати до себе відгалуження від органів влади (зазвичай місцевої), що продовжують працювати як
організації з надання державних послуг (наприклад, будинкові громади чи
асоціації).
Деякі сфери державних послуг навіть можуть бути приватизованими, причому уряд може пильно наглядати за функціонуванням компаній,
що перебрали на себе такі обов’язки. Це може бути, наприклад, у сфері
медичних послуг (приватні лікарні та профілактичні клініки працюють як
приватні організації, де лікування надається кожному пацієнтові і фінансується з національних фондів охорони здоров’я; стоматологічні послуги
в повному обсязі), ветеринарних послуг або частково у пенсійній системі
(якщо частину пенсійних виплат здійснюють приватні інвестиційні фонди,
до яких працівники сплачують внески на соціальне забезпечення).

4. ОПТИМІЗОВАНІ УРЯДОВІ СТРУКТУРИ
4.1. СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Обов’язки державних адміністрацій мають виконувати члени державної служби. Вони повинні відчувати, що служать всьому населенню, а не
політичній партії чи будь-якій іншій групі. Державні службовці повинні виконувати свої обов’язки і вирішувати свої завдання професійно, неупереджено та незалежно від особи чи партії, а також нести повну особисту відповідальність за свої офіційні дії. Всі громадяни України повинні мати рівні
права на будь-яку державну посаду, відповідно до свого бажання, кваліфікації та професійних досягнень. Членів державної служби слід призначати пожиттєво і надавати їм відповідні умови для роботи та винагороду за
роботу, згідно з обсягом їхніх обов’язків. Їхній статус має захищати судова
процедура. Детальну інформацію див. у розділі «Державна служба», у напрямку «Конституція» цього звіту.
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Фундаментальною для будь-якої стабільної держави є така схема поведінки, коли політик, призначений на керівну посаду, ставиться з повною
довірою до будь-якого державного службовця незалежно від його політичних переконань. Від усіх державних службовців вимагається виявляти
лояльність до кожного уряду, навіть якщо політична програма цього уряду
суперечить їхнім ідеям та переконанням. Державні службовці також повинні утримуватись від близьких стосунків з політичними лідерами.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Часовий графік формування нової державної служби (ДС) та початковий етап її роботи матимуть вирішальне значення для завоювання довіри
громадськості та створення образу ДС, як аполітичної і повністю відданої
суспільству служби, готової служити всьому суспільству. Процедури набору персоналу повинні гарантувати з самого початку, що будуть розглядатись кандидатури лише тих осіб, які мають професійні знання та високі особисті якості. Для вступу на державну службу всі кандидати повинні
скласти загальні іспити, які готуватимуть і проводитимуть експерти Національного агентства з питань державної служби (НАДС). Оскільки на державній службі будуть потрібні глибокі адміністративні знання і досвід, персоналу старої державної служби не слід створювати перешкоди для участі
в цій процедурі. Проте слід пам’ятати, що участь особи в корупційних діях
є очевидною причиною для відсторонення її від посади на державній службі (якщо представлено докази такої участі, така особа має бути негайно
звільнена з державної служби і позбавлена всіх пільг).
Уже перші особи, призначені на посади керівника персоналу державної служби на всіх рівнях управління (генеральний директор/генеральний
секретар у міністерстві, керівник центрального агентства, виконавчий директор/секретар в обласній чи місцевій адміністрації), мають бути особами з найвищою можливою репутацією та безсумнівним професіоналізмом.
Процедура їхнього обрання має бути відкритою, та організовано НАДС на
змагальних засадах і без будь-якого втручання з боку політиків (міністрів,
керівників обласних та місцевих виконавчих органів). Кандидати повинні
мати рівні права щодо всіх інших нормативно-правових актів, у тому числі
і закону про люстрацію.
Керівники управлінь повинні забезпечити роботу державних службовців, аби ті виконували свої обов’язки якомога краще, незалежно від політичного складу уряду. Тому керівників управлінь слід призначати на фіксований термін, який не може бути скорочено, надати їм право офіційних
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наказів всьому персоналу і не усувати з посади у випадку політичних змін в
уряді, особливо, після загальних виборів.
Усі керівні посади в даній державній службі слід розподіляти у результаті змагань, організованих керівниками персоналу цієї державної служби
у відповідних установах, що діють як представники Національного агентства з питань державної служби (НАДС) та в координації з керівним персоналом агентства. За зразок можна взяти Європейське бюро з підбору персоналу. Політичним керівникам установ, їхнім заступникам і радникам має
бути заборонено втручання у цей процес. Ці зауваження особливо актуальні на етапі встановлення критеріїв у кожному випадку їх має затверджувати НАДС). Повинні бути заборонені дії з непризначення на посаду особи,
яка перемогла в змаганнях, крім тих випадків, коли в процесі призначення
було виявлено порушення.
Національне агентство з питань державної служби повинно мати широкий діапазон обов’язків і відповідні ресурси. Дуже важливо гарантувати
стійкий розвиток такої структури. Це не слід тлумачити як ізоляцію чи повну незалежність від уряду — що раніше чи пізніше призвело б до недовіри та/або відчуття недостатнього контролю цієї державної служби. Як і
в польській моделі, керівника державної служби має призначати чинний
прем’єр-міністр, але «нагляд» за нею має здійснювати рада державної
служби в складі політиків з усіх політичних партій, представлених в парламенті, а також експертів.
Пройшовши процедуру призначення, зокрема належні тести, кандидат на посаду в державній службі має бути номінованим на першу професійну категорію. Протягом періоду формування державної служби деяких
людей має бути призначено також на більш високі посади (позиційна модель). Проте загальним правилом повинно стати призначення державних
службовців згідно з прозорою системою, що базується на заслугах (модель просування). Цю модель слід будувати з початкового етапу, особливо, якщо початкові професійні вимоги для прийому нових службовців
встановлені на відносно низькому рівні, щоб заохотити нових людей та
використати їхній ентузіазм. Така система просування по службі повинна
враховувати не лише набутий досвід, а й результати участі в курсах підвищення кваліфікації на місці роботи (обов’язкових), які проводяться спільно
з Національною академією державного управління.
Професійна і надійна державна служба неможлива без певного рівня
незалежності — аж до права не виконувати незаконні чи нелогічні накази.
В іншому випадку надійність буде замінено сліпою покорою, опортунізмом
чи халатністю. Процедури, які дозволяють таку «благородну непокору»
мають бути точними і відомими всім державним службовцям. НАДС має
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прагнути, щоб на керівні посади номінувалися сильні особистості, здатні
захищати таке правило з найвищим рівнем принциповості.
З часом заробітна платня державних службовців має істотно зрости. Для зміцнення цілісності державної служби причини і ситуації, за яких
можна звільнити з посади державного службовця, мають бути чітко визначені в законі.

4.2. РЕФОРМА «ЦЕНТРУ»
Структура українського уряду і повноваження окремих міністерств є
доказом продовження існування радянської системи, коли виконавча влада державних установ була взаємопов’язана з владою, що базується на
володінні державною власністю. Така система призводить до відсутності
прозорості в процедурах прийняття рішень, до неоднакового відношення
стосовно компаній в економіці та до зловживань владою з метою досягнення вузьких політичних і партійних цілей. На практиці це звичайно означає слабку координацію і неефективність у використанні матеріальних
активів. Це також може призвести до широкомасштабної корупції та розтрати державної власності.
Система подвійного управління — у вигляді урядових міністерств і
президентської адміністрації — нездатна нормально функціонувати. Вона
сприяє суперництву, не пов’язаному з інтересами держави, призводить
до розмивання обов’язків, а насправді — усуває всі об’єктивні правила
гри. У результаті громадяни шукають можливість її обійти, неточні формулювання та вплив одного чи іншого з супротивних бюрократичних органів
замість того, щоб діяти за законом.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Слід обов’язково відділити функції виконавчої влади від функцій,
пов’язаних з володінням державною власністю. Міністри, які відповідають
за різні сектори, повинні займатися регулюванням, а не діяти як власники.
Служба прем’єр-міністра повинна мати значні повноваження, чітко
виписані у законодавчій системі. Конституційне допущення про те, що
уряд завжди діє як колективний орган, насправді може відігравати пропагандистську роль, розмиваючи точні межі обов’язків. Міністри, зберігаючи свої повноваження за законом, мають виконувати функції помічників
прем’єр-міністра, проводячи державну політику у відповідних галузях державної адміністрації.
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Обов’язково слід розділити межі повноважень органів виконавчої
влади (президента і Кабінету міністрів) та постійно пристосовувати управлінські структури.

4.3. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ
Добре організована держава повинна діяти у відповідності до економічно доцільних, ясних та прозорих фінансових процедур.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Після закінчення війни на сході країни та подолання економічної кризи Україна має включити в свою конституцію та закони критерії нормальних державних фінансів, аналогічні тим, які є в Бюджетному пакті ЄС, та
суворо дотримуватися їх.
Україна повинна намагатись розраховувати бюджети, керуючись бюджетними правилами, обумовленими потребами практичної діяльності.
Бюджетні процедури можуть базуватися на моделі ЄС (Україна могла б попросити про спільну процедуру, паралельно з Європейським семестром).
Для прогнозування макроекономічних показників можна зібрати колегію
незалежних експертів, а також визначити пропозиції щодо пріоритетів у
наступному році та реформ, які слід провести для забезпечення стабільності і зростання; вони також можуть попереджати про можливі випадки
порушення балансу. Слід враховувати довгострокові стратегії та визначати пріоритетність інвестиційних проектів. Лише на цих засадах Міністерство фінансів, чинний уряд і парламент можуть працювати над детальним
бюджетом.
Слід оптимізувати процедури внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту. Необхідно швидко ввести в законну дію Закон про рахункову палату.
Ця палата має підтвердити свій повністю незалежний статус та здатність виконувати свої завдання незалежно від уряду. Вона повинна перевіряти та оцінювати витрати державних коштів, мати власні виконавчі
органи, щоб не залежати від інших державних органів чи контрольованих
організацій для розгляду пропозицій палати та, можливо, для розслідування окремих справ (за умови, що вона не буде дублювати роботу інших
служб). Найкращі методи роботи демонструють державні ревізійні управління Польщі та Угорщини. Останні користуються проектами партнерства
з нідерландською Рахунковою палатою з 2007–2011 рр.; на основі цих
проектів було розроблено передову практику аудиту та внесено зміни в

культуру управління; крім того, державне ревізійне управління запровадило власні методи оцінки корупційного ризику в сфері державного управління. Україна потребує аналогічних дій.
Проекти державно-приватного партнерства — довгострокові контракти між місцевими/обласними органами влади в Україні та приватними
компаніями — дадуть більше можливостей для розвитку інфраструктури і
підвищення якості державних послуг (охорони здоров’я, освіти, культури).
Для цих проектів необхідна буде вдосконалена законодавча база (серед
іншого, потрібні закон про державно-приватне співробітництво, інші закони, укази та накази).
Можливі інші стандарти процедур державних закупівель: для місцевих закупівель невеликого масштабу вимоги можуть бути менш суворими,
що дозволить брати участь в цьому процесі малим і середнім підприємствам.
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VI. ВЕРХОВЕНСТВО
ПРАВА

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА
ПРОПОЗИЦІЇ РОБОЧИХ ГРУП
ЛОРД МАКДОНАЛЬД
член Палати лордів та заступник
судді Високого суду
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як суб’єкти та бенефіціари верховенства права — повинні отримати підстави для того, щоб цінувати його та дотримуватись1.
У цьому напрямку визначено шість наступних сфер діяльності:

КОРОТКЕ РЕЗЮМЕ
Без належного функціонування верховенства права незалежність
України є незавершеним процесом. Його відсутність призвела до безкарності та корупції, зруйнувала життя людей та зіпсувала репутацію цілого
покоління суддів, працівників правоохоронних органів, державних службовців і приватних юристів. Ніхто з них не зробив достатньо для захисту
верховенства права. Політичні та ділові кола виявляли занадто велике бажання ігнорувати його. Застаріла спадщина радянського минулого привела Україну до нинішнього стану, проте проблема полягає в інституційних та
культурних невдачах перехідного періоду. Країна, де немає верховенства
права, не може завоювати довіру закордонних інвесторів і не може стати
місцем внутрішньої свободи та людської гідності. Це не питання інтеграції
в ЄС, а проблема, яку мають вирішувати на національному рівні. І її вирішення не лише забезпечить захист прав людини, але й захист національної безпеки та географічної цілісності країни. Інституційні реформи необхідні, але структурних змін недостатньо, якщо не буде змін соціальних. Для
досягнення цієї мети Україні не бракує справедливого і законослухняного
суспільства чи талановитих людей. Проте якщо буде втрачено цінний людський капітал, а реформа пройде без справжньої переоцінки незалежності
і якості судових та правоохоронних органів, це буде ще один провал. Тому,
як вказано в Конституції України, визнання та ефективний захист верховенства права мають стати головною метою українського суспільства.
Фундаментальну роль у цій справі мають відігравати юристи — судді та
адвокати. Політики та бізнесмени повинні робити все від них залежне, щоб
побудувати країну, де віддають перевагу програшу справи в чесному незалежному суді над перемогами за допомогою корупційних методів. Люди —

1) Встановлення верховенства права як перетворювального поняття:
Україна повинна реалізувати зміст вказаних в її Конституції намірів, щоб
забезпечити визнання та ефективність верховенства права: мова йде не
лише про дотримання правил, але й про визнання системи фундаментальних цінностей і прав людини, які можуть бути захищеними лише у разі
належної дії законів. Дехто може вважати це міркування надто філософським, проте ідеї впливають на суспільство, як і на економіку. Визнання
суті верховенства права та його актуальності для сучасної України є передумовою для інших наступних реформ.
2) Судді: судова система має втілювати в собі незалежність, гідність
і якість. Зараз репутація судової системи перебуває на рекордно низькому рівні. Збільшення оплати праці, зменшення кількості суддів, покращення їхньої професійної підготовки та постійне оцінювання суддів можуть
сприяти підвищенню стандартів правосуддя. Проте цього недостатньо.
Необхідно провести одноразову повну переоцінку контингенту суддів, яка
вимагає, щоб кожен суддя відповідав суворим вимогам незалежного оцінювання його здібностей в юриспруденції, чесності та фінансових статків.
Це завдання набагато важливіше, ніж вибіркова люстрація деяких суддів.
Новими кримінальними злочинами повинні вважатися незаконне приховування суддями інформації про корупцію, а також будь-які контакти з суддею сторін, що проходять у справі, яку він розглядає.
3) Забезпечення дотримання законів: правоохоронні органи мають
бути відкритими для конкурсного набору персоналу, підзвітними, професійними і автономними. Захист верховенства права та прав людини
суддями буде неможливим без правоохоронних органів, відданих цим високим цінностям. Знову ж таки, недостатньо лише збільшити оплату пра1
Ця робота базується на огляді академічної літератури, частина якої зазначена у посиланні нижче¬, а також на масштабних дослідженнях, проведених у країні з червня по вересень
2015 р., зокрема було проведено більше 100 зустрічей у Львові, Одесі, Києві, Харкові, а також в
Донецькій області — в Слов’янську, Дружківці та Краматорську. Оскільки логістикою цих зустрічей займалось Агентство модернізації України, автори цього Напрямку отримали повну свободу
вибору тих, з ким вони зустрічались, і питань, які вони виносили на обговорення. Автори вдячні
багатьом українським експертам, з якими вони спілкувалися.
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ці та зменшити кількість працівників правоохоронних органів. Життєво
важливим є процес переоцінки персоналу всіх правоохоронних органів,
аналогічний переоцінці судової системи. Крім того і поліції, і прокуратурі
необхідно надати місцеву оперативну автономію за умови, що вони надаватимуть відповідну звітність.
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вестимуть країну своїм шляхом, а й служитимуть дорожнім вказівников
для інших. Країні неминуче доведеться дотримуватися законодавства,
що застосовується в зоні військового конфлікту, не лише тому, що це правильно, а й тому, що це є засіб захисту широкого процесу реформування.

4) Юристи: професія юриста має стати етичним та позитивним джерелом змін. Юристи стали невід’ємною частиною системи корупції. Їх треба включити разом з персоналом правоохоронних органів в ту категорію
осіб, від якої вимагається звітування про наявну інформацію про корупцію,
невиконання чого спричинятиме кримінальне переслідування. Юристам
з високим рівнем професійних здібностей та відмінною репутацією слід
надати повну можливість стати державними службовцями високого рівня
відповідно до їхнього досвіду, навіть на умовах сумісництва. Слід налагоджувати зв’язки з юридичними та підприємницькими групами по всій країні, які налаштовані на уникнення нинішньої системи корупції. Як і у випадку
із суддями, якість юридичних послуг покращиться у результаті давно назрілої трансформації юридичної освіти.
5) Покращення середовища для комерційного права: середовище
комерційного права повинне стати простішим, менш зарегульованим,
мати обов’язкову юридичну силу та гнучкість для альтернативного вирішення спорів. Структура судової системи в цілому потребує реформування, обмеження кількості судів як по горизонталі, так і по вертикалі.
Слід рішуче покращити примусове виконання судових рішень — частково шляхом створення служби судових приставів, а частково шляхом надання судам нових повноважень для забезпечення виконання їх рішень.
Добровільне посередництво (медіація), як спосіб вирішення спорів, та арбітраж дають можливість негайного вирішення проблем, які стоять перед
системою цивільного судочинства.
6) Забезпечення незворотності реформ: Україна повинна примиритися зі своїм минулим та захистити своє майбутнє. При переході до стану
зрілості необхідно мати здатність до конструктивної самокритики. Головні
завдання полягають в тому, щоб розслідувати порушення прав людини та
корупційну практику ефективно, швидко та обдумано. Ідучи вперед, Україна повинна захистити своє майбутнє шляхом обмеження корпоративної
влади в політиці, одночасно розвиваючи культуру корпоративної відповідальності. Першочерговим завданням має стати прискорене створення
післядипломної державної служби, освіти та можливостей, які не лише
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1. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК
ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ
Жодні інституційні зміни не можуть замінити розуміння того, що верховенство права є цінним саме по собі. Україна повинна усвідомити зміст
своїх конституційних прагнень для забезпечення визнання й ефективності
правопорядку.

1.1. ПОЄДНАННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА
ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
Часто кажуть про необхідність верховенства права, не даючи визначення чи пояснення його актуальності стосовно потреб даної країни.
Вираз «верховенство права» не обов’язково є синонімом таких виразів,
як Rechtsstaat, Estado de Direito чи Etat de droit (або терміну, який застосовується в Раді Європи: preeminence du droit). Він також не є синонімом радянських юридичних понять «верховенство закона» чи «правовое
государство»2. Можна сказати щонайменше, що верховенство права
означає дотримання не лише законів, а й фундаментальних цінностей, котрі знаходяться під захистом незалежних судів, для яких усі люди рівні перед законом. Поза тим, Робоча група почала своє дослідження, не маючи
готових концепцій стосовно того, як українські юристи мають ставитися до
цього питання.
Це не означає, що задіяний тут підхід є нейтральним щодо фундаментальної важливості верховенства права для демократії в кожній країні,
як і його значення для інших сторін модернізації, зокрема для економіки,
торгівлі, безпеки та прав людини. Прагнення зрозуміти важливість верховенства права — це не просто філософське зусилля. Країна потребує
масштабних прямих закордонних інвестицій, проте інвесторам неминуче потрібні наочні докази дотримання міжнародних правових стандартів
як передумови для цього. Інтеграція України в ЄС передбачає істотний
компонент верховенства права, про що свідчать як умови Угоди про асоціацію України та ЄС (вересень 2014 р.), так і порядок денний асоціації
(березень 2015 р.). Дотримання вимог обох документів буде нерозривно

2
Інформацію по ключовій дискусії з цих питань див. у Звіті Венеціанської комісії щодо
верховенства права¬, прийнятому Венеціанською комісією на 86-му пленарному засіданні
(Венеція, 25-26 березня 2011 р.).

пов’язане з продовженням та збільшенням фінансової допомоги3. Стандарти, наведені в цих документах та в європейській Конвенції з прав людини, на яку прямо посилається українське законодавство, не просто
відображають технічні вимоги ЄС. Вони втілюють принцип дотримання
глобальних цінностей, як безумовне суспільне благо для всіх країн, щоб
забезпечити розмежування повноважень, незалежність судової системи,
ефективність і законність правозастосування та рівний доступ до судів для
кожного. Завдання суддів (за сприяння адвокатів) полягає в тому, аби визначати і захищати ці цінності, що дасть можливість правопорядку стати
механізмом перетворень у суспільстві, котрий описує базові параметри
права і визначає нормативи, на які слід орієнтуватись у процесі втілення
принципів верховенства права.

1.2. ВІД ЗАГАЛЬНОГО ДО КОНКРЕТНОГО
Основа для того, щоб розглядати верховенство права як фундаментальну цінність в Україні, записана в Статті 8 Конституції, ухваленої 1996 р.:
«В Україні визнається і діє принцип верховенства права». Вже саме визнання верховенства права в Україні стало дійсно фактором перетворень,
оскільки до того часу радянська система управління та судової практики
підміняла собою верховенство права. Ефективність цього визнання була
закріплена іншим нововведенням в Конституцію, яке було підкреслено у
другому параграфі Статті 3, де йдеться про те, що «головний обов’язок
держави» полягає в забезпеченні прав і свобод людини. Саме цим визначається «зміст і спрямованість діяльності держави». Тим самим Конституція втілює в собі гуманістичне вирішення у визначенні першочерговості
між інтересами особи та інтересами держави, які домінували в радянському світогляді. Це також підкреслене у Статті 3 не лише у вигляді повторного визначення взаємовідносин між державою та особою і того, хто кому
має служити, але й у визнанні того, що «людина, її життя і здоров’я, честь
і гідність мають вважатися найвищою соціальною цінністю». Ці ідеї можуть
здаватись абстрактними, відірваними від реального світу, але для юристів
вони є такими ж важливими для еволюції суспільства, як концепції приватної власності та вільного ринку для еволюції економіки. Дійсно, суспіль3
Угода про асоціацію України з ЄС, головна мета якої полягає в тому, щоб «покращити
взаємодію в сфері права, свободи та безпеки з метою зміцнення верховенства права та поваги
до прав людини і основоположних свобод» (див. також Статті 4(2), (4) і 14). Питання зміцнення
верховенства права також детально вплетені Порядку денному асоціації з ЄС (див. Частину III),
де наведені конкретні стандарти, до яких має прагнути Україна в питаннях дотримання своїх
європейських та інших міжнародних зобов’язань з прав людини
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ство не може розвиватися належним чином без захисту верховенства права. На часі актуальним є остаточний демонтаж радянської системи.
Найкращим живим прикладом встановлення конституційних норм в
житті України є популярна назва, яку зараз дають Євромайдану, а саме Революція гідності. Сама ця назва соціального руху вказує на роль, яку має відігравати верховенство права в модернізації України. Як вже зазначалось,
на папері гідність особи визнана найвищою соціальною цінністю, що захищається як одне з прав згідно зі Статтею 28 Конституції. Останні частини
Озновного закону, особливо пункти про захист рівності і справедливості,
що містяться в Статтях 24, 29 та 55–64, дають додаткове уявлення про те,
як слід розуміти і ефективно втілювати верховенство права і права людини. І все ж Майдан (принаймні його спонукальний мотив) був повстанням
проти провалу спроб втілення цих цінностей за допомогою інституційних
механізмів, що спостерігалося протягом останніх двох десятиліть.

1.3. ІДЕЯ, ЯКА НЕ БУЛА НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ
РЕАЛІЗОВАНА
Верховенство права в Україні хронічно не працює, що демонструється як залежністю, так і негативним станом судової системи та нездатністю
правоохоронних органів поводитись як по-справжньому державна служба. Це призвело до появи того, що місцеві журналісти називають «вибірковим правосуддям». Спостерігається безкарність при порушенні прав
людини, продовжується корупція, зміцнюється олігархія, економічна стагнація, втрата довіри з боку іноземних інвесторів, відчуження та цинізм громадянського суспільства. Люди, які могли б узяти на себе відповідальність
за зміни в певних секторух, схильні звинувачувати тих, хто стоїть вище в
ієрархії. Корупція інших стає виправданням для власної (меншої) корупції
та підставою для збереження статускво. «Вибіркове правосуддя» дало також поштовх синдрому «вибіркової відповідальності».
Верховенство права, як система цінностей, призначена спрямовувати розвиток країни в цілому, все ще розглядається через призму радянських теорій верховенства законів (за якими інтереси держави є першочерговими) та пострадянських теорій (які недооцінюють відповідальність
держави за впровадження і розвиток верховенства права). Тому ні «визнання» верховенства права в Статті 8 Конституції, ні зобов’язання зробити
його ефективним так і не були належним чином реалізовані. Симптоми цієї
проблеми можна знайти у судовій документації, в домінуючій тенденції
аналізувати справи лише з точки зору питання того, що міститься в статуті

чи кодексі, а не застосовувати більш широкі принципи, які випливають з
цінностей верховенства права. У судовій системі спостерігається настороженість і невпевненість стосовно міжнародних юридичних стандартів,
особливо серед тих суддів, які не можуть прочитати англомовні версії прецедентного права. Закріплені в Конституції права людини не розглядаються як шлюзи в міжнародні джерела з метою висвітлення їхнього змісту. Недоліки чи непередбачувані наслідки не виправляються шляхом звертання
до стандартів верховенства права.
Враховуючи те, що така велика кількість досліджень нинішніх проблем
в Україні полягає в нездатності втілити в цілому розумні реформи і політику, перші значні зміни слід зробити в сфері ідей. Яким би філософським
не здавалось декому це завдання, життєво важливим є створення широкої аудиторії, яка розуміє його конкретні наслідки. Це найголовніша зміна,
на яку вказують при опитуванні найбільш поінформовані судді та адвокати
в Україні. Це життєво важливо для забезпечення інтеграції, а врешті і для
вступу в ЄС. Можна лише повторити, що реформа методології і системи
координат в правовій системі матиме такий самий вплив на суспільство,
як реформа економічної теорії на економіку.

1.4. РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДОТРИМАННЯ КОНСТИТУЦІЇ
Незалежна Україна повинна реалізувати свої конституційні засади,
за якими має цінуватись і захищатись гідність (Статті 3.1, 28.1), рівність
(Стаття 21) та право на належне судочинство (Стаття 29 та 55–64), як складова частина загальної системи в суспільстві, де визнається і захищається
ефективне існування верховенства права. Верховенство права також має
бути визнано домінантною системою цінностей, яка пов’язує державу із
суспільством в тому сенсі, як це записано в Статті 3.2 Конституції.
КЕРІВНА РОЛЬ СУДОВОЇ СИСТЕМИ
Головна відповідальність за зміцнення верховенства права в Україні
лежить на суддях. Саме їхні дії з визначення та втілення цінностей верховенства права дають можливість правам, записаним в Конституції, стати
справжніми факторами перетворень. У цьому полягає і головна причина
зупинки процесу розвитку України: суди не змогли вирватися з системи
централізованої державної влади, щоб діяти як символи і практичні засоби
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перетворень. Судді потребують чіткого позначення територій юрисдикції,
захист якої є частиною їхніх конституційних функціональних обов’язків. У
кожному разі такими складовими є законність, справедливість, свобода
та рівність. Саме суди створюють цю правову культуру. Судові рішення,
які базуються на принципах активного перегляду судової практики, створюють нормативні зміни; а врешті — більш ліберальну систему верховенства права. Парламент може сприяти зазначеному вище процесу в судовій системі шляхом ухвалення відповідних законів, проте власне правову
культуру створюють саме судді (від Конституційного до районних судів).
Вони роблять це, розглядаючи кожен закон та оцінюючи кожен адміністративний акт з точки зору дотримання цих цінностей, якщо законом прямо не
передбачено інше.
ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ
У цьому контексті не слід недооцінювати актуальність європейського законодавства з прав людини. Воно завжди було спрямоване на захист
фундаментальних прав практичним і ефективним способом, особливо
намагаючись дотримуватись балансу між інтересами особи та ширшої
спільноти. Європейську Конвенцію з прав людини та основоположних
свобод (1951 р.) було розроблено головним чином як посттоталітарну
філософію (наприклад, захищається свобода слова, але не за рахунок
прав меншин; проголошується цінність приватності та автономності, але
не як дозвіл завдавати шкоду іншим). Судову практику Європейського суду з прав людини (не в останню чергу через те, що його рішення є
обов’язковими в українському законодавстві) необхідно перекласти українською мовою дослівно (оскільки надто багато судових рішень, що не стосуються України, залишились не перекладеними) і розсудливо, використовуючи вирази, що зазвичай вживаються в рішеннях українських судів.
Тому слід розробити скоординований проект перекладу ключових справ,
що стосуються кожного з цих прав людини. Необхідні спеціальні курси для
суддів як початкового рівня, так і для підвищення кваліфікації, призначені
для ознайомлення та оновлення знань про прецедентне право. Судді всіх
рівнів повинні виконувати свій обов’язок щодо застосування засобів захисту за цією Конвенцією та за юрисдикцією Страсбурзького суду.

венством права, процесом судочинства та людською гідністю, який міститься в українській Конституції, є центральним в Декларації ООН з прав
людини та відповідає широкому спектру законів усього людства чи закону
гуманності (ius gentium), якими керуються всі цивілізовані нації, держави і
громади після Другої світової війни. Це знаходить практичне підтвердження в тому факті, що Європейський суд з прав людини все частіше звертається до інших міжнародних джерел; так само як судові системи в багатьох країнах виробили свої культури захисту прав людини, посилаючись на
міжнародні джерела. Посилання на зарубіжне законодавство при розгляді
справ у внутрішніх судах можна зрозуміти за аналогією зі сферою охорони
здоров’я та медичної науки. У прагненні знайти ліки проти раку ні лікар, ні
пацієнт не погодяться обмежити свої пошуки інформацією від вчених лише
з однієї країни. Мова йде про дещо важливіше. Після світової війни світ обрав права людини як ту сферу, яка визначає основоположні межі поведінки людини і суспільства. Саме права людини становлять найвищу цінність
сучасного суспільства.
Тому при викладанні конституційного та європейського законодавства з прав людини в Україні слід підкреслювати ступінь, в якому законодавство з прав людини є частиною глобального міжнародного правозахисного кодексу. Це включає в себе рішення різних виконавчих органів
ООН, які Україна має виконувати: наприклад, Пакт про громадянські та політичні права, Пакт про економічні, соціальні і культурні права, Конвенцію
проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують
гідність видів поводження і покарання, Конвенцію про ліквідацію всіх форм
расової дискримінації. Це також стосується судової практики інших регіональних судів з прав людини, а також закордонних судів, якщо це актуально. Переклад прецедентного права та спеціальних академічних текстів має
зробити юриспруденцію більш доступною. Судді повинні охоче користуватися результатами цих глобальних досліджень в частині виконання своїх
обов’язків щодо тлумачення і застосування Конституції. Цей підхід в Україні вже реалізує у своїй роботі Сергій Головатий4, проте зараз його слід
застосовувати в значно ширшому масштабі, щоб зробити доступним для
кожного судді і застосовувати в кожній судовій залі.

ГЛОБАЛЬНІ ЦІННОСТІ
Проте немає потреби характеризувати систему цінностей верховенства права лише в проєвропейському розумінні. Взаємозв’язок між верхо-

4
Див. том 3 україномовної праці Сергія Головатого «Верховенство права» (Київ, видавництво «Фенікс», 2006 р.) LXIV,1747, (Том 1: Верховенство права: «Від ідеї до доктрини»; Том
2: Верховенство права: «Від доктрини до принципу»; Том 3: Верховенство права: «Український
досвід»).
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УКРАЇНСЬКІ ЦІННОСТІ

Водночас ідея верховенства права не зможе стати перетворювальною для українського суспільства, поки не укоріниться в місцевій культурі
та спадку. Прикладом може бути ухвалене 2005 р. у Великобританії новаторське судове рішення про те, що свідчення, отримані за допомогою катувань, не можуть прийматися до розгляду, навіть якщо це робилось для
запобіжного затримання підозрюваних в тероризмі. Таке рішення виносилось не лише виходячи з беззастережних норм міжнародного права, а й
згідно з англійським конституційним актом 17-го століття, яким скасовано
право королівської влади давати дозвіл на застосування тортур і тим самим давати імунітет від застосування звичайної судової заборони застосовувати тортури, ухваленої в 14-му столітті. Ця британська «справа про
тортури» демонструє, як всі країни мають просуватися на шляху захисту
прав людини, формуючи легітимність цих прав і схильність до їх дотримання. Хорошим українським прикладом такої поведінки, з яким ми зустрілися,
була стаття судді Володимира Кравчука «Корені права», де відстежуються
добіблійські правила права, а також досліджуються етимологічні зв’язки
між словами «правий», «право», «правда» та «справедливість». В кожному такому дослідженні верховенства права в національній історії і культурі,
імовірно, йтиметься про жахливі порушення системи прав людини в 20-му
столітті і про важливість захисту прав меншин сьогодні і в майбутньому.
Необхідно домогтися, щоб судді свідомо в своїх рішеннях використовували мову і символи теми прав людини, які були б українськими, одночасно
базуючись на європейських і світових уявленнях про справедливість. У цей
спосіб верховенство права як ідея може допомогти очистити національну
культуру від радянського спадку та створити принципові засади для майбутньої цілісності держави і суспільства.
ЮРИДИЧНА ОСВІТА
Будь-яка трансформація судової практики верховенства права залежатиме від трансформації юридичної освіти. Таким же був і висновок
новаторського дослідження ОБСЄ і Києво-Могилянської академії 2010 р.5
Юридична освіта в усій країні потребує обов’язкового введення контролю
якості та змін учбового плану. Крім того, існує занадто багато курсів, які
здебільшого не здатні відрізнити правозастосування від правознавства
5
Дослідження ОБСЄ/Національного університету Києво-Могилянська академія «Стан
юридичної освіти і науки в Україні» (Результати дослідження, 2009–2010 рр.).

і які ще не починають викладати наведені в цьому розділі основоположні
ідеї конституційних прав людини. Дослідження ЄС взагалі майже не викладаються, в усякому разі на системних засадах. Лише у центрах підвищення кваліфікації в Києві, Одесі, Львові та Харкові почали вносити такі зміни
в програми для старшокурсників та аспірантів. Відповідь на це питання
полягає в зміні підходу до юридичної освіти та продовженні професійного навчання, що дозволить суддям і адвокатам стати інтелектуальними і
практичними захисниками верховенства права як перетворювальної ідеї.
Ініціативу повинні виявляти юристи та університети, які, у співпраці з Міністерством освіти мають змінити учбові програми. Слід, щонайменше, відділити правознавство та правозастосування одне від одного; курси слід скоротити і ввести контроль якості; в учбові програми з правознавства варто
включити європейські, світові та українські компоненти, вказані вище. Як
підкреслюється в напрямку «Інтеграція в ЄС», дослідження ЄС в області права слід вперше в Україні ввести як повномасштабний предмет, що
також істотно сприятиме асоціації з ЄС.

2. СУДДІ
Якщо верховенство права має відігравати певну роль в позитивному
перетворенні країни, то судова система повинна втілювати незалежність,
гідність та якість.

2.1. ВІДНОВЛЕННЯ ГІДНОСТІ СУДОВОЇ СИСТЕМИ Є
НАЦІОНАЛЬНИМ ОБОВ’ЯЗКОМ
Репутація судової системи в Україні зазнала важких ударів. Максимальна недовіра відзначається в усіх опублікованих дослідженнях стану
держави, хоча результати опитувань тих, кому доводилось мати стосунки з судовою системою, були більш позитивними, ніж у тих, хто ніколи не
мав з нею справи. Євромайдан спричинив катастрофічне невдоволення
судовою системою через її нездатність захищати громадян і підтримувати
верховенство права. Багато суддів, з якими зустрічались члени груп дослідження, реагували досить гостро зі зрозумілих причин. Дехто говорив
про «полювання на відьом». Такі люди критично висловлювались на адресу
політичного керівництва і представників засобів масової інформації через
стихійні напади на них. Вони не вірили, що судова реформа, яка вже протягом багатьох років сама знаходилась в стані постійних змін, зможе чи
буде працювати без обмежень політичних кіл та засобів масової інформації в області верховенства права.
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2.2. НИНІШНІЙ ПРОЦЕС РЕФОРМ

Було б неправильно звинувачувати нинішній уряд в тому, що він нічого не робить, або попередній режим (коли він ще прагнув до інтеграції
з ЄС) в цілковитій бездіяльності. Основні ідеї реформування вже є предметом широкого консенсусу і предметом юридичної реформи, часто за
сприяння консультативного органа, призначеного Венеціанською комісією, який став невід’ємною частиною роботи української Конституційної
комісії6. Нинішнє законодавство вимагає, щоб перевірки судової системи і
звільнення контролювались органами, які складаються головним чином із
незалежних осіб, котрі займають судові посади, а не з політичних призначенців та юристів, які не є незалежними, наприклад, таких, як Генеральний
прокурор. Невтручання в розподіл справ можна забезпечити шляхом розробки ресурсів і логістики для об’єктивних автоматизованих систем, які
зараз санкціоновані статутом. Нині відбувається процедурне проектування статутної основи для розробки дисциплінарних процедур, крім того слід
розробити механізми постійних перевірок, але це має робитися в такий
спосіб, щоб унеможливити політичне втручання чи утворення нових шарів
корупції. Попри бажання органів влади звільнити некомпетентних та корумпованих членів судової системи з посад Закон про люстрацію визнає,
що це має робитися лише у справедливий і пропорційний спосіб, який не
впливатиме на незалежність судової системи.
Тривають дискусії щодо двох ключових питань структурної незалежності. Перше з них — це початковий випробувальний термін тривалістю
п’ять років для нових суддів. У Статті 128.1 Конституції вимагається перегляд терміну служби цих суддів та рекомендується Верховній Раді розглянути можливість голосування за їхнє пожиттєве призначення. Значною
підтримкою користується думка (яку підтримує Конституційна комісія і
рішуче підтримує Венеціанська комісія), яка полягає в тому, що це положення слід відмінити, оскільки воно передбачає парламентський контроль
статусу суддів після їх призначення. Це і формально, і фактично є неналежним втручанням в незалежність цих суддів. Це питання особливо актуальне зараз, оскільки попередній склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів
рекомендували пожиттєво призначити більш ніж 450 суддів, але Рада від-

6
Остання думка Венеціанської комісії міститься в доповіді «Європейська комісія за
демократію через право. Попередня думка щодо запропонованих поправок до Конституції
стосовно судової системи України», 24 липня 2015 р., Opinion No. 803/2015, CDL-PI(2015)
016. Конституційну комісію було скликано в 2014 р. Робочій дослідній групі вдалося зустрітися з
деякими її ¬ членами

мовлялась підтримати рішення щодо таких рекомендацій протягом більш
ніж 18 місяців, залишаючи цю групу суддів поза практичною роботою.
Інше питання стосується призначення суддів. Пропозиція Конституційної комісії, знов-таки підтримана Венеційською комісією, полягає в
тому, що суддів має призначати Президент (і за існуючою рекомендацією, не парламент), але глава держави, скоріше, виконуватиме нотаріальну
функцію (тобто, затверджуватиме дотримання процедур), ніж відіграватиме важливу роль у призначенні. Відповідальність за висування кандидатів
покладається головним чином на незалежну Комісію з призначення суддів. Президент не буде виконувати рекомендацій цієї комісії лише у виняткових обставинах. Цей підхід, якщо його реалізовувати належним чином,
буде співзвучним з міжнародними стандартами, хоча можна також допустити, щоб процес призначення затверджувався спільно Президентом і
парламентом. Окремому положенню щодо призначення суддів Конституційного суду присвячено спеціальний розгляд конституційної робочої групи у «п. 2.3.1. Повноваження щодо призначення».

2.3. СТРУКТУРНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ НЕ Є ДОСТАТНЬОЮ
УМОВОЮ
Жодна поінформована особа в Україні не буде заперечувати важливість структурної незалежності та ізоляції судової системи від політичного втручання. Проте існує також широкий консенсус щодо того, що одна
лише структурна незалежність не виправить зіпсовану репутацію судової
системи; вона не зможе і ліквідувати фактичні види залежності. Має бути
забезпечена незалежність поведінки на основі судової культури та цінностей і незалежність рішень, яка буде забезпечена, якщо політична й економічна еліта утримуватиметься від хабарництва та політичного тиску (що
в академічній літературі називається «телефонним правом»). Знов-таки,
нинішній уряд започаткував важливі реформи, але головне занепокоєння
викликає питання про те, що буде в разі невдачі їх втілення.

2.4. ЗАКОН 2014 Р. ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ДОВІРИ ДО
СУДОВОЇ ВЛАДИ
Закон 2014 р. про відновлення довіри до судової влади вніс наступні
зміни до процесу призначення і звільнення. Склади Вищої кваліфікаційної
комісії суддів (яка займається призначенням) та Вищої ради суддів (яка
займається люстрацією та звільненням) зазнали реконструкції персоналу
й організації. В обох цих органах зараз переважну більшість становлять
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члени судової системи, а не політичні призначенці. Закон від 2014 р. також
створює часткову систему люстрації, яка базується на підтримці держави
судовою системою протягом протестів на Майдані. Слухання 300 представлених справ почались у червні 2015 р.7

2.5. ЗАКОН 2015 Р. ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА
СПРАВЕДЛИВИЙ СУД
Закон «Про забезпечення права на справедливий суд», який набув
чинності в березні 2015 р., започаткував реформи, спрямовані на трансформування культури, освіти та якості решти судової системи8. Нижче наведені рекомендації, розроблені на основі конкретних положень цього Закону від 2015 р.
Стаття 48.3 нового закону покладає на суддів окремий обов’язок доповідати про всі спроби зовнішнього впливу на судовий процес. «Судді
зобов’язані повідомляти про втручання в їхню роботу зі здійснення правосуддя в органи судоустрою та в правоохоронні органи».
Стаття 83 запроваджує обов’язкову оцінку кваліфікації на всіх рівнях судової системи. Методологію має встановити Вища кваліфікаційна
комісія за консультації з Національною школою суддів, критерії для кваліфікації, яка перевіряється, повинні включати «професійну компетентність (знання законів, здатність вести засідання суду та виносити рішення), особисту компетентність (здатність виконувати даний обсяг роботи,
самоорганізацію), соціальну компетентність (врівноваженість, стійкість до
стресів, комунікативні навички) та здатність підвищувати свій професійний
рівень і вершити правосуддя в суді відповідного рівня». Крім цих перевірок
кваліфікації (зараз анонімних) Вища кваліфікаційна комісія проводитиме
опитування кожного судді.
Статті 87–88 запроваджують постійне навчання та оцінювання на першому етапі. Протягом перших п’яти років судді мають щороку проходити
30-годинний курс навчання. Судді, призначені пожиттєво, мають проходити 30-годинний курс навчання через кожні 3 роки (Стаття 87). Оцінювання,
яке будуть проводити викладачі, дасть можливість суддям визначати індивідуальні потреби для професійного розвитку в майбутньому (Стаття 88).

7
Слово «люстрація» походить від латинського терміну lustrare, що перекладається як
«очищення» і означає процес, призначений «пролити світло» на минуле.
8
Повна назва закону з поправками — Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12 лютого 2015 р
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2.6. КОРУПЦІЯ ТА ШИРШІ ВИКЛИКИ
ПРОБЛЕМА МАЄ СИСТЕМНИЙ ХАРАКТЕР
Корупція в секторі правосуддя має системний характер (див. напрямок «Боротьба з корупцією», розділ «Вступ»). Це і чистий підкуп, прямий
зв’язок із суддями на основі погроз, маніпуляцій та непрямий зв’язок через судову ієрархію і владних посередників. Робоча група неодноразово
зустрічалася з суддями, які розповідали, що на різних етапах кар’єри їх
намагалися підкупити або чинили на них тиск. Учасники групи також зустрічалися із суддями, які, за їхніми власними словами, були призначені на
посади завдяки протекції та з перспективою отримати значну фінансову
вигоду шляхом незаконних виплат. Адвокати і судді підтвердили існування
місцевих тарифів для купівлі судових рішень.
Це не означає, що вся судова система в Україні корумпована.
Протягом п’яти років Тетяна Кисельова проводила емпіричне дослідження судових справ кількох представників малого та середнього бізнесу в Східній Україні. За їхніми власними повідомленнями судові процеси,
в яких брали участь ці бізнесмени, зазвичай були відносно ефективними
і належними («білими»). Проте під час дослідження також виявилось, що
для звичайного бізнесу, наприклад, кафе, процес правосуддя може мати
іншу («чорну») форму з корупційним впливом на сторони судового процесу, а це затримки виконання судового рішення та відкриття фіктивних
кримінальних справ, які можуть тягтися кілька років і потребують значних
зусиль, щоб довести справу до кінця9. Через усі ці причини пані Кисельова
називає систему правосуддя в Україні «зеброю».
ПРОВИНА ПОЛІТИЧНИХ ТА ДІЛОВИХ ЕЛІТ
Безсумнівно, значна доля провини за цю ситуацію лежить на політичних та ділових елітах, які в минулому підготувалися до корупційної судової
системи. Усупереч деяким теоріям модернізації розвиток конкурентної
виборчої політики зі зміною урядів не призвів до повної підтримки попередніми політичними й економічними елітами (навіть реформістськими)
ідеї ізольованої незалежної судової системи, яка була б здатною викону-

9
Тетяна Кисельова «Дуалізм господарських судів України»: Якісне ¬дослідження, Гаазький журнал верховенства права 6(2) 2014, 178-201.
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вати функції нейтрального арбітра незалежно від того, хто нині при владі10.
Маємо парадокс, що незалежність судової системи зараз більша навіть у
Росії, попри її стійкий авторитаризм, адже політичні еліти та їхні клієнти —
спільники в бізнесі — менше турбуються про фіксовані судові рішення.
ПРОВИНА СУДДІВ
Однак, судді неохоче йдуть на публічне визнання своєї власної відповідальності за цю проблему. Під час проведення робочою групою інтерв’ю
часто виникали спроби звинуватити політиків, прокурорів, міліцію тощо у
так званій «вибірковій відповідальності», що відображає існуючу в країні
проблему, яка називається «вибірковим правосуддям». Наприклад, під час
інтерв’ю робоча група неодноразово просила суддів відповісти на питання,
що станеться в їхньому судовому приміщенні, якщо агент під прикриттям,
який вдаватиме із себе адвоката, спробує запропонувати хабар за вирішення справи. Усі ті, з ким розмовляли представники групи, вважають, що
в нинішніх умовах багато суддів, якщо не більшість, відмовились би брати
хабар у незнайомця. Проте всі підтвердили дуже малу ймовірність того, що
ті ж самі судді повідомлять про спробу підкупу попри те, що зараз це стало
їхнім професійним обов’язком. Точилось чимало дискусій щодо того, що
пострадянське суспільство дуже неоднозначно ставиться до інформаторів
(«стукачів»), які надають інформацію («стукацтво»). Не можна недооцінювати особливий історичний і культурний контекст, проте він не здається
достатнім поясненням того, що судді приховують інформацію про спроби
підкупу в умовах, коли корупція руйнує суспільство. Вони призвичаїлись
до складної культури компромату, коли кожен чиновник має якийсь документ чи інформацію, які можуть бути використані проти них. Очевидна наявність додаткового фактора, який полягає в тому, що більшість суддів тим
чи іншим способом брала участь в корупційних діях або мирилась з ними, а
тому зараз боїться розплати. Це не просто спадок тоталітаризму.

10
Це основна теза в книзі Марії Попової «Політизоване правосуддя у молодих демократіях», (Кембрідж, 2012 р.). Див. також роботу Олексія Трошева «Втручання в правосуддя, безкарність та недовіра до судів в Україні після помаранчевої революції, демократизація»: Журнал
«Демократизація на пострадянсько¬му просторі», 2010, 18:2, 122–147

2.7. РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПЛАТНЯ, КІЛЬКІСТЬ, РЕСУРСИ
Збільшення розмірів платні в судовій системі є очевидною необхідністю не просто як альтернатива незаконному збільшенню дуже низьких
доходів (які нерідко не перевищують 500 доларів на місяць), а й як спосіб привабити талановитих людей з приватної практики. Як уже йшлось у
напрямі «Боротьба з корупцією» цього звіту, є спільна думка, що судді та
працівники інших правоохоронних органів повинні отримувати справедливу винагороду. Вона має щонайменше в 2,5 рази перевищувати нинішній
рівень платні (інформацію щодо оцінки кількості суддів та розміру платні
див. нижче у розділі 3). Проте зважаючи на величезні суми коштів, які судді
можуть отримувати як хабарі, зрозуміло, що лише цієї простої формули
економічного інтересу буде недостатньо. Оцільники кількох судів також
розповіли робочій групі, що фінансовий тиск нерідко здійснюється у вигляді загроз зменшити обмежені бюджети. Тому необхідно збільшити ресурси і надати головам судів автономне право щодо їхього використання.
НАВЧАННЯ СУДДІВ ТА ПОСТІЙНЕ ОЦІНЮВАННЯ
Навчання суддів необхідно звільнити від радянської системи, надто позитивістської та формалізованої; воно має бути сфокусованим на
визначенні і пропагуванні цінностей, пов’язаних із верховенством права
(див. розділ 1). Це неможливо без надання міжнародного прецедентного
права українською мовою з відповідними коментарями. Необхідно створити відповідну редакційну комісію, яка б відбирала найвідоміші матеріали,
які слід перекласти. Водночас необхідно поліпшувати якість навчання за
допомогою сучасних методів дослідження конкретних справ, експертних
оцінок, чесних і різнобічних підходів. Судді повинні не лише слухати лекції, а й знаходити правильні міркування для винесення рішень. Реформу
учбової програми Національної школи суддів, яка зараз відбувається, мають енергійно підтримати академіки, юристи-практики та судді; слід також
використовувати уроки, отримані в результаті реформи навчання суддів в
усьому світі. Національна школа повинна отримати не лише фінансування
для здійснення цих змін, а й найкращий інтелектуальний капітал з усього
світу, щоб створити освіту зі зміною парадигми.

Агентство модернізації України

196

197
ПРОЗОРІСТЬ

Прозорість має забезпечуватися шляхом публікації рішень судів, стеження за справами, зокрема призначенням суддів, подачею позовів, ухваленням рішень, а також відеотрансляції судових засідань, особливо тих, які
викликають суспільний інтерес. Цей процес почався, в усякому разі візити
робочої групи до судів та зустрічі з суддями підтвердили наявність потужного прагнення до збільшення прозорості, що дозволить розширити покриття «білої» системи правосуддя. Прикладами гарної практики є спроби
Вищого господарського суду публікувати свої рішення, що за свідченнями
фахівців-практиків призвело до значних покращень у сфері права протягом останніх років. У Київському районному суді Одеси запроваджено політику відкритих дверей та запрошення громадськості на засідання, а також створено систему зв’язків з пресою для публікації в місцевих засобах
інформації точних та інформативних розповідей про судові справи.
Особливо важливо при підвищенні якості судової системи демонструвати складні справи по телебаченню. Це перешкодить судді та сторонам процесу поводитися неналежним чином і дозволить громадянському
суспільству краще розуміти юридичну спільноту. Поправки, внесені Законом про право на справедливий суд від 2015 р., дають можливість здійснювати відеозапис і трансляції судових засідань з судової зали за умови
утримання від «обструкції» засідань і дотримання сторонами своїх процедурних прав (Стаття 11.3). Це ж застереження стосується надання можливості відповідальним журналістам та НДО можливості вибирати, що слід
знімати на камеру і що слід транслювати по телебаченню. НДО «Правова
ініціатива відкритого суспільства» має рацію, стверджуючи, що право на
трансляцію не можна залишити лише державному телебаченню або лише
комерційному, оскільки сьогодні немає впевненості, що будь-яке із них
дасть об’єктивне редакційне висвітлення.
ШИРШЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ВСІЄЇ СУДОВОЇ СИСТЕМИ
Можливості для дійсної зміни статусу судової системи закладені головним чином в запровадженні обов’язкового оцінювання кваліфікації за
Законом про право на справедливий суд від 2015 р. (Стаття 83, див. вище).
Цей процес дає можливості для фундаментального переоцінювання компетенції всього контингенту судової системи. За умови коректного застосування він дозволить здійснити трансформацію, що виходить далеко за
межі люстрації, яка сама по собі не може стати належним вирішенням про-

блеми11. Ключові характеристики цієї рекомендації розглядаються нижче.
Це, скоріше, спроба розвинути нинішні реформи, а не винайти нові.
РІВНІ КВАЛІФІКАЦІЇ
Нормативні критерії для оцінювання, як ми побачили з реформ 2015 р.,
будуть враховувати «професійну компетентність», «особисту компетентність», «соціальну компетентність», а також «здатність виголошувати справедливі рішення». В рамках розширення змісту цих критеріїв рекомендується вважати ключовими три види компетентності. Це (1) юридична
компетентність, (2) принциповість та (3) здатність довести законність походження своїх статків.
Та є одна обов’язкова вимога, щоб кожен суддя розумів не лише
формальні закони і норми, а й основоположні цінності і принципи верховенства права в сенсі, описаному вище в розділі 1.З метою надання суддям рівних можливостей для проходження цього оцінювання Національна
школа суддів має організувати короткі курси для вивчення цих питань (для
декого вони були б першими в кар’єрі). Необхідно надати нову учбову програму і переклад матеріалів з прав людини. Для підтримки на початковому
етапі навчання слід залучити закордонних експертів на тимчасовій основі.
Оцінювання принциповості має включати перевірку психологічної
стійкості в умовах стресу та здатності спілкуватися належним чином (як
передбачено статутом), а також оцінку моральних та етичних якостей. Для
цього необхідно звернути особливу увагу на здатність судді протистояти
політичному тиску чи підкупу. При проведенні оцінювання судді мають відповісти на питання про те, як вони зуміли протистояти такому тиску в минулому. Судді також мають надати список арбітрів (як з судової системи,
так і з-за її меж, у тому числі прізвища людей зі своєї громади), які можуть
навести приклади їхньої принциповості. Робоча група утрималась від висловлювань за чи проти підвищення початкової межі кваліфікації до 25 років. Зараз ключове питання полягає в тому, щоб знаходити принципових
людей в умовах, коли така велика частина населення вважає, що в судовій
системі їх не вистачає. Судовій системі потрібні судді з пострадянською
ментальністю, здатні вільно діяти незалежно від держави чи владних кіл,
коли цього від них вимагає верховенство права. Саме такий фактор, а не
вік, має бути найголовнішим при оцінюванні.

11
Див. також роботу Марії Попової «Чому плани Києва стосовно очищення судової системи дадуть зворотний ефект», Закордонні справи, 15 квітня 2014 р
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У суспільстві, яке страждає від хронічної корупції, надзвичайно важливо, щоб судді (більше ніж усі інші) могли пояснити походження своїх
статків. І не повинно виникати сумнівів, що цей фактор має бути дуже важливим для продовження роботи суддею в Україні саме зараз; допоки він
ще не посів належного місця у списку кваліфікаційних критеріїв для проведення реформ у 2015 р.
До цього часу питання декларацій про доходи та майно було джерелом цинізму в Україні, оскільки попри те, що від суддів уже протягом тривалого часу вимагалось надавати щорічні декларації про доходи та майно,
це викликало лише іронію в суспільстві відносно цієї системи, адже розслідування обману чи свідомого заплутування якщо й проводилось, то дуже
мало. Суддю слід зобов’язати надавати глибокі декларації з детальною
інформацією про майно всіх членів родини, які знаходяться на його утриманні, а також про майно, передане за довіреністю іншим особам. Враховуючи делікатність питання чесності суддів на даний момент, цю вимогу
можна легко виправдати як пропорційне втручання в права на особисту
інформацію. Після подачі декларації слід провести співбесіду, під час якої
суддя повинен відповісти на питання щодо цієї декларації. Нездатність відповісти на питання чи дати достатньо зрозумілу відповідь будуть підставою
для того, аби вважати, що оцінювання не пройдено. В разі необхідності екзаменатор може попросити суддю надати додаткову інформацію як доказ.
УДОСКОНАЛЕНА ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ
Позачергове оцінювання кваліфікації, включаючи співбесіди, має
проводити Вища кваліфікаційна комісія. Слід дати можливість цьому існуючому дисциплінарному органу оцінювати кваліфікацію суддів, не чекаючи на створення незалежного державного агентства для виконання
даного завдання; проте така комісія не може ефективно робити це без
значних фінансових і людських ресурсів. Для того, аби викликати максимально можливу довіру до цього процесу, нинішня Кваліфікаційна комісія
має встановити ситуативний механізм оцінювання, який дозволяє проводити оцінювання швидко, але й з компетентністю на рівні світового класу.
Цього можна досягти, залучивши авторитетних закордонних суддів (наприклад, колишніх суддів та чиновників з європейських країн) та слідчих
(наприклад, старших офіцерів поліції, відряджених з європейських країн)
до складу ситуативного механізму оцінювання у співпраці з авторитетними українськими суддями, адвокатами та науковцями. Закордонне представництво не лише усуне ризик корупції, а й продемонструє суспільству

якість і об’єктивність цього процесу. Процес призначення до складу цього
механізму, як і до самої комісії, має бути прозорим і незалежним.
ІМУНІТЕТ ВІД ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОЇ
РОБОТИ
Враховуючи те, що для загального відновлення гідності судової системи корисніше викривати корупцію, яка існувала, ніж приховувати правду
про неї, слід ретельно обміркувати питання про надання суддям імунітету
від переслідування на основі подання повної і чесної декларації, подальша перевірка якої не виявила обману. Це не означає, що суддя, який визнав, мовляв, брав гроші за винесення сприятливого рішення, зможе у
безумовному порядку уникнути пожиттєвого звільнення з посади. Це буде
можливе у більшості випадків, крім надзвичайних. А визнання менших порушень, таких як затримка винесення рішення під тиском голови суду,
може дозволити кандидату повторно подати заяву на посаду в судовій
системі. Встановлення певних пільг для заохочення правдивих свідчень і
фактичного відновлення гідності судової системи, за погодженням з Антикорупційною робочою групою, є очевидною перевагою, оскільки це передбачає надзвичайну можливість на перехідний період зробити зізнання,
які не будуть підставою для втрати пенсії, за умови, що ці зізнання будуть
зроблені протягом обмеженого перехідного періоду; якщо про корупцію
стане відомо пізніше, це потягне за собою кримінальне переслідування,
звільнення і втрату пенсії. Можливо, для багатьох ці стимули будуть недостатніми, проте деякі судді скористаються такою можливістю порушити
мовчанку стосовно корупції і під захистом амністії зроблять крок до спокутування. Яким би парадоксальним це не здавалось для декого, найбільш
патріотичним вчинком, який міг би зробити український суддя сьогодні, є
зізнання про корупційні вчинки в минулому, навіть якщо його чи її корупція
була порівняно незначною.
ВНУТРІШНІЙ НАГЛЯД ЗА СТАРШИМИ ЮРИСТАМИ
Раніше уже було запропоновано включати до складу Ситуативного
механізму оцінювання закордонних та авторитетних українських юристів.
Репутація судової системи в Україні зіпсована настільки, що суспільству
необхідно бачити, що наглядову функцію виконують визнані юристи з міжнародним авторитетом. Це має бути надзвичайний тимчасовий наглядовий орган, який існуватиме протягом обмеженого періоду проведення
процесу переоцінювання. До цього органу могли б увійти перші члени КонАгентство модернізації України
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ституційного суду України 1996 р., колишні закордонні та українські судді
Європейського суду з прав людини, а також, можливо, члени української
діаспори та/або міжнародні юристи. Як Ситуативний механізм оцінювання, так і Вища кваліфікаційна комісія мають звітувати перед цим наглядовим органом, який міг би давати поради та представляти публічні звіти про
виконану роботу. Члени цього Надзвичайного органу внутрішнього нагляду могли б виконувати функцію наставників для судової системи в цілому,
допомагаючи зі свого боку розвивати культуру верховенства права.
РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНОГО СПІЛКУВАННЯ (EX PARTE) ІЗ СУДДЯМИ
У посткомуністичних державах існує сильна традиція неформального
приватного (ex parte) спілкування із суддями. Необхідно вжити заходів для
руйнування цієї традиції, оскільки вона дає можливість існування так званого телефонного права та/або хабарництва, а також дає підстави іншим
підозрювати наявність такого втручання, навіть якщо його не було. Покінчити з цією традицією можна наступним чином.
ОБНАРОДУВАННЯ НОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ НАДАВАТИ ІНФОРМАЦІЮ
Новий закон зобов’язує суддів повідомляти про всі спроби «втручання». Ключові положення нового закону мають бути відкрито представлені
в кожній судовій будівлі та в судових документах, доступних для учасників
судових процесів. Мають бути вказані потенційні санкції. Суддям, які не
повідомили про випадки втручання, може загрожувати відсторонення та
звільнення. Тим, хто робить спробу втручання в роботу судді, може загрожувати припинення розгляду їхніх справ, штраф та/або ув’язнення.
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parte) спілкування з питань судових справ. Якщо ці зміни будуть внесені в
кримінальне законодавство, їх слід дуже широко розповсюдити.
ПРИПИНЕННЯ БУДЬ-ЯКОГО ПРИВАТНОГО СПІЛКУВАННЯ (EX PARTE)
СТОСОВНО СУДОВИХ СПРАВ
Враховуючи масштаб цієї проблеми і те, наскільки часто судді підтверджували, що вони почуватимуть себе незручно, повідомляючи про
таке втручання, можна зрозуміти, що цих змін буде недостатньо. Додаткові зміни до закону повинні вимагати, щоб будь-яке спілкування стосовно
судових справ відбувалося по адміністративному каналу, бажано в закритій ІТ-системі, з наданням повноважень припиняти розгляд справи і штрафувати сторони у разі порушення цього положення без достатньої причини. Проте малоймовірно, що ця ситуація зміниться, перш ніж приватний
контакт (ex parte) із суддею для обговорення суті справи стане вважатися порушенням службових обов’язків, навіть якщо цей контакт не мав на
меті неналежний вплив чи втручання в процес прийняття рішення. Навіть
якщо покарання буде незначним, воно спричинить глибоку зміну в культурі. Можливість зробити це є лише у межах кримінального законодавства. Більш того, обов’язок суддів стосовно повідомлення про втручання
слід розширити до обов’язку фіксувати всі контакти, ініційовані сторонами
справи чи уповноваженими ними третіми особами і пов’язані із процедурою ведення справи чи по суті справи, і не лише в тих випадках, коли робиться спроба впливу на винесення рішення. Якщо Україна має серйозні
наміри щодо захисту чесності в судочинстві, то нинішня ситуація вимагає
законодавчих засобів захисту.

ПРИХОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЯК КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Введення дисциплінарного обов’язку для суддів повідомляти про
спроби «втручання» в роботу системи вже є позитивним кроком, але крім
того вимагається (у відповідності з напрямком «Боротьба з корупцією»,
розділ «Виявлення, розслідування та переслідування»), щоб приховування інформації стосовно корупції вважалось кримінальним правопорушенням. Це має стосуватися суддів, співробітників правоохоронних органів,
адвокатів та інших державних службовців. Відповідальність за таке правопорушення могла б не лише сприяти запобіганню реальній корупції, а
й створити дуже значну перешкоду для існуючої культури приватного (ex
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3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОНІВ
Правоохоронні органи мають бути відкритими для набору персоналу
на засадах конкуренції, підзвітними, професійними і автономними.

3.1. ВРАДІЇВСЬКЕ ПРАВОСУДДЯ
Одним з найбільш значних каталізаторів Євромайдану стала нездатність розслідувати випадок зґвалтування жінки двома міліціонерами у селі
Врадіївка Миколаївської області на півдні України. Вираз «врадіївський феномен» став в Україні синонімом виразу «вибіркове правосуддя». Широко
поширена впевненість (яка має об’єктивне підґрунтя) в тому, що суддів і
міліцію можна підкупити. Ще одним феноменом Євромайдану був так званий Автомайдан, що виник з руху «Дорожній контроль», члени якого почали знімати на свої телефони випадки корупції автоінспекторів і викладали
докази на YouTube.
Є резонансні приклади недоліків у роботі українських правоохоронних органів, наприклад, таємна змова державних службовців у вбивстві
журналіста і засновника інтернет-видання «Українська правда» Георгія
Гонгадзе. Менш відомі міжнародній спільноті поширені випадки жорстокого поводження з підозрюваними у відділках міліції та відсутність результатів розслідування скарг за цими випадками. Європейський суд з прав
людини назвав це «системними проблемами на національному рівні, що,
враховуючи фундаментальні цінності демократичного суспільства, які
вони порушують, вимагає негайного застосування всебічних і комплексних заходів»12. Комітет ООН з прав людини своєю чергою висловив занепокоєння з приводу великої кількості випадків смерті людей в ув’язненні,
затримок розслідування таких випадків та м’якого чи умовного покарання
винних за результатами розслідувань. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, яка розслідувала порушення прав людини в Україні, починаючи з квітня 2014 р., описує «культуру цілковитої безкарності, зокрема
тортури та здирництво, якими нерідко займається міліція в процесі своєї
роботи, тісні функціональні та інші зв’язки між прокуратурою та міліцією,
відсутнє чи недостатнє розслідування кримінальних злочинів, вчинених
міліцією, утиски та погрози на адресу скаржників, а також низький рівень

12
Каверзін проти України, Додаток №23893/03, 15 серпня 2012 р., ЄСПЛ. Див., зокрема §§94 та 172–182.

судових переслідувань — все це сприяє недостатній звітності про порушення прав людини»13.

3.2. КРИМІНАЛЬНА НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ ЖОРСТОКО
Б’Є ПО СЕРЕДНЬОМУ КЛАСУ
Несправедливість у сфері кримінального права погіршує якість решти
процесу правозастосування та підриває повагу до верховенства права в
цілому. В Україні система корупції особливо зачіпає середні класи. Вона
впливає на малий і середній бізнес, змушуючи створити мережу хабарів
та захисту просто для того, аби вижити (див. опис «криші» (даху), представлений в напрямку «Боротьба з корупцією»). Існує також явище, яке називається рейдерством. Воно має різні відтінки, але найгірший варіант передбачає захоплення бізнесу конкурентів приватними гравцями, що іноді
здійснюється за допомогою суддів, які видають санкції на обшук, та місцевих прокурорів, котрі прикривають ці операції. Навіть якщо ухвалюється
судове рішення про виведення цих «самостійних» рейдерів, органи влади
нерідко не виконують його, керуючись корупційними мотивами. Низька
якість кримінального права позначається на репутації України, роблячи її
несприятливим комерційним середовищем14.

3.3. ЧИ МОЖЕ НИНІШНІЙ КЛІМАТ РЕФОРМ БУТИ
ДІЙСНО ПЕРЕХІДНИМ?
Стороннім спостерігачам важливо зрозуміти, що навіть до Євромайдану проводилось багато інституційних реформ, особливо як результат
перегляду Кримінально-процесуального кодексу в 2012 р. та подальших
реформ прокурорського нагляду з метою демонтажу радянського спадку
у вигляді контролю як розслідувань, так і адміністративних процедур. Ці
зміни стали складовою частиною процесу просування в напрямку асоціації з ЄС, а також відповіддю України Комітету міністрів Ради Європи через
велику кількість судових рішень, ухвалених проти України Європейським
судом з прав людини, викликаних порушеннями з боку працівників право13
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, Звіт про ситуацію з правами людини в Україні, 15 квітня – 29 серпня 2014 р., ст. 12 §52.
14
Див. Юридичний відділ МВФ, Звіт уряду України про діагностичне дослідження питань
управління, які стосуються корупції, умов для підприємницької діяльності та ефективності судової системи, 11 липня 2014 р., стор. 20. Див. також чудовий аналіз цього питання в статті Метью
Рожанські «Рейдерство в Україні: причини, методи та наслідки», 22 Журнал «Демократизація на
пострадянському просторі», №3 (літо 2014 р.).
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охоронних органів. На момент написання цього звіту на розгляді в Європейському суді скарг до України більше, ніж до будь-якої іншої держави
Європи.
Те, що сталося з київською ДАІ після Євромайдану, часто вважають
потенційною моделлю для реформування всієї системи правосуддя. Ця
служба була відома своєю корумпованістю, і саме на неї була спрямована
діяльність Автомайдану.
У результаті цього торік відбулися масові звільнення автоінспекторів.
Потім було здійснено конкурсний набір на посади з підвищеною платнею,
який відбувався з акцентом на залучення жінок та всіх людей, які бажали змінити кар’єру. Мета полягала в тому, щоб зменшити кількість персоналу, але підвищити якість. Під час конкурсу перевірялись чесність та
психологічні якості. Було набрано близько 2000 нових співробітників, які
заступили на патрулювання цього літа. Стало помітно, як змінилась атмосфера на вулицях. Це широко коментувалось у засобах масової інформації
не лише технократами, відповідальними за ці зміни, а й населенням Києва,
яке позитивно відгукнулось на обіцянку очевидно нової і незвичної форми роботи поліції. Ці молоді співробітники поліції створюють враження, що
вони представляють державну службу постмайданної епохи, але поки що
рано прогнозувати, чи призведе це до довгострокових змін.
Київська модель державної поліції має втілюватись і в інші частини
системи. У липні 2015 р. було оголошено про те, що на 3000 прокурорів
районного та обласного рівнів чекає звільнення, а набір нових співробітників відбудеться за аналогічною моделлю відкритого конкурсу з інноваційним оцінюванням з метою створення персоналу нового покоління.

3.4. РЕКОМЕНДАЦІЇ
КОМПЛЕКСНА РЕВІЗІЯ ЯКОСТІ, ПЛАТНІ ТА КІЛЬКОСТІ
Головна рекомендація полягає в тому, що реформи, описані вище в
розділі 2 як необхідні для судової системи, слід провести також в поліції та
прокуратурі. Це має включати обов’язок повідомляти про будь-яке втручання в їхню роботу та поетапну переоцінку кожного з професійних секторів на кожному рівні. Якщо масове звільнення прокурорів, оголошене у
липні 2015 р., відбудеться, то з’явиться можливість запровадити практику
орієнтуватись насамперед на компетентність, чесність та майнові декларації (що рекомендувалося стосовно суддів) при призначенні на посади
в усіх правоохоронних органах як нових співробітників, так і тих, хто про-

сувається по службі. Це позначиться на якості. Проте потрібно також провести повну ревізію необхідної кількості співробітників, потенційні розміри
платні для поліції, прокурорів та суддів по всій країні. Більшість експертів
вважає, що в кожній із цих служб штати надто роздуті. Вимоги і фінанси
слід переглядати комплексно, оскільки скорочення штатів дасть можливість підвищити розміри платні. Крім того, для підтримки втілення такого
детального дослідження буде з більшою готовністю надаватися міжнародна фінансова допомога. Цією частиною роботи можуть керувати Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ, проте було б корисно провести відкритий конкурсний набір персоналу для проведення такої ревізії
в національних масштабах. Це було б не лише хорошою практикою, а й дозволило б уникнути негативного впливу особистої зацікавленості на процес.
Слід вітати дух оновлення, викликаний реформою київської дорожньої поліції, проте для служби в інших її підрозділах та в прокуратурі потрібен вищий рівень юридичної та судової компетентності. А це означає,
що юридичну компетентність слід оцінювати відповідним чином, і новому
поколінню співробітників доведеться постійно навчатися. Співробітники
з попереднього складу мають пройти перевірку майнових декларацій, як
описано раніше.
ПОЛІЦІЯ
Численні експерти в Україні, які підкреслюють важливість скорочення
чисельності персоналу та підвищення платні, мають рацію в своїх висновках. Одвічна проблема скорочення великої кількості корумпованих поліцейських полягає в тому, що з ними робити, або точніше — що робити, аби
вони не поповнили лави організованої злочинності.
Крім детального аналізу місць, де можна провести скорочення, слід
ще знайти фінансування для виплат при скороченні і для перенавчання. До
переліку зазначених в напрямку «Економіка» проблем, пов’язаних зі створенням робочих місць, увійдуть також проблеми, викликані значною кількістю колишніх міліціонерів. Після цього слід провести відкритий конкурсний набір на вступний рівень, а також на вищі рівні, де це доцільно. Слід
підкреслити важливість відкритого конкурсного набору на посади вищого
рівня, що матиме велике значення для залучення нових талантів на всі рівні
поліції. Головні реформи поліції в Англії завдячують своїм успіхом набору випускників, який не вимагав від людей обов’язково починати службу
із самого низу службової ієрархії. Після набору співробітників оцінювання
компетентності і навчання мають продовжуватися.
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Існує гостра необхідність знайти низку механізмів, аби ізолювати оперативні рішення поліції від політичного втручання, забезпечуючи водночас
звітність служби в цілому. Цей баланс можна забезпечити шляхом запровадження посад незалежних комісарів/уповноважених поліції на місцевому рівні, які матимуть повноваження вимагати звіт від поліції, а в разі необхідності — звільняти. Як і у Великій Британії, тут виникнуть питання про те,
як призначати цих комісарів — шляхом виборів чи якимось іншим способом. Головна мета має полягати в тому, щоб вибрати людей, які зможуть
підвищити довіру до поліції завдяки своїй здатності змусити їх звітувати.
Навіть якщо таку систем комісарів не запровадити, має бути Національний незалежний наглядовий орган, до якого можна подавати скарги і
який має повноваження вимагати інформацію та проводити розслідування
з дисциплінарних питань.
ПРОКУРОРИ
Запровадження відкритого конкурсного відбору на кожному рівні має
таке ж значення, як і скорочення штатів та підвищення платні. Питання відкритого конкурсного відбору обмірковується, проте на момент написання
цього звіту ще невідомо, наскільки широким буде цей процес. Нічого не
було сказано і про призначення на посаду Генерального прокурора країни, яке було історично скомпрометовано президентським призначенням,
а також зловживанням впливом.
Прагнення запровадити якомога ширшу конкуренцію пояснюється
бажанням оживити дійсно національну державну службу, а для цього слід
докласти значних зусиль, залучити нових людей з приватної практики, які
мають видатні юридичні навички, демонтрують чесність та фінансову прозорість. На такому перехідному етапі прокурори нижчої ланки отримають
можливість швидко просунутись на вищі посади. Усе це дуже важливо як
для того, аби приваблювати особистості нового типу на державну службу
(див. розділ 4 нижче), так і гарантувати, що найбільш перспективні з них
не залишать службу через брак можливостей для кар’єрного зростання.
Інформацію про надзвичайний процес набору повинні отримати потенційні кандидати; про це ж має знати і громадянське суспільство. Таким чином з’явиться постмайданне покоління прокурорів, до якого буде існувати
підвищена довіра протягом певного періоду; за цей час такі фахівці мають
довести свою придатність, особливо у сфері переслідування корупції. Для
звільнених районів Донбасу важливо залучити талановитих волонтерів,
які візьмуть на себе виконання функцій державних службовців, особливо
в якості прокурорів. Державні службовці у звільнених районах Донбасу, з

якими проводили співбесіду представники робочої групи, пояснили, що
потрібні не просто військові добровольці, а фахівці з навичками державної
служби, згодні переїхати на схід, щоб допомагати у відбудові держави.
Майбутня Вища кваліфікаційна комісія та Вища рада прокурорів
(запроваджена змінами до законодавства у 2014 р.) повинні розробити
жорсткі екзаменаційні стандарти для перевірки юридичного мислення,
чесності і фінансової прозорості. Процеси навчання й оцінювання мають
тривати безперервно. Проте Кваліфікаційна комісія (створена на базі наглядової моделі, яка існує зараз для суддів) не може бути повністю відповідальною за розслідування дій прокуратури, яка навіть після скорочення
штатів і функцій залишається значно складнішою ніж судова служба, що
проводить засідання і розбирає справи. Для розслідування дисциплінарних порушень прокурорів має бути створений такий самий національний
незалежний наглядовий орган, як і для поліції.
В цілому прокурорська система в культурному відношенні повинна
стати більш відповідальною, щоб більшою мірою служити людям, а не державі. Українські прокурори, підсилені новим поколінням юристів у своїх лавах, повинні використати цю можливість, щоб створити по-справжньому
незалежну національну службу, яка викликатиме у людей почуття справедливості, безпеки і довіри.
СИСТЕМА СУДУ ПРИСЯЖНИХ
Нинішнє українське законодавство, включаючи Статті 124 і 129 Конституції, передбачає можливість залучення звичайних громадян в якості
присяжних засідателів. Досі суд присяжних не використовували в сенсі загального права для винесення рішень по факту; ведення процесів й
ухвалення рішень покладається на суддів. Багато експертів, з якими зустрічалась робоча група, висловлювали думку про те, що деякі справи
варто було б передавати на розгляд суду присяжних, щонайменше ті, де
обвинувачуваним загрожує значний термін ув’язнення (наприклад, 5 або
10 років, чи більше). Слід зазначити, що Конституційна комісія не рекомендувала відміняти ці статті, а в Законі про справедливий суд від 2015 р.
містяться розділи про оплату для присяжних, де передбачається, що вони
гратимуть важливу роль в майбутньому судочинстві. Функція присяжних
в цьому відношенні полягає не лише в тому, щоб зробити судові процеси
більш чесними, а й щоб більше залучати до юридичних процесів громадянське суспільство. Захисники системи суду присяжних мають переконливі
аргументи. Зараз необхідно провести подальші дослідження (і розробити
пілотний проект) того, як можна адаптувати систему суду присяжних до
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українського середовища. Запровадження суду присяжних, очевидно,
підвищить як реальну чесність процесу, так і її відчуття. У нинішній українській ситуації значно легше підкупити одного суддю чи змусити його виголосити потрібне рішення, ніж підкупити дванадцять громадян, вибраних
довільним чином. Проте підготовка умов для суду присяжних в багатьох
існуючих районних судах потребуватиме значних ресурсів. Важливо також
забезпечити гідне довіри висвітлення процесу в засобах масової інформації, щоб ставлення присяжних до обвинувачуваного було неупередженим.

4. АДВОКАТИ
Адвокати можуть робити більше і сприяти вирішенню, а не створенню
проблеми: професія незалежного адвоката має стати етичним та позитивним джерелом змін.

4.1. ЗАХИСНИКИ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА
Юридична професія в Україні має багату історію. Вона поєднала кращих представників університетської спільноти та приватної практики, які
очолили дисидентський рух за права людини в Україні в 70-х та 80-х роках
минулого століття. Це і юристи, які були в передніх лавах Руху за незалежність, а також покоління юристів, котрі писали Конституцію та починали
розбудову української нації в стислі строки, в умовах значного економічного тиску та зародкової пострадянської системи влади. Їхня спадщина
також поширюється на діаспору в Західній Європі, Канаді та Сполучених
Штатах. Є судді і прокурори, особливо в Північній Америці, які ототожнюють себе зі своєю українською спадщиною.

4.2. АДВОКАТИ Є ЧАСТИНОЮ ПРОБЛЕМИ
Ця частина спадщини виділяється, оскільки робоча група була змушена констатувати, що юристи несуть істотну відповідальність за поширення корупції в правовій системі. Практично неможливо вести судовий
процес, якщо не бути певним чином втягнутим в корупцію. Інші роблять
на цьому бізнес. Навіть адвокати, які вважаються принциповими, нерідко закривають очі на те, що їхні поважні клієнти підкуповують суддів, аби
підстрахуватись. Колишній голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатів
розповів представникам групи, що він перестав брати участь в господарському судовому процесі через велику імовірність підкупу чи неправомірного впливу на процес. І таке доводиться чути дуже часто.

Робоча група мала можливість зустрічатися з елітною групою адвокатів. Проте слід зазначити відсутність контролю якості права виступати в
суді, за яким би вимагалось, щоб участь у судових засіданнях брали лише
ті адвокати, які мають свідоцтво на право виступу в суді. На практиці це
означає, що дуже високий відсоток адвокатів, які беруть участь у судових
засіданнях, практично не мають відповідної кваліфікації. Крім того історично склалась практика отримання адвокатських посвідчень шляхом підкупу.
Імовірно, що ці так звані «сірі» адвокати більш схильні до корупції, особливо
якщо вони працюють юрисконсультами у приватних компаніях. Звичайно,
було б неправильно робити висновок, що лише ці адвокати відповідальні
за засилля корупції в правовій системі.

4.3. ВНЕСОК АДВОКАТІВ У ВИРІШЕННЯ СИТУАЦІЇ
Адвокати зробили недостатньо для захисту верховенства права в
Україні. Політичні та ділові кола, можливо, надто схильні недооцінювати це, але коли йдеться про використання законів для незаконних дій, то
саме адвокати виконують головну роль у цих операціях. В основі проблеми
з правами людини в сучасній Україні лежить корупція. На відміну від радянського дисидентського руху адвокати не зіграли тієї ролі, яку могли і
повинні були зіграти для вирішення цієї проблеми. Ті, хто обіймає посаду, що дає можливість переламати ситуацію, не зробили цього головним
чином через фінансові стимули, які підтримують статус-кво. Ті, хто хоче
переломити ситуацію, не зробили цього тому, що з етичних причин не бажають претендувати на ті посади в державних чи приватних структурах,
на яких вони б дійсно могли це зробити. Тому так і сталось, що в Україні
сформувався контингент адвокатів потенційно світового класу, котрим доводиться працювати в країні з корупцією світового рівня. Перехід від неліберального до ліберального суспільства не завершено, і це покоління не
присвятило себе повністю питанню верховенства права.

4.4. РЕКОМЕНДАЦІЇ
АДВОКАТІВ СЛІД ЗАЛУЧАТИ ДО ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
В країні є видатні юристи, здатні вести процес реформ як зсередини
державної системи, так і ззовні. Частково це вимагає участі в роботі державних установ у ролі політиків, державних службовців, суддів і співробітників правоохоронних органів. Для розширення процесу реформ необхідАгентство модернізації України
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но знайти шляхи залучення нових кіл адвокатів, підготовлених до вступу на
державну службу. Відкритий і чесний конкурсний набір персоналу з права
вважається стандартом для забезпечення рівних можливостей, проте в
цій главі він наполегливо рекомендується ще й тому, що дає позитивний
сигнал та можливість працівникам приватного сектору претендувати на ці
посади. Система вступу найкоротшим шляхом на державну службу також
має важливе значення, оскільки адвокату з великим досвідом приватної
практики не потрібно починати державну службу з найнижчого рівня. Це
також дасть можливість адвокатам заробити гроші приватною практикою
на першому етапі кар’єри, що посилить негативне ставлення до корупції
на другому етапі — в державному секторі, де платня неминуче буде нижчою. Українська Асоціація адвокатів запропонувала, щоб приватні фірми
(можливо на базі податкових стимулів) надавали можливість своїм співробітникам протягом 3 років проходити стажування на державній службі,
наприклад, в прокуратурі, перш ніж повернутися до своєї практики.
ПРИВАТНІ АДВОКАТИ МАЮТЬ СТВОРЮВАТИ ЧЕСНІ ЗВ’ЯЗКИ
Адвокати, які займаються приватною практикою, повинні прагнути до
створення чесного кола зв’язків для розірвання порочних кіл. Це призвело б до створення паралельних структур, які не покладаються на реформу
згори до низу, або до поліпшення системи перш, ніж реформи дадуть позитивний ефект. У цьому сенсі вони є «чесними зв’язками» на відміну від
наявних корупційних або злочинних. В Україні вже створюються такі мережі з різним ступенем формальності. Ось простий приклад: в Одесі робоча
група зустрілася з адвокатом, який розповів, що його фірма уклала угоду з
іншою фірмою з метою уникнення корупційних угод з їхніми клієнтами в судових процесах, і що розпочалися дискусії з цілою групою фірм щодо розширення таких угод в межах місцевого альянсу. Наступним кроком могло
б бути проголошення такого альянсу некорупційною хартією незалежних
адвокатів. Асоціації адвокатів варто наслідувати такі приклади у рамках
процесу національного відродження. Вони повинні працювати над розробкою неформальних хартій щодо неприйняття корупції, під якими має
підписатись кожен адвокат. Але це не слід робити поспішаючи, в умовах,
коли ставлення до підпису може бути несерйозним. Хартії такого типу повинні ухвалюватися лише після критичного внутрішнього обговорення та в
результаті успішних зусиль місцевих мереж, як описано нижче.
Спостерігається також розширення такого явища як асоціації підприємців, наприклад, створено Комітет підприємців Львівщини (КПЛ), де
адвокати і місцеві підприємці об’єдналися, щоб проводити демонстрації і

законні акції проти податкових та правоохоронних органів для вирішення
таких питань, як незаконні обшуки та/або відмова від виконання судових
рішень. У разі рейдерських захоплень члени Комітету прибувають на місце
і фіксують за допомогою відеозйомки поведінку органів влади, а адвокати
намагаються якомога швидше зустрітися зі своїми клієнтами. Ця стратегія подібна до моделі Автомайдану, коли результати зйомок викладаються
на YouTube. Таку стратегію мають узяти на озброєння місцеві організації
по всій країні. Її варто підтримати таким організаціям, як Федерація роботодавців, залишаючи при цьому першочерговими місцеві ініціативи та
завдання місцевих активістів щодо створення стратегій, які органічно виростають з місцевих потреб.
У Львові представники групи зустрілися з адвокатами, які організували свою роботу так, щоб пропонувати некорупційні послуги закордонним клієнтам, котрі збираються інвестувати в Україну. Почавши з цього
унікального сервісу,, фірма захопила лідерство на ринку надання подібних
послуг місцевим підприємцям. Цей приклад втілює в собі важливий урок.
Адвокати з усієї країни визнали, що кришталево чиста відсутність корупції
в приватній практиці є практично неможливою з комерційної точки зору.
По-перше, це просто сумна реальність; крім того, важко навіть уявити негативні наслідки в іншому сенсі, оскільки в цій ситуації ігноруються значні
можливості Європи і сучасного бізнесу, які були б доступними в некорупційному середовищі.
Приватні підприємці за підтримки ЄС та європейського бізнесу повинні об’єднати зусилля з ринком юридичних послуг для затвердження альтернативної культури поведінки. Тим підприємцям, які залишили країну,
слід дати трибуну і можливість чесно вказати місцевій сфері юридичних
послуг, чого вони вимагають від неї, аби повернутися. Це можна робити
на конференціях для практикуючих юристів та в мережі підтримки, яка досліджує практичні аргументи і стратегії для реального заробітку шляхом
надання юридичних послуг в некорупційний спосіб. Фінансування таких
конференцій мають здійснювати Асоціація адвокатів та організації підприємців у співпраці з ЄС. Це допоможе підключити партнерів з відомих
міжнародних юридичних фірм. Наступний етап допомоги може включати
елемент наставництва з боку закордонних юристів та підприємців. Потім
приватний сектор може надати відносно невеликі початкові кошти для місцевих «Кластерів права», які прагнуть створити некорупційне правове середовище високої якості, працюючи спільно з «групами верховенства права», які мають бути створені в місцевих університетах (див. нижче). Слід
налагоджувати зв’язки з правовими групами, які налаштовані на уникнення нинішньої системи корупції, та створювати їх по всій країні.
Агентство модернізації України

212

213
ЮРИДИЧНА ОСВІТА ЯК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ЧЕСНИХ МЕРЕЖ

Юридична освіта має відігравати важливу роль. Вона дає базову підготовку цим адвокатам-реформаторам, а також можливість продовжувати
професійне зростання в подальшій кар’єрі. Очевидно, що недоліки в сфері
юридичних послуг в Україні пов’язані не лише з корупцією; до них відноситься і ступінь обмеження власних знань юристів (наприклад, суддів) про
верховенство права (див. розділ 1 вище). Курси підвищення кваліфікації
допоможуть новим секторум промисловості відповідати міжнародним
юридичним стандартам. Вражаючим прикладом є курси інформаційних
технологій, організовані Харківським науково-дослідним інститутом права
у співпраці з Корнельським університетом. Вони дають можливість впливати на всю юридичну культуру цілого сектору промисловості, і в цьому
сенсі їх слід копіювати в інших сферах, зокрема в нових секторух підприємництва, в яких ще не вкоренилася традиційна практика.
Крім викладання права в розумінні ширшої системи цінностей верховенства права, університети могли б полегшити доступ до чесних мереж
для майбутньої професійної роботи. Передумова для виконання університетами цієї функції полягає, звичайно, у тому, щоб вони перестали бути
ключовими пунктами корупції в українському житті (див. напрямок «Боротьба із корупцією», розділ «Повсякденна дрібна корупція. Освітні та соціальні кампанії. Залучення громадськості»). Багато університетів, навіть
найкращих, залишаються надто ієрархічними в тому сенсі, який перешкоджає створенню умов для інтелектуальної творчості. Декани, вчені ради та
професори мають перестати бути патриціями (радянського чи пострадянського типу) і почати виконувати функції наставників і партнерів для студентів.
Окремим шляхом розбудови платформ чесного навчання в університетах стало створення «юридичних клінік» або «груп верховенства права».
Вони створюються всередині існуючої університетської системи; передбачені короткі обов’язкові курси для студентів-першокурсників; студенти
наступних курсів можуть відвідувати такі заняття та присвятити себе діяльності поза учбовою програмою. Це організації на громадських засадах з
відносною незалежністю від керівництва університету, де викладачі, студенти та місцеві практикуючі юристи зосереджуються на сфері законодавства, яке викликає суспільний інтерес (наприклад, захист прав людини). Ці
групи не лише читають лекції для студентів і громадськості, а й дають можливість реально брати участь у розслідуванні справ. Таким чином, студенти надають послугу як громадські організації, але вони також навчаються
і отримують доступ до місцевих, національних та міжнародних ініціатив у

сфері верховенства права. Нерідко комерційні юридичні фірми здійснюють фінансування цих груп з маркетинговою метою, а також щоб надати
можливість для своїх молодших співробітників отримати практичний досвід з розслідування складних справ. Оскільки студенти працюватимуть
безкоштовно, а молодші співробітники фірм можуть бути стажерами на
громадських засадах, таке фінансування потребує невеликих фондів. Усе,
що потрібно, це офісне приміщення (на території університетського містечка або в місцевих фірмах) та внески для призначення кількох штатних
співробітників та адміністративного персоналу (який в ідеальному випадку
слід набирати зі студентів). Ці проекти дають найкращі результати в тих
випадках, коли у складі правління працюють разом студенти, їхні викладачі
та співробітники місцевих фірм. Вихованці юридичних груп часто продовжують співпрацю з ними і надалі в своїй професійній діяльності. Ці групи
верховенства права могли б стати складовою частиною правових кластерів, згаданих вище.
ПРАВО ВИСТУПУ НА СЛУХАННЯХ
Вірною (за наявності правової допомоги) є передумова, що для підвищення стандартів адвокатських послуг має бути вищий поріг сертифікації для отримання права виступу в судах. У Великій Британії така монополія
існувала для розділення людей цієї професії на судових адвокатів та юрисконсультів; причому перші мали право виступати в судах, а інші — ні. В
останні роки цю систему змінили, надавши представникам обох професій
можливість отримати адвокатські сертифікати. Але у будь-якому разі існує кваліфікаційний поріг: наприклад, у Сполучених Штатах юристи мають
складати іспити до адвокатури штату. Водночас необхідно виключити корупцію з процесу отримання сертифікатів і в цілому запровадити суворий
контроль чесності в Асоціації адвокатів. Для того, щоб впевнитися в достовірності виданих свідоцтв і в тому, що адвокати виконують свої обов’язки,
має бути встановленою вимога щорічно оновлювати свідоцтва на право
займатися адвокатською діяльністю за допомогою процедур в режимі
онлайн. Слід запровадити вимоги стосовно перших іспитів до адвокатури, курсів підвищення кваліфікації та щорічних доходів від юридичної практики. Також повинно надаватися підтвердження, що адвокат виконує свій
обов’язок повідомляти про корупцію. Адвоката, який не зможе підтвердити своє свідоцтво на право займатися професійною діяльністю чи виявить
нещирість, даючи відповіді в режимі онлайн, може бути виключено.
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ОБОВ’ЯЗОК ПОВІДОМЛЯТИ ПРО КОРУПЦІЮ

Для адвокатів має бути встановлено такий самий як і для суддів
обов’язок повідомляти про неправомірне втручання в хід судового процесу. У тих випадках, коли адвокати дізнаватимуться про те, що їхні клієнти
задіяли чи мали наміри задіяти зовнішні засоби впливу чи іншого неправомірного втручання для прийняття потрібного рішення, вони повинні припинити свою участь у справі та повідомити про такі випадки. Ця вимога має
стосуватися справ, що перебувають у провадженні, а не фактів з минулого.
З причин загальновідомих в теорії професійного права, із таємниці
та конфіденційності стосунків між адвокатом і клієнтом завжди існували
винятки у злочинах/незаконних діяннях, які забороняли адвокатам прикриватися конфіденційністю, аби приховати вчинення реального злочину
в період надання ними послуг клієнту. Згідно із загальними нормами права режим конфіденційності не поширюється на обмін інформацією, який
вчиняється з метою отримати пораду щодо вчинення майбутнього злочину, або який сам по собі вже є частиною злочину15. Важливо, щоб принцип
конфіденційності повністю зберігався стосовно інформації, яку клієнт надає адвокату про свою поведінку в минулому, але це не має поширюватись
на відомості про корупцію в ході судової справи, в якій цей адвокат бере
участь. Такі відмінності мають стосуватися кожного нового правопорушення. Ментальна складова адвоката щодо такого порушення має обмежуватися тим, що він знає про поведінку чи наміри клієнта, а не тим, що він
вважає, чи що йому здається.

5. ПОКРАЩЕННЯ СЕРЕДОВИЩА
КОМЕРЦІЙНОГО ПРАВА
Середовище комерційного права слід зробити простішим, менш зарегульованим, забезпеченим правовою санкцією та здатним до змін у напрямку альтернативного вирішення спорів.

5.1. КІНЕЦЬ ВОРОЖОСТІ

Місцевій здатності розвивати малий бізнес (легальний) перешкоджає ця ж
сама ворожість. Бізнес більшого масштабу в основному переніс свої спори до міжнародних органів арбітражу, які працюють поза межами української юрисдикції. Малий бізнес не може собі дозволити таку розкіш.

5.2. СКЛАДНІСТЬ, ЗАРЕГУЛЬОВАНІСТЬ ТА ВІДСУТНІСТЬ
СИЛИ ЗАКОНУ
Складність структури судової системи часто критикують через те,
що вона горизонтально нечітка, тобто не має чітких меж між загальним,
комерційним та адміністративним поділом. Порівняно з зарубіжними аналогами ця система також має надто багато вертикальних ярусів у вигляді
районного, обласного, касаційного (як Вищого суду) та Верховного суду.
Погана репутація системи правосуддя — і зокрема судів — пояснюється також нездатністю примусити виконувати судові рішення. Причина
цієї нездатності значною мірою полягає в розділенні державних правоохоронних органів; у судів залишилось менше важелів примусу для виконання
рішень ніж за радянської системи, коли невиконання судових рішень загрожувало ув’язненням. Проте зараз суди мають можливість використовувати внесення певних сум коштів до суду у вигляді застави та накладати
арешт на майно та грошові кошти. Ці важелі використовуються набагато
рідше, частіше загальмовані та слабкі справи доводять до стану безнайдйних. В тих випадках, коли ці інструменти застосовуються, це робиться
вибірково, наприклад, щоб захистити представників політичної, ділової чи
державної еліти, які мають значно міцніші правові позиції, від значно менш
впливових сторін процесу. Підкуп є очевидним поясненням того, чому це
відбувається.
Проблеми системи правосуддя тісно пов’язані із візантійським походженням системи нормативних положень, які потребують багато часу для
їхнього повноцінного виконання та відкривають широкі можливості для корупційної практики і які слід усунути за допомогою пакету «розумного регулювання», описаного в напрямках «Боротьба з корупцією», «Економіка»
та «Інтеграція в ЄС».

Довірі зовнішніх інвесторів до України перешкоджає підкріплене реальністю відчуття, що вона має вороже середовище комерційного права.
15
Р. проти Кокса і Рейлтона (1884) 14 QBD 153; та Булліван проти Генерального прокурора Вікторії [1901] AC 196, 200.
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5.3. РЕКОМЕНДАЦІЇ
РЕФОРМА ВСІЄЇ СУДОВОЇ СТРУКТУРИ

Загальні аргументи стосовно необхідності реорганізації судової
структури цілком справедливі. Реорганізація означає спрощення як по
вертикалі (в сенсі обмеження кількості рівнів апеляції), так і по горизонталі
(в сенсі ліквідації численних і дублюючих юрисдикцій цивільного та господарського права, а також реконструкцію їх в різні підрозділи єдиної судової системи. Складність існуючої нині структури збільшує кількість суддів
та судових справ, тим самим призводячи до збільшення витрат на їх утримання та можливостей для корупції і перешкоджання правосуддю.
Є розумна пропозиція реформувати систему судів першої інстанції
так, щоб залежно від значимості позову деякі справи починалися на обласному рівні, а інші — на рівні районних судів.
На ранньому етапі запровадження корпоративного права в країні
може знадобитись система господарських судів, проте в довгостроковій
перспективі нелогічно мати паралельну структуру комерційних судів, краще було б, щоб судді господарського суду створили експертні підрозділи
в межах загальної цивільної юрисдикції. Єдина цивільна юрисдикція з прецедентною системою рішень вищого суду, обов’язковою для виконання
судами нижчого рівня, дасть можливість гармонізувати юриспруденцію
та зробити застосування закону однаковим для всіх; це дозволить також
уникнути конфліктів між судами. Такою є думка Венеціанської комісії. Одна
пересторога полягає в тому, що судді, адвокати і сторони судового процесу часто схвально оцінюють компетентність господарських судів. Ніякі
реформи не повинні порушити цей високоякісний аспект даної частини
системи правосуддя.
Принаймні ці позитивні стандарти господарського права мають перейти разом з його суддями в інші частини системи.
ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
Систему правозастосування необхідно реформувати, включаючи передачу цього процесу державній виконавчій службі таким чином, щоб державний виконавець отримував певну частку стягненого боргу. Цей процес має свої проблеми, зокрема якщо він включає комерціалізацію сили
для примусового стягнення виплат та отримання доступу до майна. З цієї
причини закон та договірні угоди мають суворо забороняти в цьому від-

ношенні будь-яку іншу поведінку крім вимоги щодо сплати боргу, а також
вимагати перевірку щодо кримінального характеру у осіб, які займаються
реальним стягненням боргів.
Одна з ключових проблем на сьогодні полягає в тому, що потужні
компанії, здійснюючи рейдерське захоплення, просто захоплюють приміщення підприємств і ігнорують вимоги органів влади повернути будівлі
згідно з рішеннями судів. Державне Агентство виконання судових рішень
(чи поліція) потребуватиме «достатньо дієвих засобів», щоб примусити виконувати рішення судів щодо відновлення прав власності.
Внаслідок внесення поправок до цивільного процесуального кодексу суди вимушені будуть під час судового процесу та після винесення рішення міркувати над запобіжними заходами, які б захистили позивача від
невиконання цього рішення відповідачем. Серед такх заходів заморожування рахунків, внесення певних сум коштів до суду у вигляді застави, а
також сплата попередніх платежів стороні, яка виграла справу, на проміжних етапах судового процесу. І нарешті, суди мають отримати право
ув’язнення сторін, які не виконують їхні рішення.
ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ З РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ
Занадто широка система нормативно-правового регулювання з
частими дублюваннями потребує негайного скорочення і наближення до
стандартів ЄС, адже в нинішньому вигляді вона майже в найбільшій мірі
робить підприємців вразливими до здирництва та змушує їх давати хабарі.
Дані пропозиції базуються на успішному їх застосуванні в інших посткомуністичних державах, що спрощує нормативно-правові вимоги, включаючи електронну подачу заяв. Більш складні процеси видачі дозволів та
реєстрації документів мають бути віднесені до компетенції нотаріальних
контор.
АЛЬТЕРНАТИВНЕ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.
ПОСЕРЕДНИЦТВО
В Україні необхідно розвивати посередництво як інструмент розгляду справи до подачі позову в суд. По-перше (і найголовніше), це означає
формування національного усвідомлення того, що являє собою посередництво: метод вирішення спорів, в якому посередник допомагає сторонам
конфлікту налагодити процес комунікації та проаналізувати конфліктну ситуацію в такий спосіб, який дасть їм можливість самим ухвалити рішення,
яке відповідатиме їхнім інтересам і потребам. Сторони конфлікту є самі
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собі суддями. Посередник допомагає їм міркувати таким чином, щоб якнайкраще вирішити конфлікт. Якщо посередництво зробити обов’язковою
частиною розгляду в певних сферах судового розгляду, це не перешкоджатиме в кінцевому результаті доступу до суду. Це просто вимагає від
сторін продемонструвати, що вони дослідили варіант вирішення, який потребує менших затрат коштів і часу. Така вимога існує в багатьох країнах
ЄС стосовно сімейного прав, але зараз запроваджується як обов’язковий
компонент і в спорах, що стосуються цивільного права. Затверджені в процесі посередництва угоди можна потім завірити в суді чи в нотаріальній
конторі. У випадку недотримання такої угоди це означатиме просто порушення договірних зобов’язань і не потребуватиме розгляду спору, з якого
починалась справа.
Головною проблемою в Україні на даний момент є відсутність належної підготовки в сфері посередництва. Виправлення цього становища
можна почати з навчання на приватній основі, яке могли б організувати
спілки адвокатів та інших професіоналів цієї сфери. До розвитку цього навчання має долучитись і Міністерство юстиції у співпраці з місцевими університетами та Національною школою суддів.
Зараз в Україні є всі можливості для розвитку схем посередництва (як
і арбітражу) на добровільних засадах як з метою створення менш ієрархічних засобів вирішення спорів в межах державних установ та університетів,
як частини бізнес-структур, або всередині окремих компаній, так і навіть як
спосіб зняття значного соціального напруження між місцевими громадами в звільнених містах Донецької та Луганської областей. Ініціативи такого
типу вже почали з’являтись. Вони потребують допомоги у вигляді міжнародного досвіду та підготовки.
АРБІТРАЖ
Арбітраж надає важливий механізм для правосуддя, особливо під час
перехідного періоду, коли в традиційній судовій системі проходитиме такий потрібний їй процес реформування. Не в останню чергу розвиток внутрішнього та міжнародного арбітражу потрібен через те, що в українських
судах відбулося покращення з точки зору примусу виконувати арбітражні
рішення.
Деякі схеми арбітражу всередині країни самі відкриті для корупції. В
секторі нерухомості це призвело до руйнування цієї процедури в цілому.
Банківський сектор нерідко змушує власників рахунків звертатися до схем
приватного арбітражу, який вибирає банк на власний розсуд, а це позбавляє клієнта права вибору і (щонайменше) створює конфлікт інтересів для

того, хто надає арбітражні послуги, оскільки він матиме значні вигоди завдяки своєму призначенню арбітром в контрактах з клієнтами.
Міжнародний арбітраж залишатиметься механізмом, обраним великим бізнесом, не в останню чергу завдяки своїй здатності змушувати виконувати рішення та завдяки якості офшорних арбітрів і адвокатів. І все ж
міжнародна система в своїй нинішній формі залишається недоступною
для менш фінансово забезпечених кіл.
Рекомендується, щоб не корумповані підприємницькі структури і адвокати створювали автономні і волонтерські схеми арбітражу, яким би ці
структури могли довіряти. Ніщо не перешкоджає окремим секторум підприємницької діяльності, особливо починаючи з великих міст, створювати
незалежні і ефективні арбітражні служби такого типу. Свій власний арбітражний суд могли б створити і національні організації підприємців, наприклад, Федерація роботодавців. Можна також залучати зарубіжних адвокатів для виконання функцій арбітрів або радників місцевих арбітрів. Це
збільшило б довіру учасників та сприяло б розвитку арбітражу як альтернативного варіанту вирішення спорів в Україні. В разі потреби в нинішнє
законодавство слід внести поправку, яка б у явному вигляді давала можливість зарубіжним юристам виконувати функції арбітрів та регулювати
процес виконання своїх рішень16. Крім того, міжнародний арбітраж можна
зробити не офшорним або ближчим до України, щоб надавати такі ж послуги малому бізнесу. В якості першого кроку рекомендується, щоб Україна звернулась до групи авторитетних міжнародних арбітрів, які мають досвід роботи з українськими справами в одному з міжнародних арбітражних
судів.
Арбітраж працює настільки добре, наскільки здатна система, що
впроваджує його рішення. Тому зазначені вище рекомендації щодо впровадження рішень стосуються і арбітражу; до цього слід додати, що Національна школа суддів, Міністерство юстиції та університети мають бути відповідальними за те, щоб судді розуміли свою (обмежену) роль стосовно
рішень арбітражу і були здатні запобігати зловмисним діям сторін, спрямованим на порушення цих рішень. Це досить поширена форма поведінки
сторін в Україні, яка ініціюється в процесі арбітражного розгляду або після
ухвалення рішення. Суди мають боротися з цією практикою.

16
Нинішній Закон про арбітражні суди від 2011 р. просто вимагає, щоб якщо арбітр
працює самостійно, то він (вона) повинен мати юридичну кваліфікацію за українським законодавством. Якщо це колегія, то таку кваліфікацію повинен мати її голова.
Агентство модернізації України

220

221

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗВОРОТНОСТІ
РЕФОРМ
Україна повинна примиритись зі своїм минулим та захистити своє
майбутнє.

6.1. ПРОТИСТОЯННЯ З МИНУЛИМ
Помаранчеву революцію вважають провалом головним чином через нездатність держави протистояти тим діячам і діям, які асоціюються
зі старим режимом з його порушеннями прав людини, корупцією та нестримною олігархією. Міжнародне законодавство з прав людини вимагає
від України розслідування подій, які призвели до насильства на Євромайдані, особливо в Києві в жовтні 2013 р. – лютому 2014 р., та в Одесі в травні
2014 р., а також щодо тих осіб з обох боків, які вчинили військові злочини
протягом окупації сепаратистами Донецької та Луганської областей. Держава не повинна надавати широку амністію тим, хто причетний до грубих
порушень прав людини. Водночас простим людям в країні необхідно бачити, що правосуддя існує і стосовно можновладців. Аналогії можна побачити в судових процесах над ватажками мафії та політичними лідерами в Італії і Латинській Америці, проведення яких потребувало довгого часу, але
завдяки яким зараз притягли до відповідальності дуже високопоставлених
осіб. В цьому звіті вже пропонувалося застосовувати обмежені амністії як
засіб для поглиблення соціальних змін, а не для того, щоб «зам’яти справу». Україна сама має вирішувати, наскільки далеко піде цей процес, але
він обов’язково має включати динамічний підхід до надання імунітету від
переслідування тим, хто має достатньо мужності, щоб порушити мовчанку
про взаємостосунки між правом, бізнесом та криміналом в період після
здобуття незалежності.
В більш загальному сенсі Україна має скористатися послугами Європейського суду з прав людини як засобу для виправлення свого минулого та отримання міжнародного підтвердження того, де вона зобов’язана
покращити захист верховенства права незалежно від політичної волі всередині країни. Для демократичних країн, в яких відбуваються конфлікти і
перехідні процеси, великою перешкодою є відсутність коригувального
зв’язку з міжнародним судом, який може грати роль нейтрального арбітра
з питань, що важко розв’язати всередині країни. Розмова може бути не завжди легкою, але дуже важливим є стійке прагнення продовжувати діалог.

6.2. ОБМЕЖЕННЯ РОЛІ КОРПОРАЦІЙ У ПОЛІТИЦІ
В країні спостерігається велика антипатія до так званих олігархів через їхню поведінку в минулому та дестабілізацію політичної системи. В
цьому контексті мається на увазі неофіційний вплив деяких найбагатших
підприємців на функціонування держави, зокрема найвищі політичні установи, процес правосуддя і правоохоронні органи. Країна дійшла до такої
стадії, коли вона має обмежити роль корпоративної влади в політиці. Проте це може відбутись лише з одночасним створенням бізнес-елітою безкорисливої культури корпоративної відповідальності.
Порушення верховенства права частково базується на тому виборі,
який корпоративні владні еліти зробили для того, щоб контролювати непередбачувану та конкурентну демократію. На жаль, деякі із них прагнуть
створити численний контингент своїх людей в державному секторі (суддів, адвокатів, політиків та співробітників різних правоохоронних органів),
який порушує верховенство права, а не сприяє розвитку довгострокової
стабільності інститутів. Альтернативний сценарій в Росії включав ліквідацію конкуренції серед бізнес-еліт (найвідомішою була атака на Юкос), внаслідок чого в еліті залишилися тільки «друзі Путіна». Це не кращий варіант.
Тому Україна має досягти того, щоб політики та найбільш впливові бізнесмени більше цінували програш справи в незалежному суді ніж перемогу,
отриману корупційними засобами.
Обмеження ролі корпоративної влади в політиці стане результатом
реформи виборчого законодавства, реформи фінансування кампаній та
прозорості засобів масової інформації (див. напрямок «Боротьба з корупцією», розділ «Метарівень політичної корупції»). Слід знайти нову роль для
корпоративної влади в політичній спільноті, що дасть можливість лобіювати та давати поради державі, а не захоплювати її. Динамічний розвиток
міжнародного правосуддя також дає зрозуміти таким олігархам, що отримання корупційних юридичних послуг та непрозорість сьогодні не допоможе їм в умовах глобальної ринкової економіки майбутнього, яка буде все
більше переходити під управління фінансового регулювання, взаємодопомоги між державами та більш вичерпних процедур екстрадиції і пересліду-
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вання на основі екстериторіальної кримінальної поведінки17. Перспективи
для олігархії в одній країні більше не існує, і тому найвпливовіші бізнесмени в Україні повинні шукати шляхи для реформування своєї діяльності не
лише тому, що це допоможе країні, а й тому, що вони без цього можуть не
вижити. Не зробивши цього, вони напевне не зможуть диверсифікувати та
розширити свою підприємницьку діяльність.

6.3. КОНФЛІКТ НА СХОДІ
Як би це не було важко і складно, Україна повинна захищати своє
майбутнє, дотримуючись законодавства, що застосовується в ході бойових дій для захисту власних прав, а також як засобу для захисту ширшого
процесу реформ.
Перспектива переходу конфлікту в «заморожений» стан сильніше тиснутиме на уряд, змушуючи вдаватись до популістських заходів, а крім того
нестиме в собі ризик того, що деякі правоохоронні та військові структури
вчинятимуть військові злочини без ефективного розслідування. Про цю загрозу попереджали всі відомі міжнародні органи, зокрема Моніторингова
місія з прав людини в Україні та ОБСЄ, а також інші НДО, які працюють на
цій території. Антитерористичні заходи, які частково виходять за межі Європейської Конвенції з прав людини в тій частині, де вона застосовується
до зони АТО на Донбасі, дозволяє превентивне затримання підозрюваних
в тероризмі на цій території тривалістю до 30 діб. Таке затримання здійснюється за санкцією прокурора і під наглядом судді, на основі отриманої
ним інформації про прийняте рішення. Суддя має незначний автономний
контроль за рішенням і не головує на засіданні, де розслідується необхідність затримання. Виходячи з рішень, ухвалених стосовно збройного конфлікту на південному сході Туреччини, не слід очікувати, що цей захід буде
підтримано Європейським Судом з прав людини18. Навіть найбільш гнучкі
стандарти міжнародного гуманітарного права, які можуть застосовуватись
17
Ця робоча група може дати пораду на основі незалежного професійного досвіду, але
краще зверніться до праці Андерса Ослунда «Україна — Що пішло не так і чому» (Інститут Петерсона, 2015 р.), стор. 32 («Українська держава і громадянське суспільство ніколи не були під
таким сильним впливом олігархів, як зараз»). Детальний аналіз щодо необхідності і потенціалу
реформування олігархічної системи міститься в роботі Тараса Кузьо «Україна: Демократизація,
корупція та новий російський імперіалізм» (видав-ництво Praeger, 2015 р.), глави 9–10; та в роботі Тараса Кузьо «Політична культура і демократія». Україна як нерухома держава (2011 р.) 25
Східно-Європейська політика і суспільства, 88–113, 99–102 (аналіз за аналогією з недавньою
історією Італії).
18
Аксой проти Туреччини, Додаток № 21987/93, 18 грудня 1996, ЄСПЛ 5571-84 визнав, що 14-денна затримка є непропорційним порушенням.

до міжнародних збройних конфліктів, потребують розгляду наглядовою
радою, яка виносить рішення з якомога меншою затримкою19.
Досвід інших конфліктів свідчить, що крім питання про легальність
утисків існує загроза, що виняткові заходи, які застосовуються в умовах
збройного конфлікту, візьмуть на озброєння і цивільні правоохоронні органи (наприклад, розслідування, які проводила поліція стосовно підозрюваних членів ІРА в 1970-х рр.). Також існує загроза, що в умовах «військового
туману» буде виявлятися толерантність до протизаконних дій. Це не лише
недопустимо з правової точки зору, а й підриває важливі моральні основи,
на які має спиратись Україна, щоб утвердитись як держава в геополітичному сенсі. Щоб рухатися в цьому напрямі, Україна повинна забезпечити
можливості для міжнародного моніторингу конфлікту, сприяти суворій перевірці своєї поведінки Європейським судом з прав людини та не ухилятись від подання обґрунтованих скарг проти державних органів Російської
Федерації до Страсбурзького суду та органів ООН. Україна також повинна
виконати своє зобов’язання за Статтею 8 Угоди про асоціацію з ЄС та втілити Римський статут Міжнародного кримінального суду (ICC) від 1998 р. і
його відповідні інструменти20. У прелюдію до ратифікації Конституційна комісія рекомендувала внести такі поправки до Статті 124 Конституції, щоб
вона визнавала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Цю думку
рішуче підтримує Венеціанська комісія21.
Таким же важливим є те, що тисячам людей, які боролись за майбутнє
України, а також тим, хто постраждав внаслідок цієї боротьби чи протистояння сепаратизму, більше не доведеться жити в умовах правосуддя, яке
є вибірковим і не захищає їхні права. Найпотужнішим способом боротьби
з сепаратистською пропагандою буде поява незалежних суддів, поліції і
прокуратури, які турбуються про безпеку людей, а не про обмеження їхньої свободи чи можливість для хабарництва. Оскільки рекомендації, які
містяться в цій главі, мають на меті залучення закордонних інвестицій в
19
МАКПЛ, Коурд та ін. проти Сполучених Штатів, Звіт №109/99, справа 10.951 вересень 29, 1999, Щорічний звіт; та Мараб проти Армії оборони Ізраїлю, HCJ 3239/02 (5 лютого
2003 р.).
20
Україна підписала Римський статут в січні 2000 р., але ще не ратифікувала його. Це
питання окремо розглядається в Порядку денному Асоціації (III.2.4). Римський статут можна поширювати на військові злочини, вчинені під час збройних конфліктів, які не мають міжнародного
характеру (див. Римський статут, Стаття 8(2) (c-e)).
21
Остання думка Венеціанської комісії міститься в доповіді «Європейська комісія за
демократію через право. Попередня думка щодо запропонованих поправок до Конституції
стосовно судової системи України», 24 липня 2015 р., Opinion No. 803/2015, CDL-PI(2015)
016. Конституційну комісію було скликано в 2014 р. Робочій дослідній групі вдалося зустрітися з
деякими її членами.
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Україну, описані вище реформи якнайкраще сприяють цілісності та національній безпеці країни в цілому.
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І нарешті, слід підкреслити, що автори цього звіту не помітили у жодного з багатьох юристів, з якими вони зустрічались по всій країні, якихось
показників розвитку балканізації між громадянами українського та російського походження, яка іноді спостерігається в міжнародних та місцевих
засобах масової інформації. Навпаки, вони побачили, особливо у молодшого покоління юристів, відсутність інтересу до політики ідентичності і набагато вищу схильність дати старт країні як життєздатній нації, де талант
має можливості розквітати, а державні послуги надаються справедливим
і ефективним способом. Робоча група вважає це важливим індикатором
багатообіцяючого майбутнього України попри її нинішні труднощі.
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НЕ НАЙКРАЩИЙ ЧАС ДЛЯ НОВОЇ КОНСТИТУЦІЇ

КОРОТКЕ РЕЗЮМЕ
Нинішню Україну роздирає незліченна кількість конфліктів і проблем,
частина з яких пов’язана з конституційним ладом. Серед них, наприклад,
питання про те, чи слід децентралізувати нинішній розподіл влади між центральними та місцевими органами влади, і якщо так, то чи варто вводити
двопалатну систему законодавчої влади, і якщо так, то яку. Ще одне питання полягає в тому, як розв’язати нинішній конфлікт повноважень між
Адміністрацією Президента та Прем’єр-міністром.
Хоча вказані вище конфлікти і проблеми є за своєю природою конституційними, проте не будуть предметом для цього звіту. Це пояснюється
не тим, що вони менш важливі, а тим, що вони є дуже політизованими і
не можуть бути вирішеними ззовні. Більше того, не існує ідеальної моделі,
яка могла б бути єдиною відповіддю. В Європі існують різноманітні моделі,
наприклад, в основному централізована президентська система у Франції, або в основному децентралізована модель парламентського правління
в Німеччині. Україна повинна спочатку вирішити, в якому напрямку вона
хоче йти, перш ніж записувати це в Конституцію. Рішення завжди має передувати втіленню в Конституції.
У цьому звіті увага зосереджується на питаннях, які не можна вирішити швидко. Інші питання, наприклад згадані вище чи пов’язані з послідовним втіленням прав людини, потребують перш за все суспільного
обговорення і досягнення консенсусу. Відповіді на них можна отримати
в середньостроковій перспективі. У цьому звіті розглядається лише конституційна юрисдикція; загальна юрисдикція розглядається в звіті робочої
групи «Верховенство права».

Політична ситуація в Україні після революції на Майдані вимагає нової
Конституції. Ця народна революція включає недвозначне рішення проголосувати за Конституцію, яка б включала ліберальне конституційне мислення, що з’явилося ще з часів Французької революції. «Будь-яке суспільство,
в якому не гарантується дотримання прав людини чи немає визначеного
розподілу влади, не має конституції» (Стаття 16 французької Декларації
прав людини і громадянина). Для цього рішення потрібен акт «законодавчої влади народу», який би конституційним шляхом забезпечив світанок
нової ери, шлях до Європи і волю до всебічної модернізації України.
Більш того, фундаментальні поправки до Конституції стосовно модернізації необхідні, оскільки в нинішній формі Конституція є значною
мірою чисто семантичною — псевдоконституцією. Вона скоріше є ефективним інструментом в руках політиків, ніж вираженням «верховенства
(конституційного) права». Її легітимність поставлена під сумнів численними сумнівними тлумаченнями з боку Конституційного суду та низкою
помилкових процедурних змін. За 25 років української незалежності вона
занадто великою мірою стала інструментом для політичної влади, а тому
навряд чи зможе отримати легітимність, тобто, завоювати правову довіру
з точки зору надійності та передбачуваності політики.
Однак нинішні політичні проблеми створюють лише несприятливі базові умови для нової Конституції. Збройний конфлікт на сході та нечіткий
політичний баланс всередині країни, скоріш за все призведуть до політичної інструменталізації законодавчої процедури. Якби ліквідувати більшість
цих негативних факторів, одразу б настав сприятливий момент для нової
конституції. А тим часом у процесі модернізації необхідно усунути деякі недоліки нинішньої Конституції.
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
Одне з найбільш нагальних завдань української Конституції полягає
в тому, щоб встановити законодавчо забезпечену та дієву незалежність
українського Конституційного суду. Законодавча влада може вільно ухвалити рішення за чи проти створення Конституційного суду, проте в правовій державі може, хоча і не обов’язково, бути створений Конституційний
суд з широкими повноваженнями. Проте в тому разі, коли Україна вирішить створити Конституційний суд (Статті 147–150 Конституції України),
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вона має забезпечити його ефективну і довготривалу незалежність від
впливу виконавчої гілки влади. Зокрема, слід виключити будь-яку форму
звільнення суддів Конституційного суду виконавчою гілкою влади. Більше того, будь-яке подібне рішення про звільнення може проголошуватись
лише кваліфікованою більшістю самого Конституційного суду і лише в надзвичайних індивідуальних випадках.
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ
Однозначне схвалення отримала рекомендація запровадити конституційні скарги. Запровадження конституційної юрисдикції вважається наріжним каменем будь-якого розвитку правової держави, а запровадження
конституційної скарги вважається «предметом особливої гордості правової держави».
Запровадивши конституційні скарги, держава забезпечує і гарантує
максимальний правовий захист від самої себе. Вона визнає, що прогнозується можливість незаконних дій з боку її установ. Тим самим вона дає
можливість громадянам захиститись від державних органів, які діють з порушенням Конституції.
Запровадженням конституційних скарг держава впевнено демонструє, що її діяльність може контролюватись судами, які вона сама створила, що їхні рішення можуть застосовуватись проти неї, і що вона приймає
такі рішення. Така держава може стати дійсно державою «з верховенством
права», яку реально скріплює право (конституційне). Це стало б глибоким
культурним досягненням в історично-правовому значенні.
Громадяни можуть, не побоюючись репресій, позиватись до держави, спираючись на основоположні права, гарантовані державою. Конституція держави, яка реалізує такий інституційний порядок, зможе стати
«конституцією її громадян», зможе по-справжньому згуртувати людей за
допомогою права та зміцнити державу завдяки довірі людей до її конституційних обіцянок.
ПРИНЦИПОВІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Справжню сутність держава демонструє, застосовуючи свою виконавчу владу. Держава контактує зі своїми громадянами лише через свої
установи та заклади, через чиновників та суддів. Те, як держава поводить-

ся зі своїми громадянами та чого чекає від них, показує, чи вона вважає
себе «адвокатом суспільного добра», чи діє «як банда грабіжників» (Блаженний Августин), просто експлуатуючи своїх громадян; чи вона вважає
себе служницею своїх громадян, чи ставиться до них просто як до підлеглих, що не мають жодних прав. У буквальному сенсі, той спосіб, у який
держава застосовує свою владу, демонструє, чи конституційні положення та закони реалізуються на практиці, чи вони застосовуються як закони держави, щоб вести семантично незалежне існування без практичного
значення, використовуючись як прикриття для свавілля, корупції та упередженості.
Тому принциповість державної служби є життєво важливою для стабільності будь-якої держави. Вона є ключовою для завоювання довіри громадян до держави. Це те, що потрібно будь-якій державі для стабільності
та процвітання. Найкраща Конституція та найкращі закони, найблагородніші ідеали та найвищі цілі нічого не варті, якщо «слугам держави» бракує
компетентності, мотивації та моральних якостей. Тому «на шляху до Європи» Україна потребує співпраці від усіх — як від звичайних громадян, так і
від державних службовців. Ефективність, дієвість та принциповість органів
державного управління стануть вирішальними факторами для перспективного успіху держави і Конституції. Ось чому рекомендується встановити чіткі правила державної служби на конституційному рівні і в такій формі,
яка визначає її основні принципи.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ
Існує нагальна потреба зміцнити конституційний захист приватної
власності. Ефективна гарантія приватної власності є дуже важливою як
для ліберального характеру держави, так і для економічного процвітання
країни. Тому конституційна гарантія приватної власності повинна завжди
користуватися пріоритетом щодо всіх форм державної, суспільної чи національної власності. Записаний у нинішніх конституційних положеннях
рівний статус щодо захисту «приватної» і «суспільної» власності з помітною схильністю на користь останньої створює правову невизначеність і недовіру. Це не сприяє бажанню компаній інвестувати кошти і перешкоджає
досягненню економічного успіху. Це не означає, що державна, суспільна
чи національна власність мають стати незаконними. Проте в кожному разі
важливо обґрунтувати, чому ті чи інші цінності мають знаходитись у власності держави, а не громадян.
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Зокрема, держава не має необхідності володіти землею, щоб забезпечити суспільне благо. Держава може виконувати свої обов’язки щодо
особи і суспільства виключно на основі своєї територіальної юрисдикції.
Україна може і повинна виконати свій обов’язок стосовно запровадження
належної системи володіння майном, зокрема, в сільськогосподарському
секторі. Реалізуючи це, вона повинна враховувати економічно обґрунтовані розміри підприємств, одночасно запобігаючи розвитку олігархічних
структур у сільськогосподарському секторі.
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1. УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО НОВОЇ
КОНСТИТУЦІЇ
1.1. ПОКАЗОВЕ ВИРАЖЕННЯ БАЖАННЯ УКРАЇНСЬКОГО
НАРОДУ МАТИ НОВУ КОНСТИТУЦІЮ
1.1.1. ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ ТА РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
Через 25 років після здобуття незалежності Україна шукає свою власну ідентичність. Очевидно, що Революція гідності (як і Помаранчева революція ще раніше) стала можливою в результаті прагнень українського народу, що є типовим для політичних — і наступних — правових революцій.
Таким чином, конституційна теорія відображає такі ключові політичні події
в національній історії як акти законодавчої волі народу (pou voir constitue),
які встановили загальний політичний напрямок для (нової) Конституції. Це
рішення свідчить, що країна прагне до утвердження свободи та основоположних цінностей для суспільства в українській державі. Свобода означає
як національну незалежність країни від зовнішнього світу, так і особисту
незалежність громадян всередині їхньої країни. Остання виражається у
вигляді демократичного права на участь в виборах як основоположного
права на самовизначення. Ці досягнення повинні бути втіленими як законодавче рішення українського народу стосовно:
• держави, в якій панує верховенство права (конституційної держави), тобто, юридична незалежність судів та принциповість правосуддя,
• гарантована Конституцією свобода та майнові права,
• демократія як фундаментальна легітимація держави,
• розмежування влади як система перевірок і балансів.
Ці результати досліджень найяскравіше проявляються в патріотизмі українців, засвідченому Євромайданом. Євромайдан стає під знамена
«міфології про Європу як про територію верховенства права, соціальної
справедливості, свободи пересування та висловлення» (історик Андрій
Портнов). До цього змушує міжнародна політика, яка характеризується насильницькою анексією Криму та тривалим збройним конфліктом на
сході країни. З іншого боку, спостерігається широка недовіра до законів
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і держави, адміністрації і юрисдикції, яку теж можна вважати результатом
всюдисущої корупції. Обидва ці результати свідчать про прагнення країни
до національної єдності та незалежності, до фундаментально нового життя, починаючи з політичної сторони. Все це може бути виражене в законодавчому акті, яким нація визначається в політичному сенсі.
І все ж конституційне право не може стати дійсно щоденною «основою правопорядку в суспільстві» (Вернер Кагі). Концепція західних конституцій дійсно має просту і ясну серцевину, що парадигматично показано в
Статті 16 французької Декларації прав людини і громадянина від 1789 р.:
«Будь-яке суспільство, в якому не гарантується дотримання прав людини
чи немає визначеного розподілу влади, не має конституції». Проте ця проста серцевина Конституції спирається на численні і суворі вимоги, які не
можна проголосити згори і примусити їх виконувати. Конституційна культура має зростати повільно, укорінюючись у свідомості людей. Тільки тоді
Конституція зможе стати стабільним та надійним фундаментом для ліберального суспільства та стане інституцією, яка дійсно користується довірою. Революція гідності, як і Помаранчева революція перед нею, вже стала
виявом соціальних змін, що відбуваються і потребують належного вираження в Конституції.
1.1.2. НЕ KΑΙΡΟΣ (СЛУШНИЙ МОМЕНТ)1 ДЛЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО
ПРОЦЕСУ
З іншого боку, нинішнє становище України не можна назвати сприятливим ні для істотних, ні для фундаментальних змін її Конституції. Не сприяє воно і зміні формулювань Конституції. Економічні труднощі, соціальна
дезінтеграція, політичне розмежування, неясні перспективи та розділення державної влади і конфлікт у Східній Україні — всі ці фактори роблять
Конституцію (а також її застосування, тлумачення і виправлення) пішаком
в політичній грі. Конституція не може виконати своє призначення і надати
надійну і поважну основу для вирішення політичних дискусій за підтримки
всіх політичних рухів.
А отже, це не слушний момент (не kαιρος) для конституціоналізації.

1
«Kαιρος» — давньогрецьке слово, яке означає слушний чи сприятливий момент (найкращий момент)
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1.2. КОНСТИТУЦІЯ БЕЗ ПОВНОВАЖЕНЬ
Конституція є значною мірою семантичною. Замість того, щоб спрямовувати владу, Конституція насправді експлуатується нею. Тому вона
дозволяє використовувати себе з порушеннями та зловживаннями, через
що постійно втрачає свою легітимність та власний авторитет. Результатом
є дефіцит довіри до Конституції.
1.2.1. СЕМАНТИЧНА КОНСТИТУЦІЯ
Нинішня Конституція розкриває цю проблему лише до певної міри. За
своєю зовнішньою формою ця Конституція містить всі стандарти західних
конституцій (основоположні права, демократія та верховенство права).
Проте ці стандарти постійно зводяться нанівець протилежно спрямованими правовими нормами, які перешкоджають впровадженню конституційних стандартів. За своєю зовнішньою формою Конституція 2004 р. могла б
відповідати західним стандартам в сенсі системи, структури та нормативно-правового поля.
Проте в центральних та політично чутливих нормативно-правових
полях вона має вигляд семантичної Конституції. Вона відкрита для політичної експлуатації і такого тлумачення, яке дає можливість стверджувати, що бажані політичні рішення узгоджуються з Конституцією. Більш того,
політично важливі розділи Основного закону є пластичними і нечіткими.
Вони не містять чіткого розділення і визначення повноважень різних органів влади, наприклад, Президента і парламенту. Внаслідок цього спостерігається постійна політична спокуса збільшити власні повноваження і,
відповідно, зменшити повноваження інших. Ця Конституція не забезпечує
надійної основи для всіх учасників конституційного процесу, державних
органів і політичних партій. Ось чому її можна кваліфікувати лише як семантичну Конституцію, а не чинну.
Зміни до Конституції, ухвалениі після 1996 р., іноді просто знаходяться на межі і втілюються грубим способом, несумісним з ідеєю будьякої Конституції. Одним з прикладів є рішення Конституційного суду
№20рп/2010 від 30 вересня 2010 р., яке, імовірно, було проголошене у результаті політичних рішень та тиску. І завдяки наявності формальних юридичних помилок воно призвело до відміни Конституції 2004 р. і повернення
до Конституції 1996 р.
Тому одна з найважливіших цілей внесення змін до Конституції полягає в тому, щоб повернути довіру до цього документу, щоб Конституція
стала не лише семантичною, з порожніми словами і нормами, які можна
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експлуатувати, просто маскуючи реальний баланс влади. Ще 2500 років
тому Конфуцій сказав про те, що є абсолютно необхідним: «Якщо мова
неправильна, то вона не означає того, що має означати. Коли ж вона не
означає того, що має означати, то не буде зроблено того, що має бути зроблене. А тоді моральність і всяке мистецтво почнуть занепадати. А якщо
моральність і мистецтво занепадають — справедливість зійде на манівці.
А якщо справедливість зійде на манівці, то всі впадуть у стан безладного
хаосу. Тому, не має бути безладу в тому, що говориться. Це найважливіше». Неможливо коротше описати цей короткий крок від фальшивої мови
з брехнею та перекрученнями через нечесні закони (семантичне право) до
безправності (свавілля) та викривлення закону (корупції).
Усі, хто говорить про Конституцію, повинні також прагнути її, сприймаючи документ та його слова серйозно. Кожен, хто хоче сприймати
Конституцію буквально, має погодитись з її автентичним тлумаченням
незалежними судами. Кожен, хто постулює незалежність судів, повинен
гарантувати їхню незалежність. Проте це означає з дуже великим ступенем точності, що суддів не можна притягти до відповідальності за судові
рішення за винятком випадків, коли відбувається навмисне порушення, за
яке законом передбачено покарання. Іншими словами, держава і громадяни повинні поважати судові рішення, навіть якщо вони здаються чи дійсно є неправильними. Запобігти неправильним рішенням повинні і можуть
вимоги щодо достатньої кваліфікації суддів. Неправильні рішення можна
критикувати і виправляти за допомогою правових кроків або шляхом відкритої дискусії в суспільстві та серед експертів. І нарешті, колегія, в якій
бере участь ряд суддів — а Конституційний суд складається з 18 суддів —
підвищує ймовірність ухвалення коректних і юридично переконливих рішень.
Звичайно, всі ці зусилля не гарантують «правильного» рішення,
оскільки люди завжди можуть робити помилки. Але справжня незалежність суддів дає можливість прийняття неупереджених і чесних рішень неполітизованою судовою системою. В разі виконання цих вимог точність
судових рішень не слід і не можна ставити під сумнів, і з цими рішеннями слід погоджуватись. Це стосується, зокрема, і рішень Конституційного
суду — найвищого органу судової системи.
Лише така інституційна організація незалежної судової системи може
завоювати стійку довіру людей і гарантувати її на майбутнє. В протилежному випадку судова система стане продовженням політики, а правосуддя
буде прислугою у політиків. Відмежування виконавчої та законодавчої гілок влади від судової стане розпливчастим. Користуючись словами фран-
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цузької Декларації прав людини, можна сказати, що така держава не матиме конституції взагалі.
1.2.2. ЗЛОВМИСНЕ ВИКОРИСТАННЯ КОНСТИТУЦІЇ
За 25 років незалежності сталось чотири значні зміни політичного напрямку та наступні конституційні зміни. За таких політичних умов довіра
до верховенства права не може зростати; навпаки — конституційне право
вважається іграшкою в руках політиків. Різноманітні зміни в Конституції,
сумнівні рішення Конституційного суду та помилкові процедурні зміни —
все це прискорило процес делегітимізації чинної Конституції. Цей факт
також свідчить на користь рекомендації звільнити конституційну основу
держави від цього спадкового тягаря, який руйнує законність, та розробити проект нової конституції, не обтяженої політикою. Цей крок дозволить
зміцнити довіру людей до закону, до Конституції, до судів і суддів.

1.3. РЕКОМЕНДАЦІЇ
У контексті невирішеного питання про владу до розробки нової Конституції можна перейти лише тоді, коли відбудуться дві важливі події: якщо
відбудеться зміцнення зовнішньої незалежності української держави та її
внутрішньої стабільності, закінчиться збройний конфлікт, і настане слушний момент для нової Конституції. До того часу можна виявляти та виправляти лише деякі недоліки в Конституції.
1.3.1. ІСНУЮЧІ КОНСТИТУЦІЙНІ КОНФЛІКТИ І ЗАПИТАННЯ
У своїй історії Україна бачила виникнення гострих суперечок, частина
з яких здається пов’язаною з її конституційним ладом. Водночас, глибокі
конституційні питання є в значній мірі частиною публічного обговорення.
Серед них, наприклад, питання про те, чи слід децентралізувати нинішній
розподіл влади між центральними та місцевими органами влади, і якщо
так, то чи слід вводити двопалатну систему законодавчої влади, і якщо так,
то яку. Ще одне питання полягає в тому, як розв’язати нинішній конфлікт
повноважень між Президентською адміністрацією та Прем’єр-міністром.
Ці питання не лише є вкрай політичними, їх неможливо розв’язати
ззовні або виходячи з уявлення експерта про безумовно коректне конституційне рішення. Україна має знайти свої власні відповіді на ці дилеми,
усвідомлюючи, що вона вибирає остаточний устрій для життя нації, а не
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просто короткотермінові відповіді на болісні питання початку своєї історії
як незалежної держави.
А отже, описаний нижче процес внесення змін до існуючої Конституції
чи заміни її новою (див. розділи 1.3.2.) не призначений і не сконструйований так, щоб допомогти знайти відповіді на вказані вище питання, якими б
важливими вони не були. Сама країна повинна рухатися в напрямку досягнення базового консенсусу стосовно того, що їй потрібно в політичному, а
найголовніше — в демократичному сенсі. Це суспільний процес і дискусія,
які неможливо втиснути в жорсткі готові рамки. Все це має виникати всередині суспільства. Реальні та реалістичні конституційні рішення можуть
народжуватись і зростати лише всередині країни.
Приклад соціального процесу такого типу можна побачити у вимогах
Помаранчевої революції та Революції гідності. Проте навіть тоді не всі громадяни підтримували ці вимоги. Наявність консенсусу не означає відсутності запитань чи спротиву, але вона потребує загальної участі.
Досягнутий таким чином консенсус може і повинен трансформуватись у формальний процес внесення змін до Конституції. Яким би не було
узгоджене рішення вказаних питань, його імплементація в Конституції має
бути чіткою і послідовною. А найголовніше, щоб це рішення сприймалось
серйозно. Будь-яке рішення не матиме бажаного ефекту, якщо до нього
ставитись без поваги, тобто, якщо люди не виконуватимуть його, або виконуватимуть не послідовно. Навпаки, це може призвести до створення
додаткових проблем та підніме ще більше нових запитань.
Конкретні рекомендації щодо існуючих питань, які стосуються децентралізації та розподілу повноважень між Адміністрацією Президента
та офісом Прем’єр-міністра, містяться в п. 3.1 та 4.2 напрямку «Сучасний
уряд» цього звіту.

дасть українському народу легальну можливість стати «джерелом державної влади», тісніше згуртуватися в результаті участі в цьому процесі і тим
самим забезпечити легітимність майбутньої конституції.
Мета має полягати в тому, щоб сформулювати таку Конституцію,
яка має обов’язкову юридичну силу і містить чіткі та послідовні положення. Лише тоді Конституція забезпечить суспільству фундаментальний порядок, який будуть підтримувати і сприймати всі політичні сили. Оскільки
Конституція вирішує певні питання, ці рішення перестають бути суб’єктом
політичних розбіжностей, проте будуть фундаментальними для їх врегулювання. У такий спосіб Конституція зменшує політичну складність і варіативність, не забороняючи в принципі внесення змін до неї. Вона звільняє
бізнес від політики і дає можливість вирішити нагальні політичні проблеми.
В історії сучасних конституцій виникали численні форми процесів
виявлення людьми своєї законодавчої влади. Перелік цих форм починається з конституції, встановленої існуючою владою, або переданої конституційними органами на загальний розгляд конституційними зборами народу відповідно до існуючої конституції (Waldhoff, Christian. Entstehung des
Verfassungsgesetzes. Verfassungstheorie. Вид. Depenheuer/Grabenwarter.
2010 р. стор. 289–348). В нинішніх обставинах нову Конституцію України
неможливо запровадити жодним іншим способом крім акту самовизначення українського народу. Тому нова Конституція повинна бути прийнята
демократично і легітимізована шляхом референдуму.
Для розробки проекту нової Конституції слід залучити експертів, не
прив’язаних до готового рішення, а здатних підтримувати цей процес незалежно. Він також включатиме широке загальне обговорення, в якому
зможуть брати участь всі українці. Потім готовий проект має бути схвалено
на всенародному референдумі.

1.3.2. НОВА КОНСТИТУЦІЯ

1.3.3. ЧАСТКОВИЙ ПЕРЕГЛЯД КОНСТИТУЦІЇ

Той момент, коли буде вирішено питання про владу, може стати найбільш слушним для формулювання нової Конституції. Це дозволить актом
законодавчої влади трансформувати політичні цілі Революції гідності в
правовий фундамент української держави. Водночас буде усунуто багато сумнівних з точки зору легітимності пунктів, які містяться в нинішній
Конституції або пов’язані з нею, і Україна зможе почати процес творення
нової Конституції, звільнившись від невирішеного політичного минулого.
Український народ досягне фундаментального консенсусу в цьому питанні, що дозволить всім політичним розбіжностям прийняти цивілізовану,
демократичну і конституційну форму. Більше того, цей законодавчий акт

Перш ніж настане слушний момент, єдина перспективна стратегія
полягатиме в тому, щоб почати поступову зміну недоліків в Конституції.
Ці зусилля поступово зміцнюватимуть «довіру людей до держави і права»,
створюючи певні конституційні «острівці довіри». Для України це ще більш
актуально. В Україні (на відміну від її успішної сусідки Польщі) не відбулось
швидкої і послідовної трансформації застарілих інституцій, тобто прав на
власність, незалежності судів, державної служби, які б отримали підтримку і довіру людей. Цей факт пояснює, чому запропоновані наступні зміни
до існуючої Конституції мають на меті, зокрема, зміцнити «довіру до конституційного права» шляхом захисту принциповості Конституційного суду
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(див. розділ 2 нижче). Ці зміни мають на меті зробити Конституцію дійсно
народною шляхом запровадження конституційних скарг (див. розділ 3.). Ці
зміни пропонуються для того, щоб надати конституційний дороговказ для
зміцнення принциповості державних служб (див. розділ 4) та забезпечити
передбачуваність правових рішень, встановивши конституційно надійну
гарантію приватної власності, і тим самим підтримати економічний розвиток (див. розділ 5).

Це положення створює конституційну порохову бочку, яка може спалахнути за наявності політичного бажання і яка є конституційним маскуванням для революції. Саме так, необов’язкова процедурна умова не
може бути конституційно стійкою причиною, яка виправдовує повне чи
часткове скасування конституції або поправки до неї. Слід повністю відмінити обов’язок Конституційного суду щодо участі в процесі внесення змін
до Конституції.

1.3.4. ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ

1.3.5. РЕКОМЕНДОВАНІ ПОПРАВКИ ДО КОНСТИТУЦІЇ

Ці конституційні зміни мають включати невелику але необхідну зміну,
а саме - зміну самого процесу внесення змін до Конституції. Відповідно до
Статті 159 Конституції України Конституційний суд повинен в ході процесів
внесення змін до конституції визначити чи представлений проект відповідає вимогам Статей 157 і 158.
Така участь Конституційного суду практично не має сенсу (1); більше
того, вона суперечить принципу конституційної юрисдикції (2) і на практиці
не виконувала відповідальної функції (3). Тому її слід не змінювати, а виключити (див. висновок Венеціанської комісії №599/2010 з цього питання).
1) Істотний регулятивний зміст враховувати не слід. Конституційний
суд має лише перевірити, чи відповідають запропоновані поправки конституційному праву, а точніше, вимогам Статей 157 і 158. Конституційний
суд не повинен перевіряти їх відповідність Конституції в цілому (що вимагало б експертизи з боку Конституційного суду), а лише відповідності
вимогам Статей 157 і 158 Конституції України, як уже вказувалось вище.
Об’єм цієї оцінки настільки обмежений, що вона є майже поверхневою, а
тому участь Конституційного суду не здається необхідною і корисною.
2) Крім того, ця участь суду суперечить конституційній системі. Конституційний суд проводить свій судовий розгляд, керуючись чинною Конституцією. Він обслуговує конституційне право і принципово не може бути
фактором впливу під час його зміни.
3) І нарешті, участь Конституційного суду в процесі внесення змін
до Конституції порушує функціональність, оскільки вона дає можливість
парламенту частково перекласти відповідальність на цей суд. Крім того,
на суд тиснуть його попередні рішення, а тому він не може здійснювати
неупереджений судовий розгляд нового конституційного права. Усунення
цього зовсім непотрібного розгляду Конституційним судом може призвести (навмисно чи ненавмисно) до скасування Конституції в цілому. Такий
поворот подій вже трапився в короткій історії незалежної України і спричинив повернення до попередньої Конституції 1996 р.

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОПРАВКИ ДО КОНСТИТУЦІЇ

Чинна конституційна норма

Рекомендована конституційна норма

Стаття 159. Законопроект про внесення змін до Конституції України
Розглядається Верховною Радою
України за наявності висновку
Конституційного суду України щодо
відповідності законопроекту вимогам
157 і 158 цієї Конституції.

Виключити статтю 159 з Конституції
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2. РЕФОРМА КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
2.1. СЛАБКА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
Конституція України встановлює існування Конституційного суду і
прямо та неодноразово бере на себе зобов’язання стосовно незалежності
судів загалом та Конституційного суду зокрема (Статті 126, 149 Конституції України). Однак, жодна держава не зобов’язана встановлювати конституційну юрисдикцію. Однак, якщо держава в межах свого суверенітету
вирішує запровадити конституційну юрисдикцію, тоді такий крок повинен
бути серйозно визначений, і не можна допустити, щоб він призвів до певного маскараду, коли суд є нічим іншим, ніж простягненою рукою політики.
Ситуація такого типу передається на практиці і в Конституції, а також будьяких інших правилах, що стосуються конституційної юрисдикції.
Незважаючи на положення про незалежність Конституційного суду,
ця установа отримала репутацію покірного політичного інструменту. Впевненість в незалежності і авторитеті Конституційного суду є низькою. Насправді, деякі рішення можливо зрозуміти тільки з урахуванням відповідних політичних інтересів. Ця характеристика сама по собі вказує на
серйозні структурні тріщини в системі конституційної юрисдикції України.

2.2. ПІШАК В ПОЛІТИЧНІЙ ГРІ, А НЕ ГАРАНТ
КОНСТИТУЦІЇ
2.2.1. ПОЛІТИЧНИЙ ВПЛИВ НА КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
Окремі положення Конституції України дозволяють законодавчій гілці
влади втручатися в незалежність Конституційного суду численними і деколи сумнівними способами. Залежність суддів Конституційного суду надалі
зростає внаслідок незначних вимог щодо їхнього призначення. Крім підриву їхнього авторитету як суддів Конституційного суду, такий низький стандарт підтримує політичну покірність і суперечить їхнім обов’язкам судити
політику відповідно до норм конституційного закону і, при необхідності,
скасовувати політичні рішення як неконституційні.
Виконавчі органи влади можуть впливати на формування судів тільки при призначенні суддів. В умовах демократії повноваження призначати
суддів покладається винятково на державні органи з безпосередньою демократичною легітимацією. У випадку України це Президент і парламент

(Верховна Рада України). Вони повинні ухвалювати особисті рішення і нести громадську відповідальність за них. Жоден інший вид державних виконавчих органів влади не має права втручатися у формування Конституційного суду або будь-якого іншого суду. Саме тому порядок призначення
згідно з чинною Конституцією України викликає питання. З’їзд суддів має
неоднорідну гібридну структуру, яка не відповідає вимогам ні демократичної легітимації, ні очікуваного формування обумовленої відповідальності.
2.2.2. ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИМОГИ СТОСОВНО НЕЗАЛЕЖНОСТІ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
Україна отримала достатню пораду щодо конституційних питань. Поряд з невизначеною кількістю неурядових, міжнародних та урядових організації, перш за все слід зазначити Венеціанську комісію, консультативний
орган Ради Європи. Також Європейський суд з прав людини застосував
європейські стандарти в кількох постановах, цим самим забезпечуючи
Україні вказівки для наближення до Європи. З останнього як приклади наводяться наступні цитати, що стосуються Конституційного суду України.
Постанова Європейського суду з прав людини від 9 квітня 2013 р.
(Волков проти України, №21722/11, ЄСПЛ 2013) щодо порушення присяги
вимагає визначення нових положень для призначення конституційних суддів: «Позивач стверджує, що відбулося втручання в його приватне життя
внаслідок його звільнення з посади судді Верховного суду. Таке втручання
не було законним, оскільки підстави для притягнення до відповідальності
за «порушення присяги» були сформульовані занадто нечітко; національне законодавство не передбачає будь-яких строків давності, які були застосовані до провадження щодо звільнення і не передбачає достатніх запобіжних заходів щодо зловживання і свавілля; крім того, воно не вказує
відповідний масштаб санкцій для притягнення до дисциплінарної відповідальності, забезпечуючи її застосування на пропорційній основі. З цих
причин, воно не було сумісним з вимогами щодо «якості закону». (§ 163)
Більш того: «Суд зазначає, що текст судової присяги пропонує широку свободу в тлумаченні правопорушення «порушення присяги» (5 174).
«Зрештою, найважливішою противагою для неминучого права дисциплінарного органу на прийняття рішень в даній сфері є наявність незалежного і неупередженого розгляду. Проте національне законодавство не
заклало відповідної основи для такого розгляду [...]» (5 184).
Сьогодні Конституція України не задовольняє цих елементарних передумов для встановлення незалежної юрисдикції Конституційного Суду.
Порядок призначення суддів є сумнівним. Конституційне положення щодо
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звільнення суддів і різне його застосування межує зі скандальним і може
завдати тривалої шкоди репутації Конституційного суду як інституції.
Ганебне положення щодо порушення присяги є бланкетною нормою,
яка вже приводила до численних зазіхань на незалежність Конституційного суду. Внаслідок цього Конституційний суд є певною мірою готовим інструментом для головних політичних гравців. Ця особливість суперечить
«незалежності судової юрисдикції», попередньо обіцяної Конституцією.

2.3. РЕКОМЕНДАЦІЇ
Відносно цих очевидних недоліків повинні бути здійснені наступні пропозиції, націлені на зміцнення незалежності Конституційного
суду:
• обмежити повноваження призначати суддів Конституційного суду
тільки безпосередньо демократично вибраними державними органами;
• як Президент, так і парламент повинні призначати кожного з
дев’яти суддів Конституційного суду;
• призначення Президента повинне бути підтверджене парламентом;
• встановити кваліфіковану більшість для призначення і підтвердження суддів Конституційного суду для зміцнення судової влади;
• встановити вимоги щодо наявності у шести з вісімнадцяти суддів
принаймні 5 років досвіду роботи з одному з вищих судів України;
• виключити в цілому можливість звільнення суддів Конституційного
суду.
2.3.1. ПОВНОВАЖЕННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ
В умовах демократії, як в Україні, відповідно до Статей 1 і 69 Конституції України визначається, що «народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади». Це однаковою мірою застосовується до судової влади. Судді
не з’являються з нізвідки; вони не можуть самі себе призначати і потребують демократичної легітимації. Їхня судова посада і повноваження повинні
базуватися на волі народу. Таким чином, тільки найвищий з-поміж демократично вибраних державних органів може призначати суддів Конституційного суду. Лише такі органи влади володіють прямою і безпосередньою
легітимацією влади. Таким чином, повноваження Президента і парламенту
призначати суддів Конституційного суду (Стаття 148 КУ) певною мірою є
справедливо незаперечним.

Конституція України в чинній редакції передбачає З’їзд суддів як третього органу влади для призначення суддів Конституційного суду. З’їзд
суддів вважається органом самоврядування суддів України. Такий підхід
викликає глибоку стурбованість, оскільки уповноваження такої виконавчої влади навряд чи може бути узгоджене з демократичними принципами.
Безпосередня демократична легітимація необхідна для заповнення посад
у вищих державних органах влади — зокрема Конституційному суді — і для
здійснення основних державних функцій. Така легітимація існує відносно
президента і парламенту, але не відносно судового самоврядного З’їзду
суддів.
Обґрунтуванням звернення до З’їзду є ідея судового самоврядування, однак це поняття не може відкидати нестачу демократичної легітимації. Самоврядування є особливою формою державного управління. Воно
надається самоврядним органам на законній та демократичній основі і
в рамках автономії самоврядування особам, які зацікавлені у вирішення
«своїх власних справ». Самоврядування забезпечує правову основу для
своєрідної громадянської активності в містах і громадах, автономний режим для спеціальних, професійних або соціальних інтересів з частковою
передачею юрисдикції. Однак, самоврядування завжди обмежується
власною сферою групи і може приймати юридично обов’язкові рішення
тільки стосовно своїх власних членів.
Таким чином, самоврядування принципово відрізняється від демократичного самовизначення українського народу. «Українські судді», а
отже і «З’їзд суддів» не є «народом», а скоріше просто сукупністю всіх суддів. Народ є єдиним джерелом державної влади. Якщо судді володіють повноваженнями щодо прийняття рішень по фактичних обставинах або заповненні посад, це є не демократією, а правлінням суддів, тобто український
народ підпадає під дію недемократичного зовнішнього правління.
В умовах демократії ухвалення всіх ключових політичних рішень повинно бути покладено на демократично обрані органи державної влади. Ця
норма застосовується зокрема до заповнення посад в інституціях трьох гілок влади — законодавчої, виконавчої та судової. Недемократична участь
інших організацій і осіб у вирішенні питань була б так само несумісною,
наприклад «самоврядування поліції» або «самоврядування розвідувальної
служби».
Ярлик «самоврядування суддів» нічого не змінює. Самоврядування встановлює «часткові повноваження особи для керівництва власними
справами», але не політичного органу влади, який приймає рішення загальноюридичної обов’язкової сили. Недемократична «держава всередині держави» не повинна і не може існувати, доки держава вважається
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демократичною. Самоврядування не є замінником демократії; воно тільки
залучає відповідні сторони до практичного здійснення демократично узгодженого законодавства.
Таким чином, З’їзд суддів не повинен володіти правом призначати
суддів Конституційного суду. Він може бути наділений правом подавати
свої пропозиції щодо заповнення однієї третьої посад Конституційного
суду. Такі пропозиції повинна виносити на голосування кваліфікована більшість у парламенті. Останній в такий спосіб забезпечить демократичну легітимацію і візьме відповідальність за вибір осіб (докладніше в наступному
розділі).
2.3.2. ЗМІЦНЕННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ
Конституційні питання в конституційній державі завжди є питаннями
влади. Існує постійна спокуса спробувати політично вплинути на Конституційний суд і постійний виклик протистояти цій спокусі. Стратегією забезпечення імунітету суддів Конституційного суду від такої спокуси є зміцнення їхньої влади шляхом обрання їх кваліфікованою більшістю парламенту.
В умовах демократії в більшості випадків достатньо простої більшості. Однак, кваліфікована більшість політично рекомендована у разі, щоб посадові особи, обирані таким чином, могли користуватися спеціальною владою.
Така процедура голосування гарантує їхнє призначення в результаті широкого міжпартійного консенсусу між громадянами, як це відображено в
парламенті. Це у разі призначення суддів Конституційного суду.
Судді Конституційного суду повинні ухвалювати рішення на засадах
Конституції, які можуть мати реальну важливість для держави і які повинні бути прийняті зокрема тими, хто протистоїть змісту рішень. Необхідна
готовність виголошувати навіть неприємні, непопулярні або можливо помилкові судові рішення буде вищою при призначенні суддів в результаті
міжпартійного консенсусу, який включає і опозицію. Таким чином отримана влада зміцнює незалежність окремих суддів і всього суду. Питання, чи
становить міжпартійна кваліфікована більшість дві третіх чи три четвертих
членів парламенту, є другорядним. Кількість, яка становить кворум, навряд
може бути раціонально обговорена, натомість вона має бути встановлена
політично; вирішальним моментом тут є вимога кваліфікованої більшості.
Якщо судді призначаються Президентом, рекомендується отримати
додаткове схвалення простою більшістю парламенту. Влада таких суддів
зміцнюється спільним консенсусом обох державних органів. В іншому випадку, вони будуть вважатися «суддями з милості президента» з відповідною шкодою їхній владі.

Влада суду буде зміцнюватися, якщо парламент буде мати можливість
відхиляти кандидатів Президента шляхом голосування кваліфікованою
більшістю. Це також гарантуватиме, що призначення суддів Президентом
буде базуватися на широкому політичному консенсусі; в будь-якому разі,
судді не зіштовхнуться з широким демократичним несхваленням.
Однак, якщо політична влада вибере збереження права З’їзду суддів
призначати суддів Конституційного суду, необхідне додаткове схвалення
таких кандидатів кваліфікованою більшістю, як у випадку президентського
призначення.
2.3.3. ПОСИЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ЯКОСТІ ШЛЯХОМ ВИМОГИ ВИБОРУ
ЩОНАЙМЕНШЕ ШЕСТИ СУДДІВ З-ПОМІЖ ТИХ, ЯКІ РАНІШЕ
ПРАЦЮВАЛИ В ВИЩИХ СУДАХ УКРАЇНИ
Крім кваліфікаційних вимог до суддів Конституційного суду, які вказані в пункті 3 Статті 148 Конституції України, рекомендується призначати
певну кількість (пропозиція: щонайменше одну третю) суддів Конституційного суду з групи суддів, які володіють щонайменше трьома роками досвіду роботи з одному з вищих судів України. Такий підхід зміцнить правову
компетентність і судову владу суддів шляхом залучення суддів з тривалим
і доведеним юридичним досвідом.
Якщо шість суддів будуть обиратися з вищих судів України, як Президент, так і парламент повинні висувати по три кандидати з такої важливої
групи суддів. Якщо З’їзд суддів продовжуватиме брати участь у призначенні суддів, потрібно буде обмежити його право тільки до внесення пропозицій з такого кола осіб.
2.3.4. НЕМОЖЛИВІСТЬ ЗВІЛЬНЕННЯ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Принципово важливо, щоб судді Конституційного суду і судді судів
загальної юрисдикції не могли бути звільнені протягом строку їхнього
перебування на посаді. Передчасне припинення роботи судді може бути
здійснено тільки на основі конституційно і юридично стандартизованого
порядку, а також визначених підстав. У жодному разі рішення про звільнення судді не може бути прийнято політиками. Крім цього, в усіх випадках будь-яке звільнення повинно підлягати контролю судів. Бажано, щоб
рішення про звільнення судді Конституційного суду було винесене самим
Конституційним судом, за винятком судді, якого воно стосується.
Чинна процедура звільнення тільки частково відповідає принципам
верховенства права. Відповідно до оцінки тексту, підстави для звільнення,
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які передбачені Статтею 149 у поєднанні зі Статтею 126 Конституції України, є частково надмірними (смерть, закінчення терміну) та частково занадто нечіткими, що робить їх в значній мірі відкритими для зловживань.
Зокрема, ганебне положення щодо «порушення присяги» в минулому
неодноразово служило сприятливим засобом для відкликання небажаних
суддів по політичній волі. Неодноразові випадки такого звільнення в недавній історії Конституційного суду, зокрема внаслідок змін політичного
напряму, не знаходять жодних порівнянь в історії інших конституційних
держав. Це чітко демонструє відсутність незалежності суддів Конституційного суду в Україні. У цьому контексті, численні удосконалення Закону
«Про судоустрій та статус суддів» і зміни до Закону «Про Вищу раду юстиції
України» були проголошені в лютому цього року (2015). Однак, цей закон
не застосовується до Конституційного суду (Стаття 3 пункт 3). У цьому відношенні положення про судоустрій все ще повинні бути застосовані зокрема до Конституційного суду.
Таким чином наступний перегляд Конституції повинен в будь-якому
разі усунути обов’язкове звільнення внаслідок порушення присяги. Бажано укласти нове формулювання причин для звільнення суддів Конституційного суду, але не регламентацію звільнення, а радше лише положення
про припинення перебування на посаді судді Конституційного суду. Запропоноване нове формулювання ґрунтується на німецькому прикладі.
Відповідно до вираження поділу влади, звільнення суддів Конституційного
суду повинно здійснюватися на власний розсуд самого Конституційного
суду, який приймає рішення кваліфікованою більшістю. Той факт, що така
процедура ніколи не використовувалась в Німеччині, підкреслює довіру до
суддів Конституційного суду в цій країні і стабільність та незалежність Конституційного суду.
2.3.5. РЕКОМЕНДОВАНІ ПОПРАВКИ ДО КОНСТИТУЦІЇ
Чинні конституційні норми

Рекомендовані конституційні норми

Стаття 147. Конституційний суд
України

Залишити без змін

Конституційний суд України вирішує
щодо відповідності законів та інших
правових актів
Конституції України та надає
офіційне тлумачення Конституції
України та законів України.

Залишити без змін

Конституційний суд України вирішує
щодо відповідності законів та інших
правових актів
Конституції України та надає
офіційне тлумачення Конституції
України та законів України.

Викласти в новій редакції:
Стаття 148. Конституційний суд України складається з вісімнадцяти суддів.
Щонайменше шість з вісімнадцяти
суддів повинні мати мінімально 5 років досвіду роботи з одному з вищих
судів України.

Президент України, Верховна Рада
України та З’їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного суду України.

Викласти в новій редакції:
Президент України і Верховна Рада
України призначають по дев’ять
суддів Конституційного суду України. Судді, призначені Президентом
України, підлягають затвердженню Верховною Радою України, яка
може відхиляти окремі кандидатури
більшістю голосів, що становить 2/3
її конституційного складу. Верховна
Рада
обирає суддів, які повинні бути призначені більшістю голосів, що становить 2/3 її конституційного складу.

Суддею Конституційного суду України
може бути громадянин України, який
на день призначення досяг сорока
років, має вищу юридичну освіту і
стаж роботи за фахом не менш як
десять років, проживає в Україні
протягом останніх двадцяти років та
володіє державною мовою.

Викласти в новій редакції:
Судді, які є громадянами України і
досягли віку сорока років на день
призначення, мають право бути обраними Верховною Радою і володіють
належною кваліфікацією для перебування на посаді судді. Вони не можуть
бути ні членами Верховної Ради, ні
органів державної влади. У разі призначення на посаду судді, вони повинні припинити свою роботу в таких
органах влади.

Суддя Конституційного суду України
призначається на дев’ять років без
права бути призначеним на повторний строк.

Виключити

Голова Конституційного суду України
обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного суду
України зі складу суддів Конституційного суду України шляхом таємного
голосування лише на один трирічний
строк.

Виключити

Стаття 149. На суддів Конституційного суду України поширюються гарантії
незалежності та недоторканності,
підстави щодо звільнення з посади,
передбачені статтею 126 цієї Конституції, та вимоги щодо несумісності,
визначені в частині другій статті 127
цієї Конституції.

Викласти в новій редакції:
Стаття 149. Суддя конституційного
суду повинен бути звільнений з посади при закінченні терміну, на який
він був призначений, або у випадку
смерті чи довгострокової втрати
працездатності. Він має право подати
прохання про звільнення в будь-який
час, таке звільнення повинно бути затверджене Президентом України.
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Додати нову частину статті:
Суддя Конституційного суду повинен бути забезпечений умовами
праці та винагородою відповідного
до рангу його посади та обсягу його
обов’язків.

Додати нову частину статті:
Судді Конституційного суду протягом
терміну свого перебування на посаді
не повинні ні належати до політичних
партій чи профспілок, ні брати участь
в діяльності, яка є несумісною з принципами незалежності судів і суддів.

3. ІНДИВІДУАЛЬНА КОНСТИТУЦІЙНА
СКАРГА
3.1. ВІДСУТНІЙ КЛЮЧОВИЙ ПРИНЦИП КОНСТИТУЦІЇ
Наразі подання конституційної скарги в Україні неможливе. Введення
конституційної скарги здається корисним, враховуючи поширену недовіру громадян щодо держави та її інституцій, особливо щодо судової влади.
Українська держава може повернути втрачену довіру народу шляхом запровадження конституційної скарги в поєднанні з гарантією справді незалежної судової юрисдикції. Справді незалежний та професійно укомплектований Конституційний суд стане вартим довіри партнером громадян, у
такий спосіб перетворившись на «острів довіри».

3.2. ГРОМАДЯНИ БЕЗ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СПІВУЧАСТІ
Додати нову частину статті: Якщо
суддя Конституційного суду засуджений до позбавлення волі на понад 6
місяців або вчинив серйозне порушення, яке є несумісним з його перебуванням на посаді, Конституційний
суд може більшістю, яка становить
2/3 його статутного складу, доручити
Президенту України звільнити такого
суддю.

Додати нову частину статті:
Суддя Конституційного суду не може
бути притягнений до кримінальної
відповідальності чи позбавлений свободи без попередньої згоди Конституційного суду. Суддя не може бути ні
затриманий, ні заарештований, крім
випадків, якщо він був затриманий
при вчиненні порушення, а арешт
спрямований на забезпечення належного ходу судового розгляду. Про
арешт має бути негайно повідомлено
Голову Конституційного суду, який
може висунути вимогу щодо негайного звільнення затриманої особи.

Для зміцнення довіри до держави серед своїх громадян (фундаментальні права) та своїх чиновників та суддів (незалежність) рекомендується
запровадження конституційної скарги. Такий крок уповноважить громадян
захищати свої фундаментальні права від національних заходів — законодавчих та адміністративних актів, судових рішень — через подання скарги в Конституційний суд. Водночас Конституційний суд отримає право на
роль гарантування фундаментальних прав громадян і захисту незалежності чиновників та суддів.
Формальні нормативи щодо конституційної скарги повинні детально
регламентуватися в рамках статуту, який регулює діяльність Конституційного суду, і неодмінно покладуть додаткове навантаження на суд. Однак це
буде знаходитись в межах процедурних вимог.
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3.3. РЕКОМЕНДОВАНІ ПОПРАВКИ ДО КОНСТИТУЦІЇ
Чинні конституційні норми

Рекомендовані конституційні норми

Стаття 150. До повноважень Конституційного
суду України належить:

Залишити без змін.

1) вирішення питань про відповідність
Конституції України (конституційність):
•
законів та інших правових актів
Верховної Ради України;
•
актів Президента України;
•
актів Кабінету міністрів
України;
•
правових актів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим.

Залишити без змін.

4.1. СПРАВЖНЯ СУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ: ДЕРЖАВНА
СЛУЖБА
Конституція України не охоплює принципи державної служби. Вони
розкидані по спеціальних окремих законах. Це саме по собі не було б безпосередньою причиною для відповідних змін Конституції, якби державна
служба в Україні була по суті надійною, нейтральною, неупередженою,
кваліфікованою і орієнтованою на основні проблеми. Однак, відповідно до
загальної оцінки, саме ці властивості відсутні.

4.2. ПОШИРЕНІ СУМНІВИ ЩОДО ЧЕСНОСТІ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ці питання розглядаються за зверненнями:
Президента України; не менш як
сорока п’яти народних депутатів
України;
Верховного суду України; Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини; Верховної Ради
Автономної Республіки Крим;

Залишити без змін.

2) офіційне тлумачення Конституції
України та законів України;

Залишити без змін.
Додати новий пункт:
3) вирішення питань про конституційність актів, винесених органами законодавчої, виконавчої та судової влади
внаслідок скарги особи, яка скаржиться на порушення таким актом
своїх конституційних прав (Конституційна скарга). Конституційна скарга
допускається тільки після того, коли
всі засоби правового захисту були вичерпані. Порядок подачі та розгляду
конституційної скарги регулюються
законом.

З питань, передбачених цією статтею,
Конституційний суд України ухвалює
рішення,
які є обов’язковими до виконання на
території України, остаточними і не
можуть
бути оскаржені.

4. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Конституційна реальність України в цьому плані може бути охарактеризована як катастрофічна. Загалом корупція повсюди і в людей відсутня
впевненість в чесності управління — і цим все сказано. Див. порівняльні
описи розчарувань в Робочих групах «Верховенство права» (Лорд Макдональд) і «Боротьба з корупцією» (Цімошевич).
Крім цього, нечіткі обов’язки перешкоджають розподілу конкретної
особистої відповідальності. Управління видається чорним ящиком, бездонною прірвою. Громадяни виявляються безсилими перед лицем тих, хто
насправді зобов’язаний служити їм («служба»). Таке управління є «обличчям держави» і його наслідки для репутації політичної системи руйнівні:
люди не вірять йому, люди не довіряють йому і громадянська відданість
не може збільшуватися. Прогалина легітимації розділяє політику і суспільство. Держава в цій ситуації завжди балансує на межі революції. Потрібен
тільки правильний час і місце, щоб відповідні харизматичні особи припинили це свавілля.

4.3. РЕКОМЕНДАЦІЇ
4.3.1. ЗАВДАННЯ НА БАГАТЬОХ РІВНЯХ

Залишити без змін.

Ця проблема може бути успішно вирішена тільки шляхом одночасних
втручань на різних рівнях, наприклад, особливо через негайне втручання з
залученням безпосередньої політичної боротьби з корупцією (див. звіт роАгентство модернізації України
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бочої групи «Боротьба з корупцією») і кроків для зміцнення верховенства
права (див. звіт робочої групи «Верховенство права»). Однак, порівняльні
положення в конституційному чи законодавчому праві можуть давати довгостроковий ефект лише при застосуванні в фактичній адміністративній
практиці.
Конституційне і законодавче право може звертати спеціальну увагу
на принципи елементарних взаємних зобов’язань, які існують між державою та її службовцями. Воно може визначати стандарти поведінки і таким
чином передбачати громадську відповідальність за вибір державних службовців і так само їхні права та обов’язки. Воно може забезпечити виконання зобов’язання щодо перевірки вимог критеріїв і у такий спосіб обмежити
небезпеку корупції. Однак водночас всі подальші рекомендовані нормативи будуть вимагати правової практичної реалізації в кожному випадку через законодавчий акт, норму та окреме положення. Проте конституційна
правова стандартизація рекомендується у випадку України для забезпечення очевидності само собою зрозумілих питань для кожного громадянина та державного службовця.
4.3.2. ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Детально перш за все здається необхідним і обґрунтованим прийняття законодавчого акту стосовно обмеження і винятковості державної
служби, включаючи взаємні зобов’язання держави та державного службовця. Державні функції в вузькому значенні повинні виконуватись лише
працівниками державної служби. Тільки ці особи є «слугами держави» в
певному сенсі, і як такі обумовлюють особливі правила (див. пункт перший
формулювання пропозиції, що додається). Достатні структури та процедурні норми, механізми управління, винагороди і санкції є вирішальними
чинниками для забезпечення адміністративної діяльності, орієнтованої на
інтереси суспільства. Основні структурні питання, вказані нижче, повинні
бути відображені і визнані в конституції:
Державні службовці повинні вибиратися відповідно до їхнього досвіду і результатів діяльності. Дані кваліфікаційні вимоги є ефективним механізмом для запобігання виникненню будь-яких форм кумівства та заступництва.
Будь-яка особа, яка здійснює державні функції і займає державну посаду, зобов’язана діяти на користь суспільного блага. Державний посадовець повинен діяти і приймати рішення неупереджено і зосереджуватись
на проблемі, незалежно від особливостей клієнта, якого вона стосується.

Для забезпечення цього він повинен скласти посадову присягу (див. пункт
третій формулювання пропозиції, що додається).
Неупередженість насаперед забезпечується шляхом запровадження особистої відповідальності кожного державного службовця за правомірність своїх дій. Зокрема, наказ, виданий керівником, не звільняє його
від такої відповідальності. Незаконний наказ (розпорядження) може бути
обов’язковим для державного службовця, якщо керівник підтверджує
його після заперечення і бере відповідальність за наслідки на себе. Але в
будь-якому разі державний службовець повинен дотримуватися Конституції, яка не повинна відкидатися жодним іншим органом державної влади.
Будь-який наказ, який суперечить Конституції, повинен бути відхилений.
Точні встановлення законних зобов’язань рівноцінні введенню особистої
відповідальності (див. пункт четвертий формулювання пропозиції, що додається).
Альтруїстична поведінка державних службовців ґрунтується на їхній
зацікавленості в суспільному благу, яка гарантує відповідне матеріальне
відшкодування для державних службовців та їхніх сімей. Гарантоване Конституцією довічне відшкодування слугує гарантією для їхнього довічного
та всебічного обов’язку щодо відданості. Державні службовці в основному не підлягають звільненню і користуються статусом постійної зайнятості (довічна зайнятість), як і належною та достатньою заробітною платнею.
Остання гарантує, що державний службовець не прийматиме додаткового
доходу та іншої вигоди від продажу своєї державної служби як представника державної влади (корупція) для забезпечення гідного рівня життя.
Корупція та інша серйозна посадова недбалість призведе до негайного та
остаточного звільнення з державної служби. Крім того, вимоги для вступу
чи звільнення з державної служби повинні бути чітко та конкретно сформульовані на основі закону. Можливість звернення до суду повинна залишатись доступною для державних службовців в усіх випадках (див. пункт
п’ятий формулювання пропозиції, що додається).
Остаточною рекомендацією є конституційне зобов’язання організувати систему посередників в рамках управління. Кожен громадянин та
державний службовець може звернутися до посередника, який склав присягу про дотримання конфіденційності для захисту анонімності скаржника. Вони можуть просити втручання в окремих випадках або висловлювати
невдоволення з приводу управління. Посереднику дозволяється інструктувати таких осіб для посередництва в окремих випадках, також він може
розробляти стратегії в якості запобіжного заходу проти повторення (див.
пункт шостий формулювання пропозиції, що додається).

Агентство модернізації України

258

259
4.3.3. РЕКОМЕНДОВАНІ ПОПРАВКИ ДО КОНСТИТУЦІЇ

Чинні конституційні норми

Рекомендовані конституційні норми

Стаття 118. Склад місцевих державних
адміністрацій формується головами
місцевих
державних адміністрацій.

Виключити Статтю 118.

Додати нову статтю:
Стаття 120.1. Здійснення суверенної
влади на регулярній основі повинно,
як правило, бути доручено членам
державної служби, які мають відношення до служби і відданість, як
визначено

Кожен громадянин України повинен
в рівній мірі мати право обіймати
будь-яку державну посаду відповідно до його здібностей, кваліфікації та
професійних досягнень.

Члени державної служби служать
інтересам всього населення, а не
партії чи будь-якої іншої групи. Вони
повинні виконувати свої службові
обов’язки і здійснювати свої завдання
професійно і неупереджено, незалежно від певних осіб чи партій. Кожен
чиновник повинен скласти наступну
офіційну присягу: «Я присягаюся, що
буду виконувати офіційні обов’язки,
покладені на мене, в міру моїх знань
та здібностей, охороняти і захищати
Конституцію і закони, сумлінно виконувати свої обов’язки і втілювати
справедливість в моїх відносинах з
усіма».

Державні службовці повинні нести
особисту відповідальність у повному
обсязі за законність їхніх службових
дій. У разі сумнівів з приводу законності у вирішенні офіційних питань,
державний службовець зобов’язаний
негайно
висловити свій сумнів своєму безпосередньому керівнику. Якщо офіційне
питання буде підтримано, а державний службовець все ще матиме
сумніви з приводу його законності,
він повинен звернутися до вищого
керівника. Якщо офіційне питання буде підтверджено, державний
службовець повинен виконати його
і таким чином він звільняється від
відповідальності. На вимогу, зазначене підтвердження має бути надане
у письмовій формі.

Державні службовці призначаються
на все життя і забезпечуються відповідними умовами для роботи та
отримують винагороду, відповідну
до рангу своєї посади і обсягу своїх
обов’язків. Державні службовці, призначені на постійні посади, можуть
бути звільнені в примусовому порядку, їхня зайнятість може бути постійно
чи тимчасово припинена або змінена
до закінчення терміну перебування на
посаді тільки на підставах та у спосіб,
встановлений законом. Їхній статус
має бути захищено судовою процедурою.

Посада посередника повинна бути
встановлена в кожній адміністративній одиниці, так щоб всі посадові особи та громадяни могли конфіденційно
звернутися зі своїми сумнівами. Посередник повинен бути призначений
і звітувати виключно в центральний
офіс, для цілісності управління, який,
в свою чергу, має бути сформований
Президентом України та Верховною
Радою України. Посередник повинен
бути зобов’язаним дотримуватися
секретності і повинен подавати пропозиції щодо вдосконалення цілісності адміністративної діяльності
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5. ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ
5.1. НЕЧІТКИЙ СТАТУС ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ
5.1.1. ОМАНЛИВА ГАРАНТІЯ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ
Відповідно до поточної редакції, Конституція України гарантує право
на приватну власність та містить правові застереження щодо державного
втручання, а також гарантію на повну компенсацію за позбавлення права
власності (Статті 41 Конституції України). До цієї міри Конституція відповідає сучасним стандартам захисту власності на конституційному рівні.
Але насправді все має інший вигляд: разом з гарантією приватної
власності Конституція також містить основні та широко поширені повноваження щодо захисту державної власності, подані у Статті 13 та 14 Конституції України. Такий напрям найбільш чітко простежується у Статті 14
Конституції України: «Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави».
5.1.2. «СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ» СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЛАДУ
Докорінна земельна реформа в Україні назріла давно через пряме
рішення щодо внесення землі до списку національних багатств України,
основоположних для її процвітання. У системі приватної власності, по суті,
перевага надається «структурам державної власності» соціалістичного
ладу. Вона здебільшого залишилася незміненою.
Національна цінність української землі полягає в перешкоджанні розпродажу землі українським землевласникам та зарубіжним інвесторам й
навпаки.
Стосовно цього, необхідно переглянути відповідні закони. На даний
момент Земельний кодекс України (2001 р.) є основним законодавчим актом, що регулює ринок землі сільськогосподарського призначення. У перехідних положеннях, до яких кілька разів вносилися зміни та доповнення,
вказано наступне:
• Громадяни та юридичні особи, які мають в приватній власності земельні ділянки, що використовуються для ведення особистого селянського господарства та виробництва іншої сільськогосподарської продукції, не
мають права продавати або будь-яким чином відчужувати свої земельні

ділянки та паї, крім передачі їх у спадщину або вилучення для суспільних
потреб щонайменше до 1 січня 2016 року.
• Щонайменше до 1 січня 2016 року землевласники фактично не мають права передавати свої паї в статутні фонди господарських товариств/
бізнес-асоціацій.
• На період до 1 січня 2015 року громадяни та юридичні особи могли
купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею не більше 100 га. Однак площу можна було збільшити у разі
отримання законної спадщини на ці земельні ділянки громадянами або
юридичними особами.
Хоча велика частина земель сільськогосподарського призначення
(74%) є «приватною власністю», землевласникам не дозволяється користуватися правом власності на власний розсуд. Право на володіння землею
позбавлене основної свободи, тобто, повноваження вільно розпоряджатися майном.
Загалом, стратегічно та економічно важливий фактор економічного
розвитку в України залишається, так би мовити, «необробленим» через
таку неправильну ситуацію, закріплену в Конституції, що буквально не
дає можливості покращень та притоку інвестицій. Потенційний наріжний
камінь функціонального та економічно вигідного сільськогосподарського
сектору залишається невикористаним, і власність не має можливості стати важливим економічним ресурсом. Для країни, яка знаходиться в такій
економічній ситуації, як Україна, неефективна система майнової власності
є зайвою розкішшю.

5.1.3. НЕДОВІРА ДО ПРАВ ВЛАСНОСТІ
Не дивно, що у законному та фактичному нестабільному становищі
люди мало довіряють конституційній гарантії прав власності, що підтверджують численні опитування. Хоча Конституція України гарантує права
власності, фактичний захист майна підпорядковується старим категоріям,
що є однією з найсерйозніших перешкод на шляху до економічного процвітання. Це відображається у низькому рівні захисту майна. Відповідно до
міжнародного Індексу прав власності (ІПВ 2014), країна посідає 94 місце із
97 в глобальному рейтингу та 10 з 10 у регіональному.
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5.2. ВІДСУТНІСТЬ СТАБІЛЬНОЇ ОСНОВИ
ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦВІТАННЯ

Наслідки поширеної недовіри до існуючої системи майнової власності та відсутність земельної реформи є природними та очікуваними:
Конституція дозволяє приймати суперечливі рішення, тому, фактично, у
системі майнової власності не приймається ніяких рішень. Правова невизначеність, викликана такою ситуацією, природним чином посилює недовіру до неефективної системи майнової власності. Ця недовіра зростає під
впливом блокованою державою земельної реформи, що постійно відкладається. Стабільна фундаментальна довіра до надійності системи майнової власності є важливою передумовою економічних ініціатив, інвестицій
та процвітання. Зважаючи на вищесказане, створення зрозумілої та ефективної конституційної системи правової власності є першочерговим завданням в рамках Конституції.
5.2.1. СУПЕРЕЧЛИВІ ТА НЕПОСЛІДОВНІ ПРАВИЛА
Юридична оцінка української Конституції з точки зору власності показує сукупність суперечливих та непослідовних правил. Державна власність
не просто протиставляється приватній — вона також має вищий пріоритет. Вона не тільки вважається «основним національним багатством», що
є частиною «основного надбання держави», а й перебуває під особливою
охороною держави. Декларування власності на землю як збереженого
права держави дає виконавчій владі право на скасування гарантії на приватну власність, забезпечену Конституцією, й зведення її нанівець. Це відбувається тому, що у разі виникнення конфлікту між приватною та державною власністю, відповідно до Конституції перевага надається державній.
Рішення про внесення до української Конституції положень і про приватну, і про державну власність призводить до правової невизначеності
щодо одного з фундаментальних аспектів економічної системи на конституційному рівні. Це також надає виконавчій владі широку, безструктурну
з правової точки зору та необмежену свободу на розвиток системи майнової власності. Неможливість передбачення дій держави на конституційному рівні порушує фундаментальну умову успішної економіки — довіру,
забезпечену правовою визначеністю. Однак, за існуючих обставин, права
на приватну власність не можуть знайти вільного економічного втілення.
Як наслідок, конституційна гарантія права на приватну власність здебільшого не виконується. Знову ж таки, у цьому питанні українська Конституція
не пропонує рішень та перешкоджає виконанню мети письмового законо-

давства. Письмова Конституція повинна визначати безумовні базові принципи функціонування держави та суспільства для забезпечення надійного
керівництва та правової визначеності для громадян та державних органів.
Саме цю функцію не виконують положення щодо власності української
Конституції.
Те, що не тільки в українській Конституції прямо закріплено пріоритетне становище державної власності щодо приватної, не змінює тривожних результатів цього аналізу.
Відповідно до спостережень, багато країн Центральної та Східної
Європи, в яких після 1990-х відбулися серйозні трансформації, також підкреслюють важливість і захист державної власності так само, як і Україна.
Це конституційне відлуння правового мислення часів соціалізму
щодо державної власності та відповідної ворожості щодо приватної власності має спричинити негативні наслідки як з правової, так і з економічної
точки зору. У випадках, коли правові межі між приватною та державною
власністю стають нечіткими/розмитими, органи виконавчої влади, по суті,
звільняються від будь-яких конституційних обмежень. Це, відповідно, призводить до правової невизначеності, природним результатом якої стає
поширення недовіри до конституційних гарантій приватної власності. Таким чином, за відсутності довіри готовність узяти на себе відповідальність
за будь-що і готовність інвестувати в підприємства не може розвиватися,
чого і варто було очікувати.
Ідеологію переваги державної власності можна пояснити з історичної
точки зору. Однак такий підхід застарілий і з правового погляду створює
плутанину та невизначеність. Концепція суспільної власності є застарілим
методом захисту основних потреб народу. В ній міститься неправильне судження, оскільки для забезпечення такого захисту державі не обов’язково
мати у власності землю. Держава може контролювати землю лише за наявності суверенітету всієї території. Суспільна власність не є передумовою
захисту інтересів держави та суспільного блага; вона лише перешкоджає
розвитку економіки.
5.2.2. ОСНОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Протиставлення суспільної та приватної власності призводить до невизначеності щодо основного поняття власності. Воно також перешкоджає
розвитку економіки як такої, оскільки земля, яка необхідна не тільки для
ведення фермерського господарства, але й для будівництва заводів, не
може бути отримана через власність. Типовим прикладом застарілої концепції власності є мораторій на продаж земель сільськогосподарського
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призначення, що існує сьогодні. На період до 1 січня 2015 року громадяни
та юридичні особи могли купити не більше 100 га землі сільськогосподарського призначення. Такий законодавчий регламент означає, що фермер
не може фінансувати свою комерційну діяльність, надаючи у забезпечення землю. Незважаючи на те, що 74% всіх земель перебуває у «суспільній власності», такі обмеження значно ускладнюють користування одним
з базових аспектів прав власності — можливістю вільно розпоряджатися
майном на розсуд власника.
Захист прав власності є основоположним для ринкової економіки.
Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення 2001
року був доповнений запровадженням Земельного кодексу України, що
діє й сьогодні. Відповідно до вищеподаного визначення ринку землі та наявних у перехідних положеннях Земельного кодексу України заборон, на
сьогодні український ринок землі сільськогосподарського призначення не
функціонує на повну силу. Фактичний захист власності в України потребує
негайного посилення.
5.2.3. ВІДСУТНІСТЬ НЕПРИПУСТИМОСТІ СУСПІЛЬНОЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ
ВЛАСНОСТІ
Для більшого розуміння необхідно зазначити наступне: конституційна гарантія приватної власності не передбачає неприпустимість існування
суспільної та державної власності. Вона лиш означає, що у ліберальному
суспільстві така державна власність є не беззаперечною основою дій державних органів, а винятком, що потребує обґрунтування. Держава може
володіти товарами, землею, будівлями та підприємствами, якщо достатні підстави інтересу суспільного блага перевищують інтереси приватної
власності. Це стосується державних установ, військових об’єктів, фінансових активів, а також галузей інфраструктури (доріг, аеропортів тощо),
освіти (шкіл, університетів тощо) та культури (музеїв, опер тощо) і т.д.
Лише державна власність, що існує безпідставно, не відповідає системі ліберальної власності. Крім того, державі не обов’язково бути власником землі для здійснення ефективного управління та захисту своєї території. У середньовіччі джерелом політичної влади була землевласність.
Однак поступове відокремлення прав приватної власності від суверенної
та політичної влади у XVIII ст. призвело до створення неполітичної землевласності та політичної влади, незалежної від власності. Сьогодні державі, зважаючи на її внутрішній суверенітет, не потрібна приватна власність.
Територіальний суверенітет сучасних держав включає в себе всі права
приватної власності. Таким чином, держава залишає за собою право на
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розробку та запровадження системи майнової власності на землю, що не
допускає надмірної власності на землю й створює умови для конкурентоспроможності в сільськогосподарській галузі, тим самим збільшуючи суспільне благо.

5.3. РЕКОМЕНДАЦІЇ
Враховуючи вищеподані зауваження, в українській Конституції повинне бути закріплене важливе рішення щодо майнової власності. Це допоможе у виконанні нею функції встановлення стабільної та надійної системи
майнової власності. Таким чином буде створена конституційно закріплена
правова визначеність, а обґрунтовані інтереси держави не будуть порушені. Відповідно, суспільна власність не повинна бути ні об’єктом конституційної гарантії, ні «основним національним багатством». Гарантія власності радше повинна стосуватися лише власності громадян. За цієї умови,
конституція передає фактичну відповідальність за «свою» землю безпосередньо громадянам, гарантуючи їм права власності й, одночасно з цим,
створюючи основу для відповідального використання свобод. Таким чином, громадяни отримують мотивацію для здійснення господарської діяльності, що є важливою умовою економічного зростання української держави, зокрема в сільськогосподарському секторі.
5.3.1. ВЛАСНІСТЬ ЯК ОСНОВА СВОБОД
Конституційна система майнової власності має основоположне значення для суспільства, структури економічної системи та статусу окремих осіб в системі. Гарантія приватної власності забезпечує незалежність
громадян від держави, а також надає особисту та політичну впевненість
й можливість фактичного використання конституційно закріплених свобод. Іншими словами, основою свободи є власність. Приватна ж власність
забезпечує співіснування системи ринкової економіки зі свободою особи у виборі роду зайнятості. Приватна власність є умовою економічного
процвітання та стабільності суспільства в цілому. Гарантуючи свободу та
власність, Конституція надає громадянам можливість примножувати свої
статки та забезпечувати добробут сімей. Крім того, громадяни стають незалежними від держави та отримують визнання та політичне самоусвідомлення. Гарантія приватної власності забезпечує особисте та колективне
благополуччя для всіх. Як основа та показник особистої продуктивності
приватна власність, з іншого боку, також дозволяє застосувати законний підхід до оподаткування для розділення обов’язків у більшій громаді.
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Таким чином, гарантія власності є умовою отримання податкових надходжень. Отже, в загальному сенсі, приватна власність є елементом сучасної
державності як такої. Держава, яка не поважає прав на приватну власність
своїх громадян, не має майбутнього.
Свобода дій у сфері майнових прав, з одного боку, є важливою умовою для отримання майна. У результаті індивідуальних зусиль власність
може накопичуватися через «застиглий робочий час» (Маркс), «викарбувану свободу» (Федір Достоєвський), продовження свободи в галузі регулювання товарних зв’язків. Індивідуальне зусилля є етичним підґрунтям
приватної власності. З іншого боку, приватна власність передбачає відповідальність. Особисте майно вимагає докладання більших зусиль: необхідно стежити за ним, підтримувати, забезпечувати та розпоряджатися, а
також зберігати на завтрашній день та для майбутніх поколінь.
«Щоб володіти чимось, необхідно постійно придбавати це знову» (Йоганн Вольфганг фон Гете). Власність прив’язує особу до об’єкта власності,
в результаті чого вона втрачає свободу; власність прив’язує громадянина
до держави, що повинна гарантувати його власність. Наявність власності
дисциплінує та створює фактичну відповідальність. Гарантія власності дає
громадянину шанс на отримання власності, її утримання, примноження та
передачу. Право на використання — відповідальність — зобов’язання: ці
три елементи передають гарантії власності з об’єкта з функцією добробуту; власник починає служити своїй власності. Будь-яка особа, яка скасовує
або мінімізує важливість власності, позбавляє громадян будь-якого стимулу щодо зобов’язань та діяльності. Власність та її успадкування мотивує та створює зобов’язання для особи щодо піклування про себе та свою
родину. Конституція закладає міцний фундамент для цього, надаючи гарантію власності: особа може почуватися впевненою, що правова громада
поважає та захищає її конкретні зусилля. Таким чином, власність не тільки
оптимізує позитивний економічний вплив, але й формує невід’ємну основу
для ліберального суспільного устрою.
Крім того, гарантія приватної власності збільшує довіру окремих громадян та забезпечує свободу через власність. Власність є «потенційною
свободою». Власність робить громадян незалежними від держави, сприяє
їх політичному самоусвідомленню та надає їм можливість фактичного використання свобод та відповідального життя. Що найголовніше, власність
надає правовласнику можливість самозахисту, запобіжний захист від життєвої невизначеності: придбання власності застерігає від ризиків. Це особливо актуально для тих осіб, власність яких невелика: в державі загального добробуту також необхідний захист власності, особливо для соціально
незахищених верств населення. Це відбувається через те, що громадяни,
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в основному, потребують такого захисту для забезпечення власної свободи. Для них особливо важливо підтримувати гарантію власності для збереження та розширення свободи, для уможливлення суспільного прогресу
та недопущення перетворення окремих громадян на маріонеток держави
й приватних комерційних структур.
Згідно з конституційним правом, ця мета може бути досягнута лише
через створення чіткої конституційно-правової структури основних прав
власності. Гарантування приватної власності в структурному плані призводить до збереження приватної власності в руках приватних власників
та перетворення державної або суспільної власності на виняток, що потребує окремого обґрунтування. Таким чином, гарантія приватної власності
передбачає об’єктивне завдання державних органів щодо використання
власності, що не важливо для задоволення конкретних потреб громадян. В
основі логіки гарантування приватної власності лежить приватизація. Держава повинна в необхідний для цього час продавати надлишок власності
приватним власникам. Це необхідно виконувати відповідно до системи
майнової власності на землю, що не допускає надмірної власності на землю й створює умови для конкурентоспроможності в сільськогосподарській
галузі, тим самим збільшуючи суспільне благо.
5.3.2. ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ ВИКЛЮЧАЄ СУСПІЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ
Ця структура конституційного гарантування приватної власності
суперечить одночасному визнанню суспільної власності. У ліберальній
конституції суспільна власність є недоречною як факт і поняття. Вона суперечить конституційному рішенню, виголошеному на користь власності
громадян та просто приховує реальні повноваження щодо ухвалення рішень. Суспільна власність породжує безвідповідальність та створює золоте дно для переведення суспільних ресурсів в приватні кишені.
Однак не кожен об’єкт державної власності повинен передаватися у
приватну власність. Особливі суспільні цілі можуть слугувати обґрунтуванням відчуження активу з законної приватної власності та його передачу на
суспільну мету. Запровадження суспільної власності такого виду не порушує власне гарантію приватної власності, однак, вона повинна залишатися винятком, а не правилом.
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5.3.3. РЕКОМЕНДОВАНІ ПОПРАВКИ ДО КОНСТИТУЦІЇ
Чинні конституційні норми

Рекомендовані конституційні норми

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні
ресурси, які знаходяться в межах
території України, природні ресурси
її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони
є об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського
народу права власника здійснюють
органи державної влади та органи
місцевого самоврядування в межах,
визначених цією Конституцією.

Виключити

Кожний громадянин має право користуватися природними об’єктами
права власності народу відповідно до
закону.

Виключити

Власність зобов’язує. Власність не
повинна використовуватися на шкоду
людині і суспільству. Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права
власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі
суб’єкти права власності рівні
перед законом.

Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває
під особливою охороною держави.

Право власності на землю гарантується. Це право набувається і
реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно
відповідно
до закону.

Виключити

Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися
своєю власністю, результатами своєї
інтелектуальної, творчої діяльності.

Залишити без змін та додати:
Власність зобов’язує. Власність
не повинна використовуватися на
шкоду людині і суспільству. Держава
забезпечує захист прав усіх суб’єктів
права власності і господарювання,
соціальну спрямованість економіки.
Усі суб’єкти права власності рівні
перед законом [стара версія пункту 4
Статті 13].

Виключити

Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.

Залишити без змін

Виключити

Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об’єктами
права державної та комунальної
власності відповідно

Залишити без змін
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БІБЛІОГРАФІЯ
Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право
приватної власності є непорушним.

Примусове відчуження об’єктів права
приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів
суспільної необхідності, на підставі
і в порядку, встановлених законом,
та за умови попереднього і повного
відшкодування їх вартості. Примусове
відчуження таких об’єктів з наступним
повним відшкодуванням
їхньої вартості допускається лише в
умовах воєнного чи надзвичайного
стану.

Залишити без змін

CHRISTIAN
WALDHOFF,
Entstehung
des
Verfassungsgesetzes,
Verfassungstheorie, ed. Depenheuer/Graben- warter, 2010, p. 289-348.
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ, №20рп/2010 від 30 вересня 2010 р. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ, Волков проти України, №21722/11,
2013 ВЕНЕЦІАНСЬКА КОМІСІЯ, Висновок щодо конституційної ситуації в
Україні, №599/2010.
ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

Залишити без змін

OTTO DEPENHEUER, Das offentliche Amt, Handbuch des Staatsrechts Band
III, ed. Isensee/Kirchhof, 2005, p. 87–130.
OTTO DEPENHEUER, Eigentum, Handbuch der Grundrechte Band V, ed.
Merten/Papier, 2013, p. 3–44.
OTTO DEPENHEUER/CHRISTOPH GRABENWARTER ED., Verfassungstheorie,
2010.

Конфіскація майна може бути застосована тільки за рішенням суду у
випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Залишити без змін

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та
гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію
і природні якості землі.

Викласти в новій редакції:
Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та
гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію
і природні якості землі, відповідно до
законодавства України.

UDO DI FABIO, Gewaltenteilung, Handbuch des Staatsrechts Band II, ed.
Isensee/Kirchhof, 2004, p. 613–658.
UWE KISCHEL, Amt, Unbefangenheit und Wahl der Bundesverfassungsrichter,
Handbuch des Staatsrechts Band III, ed. Isensee/Kirchhof, 2005, p. 1233–
1283.
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VIII. ЕКОНОМІКА
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
РОБОЧОЇ ГРУПИ
ВАЛЬДЕМАР ПАВЛЯК
колишній Прем’єр-міністр і міністр
економіки Польщі
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КОРОТКЕ РЕЗЮМЕ
Заходам з вирішення економічних питань необхідно приділити окрему увагу в рамках процесу напрацювання пакету пропозицій щодо реформ, оскільки ці заходи прямо впливають на життя звичайних людей і в
разі прийняття неправильних рішень можуть звести нанівець весь процес
трансформації. Економічний спад, що спостерігається останнім часом,
певною мірою пояснюється світовою економічною кризою, недосконалим
економіко-правовим середовищем, а також політичною та військовою нестабільністю.
У першій частині цього напрямку надаються рекомендації щодо закладання основ активного та стабільного економічного зростання та посилення конкурентоспроможності української економіки для створення
робочих місць. Важливими передумовами економічного зростання є стабілізація курсу гривні через запровадження режиму змінної прив’язки, а
також стабілізації рівня інфляції.
Необхідно зауважити, що в Україні існують найсприятливіші умови для
перетворення на основний виробничий центр для Європи; вартість праці
та географічне розміщення в країни кращі, у порівнянні з Китаєм та Індією.
Додатковим важливим завданням є використання нерозкритого потенціалу української промисловості, що у деяких секторух уже досягла визнання
на глобальному ринку. Важливу роль у посиленні економічного зростання
повинна відігравати рада уповноваженого з питань підприємництва, пріоритетами якої необхідно зробити широку та ефективну підтримку розвитку
малого та середнього бізнесу (секторі МСБ). Програма мікрофінансування повинна надати великі можливості для розширення доступу до фінансових послуг та створення робочих місць у великому масштабі. Підвищення
конкурентоспроможності української економіки невід’ємно пов’язане із
залученням ПІІ. Основну роль в цій галузі міг би відігравати Уповноваже-

ний офіс по роботі з іноземними інвесторами в Україні. Така структура не
тільки б сприяла зміцненню репутації України як привабливої країни для інвестицій, але й надавала широку підтримку державним установам. Важливо визнати необхідність покращення рентабельності банківського сектору
через його консолідацію. Створення Агентства з модернізації та розвитку
сільського господарства могло би сприяти створенню додаткових економічних вигод.
У другій частині напрямку основна увага присвячена важливості запровадження інновацій в українську економіку. По-перше (і найголовніше),
в Україні необхідно створити сприятливе для бізнесу середовище через
дерегуляцію, спрямовану на усунення великої кількості перешкод для ведення бізнесу та засновану на діалозі з представниками роботодавців.
Наступні кроки повинні включати впровадження кластерної економіки, що
сприятиме створенню українських «зон процвітання» (індустріальних парків). Останні відіграватимуть важливу роль у процесі розробки інновацій та
впровадженні ефекту економії від масштабу. Важливу роль у підвищенні
інноваційного потенціалу України має зіграти впровадження спеціальної
програми покращення людського капіталу. Така стратегія процвітання через конкурентоспроможність також передбачає сприяння впровадженню
сучасних програмних систем для сектору сільського господарства. Всі ці
заходи призведуть до збільшення прозорості та ефективності українських
компаній.
Третя частина напрямку визначає важливість екологічних питань в
стратегії сталого економічного розвитку України. Таким чином, першим
кроком у вирішенні цих питань повинно бути створення національного
фонду з питань захисту довкілля, що сприятиме поширенню екологічних
ініціатив в українській економіці. Основні елементи вищевказаної стратегії
повинні включати покращення енергоефективності та збільшення ефективності використання локальних джерел енергії, а також створення фундаменту для інституційних перетворень в управлінні охороною довкілля та
підвищенні екологічної свідомості громадян. Крім того, українському уряду
слід звернути увагу на наступні заходи з досягнення цілей сталого розвитку: запровадження системи підтримки відновлювальної мікроенергетики; створення фонду енергоефективності для стимулювання підвищення
енергоефективності в промисловому секторі; запровадження нової політики використання природних ресурсів та створення «екологічних» робочих місць, а також підтримка ідеї екологічного громадського транспорту.
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1. ВСТУП
Необхідність модернізація української економіки не підлягає обговоренню. Але для правильного її виконання необхідно знайти відповідь на
важливе питання — для чого? Наш варіант відповіді: «Модернізація заради
процвітання». Ця фраза слугувала орієнтиром для нас під час підготовки
напрямку «Економіка» цього звіту. Людвіг Ергард, батько економічного
дива ФРН, вважав, що процвітання для всіх та процвітання через конкуренцію нерозривно пов’язані. Перший постулат визначає мету а другий —
шлях для її втілення. Такий самий підхід використаний у стратегії розвитку
України, представленій в цьому напрямку. Ми твердо переконані, що ця
програма буде вигідною для України.
Економіка дуже подібна на живий організм, тобто, кілька
взаємопов’язаних частин в ній реагують на будь-які зміни в навколишньому середовищі. Таким чином, будь-яке напрацьоване рішення, втілена
рекомендація, ухвалений законодавчий акт та запропонована ідея повинні постійно оцінюватися з огляду на зовнішні фактори, що постійно змінюються. Навіть в умовах надзвичайно неспокійної ситуації, в якій Україні
зараз доводиться найважче, можна визначити обов’язкові умови для процвітання. Як було вказано на початку даного звіту, темп має велике значення для всього процесу модернізації та реструктуризації. З економічної
точки зору, наступним за важливістю кроком є стабілізація рівня інфляції
та курсу валюти. Розвиток бізнесу та створення робочих місць неможливі без стабільності економічного середовища. Створення такого середовища потребує ефективного діалогу та участі всіх зацікавлених сторін у
країні. Одним з основних елементів, що лежить в основі Європейського
союзу, є діалог між різними групами зацікавлених сторін та державними
органами. Справедливо буде зауважити, що Україна використала приклад
своїх сусідів та запровадила необхідні законодавчі заходи, що теоретично
дозволять соціальним партнерам стати набагато більш активними в законодавчому процесі, як це діє в інших країнах Європи. Ця ідея виглядає
теоретично привабливою, але на практиці все не так. Проблема полягає
в тому, що роль соціальних партнерів не варто обмежувати самою лише
присутністю. Замість цього, вони повинні брати активну участь та дійсно
здійснювати вплив на етапі остаточного оформлення законопроектів для
створення середовища, що сприятиме зростанню. На жаль, в Україні наразі відсутній реальний діалог, а закордонні партнери (наприклад, МВФ
або ЄС) не можуть подати хороший приклад, обмежуючи свій контакт з соціальними партнерами та приділяючи основну увагу українському уряду.

Залучення профспілок, об’єднань роботодавців та широкого загалу є надзвичайно важливою умовою стабільного розвитку в Україні.
Існує нагальна потреба в створенні робочих місць, залученні ПІІ та
сприянні розвитку внутрішніх інвестицій. Виконання цих цілей потребує
реального запровадження конкретних заходів. Це неможливо без реальної
участі роботодавців та профспілок та впливу на процес законотворення.
Вінцентій Вітос, триразовий Прем’єр-міністр Польщі, казав: «Давайте вирішувати великі проблеми, а незначні проблеми вирішаться самі». Метою
даного напрямку є надання рекомендацій щодо створення надійної економічної політики в Україні й сприятливих умов для економічного розвитку.
Зараз українці перебувають в такій самій ситуації, що й поляки у 1990-х:
поза межами країни досягнуто великих результатів, але існують проблеми
з внутрішнім динамічним розвитком. Це спричинено відсутністю порядку
в країні. Неприборканий капіталізм був доречним у часи Дикого Заходу;
сьогодні ж найуспішнішими є країни з добре організованою структурою.
Слабкість державних інститутів та культури управління призводить до економічного спаду та є перешкодою розвитку.
Наші зусилля спрямовані на розвиток підприємницького громадянського суспільства в дусі ордолібералізму («порядний лібералізм» — основа економічного успіху Німеччини) з повагою до громади, традицій, звичаїв, та, зрештою, що не менш важливо, різноманіття громад. Визнання
української спадщини, що включає різноманітні впливи, може стати основою для ефективних рішень. Ми віримо у запровадження рішень, ефективність яких була доведена в інших країнах, з подальшою їх модифікацією та
розвитком для пристосування до місцевих умов, а не просте відтворення
моделей, що існують за кордоном. Останній підхід довів свою неефективність в українських реаліях та спричинив надмірну регуляцію, яка не дає
можливості розвитку підприємництва. Якщо будуть забезпечені належні
умови, українці зможуть управляти розвитком своєї економіки та створювати сильні та конкурентоспроможні підприємства, що створюватимуть
робочі місця та забезпечуватимуть процвітання нації.
Україна, безумовно, спроможна стати рушійною силою в глобальній
економіці. Будь-який контраргумент можна легко відхилити, посилаючись
на приклад українських агрохолдингів, які є основними гравцями на вкрай
конкурентних світових ринках. Тому країна повинна сприяти глобальній
присутності своїх найбільших підприємств шляхом відкриття своєї економіки для міжнародної конкуренції. Сильні і конкурентоспроможні підприємства будуть процвітати, тоді як ті, що відстають, неминуче зазнають
невдачі. Метою української економіки є досягнення рівня продуктивності
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своїх сусідів у всіх секторух. У нинішніх умовах тільки жорсткі рішення можуть віднести Україну у вищу лігу найбільш продуктивних економік.
Конкурентні переваги над Китаєм або Індією чітко видимі і повинні використовуватися. Україна може стати центром виробництва для Європи
в цілому і отримати вигоду зі свого становища, щоб рости на світовому
ринку як сильний гравець не тільки у виробництві зерна. Існує величезний
потенціал у багатьох галузях: створення довгих ланцюгів переробки з високою доданою вартістю в сільському господарстві і харчовій промисловості; розвиток текстильної та хімічної промисловості; модернізація традиційних галузей важкої промисловості; подальший розвиток IT індустрії
та галузі програмного забезпечення; впровадження інновацій в енергетичному секторі з величезним невикористаним потенціалом поновлюваних джерел енергії, у тому числі виробництво енергетичного обладнання.
Розвиток найбільш інноваційних секторів економіки принесе відчутні вигоди у вигляді продукції з високою доданою вартістю і нових якісних робочих місць, включно для малозабезпечених груп населення. Це призведе до
збільшення податкових надходжень і зниження соціальних витрат.
Тим не менше, існують перешкоди на цьому шляху до процвітання,
найбільшими з яких є тип мислення та звички, які на даний час переважають в Україні. Всебічна корупція є одним із прикладів. Для економічного
зростання важливо не тільки боротися з корупцією, але також заохочувати
і винагороджувати правильну поведінку і усувати можливості для незаконної поведінки. «Можливість створює злодія». Ми абсолютно переконані,
що скорочення можливостей для незаконної поведінки і стимулювання
правомірних дій неминуче дадуть бажані результати.
Реалізація розумної економічної політики вимагає розвитку адміністративної інфраструктури, яка функціонуватиме належним чином. У інших
розділах наводяться приклади того, яким може бути належний розподіл
між формуванням державної політики та її реалізацію, у тому числі необхідністю делегувати повноваження спеціалізованим інституціям, які діють
незалежно і ефективно у своїй галузі. Ця передача повноважень повинна
відбуватися у межах досягнутого консенсусу серед лідерів України щодо
того, що субсидіарний принцип є основою для розвитку сучасних країн. Ця
проблема стосується не тільки необхідності децентралізації (розробленої
у звітах інших робочих груп), але також і передачі повноважень спеціалізованим установам, соціальним партнерам та НДО.
Тільки при правильному порядку в країні можна очікувати сталого
розвитку і успішних інвестицій в українську економіку. Тим не менш, жодна
економіка не може процвітати без фінансування; отже, відновлення внутрішнього та зовнішнього кредитування в Україні є надзвичайно важливою
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ціллю. Досягнення цього є процесом, який неминуче повинен починатися
зі стабілізації інфляції та валютного ринку, з подальшою консолідацією і
відновленням довіри до банківського сектору, а також з запровадження
системи кооперативних банків. Останнє повинно забезпечити підтримку
сільського господарства та харчової промисловості, дрібних та середніх
підприємств, особливо в сільських районах. При стабільній економічній
ситуації, українські конкурентні переваги зможуть приваблювати іноземних інвесторів. Якщо уряд продемонструє позитивне відношення, будуть
впроваджені сприятливі інституційні реформи, які притягуватимуть високоякісні прямі іноземні інвестиції, і будуть створені зони процвітання, які
забезпечуватимуть економічну співпрацю в межах кластерів. Україна нарешті матиме можливість реалізувати свій потенціал в повному обсязі.
Польський приклад показує, що тільки в межах зон було інвестовано 30
млрд дол. США та було створено майже 300 000 нових робочих місць вітчизняними та іноземними інвесторами протягом всього п’яти років.
Якщо в Україні буде відновлено порядок, перевірені рішення можуть бути
реалізовані. Проте заходи повинні бути вжиті негайно для того, щоб коли
збройний конфлікт буде завершено, країна була готова належним чином
засвоювати прямі іноземні інвестиції і приплив капіталу, які нині призупинені. Беззаперечним є факт, що військові заворушення є серйозною перешкодою, особливо для інвестицій в інфраструктуру. Темп і порядок — два
фактори, найбільш необхідні Україні саме зараз.
Україна повинна усвідомлювати своє положення на політичній та
географічній картах і використовувати його як можливість, яку мають незначна кількість країн. Важливо встановити баланс між різними сферами
впливу, цей урок Україна повинна добре засвоїти. Її участь в Азіатському
банку інфраструктурних інвестицій може бути винятковою можливістю для
отримання вигоди, будучи важливою частиною нового Шовкового шляху. Україна повинна шукати нові і диверсифіковані джерела капіталу для
фінансування модернізації своєї інфраструктури, включаючи приватні інвестиції, ресурси суверенних фондів, а також державно-приватне партнерство. Ширший аналіз питань розвитку інфраструктури розкритий в
главі «Інтеграція в ЄС». Існує нагальна необхідність пошуку фінансування
будівництва нових переробних потужностей, які забезпечать перехід від
переважно сировинного експорту до експорту продуктів з високою доданою вартістю, не кажучи вже про створення нових робочих місць. Ці фактори мають вирішальне значення для процвітання України. Деякі конкретні
ідеї для можливих інвестиційних проектів і заходів, які можна реалізувати
в Україні, наведені в розділі «Проекти-«маяки» напрямку Економіка» цього
документа.
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Незвичайні часи вимагають нестандартних дій. Україна потребує розумних рішень, щоб здійснити стрибок вперед на шляху до стабільності і
процвітання. Традиційні дії не принесли очікуваних результатів, і поточна
нестабільна ситуація, навіть військовий конфлікт, не може бути виправданням. Навпаки, все це повинно стати стимулом для активного підходу до
реформ і нових рішень. Ми вважаємо, що Україна може бути переможцею
у цьому процесі. Тому ми представляємо вказівки та рекомендації, виходячи з припущення, що існує глибока відкритість для реформування суспільства в цілому. Проте це вибір українців, чи слідувати запропонованим
ідеям.

281

2. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ
Інфляційна та курсова стабільність є передумовою для розвитку в усіх
секторух української економіки. Нестримна інфляція призводить до нестабільності в банківському секторі і накладає великий тягар на всю економіку. Певною мірою, стрімко зростаюча інфляція була викликана екзогенними або разовими подіями (знецінення валюти та лібералізації цін на
енергоносії у результаті нещодавно проведеної реформи енергетичного
сектору є чинником, який матиме ефект в найближчому майбутньому).
Інші фактори, відповідальні за різке зростання цін, пов’язані з українською
політикою зовнішньої торгівлі (введення податку на імпорт, що робить імпортні товари дорожчими і збільшує інфляційний тиск). Цей податок на імпорт є одним з ключових економічних питань, які потребують негайного
втручання, оскільки він завдає шкоди інвестиціям, погіршує економічне
зростання і, отже, потребує якнайшвидшого вирішення. Зниження інфляції
до рівня значно нижче 20% річних (і її зниження до одноцифрового значення в якості довгострокової мети) має важливе значення для відновлення
передумов для економічного зростання. Зниження інфляції і стабілізація
валюти є двома найбільш важливими і нагальними питаннями для української економіки. Можливі рішення для вирішення проблеми нестримної
інфляції розкриваються в напрямку «Податки та фінанси».
Українська валюта була фактично зафіксованою по відношенню до
долара США, час від часу перериваючись швидкими девальваціями. У
світлі нинішньої складної ситуації в Україні та низьких валютних резервів,
цей підхід є дуже ризикованим. Однак, слід зазначити, що проблеми зі
стабільністю курсу гривні в деякій мірі є наслідком важкої економічної депресії, яка додатково поглиблена політичною і військовою напруженістю.
Внаслідок цього українська валюта опинилася під тиском спекулянтів і іноземних інвесторів, які виводили свій капітал з України. Крім того, українці
«думають в доларах», і всі великі суми завжди вимірюють і підраховують
у доларах США. Суспільству необхідно повернути довіру до своєї власної
валюти. Саме зараз, долар США є єдиним активом, якому українці довіряють і в якому вони тримають свої заощадження з метою безпеки. Конвертація будь-якої суми в гривні, яку не потрібно витрачати відразу на щоденні
потреби, в долари США вважається найкращим способом захистити свої
активи.
Дестабілізація гривні має серйозні наслідки. По-перше, інфляція злетіла внаслідок значного падіння вартості національної валюти (близько
75% на тлі року). По-друге, Національний банк України вже продав більшу частину своїх валютних запасів з метою стабілізації курсу. Фактично,
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в січні 2015 р. запаси становили лише 6,4 млрд доларів США, найнижчий
рівень за десять років.
Слід наголосити, що брак згаданих вище валютних резервів повинен
бути узятий до уваги, перш ніж може бути винесене рішення про вибір відповідного режиму обмінного курсу.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Оскільки польський досвід в даній галузі пропонує хороший приклад
для наслідування, Україні варто запровадити режим змінної прив’язки.
Валютні резерви України були істотно знижені внаслідок нещодавніх втручань центрального банку, тоді як режим змінної прив’язки потребуватиме
менше резервів для захисту курсу, ніж фіксований обмінний курс. Режим
змінної прив’язки передбачає фіксування курсу до кошика валют, який,
своєю чергою, має складатися з валют найбільших торгових партнерів
України (тобто, євро, долар США, китайський юань, польський злотий,
російський рубль). Ключовим питанням тут є встановлення відповідного
рівня гривні, так щоб вона була стабільна в короткостроковій перспективі,
а потім пристосована до змін в макроекономічному середовищі. Чинний
режим вільного коливання хоча і відповідає вимогам МВФ, однак залишає
гривню безпомічною у разі будь-якого потрясіння, яке може призвести до
подальшої швидкої її девальвації.
Запровадження режиму змінної прив’язки створить більш ефективне ціноутворення в торгових операціях і одночасно сприятиме зростанню
обсягів зовнішньої торгівлі, а також позбавить від спекуляційного тиску на
валютному ринку України. Крім того, така політика забезпечить для української валюти певну стабільність і час, необхідні для реалізації інших реформ, які сприяють зростанню. Наступним кроком має бути перехід від режиму повзучої прив’язки до режиму змінної прив’язки з коридором, який
поступово розширюються, як це було зроблено в Польщі. Тим не менш,
діапазон коридору повинен бути визначений на основі майбутніх макроекономічних показників та загальної ситуації на фінансових ринках. Нарешті, повинен бути введений повністю вільний обмінний курс.
Потрібно провести додаткові дослідження для визначення точного
рівня обмінного курсу, оскільки обмінний курс має відповідати наступним
трьом умовам:
1) він не повинен бути штучно низьким або високим для його відносної стабільності в короткостроковій перспективі, щоб продемонструвати, що він відіграє свою роль в стабілізації росту зовнішньої
торгівлі;

2) він не повинен бути занадто низьким, оскільки так він буде живити
інфляцію і перешкоджати погашенню зовнішнього боргу;
3) ефективність режиму змінної прив’язки суттєво залежить від узгодженості фіскальної та грошової політик.
Економіка України і бюджетна сфера страждають від значної частки
тіньової економіки. Поточна макроекономічна нестабільність, особливо
висока інфляція, може сприяти подальшому розширенню тіньового сектору і, тим самим, підірвати основу для відновлення економіки та макроекономічної стабільності. Важливими заходами боротьби з тіньовою економікою буде спрощення надмірно складного податкового законодавства;
всебічне реформування системи оподаткування (автономія системи оподаткування, консолідація системи оподаткування та управління соціальним забезпеченням, управління, орієнтоване на результат, внутрішній і
зовнішній аудит тощо); і вживання відповідних заходів проти шахрайства
та уникнення оподаткування. Крім того, важливим здається запровадження стимулів для людей, щодо обов’язковості сплати внесків в систему соціального забезпечення. Ця мета може бути досягнута шляхом окреслення
чітких зв’язків між внесками і вигодами соціального забезпечення.
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3. НОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ — ОСНОВА
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Характерною рисою українського ринку праці є відносно низький рівень офіційного безробіття. За даними Світового банку, він коливається
навколо 10%, на рівні, аналогічному з Польщею. Утім різниця між двома
країнами полягає в розмірі тіньової економіки. Bloomberg оцінює його
майже в 60% ВВП України, тоді як у Польщі розмір тіньової економіки становить одну третину від українського значення. Цей факт чітко показує, що
недавній економічний і політичний безлад був поглинутий тіньовою економікою. Ця проблема посилюється тривалою військовою нестабільністю на
сході України, яка призвела до масових звільнень та переміщення людей з
територій військового конфлікту. Офіційні статистичні дані по цих питаннях
не можуть вважатися надійними. Таким чином, ця ситуація вимагає негайних дій.
РЕКОМЕНДАЦІЯ
Створення нових робочих місць повинно розглядатися як передумова для успішної трансформації економіки України та перспектив подальшого розвитку. Це є необхідним з кількох причин. По-перше, більша
кількість робочих місць означає меншу тіньову економіку та знімає напруження і бажання молодих людей. По-друге, тільки люди, задоволені своїми
перспективами кар’єрного зростання (або розвитком власного бізнесу),
сприятимуть успішній реалізації економічного відновлення і підтримуватимуть подальші інституційні реформи. Ці люди становлять середній клас,
який сприяє як економічній, так і політичній стабільності. Ця подвійна стабільність, у свою чергу, забезпечує все більшу підтримку реформ. Варто
зазначити, що споживчі витрати середнього класу — це те, що зазвичай
живить економічне зростання (або підтримує його під час економічних
спадів). По-третє, як зазначалось раніше, економіка України страждає від
великої зайнятості в тіньовій економіці, де робочі місця, як правило, характеризуються низькою продуктивністю.
Питання про те, як створити нові робочі місця, повинно бути доповнено питанням про те, як стимулювати перехід робочих місць з тіньової економіки в офіційну економіку, оскільки цей процес слід розглядати в якості
одного з основних рушіїв економічного зростання.
По-перше, Україна має розглянути зниження рівня пенсійних внесків,
що нині перевищує 30% і сплачується в основному роботодавцями, які фак-

тично створюють робочі місця. Таким чином, зниження податкового тягаря
є вирішальним для подолання тіньової економіки в Україні. Якби пенсійні
внески в Україні скоротилися на 10% (тобто на одну третину), кількість людей, що працюють в офіційному секторі економіки (тобто нових офіційно
зареєстрованих робочих місць) збільшилося б приблизно на 18%. Якби це
зростання було поєднано з активним просуванням та успішною реалізацією загальнонаціональної програми мікрофінансування, могло б бути створено близько 2 млн додаткових робочих місць. Таке зростання кількості
робочих місць також означало б 10% збільшення податкових надходжень
від податку на доходи та соціальних внесків.
По-друге, це питання є суттєво важливим для створення більш сприятливого середовища для бізнесу. Переважна більшість мікро-, малих і середніх фірм, які створюють більшість робочих місць, бореться з ворожим
інституційним середовищем. Таким чином, реформи для зміцнення позицій цих фірм в їх відносинах з державними органами (як запропоновано у
даному звіті у розділі «Підтримка та захист МСБ») мають вирішальне значення для сприяння створенню нових робочих місць в Україні. Органи державного управління повинні заохочувати, а не перешкоджати веденню бізнесу. Інтереси роботодавців слід ставити на перше місце. Цю роль може
добре відігравати національна структура, яка представлятиме українську
ділову спільноту (паралельно з радою бізнес-омбудсмена), за умови, що
вона буде наділена інструментами для ефективного захисту фірм від будьяких неправомірних дій з боку державних установ (наприклад, призупинення стягнення донарахованих податкових зобов’язань). Необхідно, щоб
голос ділової спільноти загалом та малих і середніх підприємств зокрема
був почутий українськими законодавцями при підготовці нових законопроектів. Слід наголосити, що при наявності сприятливого середовища для
розвитку сектору МСБ можлива поява близько двох мільйонів робочих
місць в офіційній економіці.
По-третє, слід зазначити, що не тільки кількість, але і якість робочих
місць має значення. Підтримка розвитку кластерів, зон процвітання і «екологічних» робочих місць є оптимальним способом створення 300–350 тис.
інноваційних та високопродуктивних робочих місць. Крім того, багато людей, задіяні за межами офіційної економіки та ринку праці (наприклад, похилого віку, безробітних), можуть заповнити зазначені новостворені робочі місця. Це не тільки забезпечить вирішення декількох суттєвих проблем
української економіки (низька продуктивність, низький рівень інновацій,
низька енергоефективність), але також зменшить соціальне навантаження.
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Нарешті, важливо сприяти діалогу між роботодавцями, профспілками та урядом для того, щоб створити стабільне і гнучке бізнес-інституційне
середовище. Тільки тоді бізнес зможе процвітати і компанії будуть більш
схильні до створення нових робочих місць. Таке середовище було створене в Польщі, і коли був встановлений тристоронній діалог, і люди перестали організовувати страйки та соціальні заворушення. Однак, якщо відсутність доброї волі порушить таке співробітництво, країна буде роздроблена
масовими страйками, які не принесуть жодної користі.
Такий підхід може знизити адміністративні витрати на ведення бізнесу і, отже, збільшити зайнятість. Приклади багатьох можливих змін, які відповідають цій філософії, включатимуть підвищення гнучкості ринку праці
(тобто шляхом введення гнучкого графіка роботи, зменшуючи надлишкові витрати), зниження витрат на банкрутство, покращення процедур для
проведення банкрутства. Всі ці пропозиції стимулюватимуть роботодавців
розширювати свій бізнес через зниження ризиків і потенційних втрат від
невдач. У сприятливому та стабільному середовищі роботодавці реінвестуватимуть свій прибуток і створюватимуть нові робочі місця; в ворожому
вони переводитимуть прибуток за кордоном. Тому не слід недооцінювати
важливість соціального діалогу та активної участі у законотворчій діяльності.
Крім того, інституційне середовище, орієнтоване на бізнес, є передумовою для залучення іноземних інвесторів. Як вже зазначалося в даному
звіті, більше бізнесу в українських зонах процвітання і в кластерній економіці може забезпечити міцну основу для підвищення привабливості України для інвесторів. Україна страждає від застарілої технології через низький
рівень інноваційності економіки України (інноваційні продукти становлять
лише 3% від загального обсягу в Україні, тоді як в ЄС цей показник становить 40%). Таким чином, приплив прямих іноземних інвестицій буде стимулювати інновації і створювати робочі місця з високою доданою вартістю, що є дуже важливим для сприяння економічному зростанню. Більше
того, разом зі значною кількістю висококваліфікованої робочої сили, Україна має невикористаний потенціал для перетворення в центр виробництва
та аутсорсингу для іноземних компаній. Польща була в досить подібній ситуації в 1990-х. Сьогодні центри бізнес-аутсорсингу в Польщі створюють
вдвічі більше робочих місць, ніж гірничодобувна промисловість (яка донедавна була однієї з ключових галузей промисловості Польщі).
І на закінчення, описані реформи працюють у Польщі, дозволяючи їй
успішно іти в ногу з Західною Європою. Після 25 років трансформації, продуктивність праці в Польщі зросла більш ніж удвічі і тепер становить 71% від
німецької. Україна має величезний шанс для наслідування прикладу Поль-
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щі і повторення її економічного успіху. Проте слід зазначити, що створення
понад чотирьох мільйонів нових робочих місць потребуватиме цілісного
підходу до рішень, запропонованих у цьому звіті, та ефективного діалогу
між урядом, роботодавцями та працівниками.
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4. УКРАЇНА — КЛЮЧОВИЙ ЦЕНТР
ВИРОБНИЦТВА ЄВРОПИ
Україна постраждала від низки політичних потрясінь та економічних
проблем в останні роки. Внаслідок несприятливих економічних умов іноземний капітал залишив країну. Вирішуючи питання безробіття, українська
влада має зосередитись на розвитку експорто-орієнтованих та трудомістких галузей економіки та створити привабливе середовище для іноземних
інвесторів. Таким чином, Україна зможе конкурувати з країнами, які на даний момент є основними світовими центрами аутсорсингу (в основному
Індія і Китай). Однак, щоб успішно протистояти безлічі викликів, рухатися
до процвітання і користуватися всіма перевагами свого значного економічного потенціалу, Україні необхідно реалізувати комплексну стратегію
розвитку, що сформує майбутній курс країни. Кінцевий успіх економічного
відновлення полягає у здатності держави дотримуватися цієї стратегії.
ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ
Україна має значний запас незадіяної робочої сили внаслідок відносно високого безробіття. Згідно з даними Світового банку, ці невикористовувані резерви становлять 9,3% від загальної чисельності робочої сили в
Україні, тоді як в Китаї та Індії — 4,6% і 3,6%, відповідно. Крім того, Україна
має відносно низький рівень економічної активності, який в 2013 році склав
59,4% (у Китаї цей показник — 71,3%). Таким чином, в України є суттєві резерви до поліпшення продуктивності праці, а саме, через виведення робочої сили з тіньової економіки (де продуктивність праці є нижчою) в офіційну
економіку (з її відносно капіталомісткими способами виробництва).
Крім того, в Україні — недостатня капіталомісткість економіки (валове нагромадження основного капіталу 2013 року становило 17,5%, згідно з
даними Світового банку) в порівнянні з Китаєм та Індією (46% і 30%, відповідно). Відповідно при надходженні капіталу в Україну маржинальна продуктивність буде значно вищою, у порівнянні з капіталомісткими країнами.
Такі потенційні надприбутки створюють великі можливість як для України,
так і для іноземних інвесторів. Ще одним помітним фактором є низькі витрати на робочу силу, які знизились ще більше за рахунок девальвації курсу гривні.
Оскільки українська економіка базується в основному на трудомістких галузях, оплата праці у відсотках від ВВП відносно висока, 66,3% в
2014 році, водночас як у Китаї та Індії такий показник становив 40,2%, та

50,1%, відповідно. Це, у свою чергу, передбачає наявність значного потенціалу для зростання продуктивності в результаті збільшення капітальних інвестицій (капітал у розрахунку на одного працюючого буде рости).
Враховуючи, що робоча сила є висококваліфікованою (за даними Світового банку, показник рівня вищої освітив 2013 році в Україні становив 79%,
тоді як у Китаї — 30%, а в Індії — 25%), недостатність капітальних інвестицій спричиняють неефективність і недостатність використання людського
капіталу.
Іншою конкурентною перевагою України над двома згаданими країнами є привабливе розташування. Оскільки вона розташована на відносно невеликій відстані від інших європейських країн, вона має економічні
переваги над Індією та Китаєм у вигляді набагато нижчих транспортних
витрат. Крім того, географічне розташування України створює можливості
отримати вигоду з основних торгових шляхів, які перетинають її територію.
Більше того, українська земля, а саме, її ґрунти та природні ресурси, як і
раніше створюють потенціал для економічного зростання і для створення
нових робочих місць, не тільки в сільській місцевості, але й по всій країні.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Україна має хороші шанси успішно кинути виклик провідним країнам,
перетворившись на центр бізнес-аутсорсингу та виробництва. Для реалізації цієї мети ми рекомендуємо низку проектів-«маяків», спрямованих на
підвищення загальної інвестиційної привабливості України і перетворення її економіки на більш конкурентоспроможну. Ці зусилля спрямовані на
подолання нестримної інфляції і значне знецінення валюти. Ці дві проблеми є найбільшими недугами в українській економіці в даний час, які перешкоджають її одужанню. Повинні бути запроваджені механізми для стимулювання іноземних інвестицій. Надання професійних консультацій та
підтримки іноземним інвесторам, які розглядають можливості створення
бізнесу в Україні, є важливим, але ще більш важливим є супровід і забезпечення для них умов подальшої безперебійної діяльності. Крім того, сприяння розвитку зон процвітання, спрямованого на забезпечення надзвичайно сприятливого середовища для розвитку бізнесу, слід розглядати як
один з головних пріоритетів для української влади. Подальше зміцнення
сприятливого для бізнесу середовища безсумнівно буде залежати як від
успішного подолання хронічної корупції, так і від надання більшої підтримки сектору МСБ (малого та середнього бізнесу).
Важливо вжити заходів, спрямованих на підвищення регіональної і
міжнародної ролі України як центру для розміщення виробництва та бізАгентство модернізації України
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нес-аутсорсингу. Ці зусилля дозволять Україні успішно конкурувати з провідними перехідними економіками світу (Китай, Індія), а також створювати
якісні робочі місця в більш інноваційних галузях промисловості та сфери
послуг. Для підтримки цієї мети, зазначені вище дії повинні бути доповнені інтенсивною політичною кампанією країн ЄС, щоб представити Україну
як велику європейську економіку з чудовими перспективами, особливо
враховуючи її географічне розташування (між Європою та Близьким Сходом). Повинен бути поданий сильний і чіткий сигнал для іноземних інвесторів про те, що «український локомотив» тільки починає свій рух, і це найкращий момент долучитися. Одним з елементів цієї стратегії може бути
майбутній процес масової приватизації в стратегічних секторух економіки.
Хорошим прикладом сектору з високим потенціалом є сільське господарство, оскільки його виробнича потужність може збільшитися принаймні
в три рази протягом відносно короткого періоду, з перспективою збільшення експорту харчових продуктів. Агрохолдинги, а також малі та середні
фермерські господарства відіграють однаково важливу роль в цьому процесі.
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5. РУШІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА
ІННОВАЦІЙ — ОБОРОННА, КОСМІЧНА ТА
АВІАКОСМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Внаслідок політичних потрясінь Україні довелося розірвати довгострокові угоди про співробітництво з Росією, тим самим поклавши свої виробників у вкрай несприятливе становище втрати свого головного клієнта.
Крім того, неможливість імпорту ключових компонентів та запасних частин
привело багато з українських компаній на межу краху. Це стосується не
лише виробників зброї, але й підприємств космічної та авіакосмічної промисловості. Водночас, багато деталей і компонентів виробляються і використовуються в обох країнах.
Оборонна промисловість України відіграє важливу роль в економічному добробуті найбільших міст на південному сході країни. До того ж це
є регіон зі значною часткою проросійськи налаштованого населення, що
робить його ще більш уразливим до політичної нестабільності (крім того,
це спричинить масове безробіття, викличе фінансове навантаження на
державний бюджет і т. д.). З іншої сторони не можна дозволити втратити
можливість створити технологічно незалежну авіаційну та космічну промисловості.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Враховуючи відносно низькі витрати на виробництво в Україні, наявність висококваліфікованої робочої сили та промислових потужностей,
Україна має хороші шанси стати майданчиком субпідрядного виробництва
для глобальної оборонної промисловості, який своєю чергою міг би стати
головним джерелом інновацій і передових технологій для інших секторів
економіки (а також базою для зміцнення обороноздатності України), та
основним рушієм економічного відновлення. Навіть якщо кількість працівників може бути нижчою в порівнянні з більш традиційними галузями, не
слід недооцінювати можливий вплив від використання нових технологій та
інновацій в інших галузях промисловості. Щоб повністю реалізувати свій
потенціал, оборонна, космічна та аерокосмічна галузі мають здійснити
значні трансформації, але насамперед українська влада повинна зосередитися на запобіганні їх краху шляхом розвитку комерційних зв’язків із
західними країнами (тим самим компенсуючи розрив кооперації з російськими підприємствами). Нинішня ситуація веде до втрати кваліфікованих
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працівників, які не можуть витримати значного скорочення заробітної плати і залишають українську промисловість назавжди.
Для того, щоб виправити цю ситуацію, Україна повинна:
• сфокусуватися на наданні послуг по обслуговуванню, капітальному
ремонту та оновленню військової техніки, виробленої в СРСР;
• активізувати зусилля з пошуку нових клієнтів для українських підприємств для збереження обсягів виробництва і рівня зайнятості;
• налагодити виробництво необхідних комплектуючих і вузлів або,
в іншому випадку, організувати їх імпорт з країн ЄС (зокрема країн
Центрально-Східної Європи, у яких ще досі збереглася радянська
технічна спадщина);
• активізувати зусилля, спрямовані на паралельне виробництво продукції цивільного призначення на основі військових досліджень і технологій (там, де це може бути здійснено у відносно короткі терміни,
без надмірних витрат).
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• активізувати співпрацю з оборонними галузями країн Центральної
і Східної Європи (це стає все більш і більш важливою частиною стратегії оборони України, враховуючи спільну промислову базу і спільну
радянську спадщину) у сфері нових видів озброєння. Це може стати
відносно дешевим способом заміни успадкованого озброєння і оснащення східного флангу НАТО новою та сучасною зброєю, а також
сприятиме передачі технологій.

Промислові підприємства вимагають значної модернізації для підвищення конкурентоздатності на світовому ринку озброєнь. Для досягнення
цього необхідні величезні кошти та значні інституційні. Таким чином, в довгостроковій перспективі Україна повинна:
• організувати спільні підприємства та промислове партнерство, а
також створити привабливі інвестиційні можливості в сфері високих
і наукомістких технологій. Такі починання вже втілюються (в основному у співпраці з Польщею, а також зі Швецією, Францією тощо).
Рекомендується виділити додаткові кошти для НДДКР інститутів (переважно тих, що тісно співпрацюють з підприємствами оборонної та
авіаційної галузей), аби закласти міцну основу для сучасної і конкурентоспроможної промисловості з фокусом на найбільш передові сучасні технології;
• продовжити модернізацію і технічне переозброєння своїх виробничих потужностей з метою переходу до виробництва українських літаків і військового обладнання, сумісного з західними стандартами;
• консолідувати галузь і сфокусуватися на підвищенні економічної
ефективності шляхом приватизації оборонних підприємств України.
Цей процес рекомендуємо прискорити (минулорічний урядовий план
приватизації передбачав занадто низьку частку, лише 15%, підприємств оборонної промисловості продати приватним інвесторам, тоді
як Росія націлена на підвищення ролі приватного капіталу в оборонній
промисловості до 30%, а в США приватні інвестори володіють 60%
цієї галузі);
Агентство модернізації України
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6. ПІДТРИМКА І ЗАХИСТ МАЛОГО ТА
СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Перешкодою для розвитку підприємництва в Україні є відсутність
реальних бізнесових традиції. Це один з пережитків комуністичних часів.
Протягом майже 50 років планової економіки не було практично жодних
можливостей для створення приватних підприємств, тоді як останні 20
років несприятливі економічні умови і нестабільна політична ситуація так
само суттєво перешкоджають веденню ділової активності. На початку
процесу трансформації, ділова обізнаність була незначною, а підприємницький досвід недостатнім. Емпіричні дані свідчать про те, що на початку
1990-х менш ніж 40 000 людей в Україні володіли адекватним розумінням
того, як функціонує ринкова економіка. В останні роки відбулися позитивні
зміни щодо сприяння розвитку МСБ, такі як введення спрощеної системи оподаткування. Та досі ні держава, ні державні інституції не створили
достатньо сприятливого середовища для бізнесу. Нечіткі правила і величезна кількість дозволів та ліцензій зробили підприємців вразливими до
довільних тлумачень закону державними службовцями, які, з урахуванням
тотальної корупції та неупередженості судової системи України, суттєво
заважають зростанню сильного підприємництва. Більш того, українські
компанії страждають від браку професійного управління (Україна 2014
року посідала 115 місце серед 144 країн в рейтингу глобальної конкурентоспроможності, підготовленого Всесвітнім економічним форумом; в
той час як Польща була на 71 місці). Відповідно, започаткування бізнесу в
Україні здається досить складним завданням.
Додатково шкоди розвитку сектору МСБ в Україні завдає невиправдано велика кількість контролюючих органів. Саме тому внесок сектору МСБ
у ВВП 2014 року в Україні був невтішно низьким і коливався між 20% і 25%,
тоді як у Польщі він становив приблизно 50%. Набагато більша відмінність
спостерігалася в сегменті мікро-бізнесу, де цей показник 2014 року був
лише 2–3%, у Польщі — 14%. Це означає, що чим менший розмір фірми,
тим більше перешкод вона повинна подолати, щоб успішно працювати.
НОВИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ
Не існує заперечень, що Україна вже здійснила значний прогрес у
напрямку створення більш сприятливого середовища для бізнесу. Процедури, пов’язані зі створенням фірмі, були істотно спрощені. Малі підприємства, а також приватні компанії користуються спрощеною системою

оподаткування, яка отримала широке визнання протягом останніх двох
років (кількість малих та середніх підприємств, а також фізичних осіб —
суб’єктів підприємницької діяльності, які користуються перевагами системи, зросла у два з половиною рази, і в один з половиною раз, відповідно).
Крім того, вже впроваджене ухвалене регулювання, сприятливе для швидкого початку бізнесу. Однак, нинішня система простого поділу на «малі» та
«інші» підприємства не бере до уваги особливих умов діяльності середніх
підприємств, які можуть бути рушіями розвитку.
Держава керує електронними державними реєстрами, які, хоча і не
безкоштовно, надають електронні виписки та довідки, які визнаються в
якості офіційних документів. Проблема полягає в схильності державних
службовців до корупції і в слабкості інструментів захисту підприємців. Відповідно до звіту «Ведення бізнесу – 2015», в Україні необхідно всього 21
день, щоб зареєструвати підприємницьку діяльність (що цікаво, це менше,
ніж в деяких країнах ЄС; наприклад, у Польщі це 30 днів). Усі ці зусилля
України були широко визнані. Україна піднялася на 16 позицій в рейтингу
«Ведення бізнесу» за період з 2014 до 2015 р. Тим не менш, вона посідає
лише 96 місце (з 189 країн), що вказує на необхідність подальших змін.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Існує необхідність запровадити окремі підходи для підприємств різних розмірів. Сектор вимагає окремого адміністративного визнання специфіки мікро-, малих і середніх підприємств і відповідного коректування
процедур та правил. Чинні правила добре застосовуються до мікро-бізнесу і приватних підприємців. Малі та середні підприємства мають бути
чітко відокремлені від великих компаній (і навіть надалі розділені між собою), а конкретні нормативні вимоги щодо оподаткування, обліку та ліцензування повинні відповідно застосовуватися. Такий підхід до підтримки і
захисту МСБ вимагає інституційних змін в державних структурах, які повинні були б забезпечувати діалог між урядом і представниками сектору
щодо впровадження нових правил. Хорошою основою для цього починання є нещодавнє створення в Україні Ради бізнес-омбудсмена. Хоча Україні
рекомендується розвивати власну службу, не пов’язану з будь-якими міжнародними інституціями.
Це має важливе значення для захисту бізнесу України від свавілля
державної бюрократії. Слід і надалі підтримувати намагання омбудсмена
спрощувати регулювання та покращувати ділове середовище, а також запобігати корупції і зловживанню приватними інтересами. На жаль, Рада
омбудсмена має тільки консультативну роль. Здається, що її повноваженАгентство модернізації України
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ня повинні бути посилені, а процедура виборів змінена, щоб надати більше впливу представникам українського бізнесу. Зовнішнє походження і
фінансування цієї ради також видаються перешкодою для повного включення цієї інституції в українські реалії. Слід враховувати або включення
цієї структури в українську систему загалом, або створення паралельної
інституції з української сторони, яка буде тісно співпрацювати з Радою бізнес-омбудсмена і матиме реальні повноваження діяти від імені підприємців в Україні.
Нині рада може розглядати індивідуальні претензії підприємців і надавати рекомендації владі. Вона або її паралельна служба також повинна
бути наділена інструментами для захисту підприємств від будь-яких необґрунтованих дій з боку державних органів. У межі її компетенції повинно
також входити право виступати в якості правового радника/представника
як в залі суду, так і за його межами у суперечках між підприємцями та державними органами, призупиняти стягування податкових донарахувань, які
могли б поставити під загрозу ліквідність компанії і потенційно привести
до її банкрутства. Аналогічні повноваження були надані подібним інституціям в сусідніх країнах.
Інше можливе поле діяльності повинно передбачати представництво
інтересів бізнесу у його відносинах з урядом і законодавцями, включаючи
право рекомендувати Президенту накладати вето на спірні законопроекти, або відстрочувати їх вступ у випадку спільної позиції профспілок і федерації роботодавців.
Останнім моментом для розгляду при обговоренні ідеї омбудсмена
або, бажано, голови новоствореної паралельної служби є метод вибору
і критерії, яким повинна відповідати особа, призначена на таку посаду.
Відповідно до чинних правил, призначувана особа повинна бути відомим
і визнаним авторитетом з глибокими юридичними знаннями та безперечною репутацією. Віддаючи належне чудовій роботі чинного омбудсмена, громадянин України повинен йти його слідом або навіть краще, будучи призначеним головою новоствореної аналогічної української служби,
та співпрацювати з омбудсменом. По-друге, кандидата повинні обирати
винятково представники Федерацій роботодавців і профспілок, оскільки
він діє від їхнього імені. Таку кандидидатуру має затверджувати Прем’єрміністр, щоб здатність ефективно співпрацювати з урядом у цієї людини
не оскаржувалась в самому початку терміну роботи. Це було б однією з
основ ефективного соціального діалогу. Поточна ситуація з процедурою
виборів і джерелами фінансування піднімає діалог на рівень міжнародних
організацій (пов’язана з іноземним фінансуванням діяльності омбудсмена) та українського уряду, який, здається, якось залишив представницькі

297
організації українського бізнесу не залученими у цей процес. Соціальноекономічний діалог в Україні не є ефективним, і можна розглядати будь-які
заходи, які б могли виправити цю ситуацію. Український соціальний діалог має проводитися під егідою та відповідальністю Президента України.
Враховуючи позитивний вплив створення служби омбудсмена, Україна повинна мати можливість більш легко проводити ширші і більш далекосяжні
кроки в напрямку підтримки та захисту бізнесу, особливо МСБ, виконуючи
описані вище рекомендації.
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7. МІКРОФІНАНСУВАННЯ — ДОСІ
НЕВИКОРИСТАНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ
СТВОРЕННЯ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ В
УКРАЇНІ
Оскільки Україна є колишньою радянською республікою, українці
(зокрема старші 40 років) часто не мають достатнього досвіду роботи з
банками для фінансування власного бізнесу. Такі фактори, як обмежений
доступ до капіталу, висока вартість кредиту, нестійке інституційне середовище, неефективна банківська система, висока частка населення, що не
має доступу до традиційних фінансових послуг (особливо тих, хто живе у
сільській місцевості) значно впливають на розвиток ділових можливостей
малого бізнесу. Політична нестабільність і масове безробіття загострюють
ситуацію ще більше. Таким чином, дрібні підприємці змушені покладатися
на родичів чи неформальні мережі, аби позичити необхідні кошти; також
надмірно високі відсоткові ставки перешкоджають їм стати фінансово самодостатніми і займатися найбільш привабливими інвестиціями.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Щоб зменшити зазначені вище недоліки, Україна повинна заохочувати розвиток послуг мікрофінансування для забезпечення можливості
надання кредитів для малого бізнесу. Оскільки ці послуги пропонуються в
основному малозабезпеченим сім’ям і дрібним підприємцям, мікрофінансування стало б корисним інструментом для боротьби з тіньовою економікою, яка є однією з основних економічних проблем, що стоять перед Україною зараз. Крім того, дуже малоймовірно, що багато людей похилого віку,
які втратили свої робочі місця у результаті недавньої кризи і військових дій,
зможуть працевлаштуватися в офіційній економіці. Для таких осіб, мікрокредити можуть бути єдиним шансом уникнути потрапляння в тіньову економіку. Крім того, ідея мікрофінансування зміцнює соціальні зв’язки. Люди
отримують гроші без родинних зв’язків, практично без фінансових знань, і
вони роблять все можливе, щоб погасити кредит. Їм довіряють, тому вони,
в свою чергу, починають довіряти іншим людям. Крім поліпшення соціальних зв’язків, мікрофінансування сприяє розвитку громадянського суспільства і створює міцну основу для подальших економічних реформ. Варто
також додати, що цей інструмент є дуже безпечним для інвесторів (відсо-

ток повернення мікрокредитів в Індії коливається між 95% і 98%), при цьому пропонуючи відносно високий середній рівень прибутку (близько 30%).
Однак, не варто нехтувати роллю держави в розвитку мікрофінансування. Таким чином, державі дуже рекомендується забезпечувати сильну підтримку розвитку банківських структур у сільській місцевості (через
кооперативні банки). Українські політики повинні також вибудувати чітку і
гнучку нормативно-правову базу, включаючи вдосконалення регулювання,
створення законів, яким легко слідувати (Україна могла б отримати велику
користь з досвіду Румунії в розвитку чітких законодавчих ініціатив), а також
підтримку додаткових послуг (тобто інфраструктури, охорони здоров’я
тощо). Важливо пам’ятати основну ідею мікрофінансування — цей інструмент повинен бути дуже простим, але ефективним. Іншим хорошим прикладом для наслідування для України є Боснія і Герцеговина, де понад 200
тис. людей (5% від усього населення) скористалися перевагами мікрокредитів. Аналогічне рішення в Україні (пропорційно до чисельності населення) призведе до створення близько двох мільйонів додаткових робочих місць. Припускаючи, що вартість кредиту становить близько 1500 дол.
США, загальний обсяг інвестицій у схемі мікрокредитування буде 3 млрд
дол. США. Щоб показати потенціал розвитку мікрофінансування в Україні, достатньо сказати, що наразі його отримують лише близько 160 000
осіб. Поточна макроекономічна ситуація в Україні є дуже сприятливою для
розвитку цього виду фінансування з двох причин. По-перше, завдяки зниженню валютного курсу, мікрофінансові інституції могли б потенційно позичати більше фінансових ресурсів і, отже, обслуговувати ширший спектр
фінансових потреб (якщо кредити виражені, наприклад, в доларах США
або євро), що має життєво важливе значення у світлі економічного спаду. По-друге, високий рівень інфляції сприятиме погашенню цих кредитів.
Держава повинна також забезпечити проведення навчання для молодих
підприємців з метою розширення їх фінансової обізнаності. Ці зусилля будуть мати навіть більш широкий вплив на скорочення масштабів бідності
і поступово зміцнюватимуть середній клас, який у свою чергу сприятиме
подальшому стимулюванню відновлення економіки в довгостроковій перспективі.
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8. ЗАЛУЧЕННЯ ПІІ ТА ЗАПОБІГАННЯ
ВІДТОКУ ПІІ
Якість і обсяг притоку ПІІ в Україну є далеким від ідеалу, наприклад,
відповідно до даних Світового банку, чистий обсяг притоку ПІІ 2014 року
дорівнював 0,64% від ВВП (в Угорщині — 6,2%, у Словенії — 3%, в Чехії —
2,4%, у Словаччині — 0,9%). Найбільше інвестицій в Україну надходить з
Кіпру, що пов’язано насамперед зі схильністю українських інвесторів розміщувати свої холдингові компанії в країнах з низькими податками (наприклад, 60% прямих іноземних інвестицій у Черкаську область надходить з
Белізу). Насправді саме цей кругообіг вітчизняного капіталу (Україна ->
«податковий рай» -> Україна) роздуває офіційні цифри ПІІ і не забезпечую
прихід технологічного та інноваційного капіталу. При розгляді інвестиційних можливостей, іноземні інвестори збентежені інституційними проблемами в Україні (наприклад, значна частка тіньової економіки, корупція,
якість організаційної бази, погане виконання часто добре розроблених
нормативних правил і процедур), не кажучи вже про проблеми з авансовими платежами по податковим зобов’язанням та корупцією у відшкодуванні
ПДВ. Україна потребує впровадження «зон процвітання» (індустріальних
парків), щоб збільшити свій експортний потенціал. Український експорт
падає, і навіть після зниження торговельних бар’єрів ефект недостатній
для зміни негативної тенденції. Це демонструє, що існує нагальна необхідність підвищення якості та конкурентоспроможності експортних товарів.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Для того, щоб зробити Україну більш привабливою для інвестицій і
залучити притік ПІІ, необхідно створити офіс з роботи із іноземними інвесторами в Україні («Уповноважене управління з питань іноземних інвесторів
в Україні», далі «УУПІІУ»). Ця структура діятиме від імені іноземних інвесторів у їхніх відносинах з податковими органами та іншими державними
установами та матиме деякі спеціальні повноваження (наприклад, призупинення стягування додатково нарахованих податкових зобов’язань у
випадку наявності спірних питань або будь-якою іншою неправомірної дії
державних чиновників). Вона також візьме на себе обов’язки Агенції інвестування в Україну, таким чином об’єднуючи дві установи з аналогічним порядком денним, для того, щоб уникнути плутанини іноземних інвесторів.
Таким чином, щоб ця установа була настільки ефективною і гнучкою,
наскільки можливо, важливо сконцентрувати всі питання щодо ПІІ під од-

ним дахом. Метою є створення єдиної централізованої структури з регіональними офісами у створених «зонах процвітання», які будуть:
• популяризувати Україну як привабливе місце для інвестицій
капіталу;
• надавати інформацію та консультації щодо інвестиційних можливостей в Україні (регулярні аналітичні звіти по галузям);
• співпрацювати з державними органами від імені іноземних інвесторів з питань власності на землю, підключення до інфраструктури,
тощо. А також перешкоджати корумпованим вимогам, діючи в якості
посередника;
• координувати співпрацю іноземних компаній з українськими університетами та іншими НДІ, щоб сприяти ефекту поширення технологій та інновацій (цього можна досягти шляхом створення нових
бізнес-парків разом з підрозділами українських вузів, які здійснюватимуть підтримку в таких областях, як інновації, НДДКР, механіка
тощо);
• консультувати щодо юридичних питань (консультаційна діяльність);
• захищати іноземних інвесторів від інституційних проблем в Україні,
оскільки ця структура володітиме спеціальними правами, наприклад,
призупинення стягування додатково нарахованих та оспорюваних
податкових зобов’язань.
Важливою зміною ролі цієї структури у порівнянні з тими, які діяли раніше, є те, що її не менш важливою метою є залучення інвестицій, надання
підтримки різним інвесторам (особливо малих підприємств) та активний
захист їхніх інтересів у щоденній діяльності.
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9. КОНСОЛІДАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО
СЕКТОРУ
Банківський сектор України відносно фрагментований. Перша п’ятірка
банків обіймає близько 43% від загального обсягу активів 2015 року, тоді
як середнє співвідношення для країн Центральної та Східної Європи становило приблизно 69%. Кількість банківських установ, навіть після серії
недавніх банкрутств, є високою, а рівень власного капіталу в дрібних банках відносно низький. Як наслідок, ці установи мають низьку стійкість до
ринкової нестабільності та валютних ризиків. Довіра громадян до банківського сектору є незадовільною, і весь сектор загалом не може відігравати
бажану роль в модернізації і розвитку національної економіки.
Важливо відзначити, що банківський сектор націлений на досягнення
економії від масштабу. У випадку українських банків, цього важко домогтися через високу фрагментацію сектору. Отже, українські банки мають обмежені можливості для суттєвого поліпшення їх прибутковості та стабільності. Це ще більше посилює проблеми низької ефективності управління
ризиками. Крім того, короткі відкриті валютні позиції багатьох банків роблять їх уразливими до різкого зниження курсу гривні, що, своєю чергою,
в значній мірі приводить до спекуляції на валюті. Банки, особливо дрібні
банки, не мають доступу до достатніх ресурсів гривні, крім депозитів клієнтів. Крім того, емпіричні дані показують, що все більша кількість людей намагаються вивести свої заощадження з української системи. Якщо колись
ці перекази зазвичай використовувались для сум, що перевищують один
мільйон доларів США, нині стає популярним пошук притулку для заощаджень у розмірі 100–200 тис. доларів США. Важливо підвищити стійкість
сектору до всіх вищезазначених ризиків. Відповідно до програми МВФ,
НБУ вжив певних заходів, серед яких змушення банків повідомляти про їхні
структури власності, але найголовніше — це закриття неплатоспроможних
банків, сприяючи тим самим переструктуруванню банківського сектору.
Як і всі українські підприємства, банки також є предметом частого (майже
постійного) контролю з боку органів влади; коли вони закінчують досліджувати одне питання, то одразу починають інше.

підтримки цього могло б бути створення державної установи, спрямованої на сприяння злиттю і поглинанню в секторі, тобто «Фонду консолідації
банківського сектору». У зв’язку з величезними проблемами в банківській
системі і обмеженими можливостями залучення капіталу (а також розмитою базою капіталу українських банків), уряд має розглянути два можливих варіанти управління фондом:
1) заохочувати іноземних інвесторів, а саме міжнародні фінансові
установи (МФУ), для збільшення їхньої участі в українських банках.
Їхні «ноу-хау» і напрацьована репутація на фінансових ринках буде корисною, обумовлюючи нижчу вартість залучення коштів для них;
2) та/або консолідувати державні банки шляхом надання державної
фінансової допомоги.
Така участь має бути результатом попереднього глибокого аналізу з
боку уряду, з кінцевою метою збільшити конкуренцію на ринку, підвищити ефективність управління банками на засадах економічних принципів, і
впровадити обмеження на розмірів цих установ. Остаточним результатом
буде майбутнє полегшення для державного бюджету.
Оскільки уряд володітиме часткою в об’єднаних банках, може виникнути ризик політичного втручання в управління банківським сектором.
Для зменшення такого ризику уряд повинен отримати привілейовані акції і
стати акціонером без права голосу. Після того, як банківський сектор буде
стабілізований і взятий під контроль, банки об’єднуватимуться, і буде досягнута синергія; уряд повинен буде продати акції за заздалегідь визначеною ціною.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Для того, щоб відновити кредитування в Україні, потрібно створити
сильний і консолідований банківський сектор з сильними і стабільними організаціями, які втілюють найкращі міжнародні практики. Одним із засобів
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10. МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Незважаючи на те, що Україна є світовим лідером в експорті сільськогосподарських культур, її сільськогосподарський сектор має величезний
потенціал для подальшого зростання. На сьогодні внутрішнє споживання
сільськогосподарської продукції становить 40% від виробництва, а експорт — 60%; використовується лише 35% виробничих потужностей. Це
означає можливість з легкістю потроїти обсяг виробництва і знизити обсяг
внутрішнього споживання до менш ніж 20%. Разом з тим, державна підтримка сільського господарства залишається на низькому рівні (для порівняння, на єдину сільськогосподарську політику ЄС було витрачено 46,7%
бюджету).
Українське сільське господарство страждає від низької продуктивності внаслідок політики землевласності, недостатності інвестицій (що
призводить до відносно низької механізації виробництва та використання
добрив), а також недостатнього рівня кваліфікації більшості фермерів. Крім
величезних агрохолдингів, які використовують сучасні системи управління
і є конкурентоспроможними на світовому рівні, потенціал зростання експорту харчових продуктів, який знаходиться в сфері малих і середніх фермерських господарствах, все ще недостатньо використовується.
Неналежна нормативна база прав власності на землю перешкоджає
будь-яким процесам концентрації фермерських господарств. Майже не існує програм підтримки сільського господарства; найдрібніші фермерські
господарства (до 1000 га) мають проблеми з доступом до фінансування.
Концентрація на екстенсивному масштабному землеробстві призводить
до низької ефективності виробництва. Потрібно побудувати підприємства
харчової промисловості з метою створення повного ланцюжка нарощування вартості для українського сільськогосподарського сектору. З іншого боку, Міністерство сільського господарства України безпосередньо
контролює 600 суб’єктів господарювання (державних компаній), лише 42 з
яких є прибутковими. Ініціативи з швидкої приватизації державних земель
набувають популярності серед правлячих сил в Україні.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Метою є підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору, створення виробничих ланцюжків доданої вартості, а також збільшення
експорту і доходу з цього сектору. Передумовою для досягнення цих цілей

є земельна реформа, яка забезпечила б збалансоване впровадження вільного ринку для сільськогосподарських земель. Загальна ідея цього підходу полягає в тому, аби надавати перевагу в придбанні земельних ділянок
активним фермерам, які мешкають в безпосередній близькості від землі,
що продається. Це правило в перехідний період має стосуватись як приватизованих державних земель, так і земельних ділянок, які вже знаходяться
у приватній власності. Таким чином, з’явиться можливість сталого розвитку малих та середніх фермерських господарств та підготовки швидкої
приватизації землі. Сектор малих та середніх фермерських господарств
має складнощі з недостатнім фінансуванням, низьким рівнем інвестицій,
а також проблеми з накопиченням землі (викликані як відомчими питаннями, пов’язаними з ринком землі, так і браком фінансових ресурсів). Крім
того, він страждає від низького рівня кваліфікації, що призводить до низької маржі на продукцію, вироблену такими фермерами. Усі ці фактори у
поєднанні з нестабільними цінами на сільськогосподарські продукти обумовлюють високий рівень невизначеності і перешкоджають подальшому
збільшенню прибутковості. Галузь може отримати особливу користь від
розвитку кооперативного банківського сектору, який забезпечив би фінансування на місцевих ринках. Щодо великого сільськогосподарського
виробництва, фінансування і рентабельність не є суттєвою перешкодою,
але ці господарства повинні збільшити свою продуктивність, яка в даний
час є нижчою, ніж середня по Європі. Один зі шляхів підвищення продуктивності полягає у розвитку тваринництва. Українські господарства нерідко зосереджуються на зернових культурах, наслідком чого стає низька
додана вартість продукції. Найпростішим додатком до ланцюжка створення вартості стало б тваринництво. Ці дії мають проводитись у поєднанні з
підтримкою м’ясопереробних підприємств. Такий підхід дозволить створити нові робочі місця, оскільки виробництво і переробка тваринної продукції — більш трудомістке, ніж рослинництво, а також, окрім цього, підвищить якість продуктів харчування в Україні. Україна має хороші шанси
не тільки забезпечувати себе високоякісними продуктами харчування на
заміну імпортованого замороженого м’яса, але й стати експортером на
світові ринки в цьому секторі.
Для досягнення поставлених цілей слід розглянути питання створення державного органу з місцевими підрозділами, який відповідатиме
за реалізацію аграрної політики («Агентство з модернізації та розвитку
сільського господарства») у співпраці з Міністерством аграрної політики
та продовольства Україна. Якщо уряд і міністерство займатимуться регуляторною політикою, агентство відповідатиме за впровадження і поточну
діяльність в аграрному секторі.
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Діяльність агентства має зосередитись на наступних питаннях: управління державними землями через їх поступову приватизацією та довгострокову оренду, насамперед фермерам, які мешкають поблизу ділянок,
що продаються або здаються в оренду; підтримка фермерів у вигляді грошової, освітньої та професійної допомоги; просування української сільськогосподарської продукції та включення сектору до ланцюгів створення
доданої вартості.
Слід розглянути варіант запровадження прямих виплат, оскільки, як
зазначено, близько 15 мільйонів гектарів обробляється на тіньовому ринку, а державні земельні реєстри нерідко є неповними. Прямі виплати можуть стати тією мірою, яка допоможе усунути ці проблеми.
Україні потрібен різносторонній підхід до її фермерських господарств
та фермерів, який відповідав би локальним умовам. Видається доречним
розділити фермерські господарства на три групи: дрібні ферми розміром
до 1 000 га, середні (до 10 000 га) та великі (понад 10 000 га). Великі господарства та агрохолдинги мають розглядатись як звичайні підприємства
в національній економіці і регулюватись всіма відповідними нормами. Не
вбачається необхідним надання їм державних субсидій або спеціальної
допомоги. Для середніх господарств рекомендується забезпечити підтримку модернізації і запровадити повні процедури бухгалтерського обліку для розрахунку податкового тягаря. Невеликі (дрібні) ферми повинні
користуватися найвищим рівнем державної підтримки. Для цієї групи має
застосовуватись простий податок, який розраховується залежно від кількості гектарів сільгоспугідь і пов’язаний з ціною на зерно. Агентство має
стати хорошим інструментом для впровадження нових стратегій і підтримки фермерів протягом перехідного періоду. Крім того, агентство може відповідати за державні аграрні компанії. Їх реструктуризація та приватизація
може стати джерелом доходів для агентства на початковому етапі.
Таке агентство через свої місцеві підрозділи має:
• контролювати торгівлю землею (з метою сприяння розвитку земельного ринку);
• пропонувати пільгові кредити для накопичення/придбання земель
і будь-яких інших дій, спрямованих на збільшення розмірів фермерських господарств (наприклад, залучення необроблюваних земель)
та їх продуктивності;
• зменшувати надмірний ризик (і вартість) фінансування дрібних
фермерських господарств. Слід розглянути можливість отримання
фермерами добрив (або коштів для підвищення рівня механізації їхніх господарств). Крім того, фермери можуть сплачувати свої борги
за рахунок продажу зібраного врожаю за попередньо узгодженими
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цінами, що мінімізує ризик неплатоспроможності через обвал цін на
зернові культури. Якщо ж борг буде повертатись харчовими продуктами, вони уникнуть ризику несприятливих змін у цінах і зможуть помітно поліпшити стабільність собівартості свого бізнесу. Більше того,
такий підхід має сприяти зменшенню тіньового сектору економіку,
оскільки бартерні угоди укладаються з державним органом;
• кредитні спеціалісти, призначені для роботи з фермерами, повинні знати фінансове становище своїх клієнтів і співпрацювати з ними
протягом тривалого періоду часу. Цей підхід дозволить підвищити
ефективність процесу кредитування, а також підвищити довіру фермерів в їхніх відносинах з агентством. Такі кредитні спеціалісти мають
також виконувати роль кваліфікованих консультантів з методів ведення сільського господарства.
Окрім цього, агентство має:
• пропонувати навчання для фермерів з метою підвищення їхньої
фінансової грамотності та поінформованості щодо процесу виробництва харчових продуктів;
• надавати консультації з будь-яких питань, пов’язаних з веденням
агробізнесу (наприклад, сплата податків, подання документів на
узгодження до різних інстанцій тощо).
Для гарантії виконання агентством своїх обов’язків воно має оприлюднювати поставлені перед ним цілі на рік та результати своєї роботи за
рік. Такий звіт також має бути наданий на затвердження до парламенту і
Прем’єр-міністру.
Вищевказані зміни запровадять прозорість і забезпечать підвищення
ефективності роботи агентства і виробників сільськогосподарської продукції. Створення органу, безпосередньо спрямованого на надання допомоги фермерам, зможе підсилити дух змін і заохотити фермерів докладати ще більше зусиль на шляху до модернізації та процвітання, що має
першорядне значення. Більше того, на шляху до членства в ЄС Україна
могла б почати користуватися вигодами програм підтримки сільського
господарства ЄС, снування агентства для реалізації та нагляду за такими
фондами підтримки ЄС є нагально необхідним. Для виконання такого завдання Україні доцільно накопичити досвід роботи та організувати відповідну інституційну мережу. Передумовою для всього процесу модернізації
в сільському господарстві є розумна політика земельної реформи, а також
поступова і збалансована лібералізація земельного ринку.
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11. СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Після 25 років ринкової економіки українці заново відкривають свій
дорадянський підприємницький потенціал. Враховуючи, що на початку
процесу трансформації підприємницький досвід в країні мали не більше
40 тисяч людей, той факт, що на даний час кількість приватних підприємців
становить близько двох мільйонів, може викликати подив. Для порівняння: Польща зуміла зберегти живі традиції приватного підприємництва та
права власності на землю протягом усього радянського періоду. На жаль,
бізнес-середовище в Україні, яке постійно погіршується, гальмує цей розвиток. Нещодавні політичні та економічні потрясіння — лише верхівка айсберга. Протягом багатьох років підприємці змушені були боротися з неадекватними регулятивними нормами (які часто суперечили одна одній),
що призводило до самовільних рішень з боку державних службовців та посадових осіб та живило корупцію в масовому масштабі. Слід зазначити, що
корупційні практики впали на сприятливий ґрунт в Україні у зв’язку з усе
більш громіздкою бюрократію (тобто, зростаючою кількістю необхідних
дозволів, ліцензій та контролюючих органів).
На перший погляд може здаватися, що Україна прийняла солідну нормативно-правову базу і технології в плані підприємницької діяльності. Норми, що дозволяють швидке створення бізнесу, вже діють; держава веде
електронні реєстри (хоча доступ до них не є безкоштовним). Більш того,
закон дозволяє розглядати комп’ютерні роздруківки як офіційні документи; основа для спрощених правил оподаткування теж цілком задовільна.
Проблема полягає в постійно мінливому нормативно-правовому середовищі та у законодавчих змінах, які зазвичай відбуваються без фактичних
обговорень з суспільством. Бажана система оподаткування для МСБ перебуває під постійним тиском з боку уряду, який шукає додаткові джерела
доходу. Кількість державних органів, наділених повноваженнями контролювати сектор МСБ, зросла з шести до двадцяти. Багато з доречних нормативів перекроюються, змінюючи тим самим умови ведення бізнесу. Цю
прикру ситуацію далі посилює неадекватна судова система, яка не в стані
вирішити проблеми бізнес-середовища з причини повальної корупції. Це
також пояснює нещодавню тенденцію відтоку українських малих і середніх
підприємців у Польщі, в той час як більші за розміром підприємства вже
знайшли місце в офшорних зонах.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
В умовах, що склалися, не існує простого і швидкого рішення. Однак український уряд і законодавці повинні передусім змінити своє ставлення до підприємців. Відкритий і щирий діалог має скласти основу для
стимулювання підприємницької діяльності. Основна ідея полягає в тому,
аби надати можливість і заохотити підприємців до участі у підготовці законодавчих актів з самого початку. Крім того, надзвичайно важливо змінити
механізм заохочень в чинному законодавстві з орієнтації на пригнічення і
контроль на більш дружній для бізнесу підхід. Змінам, що стимулюють економічне зростання, не повинен заважати аргумент, що такі зміни можуть
створити нові території для потенційної корупційної діяльності. Позитивні
стимули для підтримки законослухняних підприємців мають бути введені
одночасно зі штрафами і покаранням для порушників системи.
Перегляд ліцензій, дозволів, стандартів і зобов’язань щодо подання
звітності слід запустити в національному масштабі як безперервний процес, спрямований на послідовне скорочення зайвих перешкод для підприємницької діяльності. Прозоро проведене дерегулювання у діалозі з
організованими зацікавленими групами стимулюватиме розвиток бізнесу
у більш конкурентний і економічно ефективний спосіб та стане корисним
для економіки в цілому. Роль державних органів, що здійснюють нагляд
і контроль над господарюючими суб’єктами, має бути обмежена через
вищезгадані процеси перегляду і дерегулювання. Зменшення надмірної
кількості контролюючих та дозвільних установ надасть економію, яка дозволить впровадження позитивних стимулів, таких як спрощення процедур
повернення ПДВ для чесних платників податків. Якщо буде доведено, що
підприємець не виконав свої податкові зобов’язання, він не лише буде покараний, але й втратить вищезгадані привілеї. Протиправна поведінка —
це справа звички, а кожна зміна в звичках людей потребує часу. Але більш
ефективним є використання позитивних стимулів та соціального тиску, а
не застосовування штрафних санкцій. Не слід недооцінювати й вплив соціальних кампаній, які демонструють загальне презирливе ставлення до
незаконної поведінки і пропагують дух чесного підприємництва.
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12. «ЗОНИ ЕКОНОМІЧНОГО
ПРОЦВІТАННЯ» УКРАЇНИ (ІНДУСТРІАЛЬНІ
ПАРКИ)
Україна страждає від низького рівня і поганої якості прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Показники ПІІ, подані у статистиці, насправді можуть
бути оманливими. Часто це просто український капітал, що реінвестується
через офшорні зони. Такий тип ПІІ нечасто сприяє інноваціям в місцевих
громадах або значно покращує рівень їх економічного процвітання. Крім
того, можливості українського експорту використовуються недостатньо,
їм заважають проблеми зі складним податковим режимом (особливо, що
стосується повернення ПДВ), митницею (корупція), а також заплутане і хаотичне законодавство.
Україна має негативний досвід зі спеціальними економічними зонами, тому що вони призвели до масштабного податкового шахрайства.
Реалізація ідеї має базуватись як на європейському, так і на українському
досвіді. Концепція економічних зон/індустріальних парків знайшла широке
застосування і виявилася успішною в залученні прямих іноземних інвестицій. Її невдача в Україні значною мірою пов’язана з поганим виконанням.
У минулому політичні міркування, як правило, переважали економічне обґрунтування для надання спеціальних привілеїв економічним зонам в Україні. Політичним лобістам вдалося отримати привілеї для певних регіонів,
які з чисто економічних причин не повинні були отримати податкові пільги.
Таким чином, Україні потрібне інше, ефективніше і спеціально розроблене
законодавство для економічних зон.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Створення зон економічного процвітання в Україні повинне виконувати три завдання:
• сприяння припливу прямих іноземних інвестицій;
• створення спільнот, дружніх для бізнесу;
• зменшення експортних бар’єрів.
З цією метою для інвесторів мають бути створені пільгові умови по
всій країні. Враховуючи негативний досвід України, рекомендується державі розробити поетапний та чіткий підхід до їх впровадження та демонстрації позитивних прикладів успішних інвестицій і ведення бізнесу в Україні. Згодом буде простіше застосовувати вдалі приклади зон економічного

розвитку до економіки в цілому, оскільки позитивні ефекти і вигоди будуть
суттєво переважати можливі втрати. У цьому підході податкові стимули не
мають принципового значення. Найважливіше — продемонструвати, що
інвестиції можуть бути успішними після створення сприятливих умов, досягнення позитивного ставлення до інвесторів та викорінення корупційної
поведінки. Податкові стимули для спеціальної економічної зони можуть обмежуватись звільненням від митних зборів та непрямих податків (ПДВ і акцизів). Слід уникати податкових канікул (за винятком звільнення від сплати
ПДВ). Вироблені місцевими виробниками товари, які ввозяться до зони,
слід розглядати як експорт (з вітчизняної економіки), а отже, вони можуть
бути звільнені від ПДВ та отримати право на повернення митного збору у
певних випадках. Товари можуть експортуватися з зони до інших країн без
створення податкових зобов’язань. Таким чином, коли товари ввозяться
із зони для споживання в Україні, вони повинні розглядатися як імпорт, а
отже, підлягати сплаті відповідних митних зборів, ПДВ і акцизів. Оскільки
спеціальні зони трактуються як екстра-територіальні, їх кордони мають
бути під захистом і митним контролем. Зони економічного процвітання
можуть пропонувати переваги у поверненні мита або механізмів призупинення дії тарифів для експортерів, у тому числі спрощені процедури адміністрування, звільнення від мита на обладнання, що використовується
в зоні, та надання інфраструктури. Іноземні компанії може приваблювати
можливість зберігати ввезені товари за вигідними митними умовами. Відстрочення податкових платежів до моменту фактичного використання або
реекспорту товарів може бути корисним для грошових потоків компаній.
Неподаткові стимули, такі як державні субсидії для розвитку людського капіталу і науково-дослідної діяльності, мають надзвичайно важливе значення для компаній, як і потенційна підтримка з боку влади у придбанні землі
та будівництві об’єктів за цінами нижче ринкових.
Кінцева мета — досягнення стану, при якому сукупні інвестиційні стимули та стимули на створення нових робочих місць будуть більш привабливими в Україні, ніж у сусідніх державах. У глобальній конкуренції тільки
розумні підходи можуть гарантувати успіх.
Розвинена інфраструктура нерідко вже створена, зокрема, в тих зонах, які можуть бути зручно розташовані в межах або поблизу портів чи
аеропортів; в іншому випадку, держава повинна забезпечити необхідну
інфраструктуру для спеціальних зон без будь-яких обтяжень для інвесторів та без застосування податку на інвестиції. Привілеї зон економічного
процвітання мають надаватися менш розвиненим, а не добре розвиненим
регіонам з метою фінансового вирівнювання. Винятком стануть зони, зосереджені на аутсорсингу бізнес-процесів. Вони можуть бути розташоваАгентство модернізації України
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ні поблизу важливих академічних центрів з метою забезпечення робочих
місць для випускників вищих навчальних закладів.
Основна ціль формування зон економічного процвітання полягає у
стимулюванні регіонального розвитку шляхом створення дружніх для бізнесу анклавів, які дозволяють збільшити потік ПІІ та підтримати експортноорієнтовану продукцію.
Надання прямих податкових пільг — не найкращий варіант, і його потрібно використовувати таким чином, щоб знизити ризик відхилень у розвитку економіки і водночас у відповідності до угод СОТ. Аби мінімізувати
такі відхилення, кількість прямих податкових пільг може бути обмежена
тими, які безпосередньо пов’язані з обсягом інвестицій, а прискорена
амортизація чи податкові субсидії мають використовуватися у межах стандартного податкового кодексу, не приймаючи форму податкових канікул.
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13. КЛАСТЕРНА ЕКОНОМІКА
Українська економіка має перед собою багато перспективних можливостей, навіть якщо потрібно реалізувати багато завдань, які накопичувалися протягом останніх 25 років. Добре освічене працездатне населення
та усталені незалежні галузі господарства становлять міцну основу для
майбутнього розвитку. На сьогодні в Україні не налагоджена ефективна
співпраця між державою, науковими установами та підприємствами, але
передача іноземних інновацій та технологій може принести велику користь країні.
Першим кроком на шляху зміцнення формування кластерів в Україні
має стати створення технологічних парків та бізнес-інкубаторів, які пропонуватимуть різні форми податкових пільг, безкоштовні послуги бухгалтерського обліку, доступ до ІТ-технологій, а також сприятливі умови для
співробітництва. Така ініціатива полегшить передачу ідей та технологій між
малими та середніми інноваційними підприємствами. Доброю базою для
цього стали б розвинені промислові регіони країни.
Буде досить легко розташувати кластери в Україні географічно, враховуючи відносно невелику кількість великих міст, розділених масштабними сільськогосподарськими територіями. Існуючі організації, особливо
науково-дослідні інститути, можуть надавати первинну підтримку на ранніх стадіях формування кластерів.
Формування галузевих кластерів може вважатися пріоритетним завданням у реалізації кластерних ініціатив. Кластер являє собою основу для
співпраці та взаємодії між лідерами галузі по всій країні. Він має надавати конкурентні переваги для залучення і реалізації бізнес-ідей, для найму
та виховання кваліфікованих працівників, для підвищення продуктивності,
розвитку інновацій та поліпшення умов на виробництві.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Технопарки мають бути розташовані в безпосередній близькості до
регіонів, що пропонують найпривабливіші умови для підприємців. Однак
ключовим критерієм вибору місця для таких парків має бути готовність інноваційного бізнесу конкурувати (тобто не обов’язково це мають бути найбільші міста).
Основні сектори економіки для можливого створення кластерів:
• Енергетика та екологія,
Агентство модернізації України
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•
•
•
•

ІТ, програмне забезпечення та програмування,
Сільське господарство,
Текстильна та хімічна промисловість,
Металургія/важка промисловість.

Оскільки Україна має висококваліфіковану та освічену робочу силу,
вона може виконувати для інших європейських країн роль аутсорсингового центру для ІТ та інноваційного секторів. В Україні добре розвинений
сектор програмного забезпечення, а отже, цим слід скористатися і співпрацювати у данній галузі з більш розвиненими країнами, аби отримати вигоду з їхніх технологічних переваг.
Метою кластерів є підвищення конкурентоспроможності розташованих в них підприємств. Успіх кластерів заснований на конкуренції, концентрації на лідерах та підтримці з боку державних органів. Реалізація кластерних ініціатив залежатиме від державної підтримки як визначального
чинника у формуванні національної кластерної політики.
У кінцевому підсумку успіх реалізації кластерної економіки залежить
від здатності розробити високоякісну структуру управління. Компетентні і
кваліфіковані менеджери мають вирішальне значення для кластерних організацій, оскільки вони надають професійні послуги кластерним фірмам,
підтримують компанії, що виходять на глобальні ринки, підвищують їхній
інноваційний потенціал та конкурентоспроможність.

14. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Існують два основні напрямки розвитку людського капіталу, в яких
Україна діє недостатньо ефективно і яким варто приділити пильну увагу.
По-перше, через недостатність економічного розвитку і відсутність перспектив Україна страждає від «втечі мізків». По-друге, українські студенти
не мають належної практики у своїх дисциплінах. Як наслідок, рівень практичних знань серед випускників недостатній. Це також обумовлене відсутністю заохочення випускників потенційними роботодавцями. При прийомі
на роботу роботодавці ігнорують досвід роботи студентів, отриманий під
час навчання, як невідповідний через повсюдну корупцію.
Глибокий економічний спад у поєднанні з політичними заворушеннями, ймовірно, посилить відтік найбільш талановитих і кваліфікованих
кадрів. Через фінансові обмеження багато обдарованих студентів не потрапляє до кращих міжнародних університетів, незважаючи на необхідні
інтелектуальні здібності. Вони пригнічені і зневірені. Навіть серед покоління, яке виросло в незалежній Україні — нинішніх 30-річних — звичайною
практикою є почати ще при народженні дитини заощаджувати гроші на її
освіту і життя за кордоном без планів повернутися. Цю тенденцію посилює
погіршення ситуації на ринку праці, яке, скоріше за все, триватиме, доки
не стануть помітними результати заходів з трансформації суспільства.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Перша частина вирішення вищезазначених проблем може ґрунтуватися на трьох основних заходах:
1) заснування президентської стипендії для фінансування плати за
навчання та витрат на проживання для українських студентів, яким
запропоновано місце в 20 кращих університетів світу. Стипендії Президента України надаватимуться незалежним комітетом на підставі
пропозицій, отриманих студентами з 20 провідних університетів світу. Цей тип відбору має ряд переваг (наприклад, швидкість і простота
процесу оцінювання), але передусім він буде надзвичайно прозорим,
рішення базуватимуться винятково на академічних успіхах, доведених пропозицією вступу від провідного університету. Успішні кандидати будуть зобов’язані повернутися в Україну і працювати на батьківщині протягом принаймні п’яти років після закінчення навчання. В
іншому випадку вони мають виплатити еквівалент вартості стипендії
разом із значним штрафом;
Агентство модернізації України

316

317
2) спеціальна програма зайнятості для стипендіатів президентської
стипендії та інших випускників закордонних університетів, які мають
намір продовжувати свою професійну кар’єру в Україні;

15. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ
МОДЕРНІЗАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

3) зобов’язання для студентів українських держаних вузів підписати
угоду, за якою вони отримують стипендії і, в свою чергу, повинні працювати в Україні не менше п’яти років після випуску. Ця вимога не
застосовується до студентів, які мають намір пройти короткострокове стажування за межами України або працювати в сфері державного
управління в зарубіжних країнах (наприклад, в українських посольствах та іноземних підрозділах компаній, зареєстрованих в Україні).

Україна має величезний потенціал для підвищення продуктивності в
аграрному секторі, значною мірою завдяки адекватним умовам навколишнього середовища — родючий ґрунт у поєднанні зі сприятливим кліматом.
Тим не менш, потенціал аграрного сектору використовується не в повній
мірі. Хоча великі агрохолдинги користуються сучасними методами управління і відіграють важливу роль у світовій конкуренції, справжній потенціал
для значного підвищення продуктивності міститься у сегменті малих та середніх фермерських господарств.
Хоча фінансування залишається головним чинником розвитку малих
та середніх фермерських господарств, існують й інші проблеми, які можна
подолати без величезних капіталовкладень. Дуже часто відстані між сільськими районами і навіть районними центрами є значними. Цей факт створює додаткові перешкоди для доступу дрібних фермерських господарств
до професійного навчання, спрямованого на пропаганду сучасних методів
управління сільськогосподарським виробництвом та інших технологій підвищення ефективності. Важливо також відмітити обмежений доступ дрібних ферм до можливостей фінансування та інструментів ризик-менеджменту, які підвищили б прибутковість виробництва.

Друга частина рішення проблеми передбачає введення гнучкої університетської програми, яка дозволяла б студентам суміщати навчання з
отриманням практичних знань в області їхніх інтересів. Крім того, з метою
більш активного залучення студентів до практичної сторони майбутньої
професії, слід розглянути можливість створення довгострокової програми
стажування (бажано тривалістю п’ять-шість місяців), пов’язаною з їхньою
галуззю навчання. Такий варіант може слугувати альтернативою для завершення студентами навчання замість підготовки дипломної роботи або
ще одного повного семестру навчання. Інший спосіб вирішити проблему
полягає в тому, аби зобов’язати іноземних інвесторів, які мають намір
створити підприємства в бізнес-парках або зонах економічного процвітання (що співпрацюють з науково-дослідними інститутами при університетах), пропонувати місцевим студентам стажування або участь у спільних
науково-дослідних програмах як необхідну умову для інвестицій (студенти
технікумів також мають бути включені в програму).
Надзвичайно важливо звернути увагу на становище людей, чиї робочі місця стали або стануть жертвою процесу реструктуризації української
економіки. Для того, щоб вони змогли повною мірою брати участь у перевагах цього процесу, їм потрібно приділити увагу: направляти на курси перекваліфікації і надавати підтримку для підвищення мобільності. Ще один
важливий аспект стосується людей, які переїжджають із конфліктних зон.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Розвиток аграрного сектору України стимулюватиме економічне
зростання за рахунок покращення господарських практик, підвищення
конкурентоспроможності та продуктивності, створення робочих місць
і підвищення доходів фермерів. Крім того, такий розвиток сільськогосподарського сектору потенційно призведе до підвищення врожайності,
збільшення обсягів торгівлі продуктами харчування, а також до зменшення
негативного впливу сільськогосподарського виробництва на навколишнє
середовище.
Усі вищезазначені переваги можуть бути досягнуті шляхом впровадження більш ефективних технологій. Зокрема, сектор можна модернізувати за допомогою ІТ-систем, які фермер може налаштувати за своїми
потребами. Більшість складних технологій було розроблено в Європі та
США. Хоча сучасні картографічні та супутникові системи наведення можна
знайти і у великих українських агрохолдингах, дрібні фермери не можуть
дозволити собі їх придбання. Отже, потрібно запропонувати відносно неАгентство модернізації України
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дорогі інструменти, які не вимагають великих інвестицій в основні засоби
(тобто машин, устаткування). Невеликі українські ферми матимуть великий потенціал для підвищення продуктивності, якщо будуть застосовувати
ці методи, які можуть бути надані ним у формі електронного консультування. Також Україні слід впровадити електронну систему збору даних від
сільськогосподарських виробників. Ця система буде автоматично заповнювати й оцифровувати документацію для ферм та оптимізувати виробничі процеси (це дозволить фермі, наприклад, визначати дози харчування
для худоби, відстежувати облік зернових культур, контролювати доходи та
витрати). Програмне забезпечення має бути розділене на окремі модулі, адресовані різним секторам сільського господарства, тобто бути легко адаптованим до різних типів виробництва (наприклад, тваринництво,
рільництво тощо). Система має також слугувати як довідковий посібник,
що надає знання про, наприклад, оптимальні кормові норми, доречні сільськогосподарські методи відповідно до докладного опису полів, вибір і
впровадження засобів захисту рослин, інформацію про те, які шкідники
можуть завдати шкоди зерновим, або про оптимальне дозування добрив.
Додатковою перевагою цього інструменту буде те, що він надасть фермерам можливість спілкуватися і ділитися знаннями, а також користуватися
колективною економією від масштабу.
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16. СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО
ФОНДУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
Екологічні проблеми не стоять на порядку денному в Україні. Подібне відношення, яке ставить негайні результати і отримання вигоди вище
стратегії сталого розвитку, все ще переважає у багатьох країнах. До цієї
пастки потрапило вже багато країн: пізніше для зменшення екологічної
шкоди будуть потрібні значно більші кошти. Регулювальтні органи в Україні
не є незалежними структурами з достатніми ресурсами і повноваженнями
для захисту навколишнього середовища, сприяння енергоефективності та
здійснення модернізації інфраструктури. Крім того, ці органи не виступають в ролі фондів, що збирають і розподіляють фінансові ресурси; замість
цього вони здійснюють керівництво підпорядкованими ним структурами. При цьому Україна бореться з відсутністю прозорого процесу відбору еко-проектів. На додачу, підприємці та неприбуткові організації мають
обмежений доступ до фінансових ресурсів, необхідних для підвищення
ефективності, скорочення викидів парникових газів та просування поновлюваних джерел енергії.
Українські адміністративні реформи в системі управління природоохоронною діяльністю не дають бажаних результатів. Структура системи
є неефективною і надзвичайно бюрократизованою. Україні слід уважно
враховувати місцеві умови при підготовці та впровадженні природоохоронних законів і нормативних актів, що впливають на місцеві географічні
та демографічні фактори. Система громадських консультацій з місцевими
громадами або ініціативними групами відсутня. Політика, що проводиться
без попередніх консультацій, може спровокувати серйозні збої у здійсненні охорони навколишнього середовища, особливо на місцевому рівні. Крім
того, на шляху до європейської інтеграції Україна зможе користуватися
програмами ЄС, спрямованими на вирішення екологічних проблем. В такому випадку необхідною передумовою видається створення фонду, який
би займався управлінням коштами програм ЄС. Не можна недооцінювати
важливість досвіду в цій сфері та налагодженої організаційної структури.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Україна має значні проблеми з неефективним розподілом фінансових
ресурсів у галузі охорони навколишнього середовища. Крім того, країні
необхідна установа, яка займалася б підвищенням рівня обізнаності гроАгентство модернізації України
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мадськості щодо екологічних проблем і прозоро витрачала кошти на проекти, запропоновані неприбутковими громадськими організаціями, місцевими активістами і представниками бізнесу, які мають намір інвестувати в
екологічно чисті, «зелені» проекти. Ці дії мають виконуватись паралельно з
ефективною схемою фінансового стимулювання за підтримки національних та місцевих бюджетів з метою вирішення проблем надмірного негативного впливу на довкілля та викидів CO2. Тим не менш, введення нових
податків не є найефективнішим способом досягнення цієї мети. Україні
слід зосередитися на більш ефективному використанні вже існуючих податкових механізмів. Однак впровадження нових рішень згідно з принципом «забруднювач платить» (наприклад, квот на викиди СО2) сприятиме
охороні навколишнього середовища та надасть фінансові ресурси для
нових проекологічних ініціатив. Фонд має також діяти в якості оператора
національної Програми зелених інвестицій (ПЗІ). Така програма охоплює
численні завдання й обов’язки, зокрема, управління і перегляд заявок на
співфінансування екологічних ініціатив; підготовка списку проектів, придатних для співфінансування; подання списків витрат, що відповідають
критеріям для компенсації урядом; нагляд за здійсненням проектів, а також оцінка їхньої ефективності та екологічних наслідків; підготовка звітів,
що вимагаються за угодами про продаж квот на парникові гази; забезпечення технічної допомоги потенційним бенефіціарам; рекламно-інформаційні заходи, пов’язані з ПЗІ; моніторинг скорочення викидів парникових
газів, а також моніторинг реалізації бенефіціарами програм і проектів, що
фінансуються спільно з фондом.
Для порівняння, Польща у галузі охорони навколишнього середовища
має давню традицію використання системи проектного фінансування під
керівництвом державних органів. Національний фонд охорони навколишнього середовища та управління водними ресурсами, заснований 1989
року, управляє державними ресурсами для фінансування природоохоронних проектів і виступає в якості оператора польської програми зелених
інвестицій. ПЗІ є елементом надійної та ефективної структури фінансових
ресурсів, доступних в системі для управління викидами парникових газів
та інших речовин.
З метою реалізації цього проекту в Україні необхідно ухвалити нові
зміни до законодавства, а саме Закон про Національний фонд. У документі має бути забезпечена незалежність фонду від уряду (наприклад, від
контролю міністра екології чи Прем’єр-міністра через призначення членів
наглядової ради фонду). Фонд повинен тісно співпрацювати з Державним
агентством лісових ресурсів (Держлісагентством), Державним агентством
земельних ресурсів та Державним агентством водних ресурсів, а також
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громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування та підприємцями. Крім того, фонд має розробити власну локальну структуру
(регіональні офіси).
Як вже згадувалось, створення фонду потребує відповідного закону
(Закон про Національний фонд) і надання йому необхідних ресурсів (розподіл екологічних зборів). Така діяльність може здійснюватись протягом
кількох місяців (офіційний етап). Після цього періоду фонд має стати повністю працездатним і почати розподіл фінансових ресурсів на основі поданих заявок. Потім він створює перші стратегічні програми діяльності.
Фонд надає підтримку проектам із захисту навколишнього середовища та
управління водними ресурсами в Україні (0,5-0,7 млрд євро на рік з власних коштів та коштів, наданих міжнародними організаціями, наприклад,
ЄС). На наступному етапі фонд має розширити свою підтримку проектів із
захисту навколишнього середовища та управління водними ресурсами в
Україні для вищезгаданих проектів (1 млрд євро на рік за рахунок власних
коштів та коштів, наданих міжнародними організаціями, наприклад ЄС).

Агентство модернізації України
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17. ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
ТА БІЛЬШ ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ
ЛОКАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
Україна входить до десятки найбільш енергоємних економік світу і є
однією з найменш енергоефективних країн у регіоні. Енергоефективність є
невидимою рушійною силою, яка підвищує енергетичну самодостатність,
знижує витрати на електроенергію і допомагає країні виконати свої екологічні зобов’язання. Якщо цим питанням й далі нехтувати, країна не зможе отримувати вигоду від своїх конкурентних переваг. Окрім скорочення
споживання енергоресурсів та уникнення енергозалежності, енергоефективність є важливим чинником поліпшення якості навколишнього середовища. 2013 року Україна посіла 94 місце серед 129 країн за Рейтингом
енергетичної стійкості. Країна отримала оцінки B, C і D; за показником
енергетичної безпеки вона зараз на 59 місці (B), за показником справедливого розподілу енергетичних ресурсів — 73 (C), а за показником екологічної стійкості — 114 (D). Ці рейтинги відображають однаково невтішні показники енергоефективності української економіки і впливають на кожен
з трьох елементів (тобто на енергетичну безпеку, справедливий розподіл
енергетичних ресурсів та екологічну стійкість). Проблеми енергоефективності України виникають внаслідок надмірного енергоспоживання (яке
втричі перевищує середні показники для ЄС), нерозвиненої інфраструктури та застарілих технологій. Старіння інфраструктури у поєднанні з втратами при передачі та розподілі паралізує енергоємні галузі промисловості
України.
НОВА СИТУАЦІЯ — НОВІ ПОТРЕБИ
Протягом багатьох років енергоефективність не була пріоритетом
для України. Можливість придбання дешевої російської енергії дозволяла
Україні нехтувати необхідністю економії енергоресурсів. Крім того, навіть у
випадку впровадження заходів з підвищення енергоефективності введення енергозберігальних та енергоефективних інструментів було заблоковане лобістами, які в основному представляли енергоємні галузі країни.
Чудовим прикладом цієї проблеми є ситуація в секторі теплопостачання.
Багато житлових будинків в Україні приєднані до теплових мереж. У теорії
це дуже ефективна система, але через серйозну безгосподарність (старі
котли, погана ізоляція, труби, що протікають, тощо) складається зворотна
ситуація. Кращим доказом того, як легковажно суспільство підходить до

цього питання, є той факт, що тільки в результаті останнього підвищення
цін на енергоносії набуло популярності встановлення лічильників споживання.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Україні потрібно ставити більш амбітні цілі щодо підвищення енергоефективності із запровадженням раціональніших планів дій, які б охоплювали повну оцінку енергетичного потенціалу держави. Крім того, державний
сектор має сприяти підвищенню енергоефективності, і правильним рішенням для цього можуть стати державні програми з енергоефективності.
Програми повинні містити заходи як на національному, так і на місцевому
рівнях. З цієї точки зору, державний сектор має відігравати провідну роль
у пропаганді енергоефективності. Україні слід пріоритезувати і розвивати сучасні та ефективні технології, а також знизити високі втрати енергії.
Після завершення процесу модернізації і здійснення інвестицій Україна
повинна стати незалежною в плані імпорту енергоносіїв. Одним з інструментів посилення енергоефективності є система тарифів на енергоносії.
Вона має містити в собі рішення для посилення енергетичної ефективності
та інвестицій в поновлювані джерела енергії. Крім того, створення фонду
енергоефективності може бути методом інтеграції зусиль з метою підвищення енергоефективності в промисловості та будівництві. Україна потребує великих інвестицій в енергетичну та екологічну сфери для прискорення їх модернізації, що, в свою чергу, призведе до суттєвого поліпшення
енергоефективності та енергетичної стійкості. Крім того, інфраструктура
повинна відповідати стандартам «розумного міста» і бути розробленою за
допомогою державних та приватних консультацій по спільних проектах з
енергоефективності. У цінах 2010 року масштаб необхідних інвестицій досягає 1700 млрд гривень на період до 2030 року, з щорічними інвестиціями
у розмірі 90 млрд грн. Інвестиції вимагатимуть підтримки з боку іноземних
фондів (програми підтримки ЄІБ та Світового банку) і приватних інвестицій, а також стратегічного перерозподілу бюджетної підтримки. Ключовим
завданням є залучення інвестицій для модернізації інфраструктури та підвищення енергоефективності української економіки. Таким чином, управління енергоефективністю в енергоємних галузях промисловості має бути
реалізоване з дотриманням найвищих стандартів.
Більше уваги слід приділити важливості енергоефективності для модернізації сектору централізованого теплопостачання та відновлюваних
джерел енергії. Найоптимальнішим методом підвищення енергоефективності видаються інвестиції в теплоізоляційну реконструкцію. Ці зусилля поАгентство модернізації України
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винні супроводжуватися планами закриття нерентабельних енергетичних
об’єктів. Водночас, важливо сформулювати докладний план модернізації
енергетичної інфраструктури, тобто все нові електростанції мають бути
оснащені найбільш ефективними з доступних технологій. Крім того, організації, які інвестують у теплоізоляційну реконструкцію, мають отримати підтримку такими інструментами, як податкові пільги або субсидії. Має
бути впроваджено високий стандарт енергоефективності в новобудовах.
Крім того, Україна повинна подбати про ефективне використання
своїх ресурсів. З цією метою необхідно вдосконалити закон про використання надр та природоохоронне законодавство, щоб зупинити подальше
погіршення якості національних ресурсів. Країні також слід більш енергійно запобігати незаконному видобуванню корисних копалин. Україні варто змістити пріоритети з природного газу на розвиток та інвестиції у вітчизняні джерела енергії — сланцевий газ (за умови рентабельності його
видобутку) або біогаз. Потрібно створити нову політику для підтримки і
зміцнення нерозкритого потенціалу біомаси в Україні. Слід запровадити
програму моніторингу лісів. Україна повинна активізувати зусилля по захисту національних ресурсів шляхом ліквідації незаконних шахт.
З урахуванням ситуації, що склалася, Україні необхідно створити нове
законодавство в області енерго- та ресурсозбереження. Цей правовий акт
має підкреслити провідну роль державних органів (як центральних, так і
місцевих) у підвищенні енергоефективності (наприклад, з використанням державних закупівель, де підвищення енергоефективності має бути
включене в критерії закупівель), а також участь громадських організацій,
підприємців та окремих громадян. У законі мають бути вказані цільові показники енергоефективності (у відсотках) і запроваджені нові енергетичні
тарифи. Закон повинен передбачати створення фонду енергоефективності для заохочення інвесторів підвищувати рівень енергоефективності
(наприклад, за допомогою теплоізоляційної реконструкції), а також забезпечити прозорий розподіл фінансових ресурсів (існуюче Державне агентство з енергоефективності може служити важливою відправною точкою).
Крім того, рекомендується запровадити в новому законопроекті
форми податкових пільг для інвестицій в енергоефективність та встановити високі стандарти енергоефективності в новобудовах. Крім того, закон про енерго- та ресурсозбереження має закласти основу для розробки стратегії енергоефективності (в якості плану дій для реалізації цілей
енергоефективності). Стратегія підвищення енергоефективності повинна
передбачати реалістичні прогнози і аналіз потенціалу підвищення енергоефективності.
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Тим не менш, підвищення енергоефективності на описаному рівні —
досить довгострокова мета. Окрім розробки, вищеописані стратегії потребують належного виконання, яке, своєю чергою, вимагає поєднання
ефективних процедур перевірки та відбору найпривабливіших інвестицій.
Оскільки ця сфера діяльності охоплює політику щодо ресурсів (наприклад,
щодо незаконної вирубки лісів або видобутку корисних копалин), вона передбачає більш активну роботу з підвищення поінформованості громадськості про екологічні проблеми, а також збільшення витрат на відповідні
програми державної освіти. Це досить тривалий процес, а отже, вимагає
багато часу.
У результаті запропонованих ініціатив загальні показники енергоефективності в Україні мають поступово поліпшуватись і наблизитись до середніх показників по Європі. Для цього Україна повинна збільшити щорічне фінансування на підвищення енергоефективності (наприклад на 1,5%).
Крім того, в Україні мають бути створені регіональні центри з енергетичної
ефективності (два або три) для цілей контролю та стимулювання зростання енергоефективності.
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18. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ
МІКРОУСТАНОВОК ВІДНОВЛЮВАНОЇ
ЕНЕРГІЇ
Значна частка енергопостачання України надходить з урану та вугілля.
Українська енергетика базується на застарілих енергетичних установках з
необмеженим обсягом викидів (в Україні величезний надлишок виробничих потужностей старих вугільних електростанцій). Структура енергетичного сектору за останні 25 років не зазнала жодних істотних змін. Модернізації сектору приділялося мало уваги. Водночас, центральні регіони країни
страждають від браку електричної енергії у розмірі понад 800 МВт. Застарілі мережі електропередач не дозволяють належним чином розподіляти
електроенергію, що спричиняє значні втрати при передачі.
Україна вже запровадила систему підтримки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), в основі якої лежить схема спеціальних тарифів. Тим не
менш, українські джерела енергії розглядаються скоріше як «політичне
питання», а не як «питання політики». Як наслідок, відновлювані джерела
енергії нерідко використовується в політичних дебатах для розпалення
ворожнечі. В результаті цього у червні 2015 року український парламент
значно скоротив фінансову підтримку відновлюваних джерел енергії. Хоча
не виникає жодних питань, що ефективність попередньої системи стимулів була сумнівною (наприклад, завищеність тарифів), Україна повинна
активізувати зусилля, щоб підкреслити важливість відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі. Змінити напрямок цієї політики було
б дуже прикрою помилкою. Завдяки відновлюваній енергії Україна зможе
поліпшити свою енергетичну безпеку за рахунок зниження залежності від
зовнішніх поставок. Окрім загальних переваг «зеленої» енергії, ВДЕ можуть розроблятись на місцевому рівні, звідси зниження витрат і втрат в
процесі передачі. Місцеві джерела енергії надають можливість створити
цивільний енергетичний сектор, вільний від корупції та зовнішнього впливу. Вони також створюють велику екологічну цінність шляхом скорочення
викидів парникових газів та підвищення ефективності місцевих енергетичних ресурсів та їх споживання (наприклад, біомаси).
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Україні слід збільшити участь громадськості у фінансуванні відновлюваних джерел енергії. ВДЕ повинні мати пріоритетне значення. Більш цілеспрямований розвиток сектору відновлюваної енергетики може розкрити

економічний потенціал країни та вирішити проблеми енергетичного сектору. Крім того, слід активніше рекламувати ВДЕ серед місцевих органів
самоуправління та громад, а також спростити доступ до технологій. Україні потрібно поліпшити екологічну освіту в сфері установок відновлюваної
енергії, а також забезпечувати швидкий доступ до мережі установок, що
працюють на відновлюваних джерелах енергії. Крім того, країні слід підтримувати місцеві ініціативи (наприклад, енергетичні кооперативи), які
мають на меті використання відновлювальних джерел енергії. Україна повинна розглянути можливість повернення до ідеї надання пільг енергетичним об’єктам, які виробляють енергію з альтернативних джерел.
Завдяки ВДЕ Україна зможе розвинути екологічно безпечний енергетичний сектор, що вироблятиме невичерпну чисту електроенергію. ВДЕ
приносять суттєву користь як для клімату, так і для охорони здоров’я,
оскільки зменшують викиди парникових газів і спираються на невичерпні
енергоресурси (вода, вітер, сонце, біомаса). Крім того, вони дозволяють
країні розраховувати (принаймні в довгостроковій перспективі) на внутрішні поставки енергії (наприклад, біомаси) та підвищують енергетичну
самодостатність на місцевому рівні. Енергетичній сектор, що базується на
мікро- і малих установках, означає демократизацію енергетичної системи.
Такий підхід дозволяє громадянам брати активну участь у розвитку системи енергопостачання і взяти на себе відповідальність, оскільки зазвичай в
ній задіяні й невеликі проекти (дешевші інвестиції, які громадяни можуть
собі дозволити). Більш того, проекти ВДЕ є досить короткостроковими фінансовими вкладеннями. Скорочений графік завершення таких інвестицій
буде вигідним, враховуючи нестачу електроенергії в центральній Україні та
необхідність більшої незалежності від зарубіжних поставок енергоносіїв.
Вони допоможуть відновити такий бажаний баланс у регіонах шляхом демонополізації енергетичного сектору.
Тим не менш, успішна реалізація цього заходу вимагає створення
рішень, що дозволять швидку установку малих і мікроустановок, які працюють на відновлюваних джерелах енергії. Важливо запровадити прискорені процедури для підключення малих/мікроустановок, наприклад, з
використанням процедури повідомлення. Такі дії мають поєднуватися з
впровадженням навчальних курсів для монтажників цих установок (нової
професії, яка може виникнути в Україні). «Зелені» робочі місця не тільки
мають кращу якість, ніж робочі місця у секторі традиційної енергетики та
добувної промисловості; вони також створюють можливості для груп працівників з підвищеним рівнем ризику безробіття (літні люди, жителі сільської місцевості).
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Подібні рішення, що підтримують мікроустановки, вже існують у багатьох країнах Європейського союзу. Наприклад, у Польщі громадяни-власники малих та мікроустановок звільняються від необхідності мати ліцензію
для генерації та продажу електроенергії. Більше того, починаючи з 2016
року, вони продаватимуть надлишки електроенергії до сітки за цінами,
гарантованими на тривалий термін (тарифний період становить 15 років,
хоча ціни будуть відрізнятися в залежності від застосовуваної технології та
встановленої потужності установки відновлюваного джерела енергії).
Створення більш сприятливої нормативно-правової бази для мікроустановок вимагає законодавчих заходів, в тому числі прийняття відповідної правової бази та розробки операційної програми навчання керівників,
яка може бути впроваджена національним фондом охорони навколишнього середовища.
У результаті нової політики кількість мікроустановок в Україні може
досягти 100 000/200 000/300 000 одиниць через 5/10/15 років. Україні слід
проаналізувати кінцеву кількість малих та мікроустановок, що фактично
виникнуть в енергосистемі. Досягнення кожної проміжної мети допоможе
уряду відстежувати весь процес та контролювати темп реалізації інвестиційної програми. Після досягнення 15-річної мети Україні буде потрібно
розглянути наступний етап програми, в якому також мають враховуватись
кількісні цільові показники та удосконалені технології.
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19. НОВА ПОЛІТИКА У СФЕРІ
ВІДНОВЛЮВАНИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Україна не реалізує потенціал своїх природних ресурсів належним і
ефективним способом, що призводить до їх розбазарювання і недостатнього піклування про довкілля. Видобування корисних копалин в промислових масштабах завдає серйозної шкоди навколишньому середовищу,
лишаючи по собі спустошені просіки лісу. Несанкціоновані бурштинові копальні не тільки зменшують фінансові ресурси держави, але й завдають
шкоди навколишньому середовищу.
Незаконна утилізація відходів становить загрозу для здоров’я та життя людей і тварин. Лише дуже невелика кількість відходів переробляється
і використовується в якості вторинних ресурсів. Україна зливає у Чорне
море каналізаційну, забруднену воду, важкі метали, речовини на основі
нафти. Водопровідна вода в деяких районах України містить токсичні промислові хімікати, вміст яких в кілька разів перевищує гранично допустимі
норми.
Протягом багатьох років Україна не лише марнувала свої природні
ресурси, але й дозволяла їх знищення та незаконний видобуток. Недостатній захист, корупція, контрабанда незаконно придбаної сировини призвели до вичерпання запасів.
Україна не застосовує екологічне право у ефективний спосіб. Затяжні
розгляди справ, бюрократія, відсутність чітко вираженого суспільного інтересу та місцевої адміністрації в галузі охорони навколишнього середовища створили можливості для тих, хто має намір експлуатувати природні
ресурси без обмежень.
Усю провину можна покласти на відсутність адекватної екологічної
освіти у поєднанні з браком державних програм, спрямованих на запобігання таких ситуацій. Державні органи насправді мало зацікавлені у вирішенні екологічних проблем. Протягом багатьох років в країні була відсутня
ефективна координація та управління в сфері охорони навколишнього середовища. Відповідно, Україна не розробила відповідні заходи вирішення
проблем щодо використання відходів в якості ресурсу (наприклад, енергетична утилізація відходів).
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Україна повинна впровадити моделі екологічно раціонального управління міським господарством, а також забезпечити належну політику поАгентство модернізації України
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водження з відходами. Крім того, необхідно збільшити обсяги використання утилізованої сировини та пропагувати проекологічну життєву позицію.
Такі заходи включають в себе належне поводження з відходами в дитячих
садках, школах, університетах та на робочих місцях. Україні слід підвищувати обізнаність громадян про захист навколишнього середовища.
Надзвичайно важливо запровадити в державі нову політику щодо ресурсів, спрямовану на максимізацію ефективності використання природних ресурсів країни. Ця стратегія має бути заснована на централізованих і
місцевих заходах, запропонованих для усунення екологічних небезпек та
випадків заподіяння шкоди навколишньому середовищу. Вона покликана
зменшити негативний вплив на навколишнє середовище, пов’язаний з використанням природних ресурсів. Україна повинна вирішувати екологічні
проблеми (сировина і земля) шляхом відстеження й моніторингу використання природних ресурсів та їх життєвого циклу. Такі дії можуть зменшити
розмір проблеми або, в довгостроковій перспективі, усунути її повністю.
До стратегії має входити освітня кампанія з питань контролю та утилізації відходів. Провідна роль у цих заходах належить органам державного
управління. На додачу Україна повинна вирішити проблему незаконного
видобутку і лісозаготівель. У цьому можуть стати у нагоді моніторингові програми, що здійснюються за допомогою сучасних технологій і пристроїв. Не менш важливо припинити незаконний видобуток бурштину.
Це природне надбання України має видобуватись під пильним контролем
держави із застосуванням високих екологічних стандартів. Стратегія повинна вирішувати питання, пов’язані зі стічними і забрудненими водами,
та передбачати програму чистої води. Стратегія має визначати цілі та дії у
сфері сталого розвитку в Україні. Такі цілі мають бути вимірними і досяжними протягом наступних кількох років.
Україна повинна посилити виконання законів. Це не тільки питання
підвищення рівня покарання (що, однак, також слід враховувати, особливо в плані збільшення штрафів і адміністративних стягнень). Тим не менш,
пріоритетним завданням має бути забезпечити неминучість покарання за
дії, що завдають шкоди навколишньому середовищу. У політиці має бути
розроблена основа для необхідних законодавчих кроків, а також створена
платформа для програм та ініціатив Національного фонду з навчання керівників (наприклад, в сфері моніторингу лісів).
Така політика повинна охоплювати низку областей, пов’язаних з
ефективним використанням природних ресурсів, з метою уникнення їхнього негативного впливу на навколишнє середовище. Комплексний характер політики подовжить термін її реалізації. Подібні рішення діють на
території Європейського союзу. Хорошим прикладом таких заходів є те-
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матичні стратегії, прийняті ЄС в рамках 6 Програми дій у сфері охорони
навколишнього середовища (6 EAP). Ця програма була спрямована на
вирішення питання ресурсів і передбачала розробку тематичної стратегії
раціонального використання природних ресурсів. Стратегія застосовує
підхід життєвого циклу (тобто вивчає вплив на навколишнє середовище на
кожному етапі життєвого циклу ресурсу: під час видобутку/збору врожаю,
транспортування, обробки/переробки). Вона визначає низку конкретних
заходів для негайного виконання (наприклад, Центр екологічної інформації про природні ресурси (EDCNR)) і розробляє індикатори для оцінки прогресу в досягненні цілей стратегії, а також у наданні платформ для діалогу
між експертами та зацікавленими сторонами.
У результаті вжитих заходів Україна більш ефективно використовуватиме природні ресурси і впровадить високі стандарти в цьому напрямку.
Крім того, країна суттєво скоротить незаконне використання навколишнього середовища та зможе вирішити проблему незаконних копалень й
утилізації сміття. З розвитком політики, яка охоплюватиме багато сфер
(видобуток корисних копалин, лісівництво, утилізація відходів тощо) на
етапі оцінки, може бути необхідним виділити певні частини політики, надаючи їм пріоритет і розглядаючи їх як окремі політики з окремими планами
дій і фінансуванням.
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20. ІНІЦІАТИВА ЗІ СТВОРЕННЯ «ЗЕЛЕНИХ»
РОБОЧИХ МІСЦЬ
Україна є однією з найбільш енергоємних країн Європи та не реалізує
на повну свій потенціал з розвитку екологічно чистих технологій. Громадська підтримка «зеленого розвитку» все ще є недостатньою. Інвестиційний клімат не є сприятливим, оскільки лобісти традиційної енергоємної
промисловості залишаються сильними і впливовими. Екологічні ініціативи
відчувають брак фінансування та протидію з боку повальної корупції. Крім
того, в Україні відсутні ефективні прямі заходи на підтримку охорони навколишнього середовища, а ініціативи з пропаганди відповідального ставлення до проблем екології недостатні.
Зростання кількості «зелених» робочих місць поліпшує екологічну
грамотність суспільства: Працівники займають проекологічну позицію та
долучаються до захисту навколишнього середовища. Стратегія «зеленого
розвитку» сприяє розвиненню високотехнологічної промисловості та породжує нові професії (наприклад, монтаж мікроустановок, сертифікація
відновлюваних джерел енергії тощо). Створення нових робочих місць в
межах «зеленої» технології є глобальною тенденцією. 2000 року в екоіндустрії ЄС-27 працювало близько 2,2 млн людей. 2008-го цей показник зріс
до 2,7 млн, а в 2012 році загальна кількість людей, зайнятих в галузях екоіндустрії, становила близько 3,4 млн осіб. Середньорічне зростання робочих місць в екоіндустрії протягом 2000–2008 рр. становило приблизно
2,72%, з поправкою на інфляцію. Таким чином, кількість «зелених» робочих
місць зростає. Найсуттєвіші зміни спостерігаються в секторух відновлюваних джерел енергії і вторинної переробки: їхні темпи зростання становлять
78% і 38% відповідно. Глобальний ринок екоіндустрій оцінюється приблизно в 1,15 трлн євро на рік. Існує загальна думка, що розмір світового ринку
може майже подвоїтись: середні оцінки на 2020 рік дорівнюють приблизно
2 трлн євро на рік.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Україні слід запустити ініціативу, що стимулюватиме появу нових
робочих місць в сучасних «зелених» секторух, охоплюючи енергетичну
промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт та хімічну
промисловість. Така ініціатива складатиметься з різних форм податкових
пільг, державних субсидій та інших заходів, направлених на сприяння формуванню нових робочих місць. Україна має поставити перед собою мету

(у відсотках або кількісну) щодо створення нових робочих місць у кластерах і зонах економічного процвітання. Доцільно було б призначити провідні регіони, поєднуючи це з їхнім потенціалом (наприклад, в органічному
землеробстві, відновлюваних джерелах енергії, можливостях підвищення
енергоефективності), а також із зазначенням пілотних проектів (наприклад, конкретного міста чи промислової зони), де ініціатива зі створення
«зелених» робочих місць буде реалізована передусім.
Запроваджуючи стратегію «зеленого розвитку», Україна може приєднатися до глобальної тенденції надання переваги сучасним, інноваційним та екологічно чистим технологіям. В одному з регіонів країни можна
створити «Зелену долину», де екоіндустрії надаватиметься пріоритетне
значення. До складу стратегії можуть входити податкові канікули, а також
інвестиції, які призведуть до створення нових екологічних робочих місць.
«Зелена долина» може розглядатись як флагманський проект, що сприяє позиціонуванню України на європейському рівні. Звичайно, виділення
одного конкретного регіону — мінімальний варіант. Ця дія також матиме
сприятливі наслідки для українського експорту. Ініціатива зі створення
«зелених» робочих місць має бути доповнена цільовими показниками (у
відсотках або кількісними) для робочих місць, створених в окремих секторух економіки (енергетика, сільське господарство, будівництво, транспорт або хімічна промисловість). Підприємці та органи місцевого самоврядування, що беруть участь у проекті, повинні отримувати спеціальну
підтримку з центрального бюджету. Джерелом фінансування можуть стати
кошти, отримані за рахунок продажу прав на викиди за Кіотським протоколом (гроші, отримані за рахунок продажу квот на викиди вуглецю за Кіотським протоколом в Одиницях встановленої кількості — ОВК). Крім того
Україні слід розглянути питання про створення нового науково-виконавчого підрозділу, який міг би координувати процес перевірки, звітності та відбору проектів для реалізації (Інститут клімату, Інститут «зеленого розвитку» тощо), а також надавати підтримку іншим установам, відповідальним
за проблеми екології та захисту навколишнього середовища (наприклад,
новий «Національний фонд з охорони навколишнього середовища»).
У перспективі «зелені» робочі місця повинні бути створені по всій
Україні; відповідно, проект вимагає більше часу. Однак такі дії, як вибір і
створення «Зеленої долини» (що має бути затверджено на початку графіка
проекту) можуть бути виконані швидше. Тим не менш, створення значної
кількості робочих місць потребуватиме більше часу, особливо у зв’язку з
необхідністю залучення зовнішніх суб’єктів, підприємців.
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21. ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИЙ ГРОМАДСЬКИЙ
ТРАНСПОРТ
Забруднення, спричинене транспортом, стає все серйознішою загрозою для людини і навколишнього середовища в Україні. Як правило,
українські автомобілі старі і не відповідають екологічним вимогам. З іншого боку, транспортний сектор країни задовольняє загальні транспортні потреби національної економіки. Проте, його якість та енергоефективність
негативно впливають на навколишнє середовище, що не відповідає сучасним вимогам. При купівлі засобів громадського транспорту місцеві органи влади не беруть до уваги необхідність захисту навколишнього середовища. Залізниця в Україні не повністю електрифікована з використанням
верхніх контактних систем.
Ухвалена 2010-го Транспортна стратегія України на період до 2020
року охоплює багато напрямків діяльності, одним з яких є покращення екологічності та енергоефективності. Нагальні екологічні проблеми в
Україні вимагають рішучих дій. Завдяки своїй ролі в українській економіці
транспорт може стати однією з рушійних сил соціально-екологічної відповідальності. Україна є важливою транзитною країною і може отримати
користь з розвитку цього сектору. Однак, державі слід приділяти більше
уваги екологічним питанням в галузі транспорту.

Дії, спрямовані на впровадження екологічно відповідального транспорту, мають охоплювати різні проекти, у тому числі державні закупівлі, спрямовані на модернізацію громадського транспорту (наприклад,
електробуси або автобуси на біогазі). Плани заходів у транспортній галузі мають бути складені заздалегідь, з урахуванням необхідності охорони
навколишнього середовища та раціонального використання природних
ресурсів. Проте рішення проблем сталого розвитку потребують комплексного підходу.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Екологічно чистий транспорт — багатогранне поняття, що охоплює
широкий спектр питань. Покращення екологічності українського транспорту означає впровадження більш енергоефективних видів транспорту,
як, наприклад, громадський транспорт, малотоксичні транспортні засоби,
регулювання попиту на транспорт та «активні види транспорту».
Ефективний громадський транспорт може сприяти поліпшенню якості повітря та загального стану навколишнього середовища. Електрифікація
залізниці призведе до скорочення викидів двоокису вуглецю від дизельних
поїздів, які використовуються на неелектрифікованих маршрутах в Україні.
Електробуси працюють без шкідливих викидів в атмосферу, тому є транспортними засобами, безпечними для навколишнього середовища. У великих містах України вже багато років курсують тролейбуси і трамваї. На
жаль, громадський транспорт в даний час «приватизований» з використанням малих автобусів, нерідко перероблених з вантажних мікроавтобусів, — так званих «маршруток».
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КОРОТКЕ РЕЗЮМЕ
Фінансове положення держави привело країну до межі банкрутства.
Дефіцит бюджету зумовлений конфліктом на сході, величезною часткою
тіньових зарплат і руйнівною корупцією. Для того, щоб розірвати це замкнуте фіскальне коло, потрібен комплекс надзвичайних заходів.
Цей комплекс заходів спрямований на дефіцит бюджету, інфляцію та
національну валюту, — і покликаний сформувати стабільні умови для підприємницької діяльності та майбутніх внутрішніх та іноземних інвестицій.
Міжнародні організації вже зробили свій внесок, але нагально потрібні подальші кроки вітчизняних і зарубіжних зацікавлених сторін. Бюджетна консолідація буде досягнута за рахунок зменшення боргового навантаження
і боротьби з корупцією та тіньовою економікою. Додаткові кошти будуть
отримані від ретельно підготовлених заходів з приватизації державних
активів. Наявний непрозорий процес приватизації повинен бути негайно
зупинений для унеможливлення подальшого олігархічного розподілу активів.
За умови виконання консолідації бюджету інфляція може бути зменшена, а курс національної валюти стабілізований, тим самим будуть покращені умови для підприємницької діяльності в цілому. Реформаційний
процес також вимагає підвищення продуктивності, що матиме вплив на
ринок праці. Щоб уникнути значного соціального навантаження, мають
бути здійснені інвестиції, зокрема в інфраструктуру, а також створені нові
робочі місця. Такі інвестиції потребують проміжного фінансування з боку
міжнародних організацій. Крім того, олігархи мають зробити свій внесок
у реформаційний процес шляхом вкладання значних сум грошей у фонд,
який буде використовуватися для інвестицій в Україні.
В цілому, українська податкова система вже відповідає існуючим податковим системам у країнах ЄС. Тому замість того, щоб відмовлятися від

чинної податкової системи або вводити нові податки, рекомендується забезпечити належне функціонування та ефективне адміністрування законодавчо закріпленої системи.
Головна рекомендація для української податкової системи — це мораторій на зміну податкового законодавства з метою припинення численних, безладних і невиправданих поправок до податкового законодавства.
Підлягає уточненню, чи будуть зміни, націлені на поліпшення соціальної
функції оподаткування, здійснені до або після введення мораторію. Створення нових законних робочих місць із регулярною виплатою зарплати
буде підтримуватися зменшенням податкового навантаження на фонд
оплати праці.
Державна фіскальна служба є одним з найбільш корумпованих державних органів в Україні. Саме цим зумовлені пропозиції щодо її реструктуризації, які були розроблені у співпраці з робочими групами АМУ «Боротьба з корупцією» та «Верховенство права». Крім того, електроніфікація
процесів підвищить ефективність збору податків та зменшить корупцію
в податковому адмініструванні. У довгостроковій перспективі фіскальна
децентралізація поліпшить податкову культуру. Розкриття фінансової інформації як державних установ, так і комерційних підприємств, перешкоджатиме ухилянню від сплати податків і зменшить державні витрати, зумовлені корупцією.
Хоча Україна потребує негайних змін у регулюванні, усі короткострокові заходи мають супроводжуватися довгостроковими освітніми заходами. З одного боку, такі освітні заходи мають бути здійснені для посадових осіб податкових органів для забезпечення належного виконання ними
своїх обов’язків, як у формальному, так і моральному сенсі. З іншого боку,
освітні заходи для індивідуальних платників податку повинні підвищити інформованість людей про користь соціальних послуг для суспільства (наприклад, побудова інфраструктури, система охорони здоров’я, освіта). У
фінансово здорових країнах ці послуги надаються державою, а не певною
паралельною системою, яка теж є джерелом корупції.
Друга частина розділу містить рекомендації для фінансового ринку в
цілому, з особливим акцентом на банківський сектор. Ці рекомендації покликані стабілізувати фінансову систему, тим самим підвищуючи нагально
необхідну довіру до фінансового ринку.
Довіра є ключовою для всієї банківської системи. Без неї стійкі довгострокові ділові відносини неможливі. З метою відновлення довіри до
фінансової системи Національний банк України (НБУ) повинен забезпечити — як перший крок — стабільні умови для банків шляхом прийняття
нормативних актів щодо адекватної капіталізації банків, а також загальАгентство модернізації України
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ної консолідації банківського сектору. Одночасно із зазначеними мають
бути вжиті інші важливі заходи для очищення корумпованої та олігархічної
системи з метою знищення практики відмивання грошей, кредитування
зв’язаних осіб, а також для забезпечення прозорості структури власності
банків.
Оскільки фінансові ринки не працюють належним чином, українські
компанії, особливо малі та середні підприємства (МСП), ледь спромогаються фінансувати свою комерційну діяльність. Сектор МСП нерозвинений
в Україні, тому особлива увага повинна приділятися фінансуванню саме
малого й середнього бізнесу. Цей сектор може стати основою української
економіки в майбутньому. Крім того, стимулювання зростання сектору кооперативних банків сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу.
Остаточним результатом поточних і майбутніх заходів має бути належним чином функціонуючий фінансовий ринок зі здоровою і прозорою
банківською системою в якості центральної складової. Це також передбачає зменшення домінування банківської системи над небанківськими
фінансовими установами. Уряд повинен підтримувати небанківські фінансові установи в коротко- і середньостроковій перспективі до стабілізації
української економіки. Збільшення вагомості саме цих установ в довгостроковій перспективі сприятиме створенню оптимальної структури фінансового ринку.
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1. ЧАСТИНА I. ПОДАТКИ
1.1. ВСТУП
Катастрофічний стан економічної ситуації в Україні достатньо відомий: падіння економічного зростання на 7,5% в поточному році, девальвація національної валюти (-34,3%1, 2 відносно долара США з початку 2015 р.),
зменшення обсягу фіскальних надходжень, дефіцит бюджету у розмірі
5,5% від ВВП, державний і приватний борг у розмірі 115%3 від ВВП, значно
зменшені валютні резерви та істотне зменшення обсягу прямих іноземних
інвестицій.
ТАБЛИЦЯ 1. ОКРЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ УКРАЇНИ, 2012–
2015 РР.
2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

ВВП України (номінальний, млн грн)

1 404 669

1 465 198

1 566 728

367 577*

ВВП України (номінальний, млн
дол. США)

176 308

182 026

130 908

17 409,6*

ВВП України на душу населення
(грн)

30 928,6

32 028,5

36 495,9

-

Доходи зведеного бюджету

445 525

442 789

456 067

198 409**

Частка доходів зведеного бюджету
у ВВП,%

30,5

29,4

29,1

-

Дефіцит зведеного державного
бюджету,%

-3,5

-4,2

-4,6

-5,5 (прогноз)

Індекс цін споживчих товарів і послуг,%

99,8

100,5

124,9

139,9***

* У 1 кварталі 2015 р.
** На основі фактичних даних станом на 01.04.2015 р.
*** Січень–липень 2015 р.

1
Дані по Україні (Світовий банк, 2015): http://data.worldbank.org/country/ukraine
2
Національний банк України: http://bank.gov.ua
3
«Як стабілізувати українську економіку» (Віденський інститут міжнародних економічних
досліджень, 2015
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Як можна бачити в таблиці 1, ВВП України у гривнях відображає позитивну динаміку зростання: у 2014 р. ВВП в поточних цінах збільшився на
7.7% відносно 2013 р. Однак при зазначенні цифр у доларах США картина
інша: у 2014 р. ВВП в дол. США зменшився на 28,1% відносно 2013 р. Це
пояснюється величезною девальвацією української гривні по відношенню
до основних іноземних валют, таких як долар США і євро.
Девальвація спричинила зростання інфляції, і в 2014 р. інфляція злетіла до рівня 24,9%. До липня 2015 р. інфляція досягла рівня 39,3% відносно
2014 р. Отже, показники в гривнях, які відносяться до 2014 р. і 2015 р., не
можуть бути порівняні з показниками попередніх років через викривлення,
спричинене інфляцією. Зважаючи на рівень інфляції в 2014 р. (24,9%), динаміка ВВП і доходів зведеного державного бюджету в реальному виразі
має бути спадною, відображаючи критичну ситуацію в українській економіці і секторі державних фінансів. Також варто згадати динаміку дефіциту державного бюджету. Цей показник постійно збільшується — з 3,6% у
2012 р. до майже 5,5% на сьогоднішній день. Стрімка інфляція шкодить
перспективам економічного розвитку України. Вона підриває впевненість
споживачів і інвесторів, призводить до подальшого розширення і без того
великої тіньової економіки в Україні та є важким тягарем для державних
фінансів. Нинішній ріст інфляції в Україні спричинений різким зростанням
споживчих цін на енергоресурси та стрімкою девальвацією гривні.
Зібрані в Україні податки витрачаються для фінансування виконання
загальнодержавних функцій (таблиця 2). Міністерство фінансів України,
Державне казначейство України та Державний служба статистики надають щорічні та проміжні звіти щодо використання доходної частини держбюджету.
ТАБЛИЦЯ 2. ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ЗА 2013–
2014 РР.
Видатки

2013 р.

2014 р.

млн грн

%

млн грн

%

Загальнодержавні функції

50 101

12,42

65 826

15,3

Оборона

14 843

3,679

27 363

6,36

Громадський
порядок, безпека та судова
влада

39 191

9,71

44 619

10,37

Економічна
діяльність

41 299

10,24

34 411

7,8

Охорона навколишнього
середовища

4 595

1,139

2 597

0,6

Житловокомунальне
господарство

97

0,024

112

0,26

Охорона
здоров’я

12 880

3,192

10 581

2,46

Духовний та
фізичний розвиток

5 112

1,267

4 872

1,13

Освіта

30 943

7,67

28 678

6,66

Соціальний
захист та соціальне забезпечення

88 547

21,95

80 558

18,72

Кошти, що
передаються до
бюджетів інших
рівнів

115 848

28,71

130 601

30,36

Усього

403 456

100%

430 218

100%

Небезпекою для державного бюджету України є велика тіньова економіка і високий рівень ухилення від сплати податків. За даними різних
джерел, тіньова економіка складає до 60% ВВП або близько 50%, згідно
інших джерел. Але абсолютно точним є те, що тіньова економіка підриває
дохідну частину бюджету. Серед інших факторів слід виділити неефективну, затратну систему соціального забезпечення та неефективну систему
державних закупівель.
Податкові надходження забезпечують близько 80% від загального обсягу доходів зведеного бюджету України. Проте частка податкових надходжень зменшилася за 2012–2015 рр. з 80,9% до 72,6% (остання цифра розрахована відповідно до фактичного виконання бюджету за
1 квартал 2015 р., тому річний показник може бути вищим). Зменшення
податкових надходжень може розглядатися також в абсолютному виразі:
у 2012 р. податкові надходження склали 360,6 млрд грн, у 2014 році цей
показник дорівнює лише 343,6 млрд грн, тобто на 4,7% менше.
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1.2. ПРІОРИТЕТНА РЕКОМЕНДАЦІЯ — ПАКЕТ
НАДЗВИЧАЙНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРАЇНИ

Описана вище ситуація ясно свідчить про гостру потребу в змінах.
Замкнуте коло бюджетного дефіциту, високої інфляції, відсутності стабільності національної валюти та економічного спаду має бути розірване.
Реорганізація бюджету забезпечує основу для загального реформування.
Це слід розглядати в якості першого кроку на шляху до впровадження послідовної комплексної реформи. Люди повинні знати, як допомогти країні
зробити поворот, і яким має бути їхній внесок. Для необхідного процесу
перетворення знадобляться час та ресурси. У той час як реструктуризація
неминуча, необхідно вжити відповідних заходів з послаблення негативних
соціальних наслідків.
СУВОРА ДИСЦИПЛІНА У ФІСКАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ
Консолідація бюджету є ключовим фактором, необхідним для досягнення макроекономічної стабільності України. Частка державних витрат у
складі ВВП є дуже високою, що відображає неефективність державного
сектору. Не є цілком зрозумілим, на що саме витрачаються державні кошти в Україні. Проект бюджету оголошується публічно, проте немає жодного сучасного засобу контролю ефективності використання податкових
надходжень. Так, контролююче відомство звітує Верховній Раді, але рівень прозорості щодо використання державних коштів потребує термінового підвищення, особливо шляхом створення аудиторських підрозділів з
ефективним інструментарієм для боротьби з корупцією та розтратами.
Подальше збільшення податків або внесків на соціальне забезпечення зумовить ще більше погіршення суспільних настроїв і збільшення частки тіньової економіки та зарплат «в конвертах». У короткостроковій перспективі державний сектор може внести свій вклад в стабілізацію інфляції,
якщо відмовиться від збільшення обсягу зборів та витрат на утримання
органів державної влади. Це означає, що негайно повинні бути зроблені
значні і постійні скорочення загальних державних витрат.
ПРИВАТИЗАЦІЯ ПОТРЕБУЄ НАЛЕЖНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
Як середньо- або довгостроковий захід доходи бюджету можна збільшити за допомогою належним чином підготовленої приватизації. В Україні
триває дискусія щодо необхідності подальшої приватизації. З одного боку,
доходи від продажів є нагально необхідними і для подальшої реструктури-

зації неприватизованих компаній можуть знадобитися додаткові інвестиції. З іншого боку, досвід, отриманий при попередній приватизації, свідчить про те, що належна підготовка має вирішальне значення для успішної
приватизації.
Першим кроком є визначення компаній та відсотків капіталу, що підлягають приватизації, або ж компаній та відсотків капіталу, що мають залишитися у державній власності. Для цього слід розробити набір критеріїв,
який відповідає поточним і майбутнім (передбачуваним) змінам. Ґрунтуючись на цьому наборі критеріїв, має бути оцінений існуючий інвестиційний
портфель державного сектору. Оскільки не всі компанії будуть приватизовані відразу, має бути розроблена модель, що враховує поточні тенденції
ринку. Це завдання є першочерговим. Подальша реалізація приватизаційного процесу повинна здійснюватись фондом держмайна.
Для уникнення звинувачень у корупції процес приватизації має бути
максимально прозорим і відповідати найкращим прикладам4 міжнародної
практики. Результати інших процесів приватизації дозволяють зробити
висновок про те, що використання кластеризації є доречним (наприклад,
інфраструктурні кластери, науково-дослідницькі кластери). Наразі повна
приватизація інфраструктурних компаній не може бути рекомендована,
оскільки в Україні в цілому немає функціонуючого ринку інфраструктури.
Одночасне створення конкуруючих організацій (наприклад, дорожніх мереж) є нераціональним з економічної точки зору. Набагато більш доцільним є створення інфраструктури урядом з подальшою передачею в управління профільним приватним підприємствам.
ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ПОВИННА ЗАБЕЗПЕЧИТИ
СТАБІЛЬНІСТЬ ЦІН
Раніше Національний банк України намагався стабілізувати курс
гривні за допомогою прив’язки обмінного курсу до долара США, проте наразі НБУ вже перейшов з цієї курсової політики на політику забезпечення
стабільності внутрішніх цін. Це передбачає застосування обмежувальної
грошово-кредитної політики в певних умовах. Слідуючи антиінфляційній
політиці, Україна повинна враховувати вагому роль цін на енергоносії. В
майбутньому волатильність цін на енергоносії залишатиметься високою.
Тому цільовий показник інфляції, визначений Національним банком, має
4
Німецька компанія Treuhandanstalt (відомство з управління державною власністю) була
заснована 1990 р. Будучи відповідальною за приватизацію об’єктів східнонімецької економіки
після воз’єднання, ця компанія підтримала перехід економічної системи від планової економіки
до демократичної ринкової економіки.
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бути достовірним і реалістичним. Оголошений цільовий показник інфляції
повинен охоплювати скоріше цільовий діапазон, а не цільове значення. Він
також може бути визначений відносно базової інфляції (без цін на енергоносії), а не в відносно інфляції споживчих цін. Перехід до стабілізації внутрішніх цін передбачає плаваючий обмінний курс гривні.
Наразі надзвичайно високий показник інфляції в Україні складається
з перехідного та постійного компонентів. Перехідними факторами є наслідки девальвації національної валюти і величезний скачок споживчих
цін на енергоносії. Обидва фактори втратять свою гостроту до кінця року і
призведуть до уповільнення інфляції споживчих цін. Однак високі ціни залишаться. Постійний компонент пов’язаний з відсутністю стабільності в
грошово-кредитній і податково-бюджетній політиках, а також із нагальною
потребою у структурних реформах економічної політики. Саме постійний
компонент інфляції має бути виправлений, щоб стабільність цін стала можливою в середньо- і довгостроковій перспективі.
ПІДВИЩИТИ ПРОДУКТИВНІСТЬ
Заходи, вжиті останніми роками для підвищення конкурентоспроможності національної економіки, не дали результату. Фінансування державного боргу за допомогою експансивної грошово-кредитної політики не
було ефективним заходом в середньо- або довгостроковій перспективі, як
і девальвація національної валюти не посприяла економічному зростанню.
Подібні заходи фінансової політики мають бути припинені. Отже, конкурентоспроможність української економіки повинна бути покращена за рахунок підвищення продуктивності, яка є низькою в більшості секторів у порівнянні з сусідніми країнами. Очевидно, що в якості побічного ефекту для
підвищення продуктивності мають бути ліквідовані робочі місця на неприбуткових підприємствах. Передбачена трансформація економіки України
не є ані легкою, ані швидкою, тому фінансові кошти повинні бути виділені
міжнародними організаціями (ЄС, ЄІБ, ЄБРР, МВФ та іншими). Зменшення
боргового навантаження та проміжне фінансування є необхідними. Перш
за все ці заходи підтримки значно знизять рівень безробіття і соціальне
навантаження та сприятимуть інвестуванню в інфраструктуру, яке наразі є
критично важливим. Крім того, такі дії підтримуються рекомендаціями для
створення робочих місць у напрямку «Економіка» цього звіту.

ЗАХОДИ ПРОТИ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ
ПОДАТКІВ
Економіка України і державний сектор страждають від значного тіньового ринку. Поточна макроекономічна нестабільність і, зокрема, висока інфляція можуть сприяти подальшому розширенню тіньової економіки і тим
самим підірвати основу для відновлення економіки та макроекономічної
стабільності. Тіньова економіка в Україні є дуже складною системою, проте
ключовими засобами для її подолання є боротьба з зарплатами у конвертах та ухиленням від сплати податків. Рекомендуються послідовні дії проти
шахрайства та ухилення від сплати податків, які будуть детально описані в
п.1.5 цього Розділу, а також комплексна реформа податкового адміністрування. Крім того, важливим є введення потужних стимулів, спрямованих
на сплату громадянами внесків в фонди соціального страхування. Це може
бути досягнуто шляхом введення чітких зв’язків між внесками і вигодою
від соціального забезпечення. В контексті боротьби з тіньовою економікою особливу увагу слід приділити поширеній практиці виплати зарплат «у
конвертах», що призводить, зокрема, до величезних втрат в системі соціального забезпечення, яка наразі фінансуються з бюджету.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Перебудова української економіки і суспільства вимагає істотної підтримки у вигляді проміжного фінансування європейськими та світовими
організаціями протягом періоду від 18 до 24 місяців. Крім того, значне полегшення боргового тягаря має вирішальне значення для створення конкурентоспроможності української економіки.
Європейські та інші організації вже зробили значний внесок в розвиток української економіки, а українська бізнес-еліта має вжити термінових
заходів для підтримки перетворень, у тому числі шляхом інвестування на
ринкових умовах в майбутнє своєї країни, а також уникаючи поведінки, яка
є антидемократичною та антиконкурентною або такою, що в інший спосіб
перешкоджає належному управлінню та верховенству закону. Якщо такі
внески не будуть зроблені, приватизаційні процеси, здійснені в минулому,
повинні бути оцінені, а (ре)націоналізація центральних секторів економіки
має бути розглянута в якості остаточного наслідку.
У будь-якому випадку, існуючі монополії повинні поступитися конкуренції ринкової економіки, і з самого початку мають бути створені відповідні базові умови для запобігання повторення монополізації.
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Для забезпечення стабільної конкурентоспроможності української
економіки на тлі низької інфляції та стабільної національної валюти необхідно значно підвищити продуктивність економіки. Цю мету не буде досягнуто без відповідної раціоналізації. Соціальні проблеми (зростання безробіття) повинні бути вирішені та компенсовані стратегічними пакетами
заходів (наприклад, інвестуванням в інфраструктуру, науково-дослідницьку діяльність, тощо).
Строга політика консолідації державного бюджету є основою процесу реформування, а короткострокова мета — дефіцит бюджету менше 3%.
Усі державні витрати повинні прозоро звітуватися і докладно пояснюватися рахунковій палаті та парламенту. Рахункова палата повинна мати
відповідні інструменти для забезпечення ефективного аудиту державних
витрат.
Процеси приватизації вимагають належної підготовки для запобігання заниження вартості національної власності та створенню умов для корупції. Тому передусім має бути розроблений комплексний стратегічний
план із залученням міжнародних експертів, а також впливових національних та міжнародних осіб з найкращою репутацією. Отже, поточні процеси
приватизації повинні бути зупинені, доки не буде розроблено такий детальний план.
Компанії, що належать народу України, повинні бути сегментовані
і передані в управління певній холдинговій компанії, на зразок німецької
компанії Treuhandanstalt або австрійської компанії OIAG. На їхньому рівні
мають бути розроблені технічні деталі процесів приватизації.
Доходи від приватизації не повинні загубитися в дефіциті національного бюджету, а мають бути використаний для подальшого інвестування
(наприклад, інвестування в інфраструктуру). Повна приватизація має буде
розглянута для компаній, що оперують на функціонуючому ринку. Для компаній, функціонуючий ринок для яких відсутній (наприклад, інфраструктура), має застосовуватися приватизація щонайбільше 49% їхнього капіталу. Приватні інвестори сприятимуть раціоналізації й оптимізації розвитку
інфраструктури, який наразі є недостатньо оптимальним (через наявність
особливих інтересів).

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОДАТКОВОЇ
СИСТЕМИ
Податкові системи можуть характеризуватися за трьома основними
компонентами: податковим законодавством, податковою політикою та
податковим адмініструванням. Податкове законодавство формує право-
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ву основу, яка визначає права та обов’язки платників податків та податкових органів. Податкова політика визначає загальну суму податків, що
стягуються, кількість податків та бази оподаткування і податкові ставки.
Нарешті, податкове адміністрування описує загальну податкову структуру, інституціональні структури, використовувані технології та організацію
відповідальних органів для збору податків.
Поточна побудова податкової системи України зіставна з податковими системами інших європейських країн. Основними податками є податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на
майно і податок на додану вартість. Податкова система є дворівневою та
складається з національних і місцевих податків.
Тим не менш, податкова система України визначена українською
бізнес-спільнотою та іноземними інвесторами як одна з основних перешкод на шляху до економічного і соціального розвитку України. У рейтингу
Світового банку та компанії PwC Paying Taxes-2015 Україна займає 108-е
місце з 189 країн5. Проте така позиція є значним поліпшенням, оскільки у
рейтингу Paying Taxes-2014 Україна посідала 164-е місце з 189 країн6.
Ця широко поширена думка ґрунтується на наведених нижче припущеннях.
Податкова система України є вкрай свавільною, і це означає, що
люди при владі можуть зловживати своїм положенням і використовувати
податкові органи та податкову систему як інструмент для збору коштів не
тільки для наповнення державного бюджету, але й для фінансування політичних кампаній, для особистого збагачення, тощо. Навіть у тих випадках,
коли кошти збираються для держави, влада нерідко використовується без
жодних правових підстав.
Незважаючи на те, що податкові ставки є співставними зі ставками
у багатьох країнах ЄС, спосіб, в який податкові закони застосовуються в
Україні, призводить до надмірного податкового навантаження7.
Через постійні зміни податкового законодавства ефективне фінансове планування є неможливим, бізнес-ризики збільшуються, а отже, зростає вартість капіталу. Ці зміни також призводять до корупції.
5
Рейтинг компанії PwC Paying Taxes–2015.
6
Рейтинг компанії PwC Paying Taxes–2015.
7
Під поняттям податкового навантаження ми розглядаємо співвідношення всіх витрат,
понесених платниками податків у порядку виконання своїх податкових зобов’язань, до прибутку,
який міг бути отриманий платниками податків у безподатковій економіці. Таким чином, до складу витрат, понесених платниками податків, ми включаємо не тільки фактично сплачені податки
(прямі витрати), але й витрати на заробітну плату податкових бухгалтерів, гонорари податкових
консультантів, судові та юридичні витрати, понесені в результаті судових розглядів з податкових
справ тощо (непрямі витрати).
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Аграрний сектор України має спеціальний податковий режим8 (тобто
спеціальний режим сплати ПДВ та спеціальний режим прямого оподаткування, який не передбачає оподаткування прибутку платника податку). Це
зумовлює зміщення податкового навантаження на інші сектори економіки.
Слабкі правила боротьби з ухиленням від сплати податків у поєднанні
з надмірним податковим навантаженням заохочують використання агресивного податкового планування та корупцію в податковій сфері.
Соціальній функції податкової системи не приділяється належна
увага, а податкові правила неналежним чином відповідають соціальним
аспектам окремих платників податків.
Система соціального страхування відокремлена від системи оподаткування в Україні. Крім того, вищезгадані великі обсяги зарплат у конвертах створили дефіцит в системі соціального забезпечення на рівні приблизно 30–33%, що серйозно впливає на українську податкову систему.
Обтяжуючий єдиний соціальний внесок, який сплачується роботодавцями
та розмір якого досягає майже 50% від фонду оплати праці, відвертає підприємства від офіційного найму працівників та спонукає виплату зарплат
«у конвертах». Спеціальні підприємства забезпечують підприємства готівкою для виплати зарплат працівникам. За оцінками, вартість готівки складає 10%, але навіть такий варіант є більш вигідним у порівнянні з чесно
працюючими компаніями.
ДЕТАЛЬНІ ПРОГРАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ ДЛЯ ПОДАТКОВИХ
СИСТЕМ
Генеральний директорат з оподаткування та митного союзу Європейської комісії розробив комплексний набір «Детальних програм для податкових систем» у галузі податкового законодавства (та адміністрування)
з метою надання еталона оптимальної системи оподаткування. Набір детальних програм розроблено в якості рекомендацій для країн-кандидатів
на вступ до ЄС з метою «підвищення їхнього адміністративного потенціалу
щодо прийняття, застосування і виконання Acquis communautaire (правової системи ЄС) у підготовці до членства». Детальні програми описують
найкращі практики, які використовуються в країнах ЄС та визначені такими, що сприяють ефективному та дієвому функціонуванню системи оподаткування. Перший набір детальних програм було опубліковано в 1999 р.,
а в 2007 р. до нього було внесено зміни.
8
Слід врахувати те, що субсидії для сільськогосподарських товарів не існують в Україні
в такому вигляді, який може бути порівняний з країнами ЄС. Тому податкова система повинна
розглядатися в більш широкому контексті.
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Податкове законодавство має важливе значення для розробки та
підтримки такої правової бази, яка дозволяє належне виконання і застосування національних та наднаціональних податкових політик і чітко визначає права та обов’язки платників податків. Податкове законодавство
повинно мати чітку законодавчу основу. Податкове законодавство має
бути стабільним протягом тривалого часу й чітко сформульованим для забезпечення його застосування Державною фіскальною службою та його
належного знання платниками податків. Податкове законодавство повинне передбачати відповідні права для представництва та захисту інтересів
платників податків. Податкове законодавство має запобігати подвійному
оподаткуванню та поважати міжнародні угоди і договори. Податкове законодавство має бути опубліковане в повному обсязі та належним чином.
Податкове законодавство має бути схвалене парламентом. Між ухвалою податкового законодавства та його вступом в силу повинен пройти
відповідний період часу. Структура законодавства має бути послідовною,
узгодженою та чіткою. Податкові органи повинні публікувати та розповсюджувати свої роз’яснення податкового законодавства. Закони повинні
застосовуватися без винятків та дискримінації. Податкові органи повинні
дотримуватися судових рішень. Робота податкових органів має бути прозорою, щоб забезпечити достатню правову безпеку платників податків.
Приватні та сімейні права платників податків в рамках міжнародного права повинні бути строго дотримані. Справедливі і збалансовані процедури
оскарження та подання апеляцій мають бути запропоновані платникам
податків, які не згодні з рішеннями, прийнятими податковими органами.
Дотримання податкового законодавства підтримується зобов’язанням
реєстрації. Дотримання податкового законодавства має бути підтримане
зобов’язанням платників податків вести облік ключових елементів своєї
діяльності. Воно підтримується строгим, але розважливим режимом санкцій. Автономія податкового адміністрування має бути передбачена законом. Також мають бути передбачені визначені законом підстави для звітування главою податкових органів.
Податковий аудит має здійснюватися на чітких і послідовних правових підставах. Законодавча база повинна збалансувати права та обов’язки
платників податків. Законом має бути забезпечена вимога до платників
податків надавати зручний доступ до даних. Для уникнення ухилення від
сплати податків, мінімізації суми податків або подвійного оподаткування
мають бути укладені договори з відповідними податковими органами в
стратегічно важливих країнах. Договори повинні відповідати міжнародним
моделям, охоплювати всі відповідні податки і включати в себе положення
про стягнення податкових боргів. У фіскальному законодавстві мають бути
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чітко визначені незаконні дії, відповідальність та санкції для боротьби з податковим шахрайством і ухиленням від сплати податків.
Розрив між нинішньою українською податковою системою, особливо податковим адмініструванням, та вищезгаданими кращими європейськими практиками не потрібно докладно описувати. Для подолання цього
розриву рекомендується стратегічний підхід.
ПОСТІЙНІ ЗМІНИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
З 1991 р. по сьогоднішній день податкова система України зазнавала постійних змін: у 2011 р. податкові закони були об’єднані в податковий
кодекс, причому правила оподаткування були суттєво змінені. Починаючи
з 2011 р. до податкового кодексу були внесені зміни 106 законами, значна
частина змін була суттєвого характеру. Розмитість та двозначність нормативних положень сприяють непередбачуваності рішень і корупції серед
податкових чиновників.
Внесені зміни в основному мали за мету підвищити державні доходи,
ігноруючи головну мету оподаткування — створення економічних умов,
сприятливих для бізнесу. Податкові ставки України зіставні з іншими країнами (ЄС). Українським урядом отримано рекомендації МВФ, європейських та інших міжнародних організацій, проте основною проблемою є
належне впровадження цієї системи, перевіреної міжнародним досвідом.
Хоча реформа 2015 р. є відносно новою, Міністерство фінансів України стверджує, що нова податкова реформа вже розробляється. Беручи до
уваги існуючі умови, очікується, що новий пакет реформ буде прийнятий
парламентом і набуде чинності з 01.01.2016 р.
Слід зазначити, що податковий кодекс передбачає, що будь-які зміни
до нього повинні бути прийняті щонайменше за шість місяців до початку
нового бюджетного періоду. Але незважаючи на це правило, закони, що
змінюють податковий кодекс, часто приймаються після закінчення цього
терміну. Наприклад, податкова реформа 2015 р. була ухвалена парламентом у грудні 2014 р. і набула чинності 01.01.2015 р. Недотримання принципу стабільності було б не таким болючим для бізнесу, якби поправки були
не такими частими, але в ситуації, коли правила постійно змінюються, це є
реальною проблемою.
Ще один важливий фактор — це відсутність прозорості. Розробка
проектів законів про внесення змін до податкового кодексу в основному
проводиться за зачиненими дверима. Пропозиції поправок та їх аналіз
часто є недоступними для бізнес-спільноти та широкої громадськості.

Крім того, зміни податкового законодавства наразі розробляються
без отримання належної експертної оцінки, наданої представниками бізнес-спільноти. Тому законодавчі акти часто не відповідають існуючім економічним умовам, що призводить до неналежних формулювань у податковому законодавстві. Ця ситуація спричиняє подальші труднощі, а саме:
неоднозначність положень ухвалених законів і необхідність внесення змін
до них для виправлення недоліків.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Замість підвищення податкових ставок для «затикання бюджетних дірок» рекомендовано належне впровадження та дотримання податкового
кодексу. У разі виконання цієї умови, податки навіть можуть бути знижені в
довгостроковій перспективі.
Існує нагальна потреба стабілізації українського податкового законодавства та політики. Тому має бути введено офіційний мораторій на внесення змін до окремих положень Податкового кодексу. В подальшому слід
визначити та обґрунтувати, чи повинні галузеві та соціальні поправки до
податкового законодавства (з подальшим детальним аналізом) бути внесені до або після введення мораторію.
Положення, до яких не повинні вноситися зміни протягом трьох років,
мають стосуватися основних параметрів податкової системи, а саме:
• перелік податків і зборів;
• податкові періоди;
• податкові ставки;
• правила визначення бази оподаткування для податків і зборів;
• строки подання податкових декларацій та сплати податків і зборів,
тощо.
Це має бути реалізовано шляхом включення відповідних положень до
податкового кодексу України.
Важливо забезпечити виконання Міністерством фінансів України
правових вимог щодо проведення відкритих дискусій щодо внесення поправок до податкового законодавства та щодо відгуків бізнес-спільноти та
інших зацікавлених сторін. Вкрай необхідно забезпечити можливість реальної участі всіх зацікавлених сторін в дискусіях, а також належне опрацювання результатів дискусій законодавчою владою. Широка громадськість повинна мати доступ до таких дискусій через Інтернет.
Вищезазначені кроки спрямовані на зменшення бізнес-ризиків, зумовлених невпевненістю щодо правового середовища.
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1.4. РЕКОМЕНДОВАНІ ЗМІНИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
Як зазначено вище, рекомендовано внесення певних змін до податкової системи України. Необхідно визначити, коли саме слід вносити ці
зміни: до, під час або після введення мораторію. Однак головною умовою
є належна підготовка.
Вимоги щодо приведення українського податкового законодавства
у відповідність з Угодою про асоціацію між ЄС та Україною насамперед
стосуються податку на додану вартість та акцизного податку. Наразі уряд
України вживає заходів з виконання своїх зобов’язань за Угодою, і в цьому
відношенні досягнуто значного прогресу.
ПОДАТКОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО В ЧАСТИНІ ПДВ
У галузі гармонізації законодавства ПДВ має бути виконано значний
обсяг роботи. Незважаючи на те, що Україна ввела ПДВ ще у 1992 р. та
основні положення її діючого законодавства є аналогічними законодавству
ЄС, існує ряд відмінностей, які повинні бути усунені протягом п’ятирічного
терміну, передбаченого угодою.
Одним з питань, що підлягає вирішенню, є спеціальний режим оподаткування ПДВ для сільськогосподарського сектору, який не відповідає
законодавству ЄС в частині ПДВ. Крім того, положення податкового кодексу України, пов’язані з ПДВ, повинні бути гармонізовані з законодавством ЄС щодо визначення оподатковуваних осіб, місця реалізації робіт/
послуг та деяких інших факторів.
СОЦІАЛЬНА ФУНКЦІЯ ІСНУЮЧОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ РОЗВИНЕНА
НЕДОСТАТНЬО
Соціальна функція оподаткування розвинена недостатньо і потребує
вдосконалення. Значним недоліком нинішньої системи оподаткування доходів фізичних осіб є те, що система належним чином не враховує конкретні обставини кожного окремого платника податків. Рекомендовано не оподатковувати суму, що дорівнює прожитковому мінімуму, для запобігання
зменшення доходу фізичних осіб до рівня нижче прожиткового мінімуму.
Однак нинішня податкова система України не відповідає цій вимозі. Наразі встановлена соціальна податкова пільга не відповідає реальній
економічній ситуації та не виконує свою функцію (визначена місячна мінімальна заробітна плата становить 1218 грн, що приблизно дорівнює 50
євро). Крім того, правила оподаткування не враховують кількість утриман-

ців у сім’ї. Це упущення призводить до того, що податки нараховуються на
низькі зарплати, зумовлюючи падіння доходів нижче межі бідності.
Поточні ставки ПДВ також не дозволяють застосовувати знижені
ставки до товарів важливих у соціальному плані (товарів і послуг у галузі
спорту, охорони здоров’я та освіти, товарів для дітей та товарів культурного призначення).
НЕРІВНІСТЬ ОПОДАТКУВАННЯ У РІЗНИХ СЕКТОРАХ ЕКОНОМІКИ
Одним з основоположних принципів сучасних податкових систем є
те, що вони повинні забезпечувати рівномірне оподаткування у різних секторах економіки з метою ефективного розподілу ресурсів.
Українська податкова система передбачає спеціальні податкові правила, застосовні до окремих економічних галузей. Наприклад, українська
податкова система передбачає пільгове оподаткування сільськогосподарських підприємств усіх розмірів. Спеціальний режим передбачає звільнення від оподаткування прибутку підприємств. Крім того, податок нараховується згідно з нормативною грошовою оцінкою використовуваних
земельних ділянок. Це пільгове оподаткування зумовлене вимогами МВФ,
за якими сільськогосподарські підприємства не повинні бути субсидовані.
Таким чином, пільгові правила оподаткування компенсують дотримання
цієї вимоги, яке ставить українське сільське господарство у невигідне положення порівняно з країнами ЄС.
Крім вищезазначеного, для сільськогосподарських підприємств введено спеціальний режим оподаткування ПДВ, коли податкове зобов’язання
з ПДВ не сплачується державі, а залишається в розпорядженні платника
податків для використання в комерційних цілях.
Це призводить до зменшення податкових надходжень і деформує
розподіл ринкових ресурсів. Це також має негативні соціальні наслідки, оскільки така система позбавляє місцеві бюджети податкових надходжень, якими фінансується виконання ними своїх функцій.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Необхідно впровадити знижені ставки ПДВ для товарів і послуг соціального і культурного типу.
Індивідуальне оподаткування слід замінити на оподаткування доходів
домогосподарств (сімей). Цей підхід широко використовується в економічно розвинених країнах у всьому світі. Всі матеріальні аспекти сімей по-
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винні бути враховані (наприклад, кількість дітей, житлові витрати, витрати
на освіту, медицину, тощо).
Зробити прожитковий мінімум неоподатковуваним для кожного платника податків; при оподаткуванні сімей звільнити прожитковий мінімум
кожного члена сім’ї від оподаткування.
Переглянути чинну систему податкових пільг та знижок щодо витрат
на медицину, освіту, придбання житла, з метою приведення сум пільг і
знижок та можливості їх отримання у відповідність до реального економічного середовища.
Зазначені заходи покликані зменшити соціальну нестабільність шляхом ослаблення податкового тягаря для осіб з низькими доходами та поліпшити ситуацію на внутрішньому ринку за рахунок збільшення витрат домогосподарств.
На підставі вищевикладеного, рекомендовано скасувати пільгове
оподаткування великих і середніх сільськогосподарських підприємств та
залишити ці пільгові умови для малих сільськогосподарських підприємств.
Однак, оскільки сільськогосподарський сектор в Україні не отримує
достатню державну допомогу порівняно з країнами ЄС, важливо знайти і
застосувати способи компенсації втрат від скасування пільгового податкового режиму. В іншому випадку конкурентоспроможність сільськогосподарського сектору знизиться.

1.5. УХИЛЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ТА МІНІМІЗАЦІЯ
СУМ ПОДАТКІВ, ШИРОКО ПОШИРЕНЕ ЗЛОВЖИВАННЯ
ПОЛОЖЕННЯМИ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Ухилення від сплати податків є серйозною загрозою для податкової
системи України через величезне поширення цього явища. Саме це має
розглядатися як домінуючий фактор податкового законодавства та податкового адміністрування. Згідно з останнім дослідженням, проведеним
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, тіньова економіка
в Україні сягає 47% від загального обсягу економіки в 1 кварталі 2015 р.9
Відповідно до даних за цей же період за показником «витрати домогосподарств — роздрібна торгівля», рівень тіньової економіки підскочив до 56%.
Слабкі правила боротьби з ухиленням від сплати податків, передбачені податковим кодексом, створюють ряд проблем, які заважають Україні
ефективно боротися з тіньовою економікою. Це призводить до викорис9
Тенденції тіньової економіки в Україні (І квартал 2015 року, Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України).
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тання підприємствами методів агресивного податкового планування та
виведення прибутків з України до низькоподаткових юрисдикцій. Недостатність обміну інформацією між країнами і відсутність ініціатив в Україні
щодо активної участі в ініціативі ОЕСР з прозорості та обміну інформацією
для податкових цілей створюють сприятливі умови для ухилення від сплати податків та мінімізації сум податків, що позбавляє держбюджет значної
частини доходів.
На адміністративному рівні ухилення від сплати податків підкріплюється корупцією в ДФС та інших контролюючих державних органах. Тому
боротьба з корупцією розглядається в якості основного засобу для поліпшення ситуації з ухиленням від сплати податків. Відсутність верховенства
закону і високе податкове навантаження, особливо на заробітну плату, також сприяють веденню бізнесу в тіні.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Запровадити правила регулювання діяльності контрольованих іноземних компаній (КІК) для охоплення як фізичних, так і юридичних осібакціонерів, щодо доходів, отриманих компаніями, якими володіють такі акціонери та які зареєстровані в офшорних і низькоподаткових юрисдикціях.
Брати активну участь у Глобальному форумі з прозорості та обміну
інформацією для податкових цілей (http://www.oecd.org/tax/transparency)
і забезпечувати участь в автоматичному обміні інформацією. Законодавчими актами забезпечити обов’язкову участь в обміні інформацією про
фінансові рахунки, як це передбачено програмою згаданого форуму; розробити строгу процедуру для аналізу і прийняття відповідних заходів на
підставі інформації, отриманої від іноземних фінансових організацій.
Продовжити розробку положень щодо боротьби зі зловживаннями
при використанні угод про подвійне оподаткування, переглянути умови
договорів про подвійне оподаткування з метою впровадження положень,
обмежуючих надання податкових пільг в ситуаціях, які не намірялися бути
охопленими цими договорами.
Ввести контроль за витратами фізичних осіб-платників податків у поєднанні з одноразовою податковою амністією. Впровадити цей захід передусім стосовно державних посадових осіб (на період трьох років з метою набуття відповідного досвіду ДФС), а в подальшому до всіх фізичних
осіб-платників податків.
Ввести обов’язкове щорічне декларування доходів і статку для кожної
фізичної особи-платника податків.
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Значно знизити граничну суму розрахунку готівкою для фізосіб. Наразі поріг встановлено на рівні 150 000 грн.
Запровадити обов’язкову вимогу про використання касових апаратів
приватними підприємцями та юридичними особами в усіх точках продажу.
Недавно була введена вимога про обов’язкове використання електронних
касових апаратів для підприємців з річним доходом понад 1 млн грн. Однак для того, щоб закрити лазівки для приховування доходів, ця вимога
повинна бути поширена на кожного приватного підприємця, що здійснює
операції з готівкою, без жодних порогів.
Впровадження вищеперелічених кроків допоможе зменшити втрати
при зборі податків, які виникають через ухилення від сплати податків, та
мінімізувати причини для використання схем агресивного податкового
планування, що передбачають виведення коштів за межі України.

1.6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ПОДАТКОВОГО
АДМІНІСТРУВАННЯ
Міністерство фінансів України повинне забезпечити належне функціонування податкової системи. Положення про Мінфін передбачає, що
відомство є головним органом у системі центральних органів виконавчої
влади, що забезпечує, зокрема, формування та реалізацію єдиної державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства.
Для виконання завдань з формування та реалізації державної податкової політики Міністерству фінансів підпорядковується Державна
фіскальна служба (ДФС) України. Податкова функція не завжди була реалізована в державі саме таким чином. В останні роки державні органи,
що займалися податковим адмініструванням, зазнали низку реформ.
До 2013 р. в Україні діяли два органи (Державна податкова служба та Державна митна служба), які були відповідальні за реалізацію податкової та
митної політики України, відповідно. У 2013 р. ці органи були об’єднані в
Міністерство доходів і зборів України. Однак воно працювало недовго.
У травні 2014 р. його було реорганізовано в Державну фіскальну службу,
яка підпорядковується Міністерству фінансів.
ДФС має офіси по всій країні і реалізує податкову політику, здійснюючи контроль за дотриманням платниками податків податкового законодавства та за збором податків, зборів, тощо. Окрім регіональних підрозді-
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лів ДФС має у своїй структурі ряд Спеціалізованих державних податкових
інспекцій з обслуговування великих платників.
Станом на 01.01.2015 р., ДФС включає 25 основних територіальних
органів (один в кожній області), 311 територіальних підрозділів, Міжрегіональне головне управління і сім спеціалізованих податкових інспекцій з
обслуговування великих платників. За даними офіційного сайту ДФС, персонал ДФС становить 58 826 осіб. Це трохи менше у порівнянні з попередніми роками: станом на 01.01.2011 р., кількість службовців податкової
служби складала 62 233 осіб, що на 5,5% більше, ніж на початку 2015 р.10
Кількість персоналу ДФС може розглядатися як висока. У наведеній
нижче таблиці порівнюється кількість персоналу порівняно з країнами ЄС.
Проте слід зазначити, що використання таких сучасних систем, як електронне оподаткування, сприятиме зниженню числа співробітників ДФС
України.

10
Державна фіскальна служба України, «Кількість працівників ДФС України відповідає загальним європейським практикам», 2015 http://sfs.gov.ua/pro-sfs-ukraini/struktura-/aparat/13organizaciyno-rosporyad-dep/povidomlennya/180869.html.
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ТАБЛИЦЯ 4. СПІВВІДНОШЕННЯ КІЛЬКОСТІ ПОДАТКОВИХ
ІНСПЕКТОРІВ НА КІЛЬКІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ ТА ДЕЯКИХ
КРАЇНАХ ЄС11

Країна

Кількість зареєстрованих
юридичних
осіб

Кількість
працівників
фіскальної
служби

Співвідношення кількості
працівників
фіскальної
служби до

Україна

1 503 435

58 826

3,91

Франція

1 800 000

69 700

3,87

Польща

394 324

42 800

10,9

Угорщина

536 900

22 500

4,19

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Для належного функціонування податкової системи абсолютно необхідною умовою є автономія податкового адміністрування. Автономія
повинна бути відображена в організаційній структурі та функціональних
обов’язках податкових органів. Обов’язки повинні бути чітко визначені на
всіх рівнях податкового адміністрування. Політика податкового адміністрування повинна обиратися з високим ступенем свободи. Місія та бачення
податкового органів повинні бути чіткими, прозорими та опублікованими.
Стратегії податкових органів повинні керуватися цілями і бенчмарками.
Автономія податкових органів передбачає важливість ефективного
внутрішнього та зовнішнього аудиту. Зовнішній аудит повинен проводитися незалежною організацією, яка також повинна оцінювати роботу по11
Державна фіскальна служба України, «Кількість працівників ДФС України відповідає загальним європейським практикам», 2015 http://sfs.gov.ua/pro-sfs-ukraini/struktura-/aparat/13organizaciyno-rosporyad-dep/povidomlennya/180869.html.

даткових органів. Податкові органи повинні управлятися та оцінюватися на
основі системи оцінки ефективності роботи. Стратегія податкових органів
щодо проведення податкових перевірок повинна базуватися на ризиках і
враховувати розмір, складність бізнесу платників податків та історію дотримання ними податкового законодавства в минулому. В процесі перевірок мають використовуватися найсучасніші інструменти і методи. Наявна
інформація з податкових перевірок має регулярно контролюватися й оцінюватися.
Центральний апарат податкових органів повинен виконувати функцію
центру управління. Це супроводжується чіткими правилами, що визначають відносини між центральним апаратом та регіональними та місцевими
податковими підрозділами. Ключові показники діяльності повинні використовуватися для оцінки робочого навантаження і ризиків на всіх рівнях
податкових органів. Розподіл ресурсів має визначатися на основі регулярної оцінки робочого навантаження.
Повинні бути розроблені нормативні акти для запобігання або раннього попередження шахрайства та порушень серед співробітників. Ці
нормативні акти повинні бути об’єднані з чіткими, справедливими і пропорційними санкціями щодо співробітників, задіяних у порушеннях або неправомірних діях.
Успіх та ефективність збору податкових надходжень повинні базуватися на комплексній та єдиній стратегії. Ця стратегія повинна включати в
себе управлінський контроль, ведення докладних записів для полегшення
внутрішнього аудиту. Незалежні комплексні аудиторські перевірки повинні проводитися регулярно. Рекомендації зовнішніх незалежних аудиторів
повинні бути серйозно розглянуті податковими органами. Автоматизовані
системи обліку та отримання податкових надходжень забезпечують прискорення процесу збору податків.
В країнах, які були порівняні з Україною, система електронного оподаткування була впроваджена для забезпечення ефективного та комплексного збору податкових надходжень. Сучасна система складається з таких
модулів: реєстрація платників податків, управління податковою звітністю,
облік податкових надходжень та платників податків включно із автоматичною системою розрахунку штрафів, ведення клієнтів-платників податків,
управління документообігом, оцінка ризиків, контрольні процедури, звітність та управлінська інформаційна система (MIS).
Позитивним результатом впровадження електронного оподаткування було, зокрема, рівне ставлення до всіх платників податків, прозорість
у питаннях оподаткування, мінімізація можливостей для корупції, гарантований збір стабільних податкових надходжень, підтримка з боку міжАгентство модернізації України
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народних організацій (МВФ, ЄС), покращення рівня добровільної сплати
податків, зниження операційних витрат за рахунок впровадження інформаційних технологій, підвищення кваліфікації працівників податкових органів, підвищення довіри з боку платників податків до системи та податкових органів. Основні принципи для реалізації електронного оподаткування
можна знайти в розділі проектів-«маяків».

1.7. ПРОТИПРАВНІ ДІЇ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ
Податкові органи використовують методи, які виходять за визначені законом рамки з метою збору коштів в обсязі, що перевищує передбачений податковим законодавством обсяг. У результаті, податкові органи
встановлюють необґрунтовану суму податкового донарахування, а платник податків має три варіанти:
• звернутися до суду;
• сплатити до бюджету суму, що вимагає ДФС;
• дати хабар представникам ДФС для вирішення питання (широко
використовується на практиці).
Крім того, податкова міліція порушує кримінальні справи проти посадових осіб платників податків, що стали «жертвами», це спонукає платників вирішувати питання настільки швидко та безболісно, наскільки це
тільки можливо.
Для постраждалих платників податків ситуація ускладнюється ще й
тим, що податкові органи оскаржують віднесення сум до валових витрат
та заперечують право на включення до податкового кредиту вхідного ПДВ.
Клієнтам постраждалого платника ДФС відправляє листи з інформацією
про те, що «жертва»-платник податків є суб’єктом господарювання з високим ступенем ризику, що означає оскарження вхідного ПДВ з покупок
здійснених у цього платника.. У більшості випадків клієнти перестають купувати у такого платника податків. Як наслідок, бізнес платника податку,
який бажає передати справу до суду, може бути зруйнований ще до прийняття судом рішення на його користь, навіть якщо трапиться саме так.
Слід зазначити, що суди досить часто виносять рішення на користь
платників податків, але в багатьох випадках це не допомагає платникам
через описану вище ситуацію. Однак з іншого боку, податкові службовці,
які застосовуються ці методи, не несуть жодної відповідальності, навіть
якщо суд вирішує на користь платника податків. Отже, існує очевидна нерівність у балансі прав та обов’язків.

Усвідомлення цієї ситуації позбавляє платників податків бажання
оскаржувати дії податкових органів, тому такий механізм широко використовувався не тільки для збору коштів, призначених покрити дефіцит
бюджету в разі необхідності, але й для фінансування політичних кампаній
з метою виграти вибори, для особистого збагачення посадових осіб, для
придушення конкуренції (завоювати ринок могли тільки ті підприємці, які
мали зв’язки з правлячими політиками), тощо.
Відтак, замість верховенства права, що ґрунтується на чинних законах, існує верховенство законів тіньової економіки. Це є найбільшою проблемою, яка зумовила провал багатьох реформ у сфері оподаткування.
Покращені нові положеннях податкового, цивільного або кримінального
кодексу мають незначний ефект, оскільки в багатьох випадках ці положення не працюють належним чином. Таким чином, спочатку необхідно поліпшити систему для того, щоб закони дійсно застосовувалися.
Для кращого розуміння цієї ситуації нижче наведені приклади практик, використовуваних податковими органами.
При проведенні податкових перевірок податкові органи використовують певні нормативи цільового податкового навантаження на підприємство. Якщо фактична сума податків є меншою за ту, яку хочуть бачити
податківці, вони застосовують донарахування та штрафи з метою отримання бажаного рівня податкового навантаження. При податкових донарахуваннях податківці не беруть до уваги специфічну економічну ситуацію
платника податків. Вищезгадані нормативи податкового навантаження
не є особистою ініціативою податківців, вони встановлюються внутрішніми наказами ДФС. Тому податківці в територіальних підрозділах змушені
виконувати накази та отримують похвали за успішно виконані завдання
замість покарання за зловживання повноваженнями. Щоб уникнути суперечок з податковими органами, платники податків фальсифікують свої
податкові декларації і сплачують більшу суму податків, яка відповідає нормативу податкового навантаження, встановленому ДФС, причому податкові зобов’язання компанії, розраховані на основі фактичних фінансових
результатів, є меншими за ті, що відповідають сплаченій сумі.
Визнання господарських операцій фіктивними. Податкові органи
можуть вирішити, що деякі операції платника податків є фіктивними, і на
основі цього, відмовити у признанні вхідного ПДВ. Практично, податкові
органи без жодних законних підстав визнають операції фіктивними. Це
може бути зроблено, наприклад, якщо контрагент платника податків нібито ухиляється від сплати податків (для такого припущення не вимагається
рішення суду, це просто рішення, кхвалене тим і іншим податківцем).
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Метод, використовуваний ДФС для застосування певних статусів до
платників ПДВ нібито з метою класифікації суб’єктів господарювання як
платників ПДВ. Хоча цей метод є доцільним засобом категоризації платників податків для внутрішніх цілей податкових органів (наприклад, оцінки
ризиків, планування контрольних заходів тощо), податкові органи розширили використання цього методу, заперечуючи право на визнання вхідного ПДВ для компаній, які придбали товари та послуги у постачальників,
класифікованих податківцями певним чином. Це є порушенням закону.
Однак, платник податків, позначений в системі як «неправильний», не має
практичної можливості подати до суду на податкову установу, оскільки
формально податковий орган не застосував протиправних заходів щодо
платника податків. Але насправді застосування цього методу може зруйнувати бізнес постраждалого, оскільки його клієнти не матимуть права на
відшкодування ПДВ чи віднесення певних сум до валових витрат. У результаті клієнти віддадуть перевагу більш «безпечному» постачальнику. Для
виправлення ситуації для конкретного платника податків податкові органи
можуть зажадати хабара та/або додаткових платежів до бюджету понад
встановлений законом рівень.
Трактування податковими органами положень Податкового кодексу
України, які досить часто є неоднозначними. Хоча застосування податковими органами фіскального підходу до трактування є зрозумілим, проте
навіть у випадку чітких положень податкового законодавства, які передбачають зменшення податкових зобов’язань для платника податків, податкова служба, як правило, трактує такі положення на користь збільшення
оподаткування і створює бар’єри, через які використання таких положень
є фактично неможливим.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Було б відносно просто і логічно рекомендувати внести подальші поправки до законодавства, спрямовані на запобігання описаних вище ситуацій, але проблема полягає в тому, що вже існуючі закони не виконуються належним чином. Отже, нові закони можуть так само не досягти своєї
мети. Тому основними заходами, які слід вжити є забезпечення належного
виконання податкового законодавства, знищення корупції та підвищення
ефективності податкового адміністрування.
Введення більш суворих покарань за корупційні правопорушення.
Цей захід має бути узгоджений із реформою прокуратури та судової системи для забезпечення неминучості притягнення до відповідальності (див.
також напрямок «Верховенство права»).

Проста заміна всіх співробітників податкових органів призведе до
хаотичної ситуації, оскільки для здійснення податкового адміністрування
необхідні досвідчені працівники. Тому висококваліфіковані європейські
експерти повинні підтримати процес перебудови податкової системи в
рамках двосторонніх проектів. Іншим позитивним фактором такого підходу може бути фінансування з боку ЄС.
Крім того, при підготовці працівників податкових органів особлива
увага повинна приділятися етичному аспекту.
У той же час, електронне оподаткування може стати значною підтримкою для зусиль, націлених на прозорість, ефективність та боротьбу
с корупцією в податковому адмініструванні, а отже, дозволить вбити двох
зайців одним пострілом.
Повинна бути передбачена особиста відповідальність для податківців
у випадках коли доведено необґрунтованість застосованих ними податкових донарахувань. Відповідальності повинна передбачати застосування
дисциплінарних та адміністративних заходів.
Має бути введена юридична заборона на використання нормативів
податкового навантаження в якості підстави для донарахувань. Це має
бути реалізовано шляхом включення відповідного положення до податкового кодексу України.
Крім того, відповідним положенням податкового кодексу слід заборонити ДФС перешкоджати платникам податків здійснювати свої права на
підставах, прямо не передбачених податковим кодексом.
Мають бути створені й удосконалені можливості для професійної підготовки податківців. Ця мета може бути досягнута шляхом використання
наразі наявних навчальних центрів. Окрім працівників Національного університету державної податкової служби України, викладачами переважно
повинні представники бізнесу. Це дозволить забезпечити сприймання поняття оподаткування не тільки із суто фіскальної точки зору.
Нові співробітники повинні бути не тільки достатньо професійно компетентними, але й відповідати високим етичним вимогам, щоб протистояти протиправним наказам керівництва і пропозиціям хабара. Для забезпечення належного рівня технічних знань нових співробітників вони мають
пройти належну підготовку перед початком безпосереднього виконання
своїх службових обов’язків.
Працюючі на даний момент співробітники повинні бути переоцінені
не тільки щодо професійних навичок, але й за психологічними й етичними критеріями. Вони можуть бути допущені до роботи в реформованій податкові службі лише після успішного проходження тестування. Оцінка і на-
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вчання співробітників податкових органів були успішно здійснені в рамках
декількох двосторонніх проектів ЄС.
Заробітна платня персоналу модернізованих податкових органів має
бути достатньо високою, щоб виключити низькі зарплати з мотивів корупції. Рекомендовано застосовувати цю практику до всіх державних службовців.
Операційний контроль модернізованих податкових органів має здійснюватися спеціально призначеною особою. Глава ДФС не повинен мати
жодного права втручатися в операційну діяльність оновлених податкових
органів.
Ефективність роботи оновлених податкових органів має бути оцінена за критерієм дотримання законодавства, а не за обсягом податкових
зборів, хоча останні також мають бути включені до оцінки ефективності роботи.

1.8. ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
Для країн з розвиненою економікою, в тому числі багатьох державчленів ЄС, характерною є поширена тенденція передачі повноважень від
центральних органів влади місцевим. Це характерно не тільки для країн із
федеративним державним устроєм, але й для унітарних. Децентралізація
стосується державних витрат і надходжень. Місцевим органам влади призначено ряд джерел надходжень, причому дотації та податки є найбільш
важливими з них.
Найбільш децентралізованими секторами є галузь охорони довкілля
та житлово-комунальне господарство. Місцеві органи влади фінансують
60–80% від загального обсягу витрат цих секторів. Також дуже важливими
категоріями витрат місцевих бюджетів є галузі відпочинку, культури, релігії та освіти — частка витрат, фінансованих місцевими органами влади,
становить більше 40% в середньому по ЄС. Найбільш централізованими є
сектори загальних державних послуг12, громадського порядку та безпеки,
охорони здоров’я і соціального захисту — їхня частка витрат, фінансована
місцевими бюджетами, становить менше 40% від загального обсягу витрат у країні.
У дохідній частині місцеві органи влади покладаються на два основні
джерела фінансування державних витрат: податки і трансферти з державного бюджету. Доходи від надання послуг та доходи від нерухомості є на12
Слід обережно підходити до інтерпретації цих даних, адже витрати на центральному
рівні також включають дотації для місцевих бюджетів у контексті розподілу доходів.

багато менш важливими. У середньому місцеві органи влади покладаються трохи більше на трансферти, однак, податки також відіграють важливу
роль. Про структуру місцевих податків можна дізнатися з інформації про
країни ОЕСР. До статистичних даних включено лише країни зі значною податковою автономією (на місцевому рівні).
На регіональному рівні найбільш важливими джерелами податкових
надходжень є податки на доходи, споживання та майно. У статистичних
даних врахована інформація тільки по країнам, що не є членами ЄС (за винятком Іспанії). Саме тому ми бачимо велику частку податків на споживання, оскільки США, Канада та Австралія в значній мірі залежать від податків
на споживання на регіональному рівні.
РЕКОМЕНДАЦІЯ
Українська система досить централізована, причому як доходи, так
і витрати проходять через центральне казначейство в Києві. В умовах
такої надмірної централізації державні установи не в змозі підкорятися
формальним правилам та породжується корупція13. Фіскальна децентралізація може бути засобом посилення мотивації на всіх рівнях державного
управління та підвищення прозорості державних фінансів.
Майже всі доходи надходять до центрального рівня, що демотивує
збір податкових надходжень на місцях. Часто місцева влада може утримати кошти, зібрані шляхом штрафів та пені, застосовуючи неефективні
та корумповані форми оподаткування14. Політична децентралізація, яка
широко обговорюється в Україні, повинна супроводжуватися фіскальною
децентралізацією. У Конституції повинно бути закріплено, що регіональні
та місцеві органи влади мають право на власні незалежні бюджети15. Крім
того, ще існують перешкоди, які мають бути усунені, наприклад, недостатня компетентність податкових співробітників у сільській місцевості.
У довгостроковій перспективі фіскальна децентралізація та (як її результат) розкриття інформації про використання надходжень від платників
податків поліпшать податкову культуру та добробут регіонів. Дивіться також напрямок «Сучасний уряд» цього звіту.

13
14
15

А. Ослунд (2015), п. 173.
А. Ослунд (2015), п. 173.
А. Ослунд (2015), п. 173.
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1.9. ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК

ВИПЛАТИ ЗАРПЛАТ «У КОНВЕРТАХ» ПОГІРШУЮТЬ БЮДЖЕТНУ СИТУАЦІЮ

Частка власних доходів у пенсійному фонді становить близько 67–
70% від загального обсягу доходів, що призводить до дефіциту державного пенсійного фонду на рівні близько 30–33% у 2012–2015 рр. Цей дефіцит покривається за рахунок дотацій із державного бюджету16. У 2011 р.
чотири соціальних збори були об’єднані в один платіж під назвою «Єдиний
соціальний внесок» (ЄСВ). Це значно спростило податкову звітність.
Виплата ЄСВ розділяється між роботодавцем і працівником, а ставки
варіюються залежно від класу професійного ризику. Стандартна ставка,
сплачувана роботодавцями, варіюється від 36,76% до 49,7%, а ставка працівника становить 3,6%. База ЄСВ обмежена 17 мінімальними прожитковими мінімумами (наразі становить 20 706 грн, близько 830 євро).
Широко поширена практика, коли заробітна плата виплачується готівкою без сплати будь-яких податків або коли зарплати розділяються:
менша частка, що незначно перевищує мінімальну заробітну плату, виплачується офіційно, а основна частина — готівкою. Масштаби проблеми
можуть бути проілюстровані даними Інституту стратегічних досліджень:
у 2012 р. незаконні готівкові виплати зарплат дорівнювали 170 млрд грн.17
У 2015 р. уряд надав роботодавцям можливість застосовувати при
нарахуванні ЄСВ зменшувальний коефіцієнт. Цей коефіцієнт обчислюється шляхом ділення середньомісячної бази ЄСВ 2014 р. на місячну базу
ЄСВ 2015 р. Мінімальне значення коефіцієнта, який може бути використаний, становить 0,4. Для компаній встановлено ряд критеріїв, якими визначається, чи мають вони право застосовувати зменшувальний коефіцієнт.
Система розроблена таким чином, що після застосування коефіцієнта середня сума щомісячних виплат ЄСВ у 2015 р. не є меншою за суми, виплачені у 2014 р. Система покликана спонукати роботодавців переходити до
виплат офіційних зарплат. Однак систему критеріїв, яким повинні відповідати роботодавці, розроблено таким чином, що насправді її використання
платниками податків є неможливим.

ЄСВ та податок на доходи фізичних осіб створює загальне податкове
навантаження на фонд оплати праці в обсязі близько 50%, що вважається
занадто високим для українського бізнесу. Це штовхає роботодавців платити зарплати «у конвертах». В останні роки було кілька спроб побороти
цю проблему, але вони не досягли успіху. Причина цього полягає в тому,
що насправді держава не бажає усунути проблему, оскільки така система
сприяє персональному збагаченню багатьох чиновників при владі.
Для виплати тіньових зарплат компаніям потрібні значні суми готівки,
і в Україні працює система, яка дозволяє такі суми отримувати. За даними українських ЗМІ, вартість отримання готівки може становити 10%18, що
в кілька разів менше, ніж податкове навантаження на виплату офіційних
зарплат. Незважаючи на те, що діяльність компаній, які конвертують безготівкові кошти в готівку (конвертаційних центрів), є незаконною, такі компанії існують і широко використовуються. Високий рівень корупції створює
умови для існування цього явища.

16
«Динаміка надходжень коштів з основних джерел доходів Пенсійного фонду України»,
http://www. pfu.gov. ua/pfu/doccatalog/document?id=227439.
17
Національний інститут стратегічних досліджень, «Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрями подолання», 2011 http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/TEN.indd-532d7.
pdf.

Якщо порівняти витрати на отримання готівкових коштів і витрати на
сплату податків, стає очевидним, що підприємства, які платять офіційні
зарплати, опиняються в набагато гіршому становищі з точки зору вартості
їхніх товарів і послуг порівняно з їх конкурентами, які платять зарплату готівкою. Це означає, що існують економічні переваги для бізнесу, який виплачує зарплату незаконно. Це має значний вплив на іноземних інвесторів
і великі українські компанії, які, як правило, платять офіційну зарплату, відповідно, це стримує іноземних інвесторів від роботи в Україні.
Працівники змушені погоджуватися на зарплати «у конвертах» через
існуючі складні економічні умови і ситуацію на ринку праці. Хоча отримання офіційних зарплат є набагато більш привабливим для працівників, дуже
небагато з них можуть собі дозволити вимагати таких зарплат від роботодавців або звільнитися з компанії, де платять зарплати «у конвертах». Нещодавно в Україні було проведено кампанію із заохочення працівників повідомляти владі про незаконні зарплати, але ця кампанія не досягла своїх
цілей із зазначених вище причин.
Високе навантаження на заробітну плату стримує зростання зарплат
навіть в компаніях, які працюють у повній відповідності до законодавства,
що негативно впливає на бізнес.
18
РИНОК ОГОТІВКУВАННЯ: ПІСЛЯСІМЕЙНЕ РОЗДОЛЛЯ, 2014, ZN,UA http://gazeta.
dt.ua/finances/rinok-ogotivkuvannya-pislyasimeyne-rozdollya-_.html
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Використання вищезгаданого зменшувального коефіцієнта не застосовується до нових компаній, які почали свою діяльність у 2015 р. Крім
того, система не дозволяє використовувати цей коефіцієнт компаніям,
які платили офіційну зарплату в 2014 р. та не збільшили зарплату щонайменше на 20% у 2015 р. Як уже було зазначено, компанії, що працюють
відповідно до законодавства, опиняються у невигідному положенні в порівнянні з конкурентами, які виплачують зарплати «в конвертах». Крім того,
використання зменшувального коефіцієнта не може застосовуватися на
постійній основі, оскільки компанії не можуть піднімати зарплати на 20%
щороку, тому має бути знайдений раціональніший підхід.
Дані, представлені нижче в таблиці 3, демонструють, що, якби зарплати виплачувалися офіційно, не було б необхідно фінансувати державний
пенсійний фонд з державного бюджету. У цьому випадку держбюджет був
би профіцитним.
ТАБЛИЦЯ 3. ОКРЕМІ ДАНІ ЩОДО ДЕФІЦИТУ БЮДЖЕТУ ТА ЗБИТКІВ
ВІД НЕОФІЦІЙНИХ ЗАРПЛАТ, МЛРД ГРН
2012 р.

Дефіцит зведеного бюджету
України

-50,88

2013 р.

-63,69

2014 р.

-72,010

2015 р.

-76,011

РЕКОМЕНДАЦІЯ
Роботодавці — національні та міжнародні — повинні бути звільнені від
усіх податкових навантажень, будь то податки роботодавців чи ЄСВ, протягом цілого року з метою значного стимулювання створення нових офіційних робочих місць.
Активізувати кампанію проти зарплат в конвертах та фіктивних підприємств, які роблять можливим конвертування безготівкових коштів на
банківських рахунках у готівку в кількостях, достатніх для живлення тіньової економіки. Досягненню цієї мети будуть сприяти рекомендації Напрямків «Боротьба з корупцією» та «Верховенство права» цього звіту.
Провести кампанію із заохочення співробітників повідомляти в податкові органи і поліцію про роботодавців, які платять зарплату «у конвертах».
Поступово знизити ставки ЄСВ, сплачувані роботодавцями, щоб це
навантаження відповідало поточній економічній ситуації. Це має супроводжуватися пенсійною реформою та реформою системи охорони здоров’я.

1.10. ПЕРСПЕКТИВИ
Історія функціонування податкової системи України досить коротка,
тому люди в Україні часто не розуміють роль, яку повинні виконувати податки в економічному та соціальному житті країни. До цього додається відсутність інформації про податки, що збираються, і про те, як витрачаються
гроші платників податків. Це створює більше можливостей для неправомірного використання зібраних коштів. Такий фактор особливо важливий
для місцевих бюджетів, де легше здійснювати контроль над зібраними та
витраченими сумами.
РЕКОМЕНДАЦІЯ

Фінансування
державного
пенсійного
фонду з державного
бюджету

64,2

Втрати державного пенсійного
фонду через
неофіційні
зарплати

Приблизно 97
млрд
грн на рік

83,2

75,8

80,9

Провести публічні кампанії з інформування громадськості про роль
податків у суспільстві.
Оскільки держава не повною мірою виконує свої обов’язки щодо забезпечення дотримання законів і не здійснює ефективного контролю за
витрачанням бюджетних коштів, слід заохочувати громадянське суспільство брати активну участь у моніторингу застосування системи оподаткування та використання зібраних податкових надходжень, щоб підвищити
відповідальність чиновників. Як уже було зазначено, насамперед це важливо для місцевих громад.
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2. ЧАСТИНА II. ФІНАНСИ
2.1. ВСТУП ТА ГІПОТЕЗИ
Після розпаду Радянського Союзу Україна не змогла домогтися повної зміни свого фінансового сектору. Навіть до кризи це проблемне місце
процесів реформування створило дисбаланс між банками та іншими учасниками фінансової системи.
Триваюча економічна, соціальна і політична криза додала навантаження на фінансову систему, зокрема, на банківський сектор. Спад промислового виробництва, відтік капіталу, скорочення робочих місць і висока волатильність фундаментальних монетарних факторів та обмінного
курсу створили надзвичайно складні умови для банків, які представляють
найбільший сегмент українського фінансового сектору19 (86% всіх фінансових активів).
Ґрунтуючись на цих похмурих перспективах, було висунуто нижчезазначені гіпотези.
ГІПОТЕЗА 1: наразі чинна банківська система в Україні перестане існувати, оскільки вона має бути рекапіталізована, декриміналізована, а її
розміри мають бути змінені.
ГІПОТЕЗА 2: в існуючих на даний час нестабільних і небезпечних умовах буде важко залучити інших інвесторів, окрім міжнародних фінансових
установ, враховуючи дуже обмежені можливості уряду щодо надання фінансової підтримки.
ГІПОТЕЗА 3: конфлікт на Донбасі, популістські законодавчі ініціативи,
місцеві вибори в жовтні і боротьба з впливовою олігархічною системою є
найбільшими загрозами для будь-якого успішного реформування фінансового ринку з точки зору сьогодення.
ГІПОТЕЗА 4: Європейський центральний банк (ЄЦБ — для здійснення
адекватного стрес-тестування) та європейські установи можуть надзвичайно прискорити процес реформ в деяких частинах фінансового сектору.
Найбільш актуальними проблемами банків є:
• значна девальвація валюти (що призвела до величезної кількості
недіючих кредитів і скорочення капіталу банків, близько 40% кредитних портфелів були в іноземній валюті);
19
Домінування банків є зіставним з такими країнами, як Албанія, Білорусь, а також
Боснія і Герцеговина, але, безумовно, не з Польщею, Росією чи Румунією. Але більш важливим
саме для України є факт, що жодна інша країна в регіоні (за винятком Росії) не має таких надмірних зв’язків з офшорами, що не сприяє здоров’ю фінансового ринку країни.

• економічний спад (скорочення ВВП на 6,8% у 2014 р., подальше
зниження на 7,5% очікується в цьому році);
• втрата Донбасу (на який припадало майже 15–20% активів банків).
Оскільки інші галузі фінансового ринку є взаємозалежними з банківським бізнесом (наприклад, лізинг або страхування), вони також постраждали від кризи. Так само криза торкнулася угод про прямі та венчурні інвестиції, за якими раніше діяльність була призупинена, а наразі майже не
здійснюється.
Нижчезазначені фактори негативно впливають на фінансовий сектор
і мають бути змінені, щоб забезпечити створення більш диверсифікованої
і збалансованої системи:
• дисбаланс в банківському секторі: іноземні банки — державні банки (недобросовісна конкуренція) — місцеві приватні банки;
• дисбаланс в структурі активів фінансової системи України (86%
банківських активів проти 14% активів небанківських фінансових
установ);
• обмежувальне регулювання, а також катастрофічне економічне
становище України запобігали й досі запобігають розвитку небанківських фінансових установ;
• переповнені сегменти фінансового ринку (банки і страхові компанії) негативно впливають на конкуренцію та прибутковість.
З метою відновлення статус-кво справжня незалежність Національного банку України є життєво важливою для вирішення проблем, які
ускладнюють функціонування банківського сектору протягом тривалого
часу. Інше дуже важливе завдання — це впровадження нових законів і реформ. ЄЦБ повинен забезпечити технічну підтримку, в першу чергу для
стрес-тестування, а також для впровадження найкращих практик.
Отже, заходи фінансової політики повинні зосередитися на нижчезазначеному:
• забезпечення адекватної капіталізації та ліквідація нерентабельних і недостатньо капіталізованих банків;
• знищення практики відмивання грошей та іншої незаконної діяльності;
• викорінення практик кредитування зв’язаних сторін на неринкових
умовах;
• вимога формування прозорих структур власності банків;
• оптимізація структури українського банківського сектору — приватних банків, державних ощадбанків та комерційних банків;
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• зняття обмежень, які закріплені у національному законодавстві та
які перешкоджають необхідній диверсифікації українського фінансового ринку.

2.2. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Навряд чи в Україні існує установа, яка зіткнулася з більш високим
ступенем розбіжних суджень щодо неї, ніж Національний банк України
(НБУ). Велика частина промисловців/підприємців критикують його нове
керівництво (яке працює наразі лише один рік) і звинувачують його у більшій частині проблем в економіці, тоді як експерти банківського сектору та
представники МВФ дотримуються іншої точки зору.
Бізнес-спільнота критикує НБУ за недостатній обсяг іноземної валюти, присутній на ринку, та вважає поточний (стабілізований) обмінний курс
штучним та «на практиці» недійсним через те, що в банках або в НБУ можна
придбати дуже мало іноземної валюти або не можна придбати взагалі. З
одного боку, вони критикують НБУ за відсутність вільного валютного режиму, а з іншого — за відсутність рефінансування окремих банків, повною
мірою усвідомлюючи, що в такому випадку цей рефінанс був би використаний для подальшого рефінансування зв’язаних сторін або не був би повернений взагалі.
Експерти банківського сектору, як згадувалося вище, розглядають
НБУ (як і Міністерство фінансів) як установу, яка зазначала найбільших реформ не тільки за кількістю, але й за змістом.
Протягом останніх дванадцяти місяців НБУ пройшов суттєву внутрішню трансформацію. Склад правління НБУ у кількості шести осіб був
повністю оновлений більше 50 нових осіб зайняли свої посади у Нацбанку. Метою НБУ є скорочення чисельності персоналу з 12 000, станом на
кінець 2014 р., до 5 300 осіб на кінець цього року, а також ліквідація непрофільних функцій, скорочення допоміжних функцій та посилення основних
функцій20. Істотних змін також зазнає процес прийняття рішень, створюються внутрішні комітети (Комітет з монетарної політики, Комітет з питань
фінансової стабільності, Кредитний комітет, тощо).
Формальна незалежність НБУ була посилена прийняттям зміг до
закону про НБУ в рамках програми МВФ. Цими змінами забезпечується
посилення фінансової та інституційної незалежності НБУ. Фактична незалежність також покращилася цього року завдяки новим кадрам НБУ — незалежним та неупередженим професіоналам.
20

НБУ скоротив витрати на своє утримання на 2016 р. до 5 млрд грн з 11 млрд грн.

НБУ відкрито заявив, що він відмовився від режиму фіксованого обмінного курсу і поступово просувається до монетарної політики, орієнтованої на цінову стабільність21. У поточний перехідний період пріоритетами
НБУ є подолання інфляції, відновлення фінансової стабільності і підтримка
економічного зростання, а в перспективі — введення монетарної політики
таргетування інфляції.
Суворі адміністративні заходи, впроваджені НБУ в І кварталі 2015 р.,
допомогли стабілізувати ринок і вгамувати паніку. Як наслідок, обмінний
курс відтоді коливався у досить широкому 10-відсотковому коридорі.
Отже, стабільність ринку підтримується адміністративними обмеженнями.
У довгостроковій перспективі ситуація на валютному ринку значною мірою
залежить від відновлення економіки, стимулювання експорту та імпортозаміщення. Досі цей процес ішов досить повільно і наразі має бути прискорений, враховуючи все ще високу загрозу безпеці, повільний прогрес у
поліпшенні бізнес-клімату та різкого скорочення торгівлі з Росією.
У цілому, вжиті НБУ заходи були доцільними, а в деяких питаннях навіть занадто суворими. Це особливо стосується наповнення ринку іноземною валютою Національним банком. В контексті вищезгаданої суворості
для прикладу можна навести ситуацію з ПриватБанком, який може бути
змушений реструктурувати свій зовнішній борг, тоді як в більш слабких обмеженнях він був би в змозі виплатити свої зобов’язання. НБУ виступає
проти популістських заходів (конвертація валютних кредитів банків) і діє як
чесний посередник. Крім того, НБУ змушує банки збільшувати свій капітал
і резерви, але проявляє достатню поміркованість щодо обмежень, наприклад, можливість конвертації боргу в капітал банками.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Щоб підняти довіру до української банківської системи22, необхідно
створити прозорий та здоровий банківський сектор. Цієї мети можна досягти лише за умови виконання нижчезазначених заходів рекомендованих
21
Розробку монетарної політики покладено на Департамент монетарної політики й
економічного аналізу, під час розробки політики враховуються результати комплексного економічного аналізу та прогнозів. Рішення щодо монетарної політики обговорюються в Комітеті
монетарної політики (який складається з представників напрямків монетарної політики, фінансової стабільності та ринкових операцій), після чого рекомендації комітету передаються на
розгляд правління. Нарешті, правління приймає рішення. Впровадження монетарної політики є
функцією Департаменту ринкових операцій.
22
Деякі з українських банків використовувалися й досі використовуються (олігархами)
для відмивання грошей, тим самим ще більше підриваючи довіру до банківської системи України.
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МВФ, оскільки вони покликані суттєво підтримати українську економіку та
монетарну систему.
Посилення банківського нагляду.
Зміцнення загальної управлінської структури та можливостей нагляду за банківським сектором Національним банком України, що передбачає
розкриття інформації про структуру власності банків23.
Спеціальний підрозділ НБУ має зосередитися на нагляді занайбільшими фінансово-промисловими групами в країні.
Уже ухвалені зміни до законодавства підвищили відповідальність
власників банків за порушення банками пруденційних нормативів.
Передбачені зміни в нормативних актах, що регулюють банківську діяльність, також передбачають створення кредитного реєстру НБУ, перехід
на МСФЗ до середини 2015 р., а також розробку стратегію детального нагляду за найбільшими банками до вересня 2015 р.
У подальшому необхідна регулярна та детальна звітність перед МВФ
у питаннях банківського сектору (як засіб уникнення найгірших сценаріїв).
Наступний пункт поточної програми МВФ стосується реструктуризації банківського сектору з акцентом на детальний моніторинг інсайдерського кредитування пов’язаних сторін та підтримки з боку міжнародних
аудиторських фірм для гарантування довіри до процесу Враховуючи велику частку корпоративного кредитування в кредитних портфелях українських банків(близько 70–80% від загального кредитного портфелю),
передбачена реструктуризація корпоративних ризиків і кредитування
пов’язаних сторін вплине на значну частину банківського сектору.
В подальшому український банківський сектор має бути оптимізований щодо приватних, комерційних і державних ощадних банків. При розробці такої збалансованої структури Європейські банківські асоціації можуть виступати консультантами.
Один з найбільш важливих засобів в розпорядженні НБУ — його право
оголосити структуру власності банку непрозорою, якщо акції банку прямо
або опосередковано належать так званому «дискреційному трасту»24. Це ж
стосується ситуацій розпорошення власності банку між різними фізичними особами, коли жодна з них не є власником істотної участі. НБУ має пра23
Цілі: прозора структура власності, визначення всіх істотних власників банку, всіх істотних власників усіх юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами банку, а також
характеру взаємозв’язків між цими особами. Перше опублікування даних за цими питаннями
відбулося 20 липня, подальші публікації будуть здійснюватися щопівроку.
24
Структура юридичного права власності так званих дискреційних довірчих фондів забезпечує розділення права власності на юридичне і бенефіціарне, що унеможливлює визначення кінцевого акціонера.
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во вимагати, щоб кожен з десяти найбільших акціонерів банку підтвердив
своє фінансове становище. Структура власності оголошується непрозорою, якщо хоча б двоє з десяти акціонерів (які володіють щонайменше 5%
акцій банку) мають незадовільне фінансове становище. У цьому випадку
НБУ може накласти істотні адміністративні та економічні обмеження, оголосивши ці установи проблемними банками, після чого банк втрачає можливість:
• отримати рефінансування;
• володіти ліцензією на здійснення валютних операцій;
• взяти участь у тендері з підтримання ліквідності;
• збільшити статутний капітал, оскільки регулюючий орган відмовляється затвердити переглянуті внутрішні акти банку.

2.3. БАНКИ
НАГРОМАДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ
Українська банківська система перебуває під величезним тиском із
нижчезазначених причин:
• надзвичайно важкі умови здійснення діяльності;
• несприятливий прогноз щодо зниження якості активів (проблемні  
кредити: корпоративні, роздрібні);
• виснаження резервів;
• висока волатильність умов фінансування.
Крім того, банківський ринок сильно фрагментований. Хоча ринкова
частка іноземних банків (як % від загального обсягу активів) в Україні перебувала на висхідному тренді в 2014 р., збільшившись з 27% до приблизно
31%, це збільшення не слід переоцінювати. У ширшому контексті це є відображенням зростаючого числа банків-банкрутів і реструктурованих банків,
що належать місцевим власникам. Ринкова частка державних банків (як %
від загального обсягу активів) збільшилася з 18% до 22% за той же період.
У травні25 в рамках Комплексної програми з розвитку фінансового сектору
України НБУ почав змушувати банки звітувати про їхню структуру власності26 і розкривати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників банку

25
Постанова правління НБУ №328 (набула чинності 23.05.2015 р.).
26
Власність істотної участі означає не тільки формальне право власності на частку в
банку, але і здатність чинити істотний вплив на управління або діяльність юридичної особи, незалежно від формальних прав володіння.
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(«ключових учасників»). Це є важливим кроком у напрямку відновлення довіри до банківського сектору.
Метою є:
• прозора структура власності;
• визначення всіх ключових учасників банку;
• визначення всіх ключових учасників юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами банку, а також характеру взаємозв’язків
між ними.
НБУ має право оголосити структуру власності банку непрозорою,
якщо акції банку прямо або опосередковано належать так званому «дискреційному трасту»27. НБУ також врегулював ситуацію розпорошення
власності банку між різними фізичними особами, коли жодна з них не є
власником істотної участі. НБУ має право вимагати, щоб кожен з десяти найбільших акціонерів банку підтвердив своє фінансове становище.
Структура власності оголошується непрозорою, якщо хоча б двоє з десяти
акціонерів (які володіють щонайменше 5% акцій банку) мають незадовільне фінансове становище.
У цьому випадку НБУ може накласти істотні адміністративні та економічні обмеження, оголосивши ці установи проблемними банками, після
чого банк втрачає можливість:
• отримати рефінансування;
• володіти ліцензією на здійснення валютних операцій;
• взяти участь у тендері з підтримання ліквідності;
• збільшити статутний капітал, оскільки регулюючий орган відмовляється затвердити переглянуті внутрішні акти банку.
Банківська діяльність в Україні є неприбутковою з нижчезазначених
причин.
Несприятливі умови для здійснення діяльності, а також зниження
рентабельності. Банки стикаються з нестачею доходів через підвищені
кредитні та ринкові ризики, а також через значне знецінення національної
валюти, що призвело до серйозного зменшення маржі. Банки повинні корегувати операційні витрати відповідно до зростаючої інфляції. В результаті, загальний збиток банківського сектору досяг 53 млрд грн за 2014 р.
Крім того, банки змушені створювати додаткові резерви під недіючі кредити та кредити в іноземній валюті. Основні ризики зумовлює тривалий
27
Структура юридичного права власності так званих дискреційних довірчих фондів забезпечує розщеплення права власності на юридичне і бенефіціарне, що унеможливлює визначення кінцевого акціонера з істотною участю.
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економічний спад, спричиняючий подальшій девальвації національної валюти.
ГРАФІК 2. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ (ROE):

Джерело: НБУ, дослідження Raiffeisen Bank Aval

Нестача ліквідності і проблеми фінансування. Однією з ключових проблем, з якою наразі стикаються українські банки, є нестача ліквідності, яка
посилюється величезним відтоком депозитів28. Це спричиняє кризу ліквідності, в результаті чого багато банків змушені закриватися і йти з ринку29.
Через волатильність депозитів українські банки не змогли знизити свою
залежність від міжнародного оптового консолідування боргу (25% від загального обсягу зобов’язань станом на квітень 2015 р.). Враховуючи відсутність доступу до іноземної валюти і тиск на державні фінанси України,
банкам буде важко виплатити свої міжнародні зобов’язання зі строком погашення в 2015 р.

28
Протягом 2014 р. український банківський сектор втратив 200 млрд грн депозитів, що
становить близько 15% від загального обсягу активів банківського сектору.
29
З початку 2014 р. до липня 2015 р. НБУ визнав 54 банки неплатоспроможними (45 з
них вже були ліквідовані).
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ГРАФІК 3. ДИНАМІКА КОНСОЛІДАЦІЇ:
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ГРАФІК 4. ХРОНОЛОГІЧНА ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ НЕПРАЦЮЮЧИХ
КРЕДИТІВ:

Джерело: НБУ, дослідження Raiffeisen Bank Aval

Зростання частки недіючих кредитів. Швидке і стрімке погіршення
економічного середовища спричинило різкий зріст частки недіючих кредитів: у 2012 р. та у 2013 р. вони сягали рівня 37,5%, збільшившись до 45%
у 2014 р. Передбачене структурне очищення банківського сектору (яке є
частиною пакету заходів підтримки МВФ30) може також збільшити частку
проблемних кредитів у 2015 р.31, але, нарешті, скласти умови для покращення ситуації з проблемними кредитами в 2016 р. та у подальшому.

30
У березні 2015 р. правління МВФ затвердило нову чотирирічну програму розширеного фінансування для України загальним обсягом 17,5 млрд дол. США. Перший транш у розмірі
5 млрд дол. США вже був здійснений, причому 2,7 млрд дол. США з цього траншу призначені
для підтримки бюджету. Решта суми була використана для поповнення валютних резервів Національного банку. Нова програма МВФ базується на обмінному курсі гривні до долара США
на рівні 22 (станом на кінець 2015 р.), середньому курсі гривні до долара США на рівні 21,7 у
2015 р., а також на оновленому прогнозі падіння ВВП на 9% (станом на травень 2015 р., раніше
прогнозувалося падіння на 5%).
Основною вимогою нової програми МВФ була дескалація конфлікту в східних регіонах країни. Вона зумовлена припущенням, що українська економіка в кінцевому підсумку
перестане відчувати вплив конфлікту і відновить своє функціонування в 2016 р. (після глибокої
рецесії в 2015 р).
31
За оцінкою компанії Moody’s («Прогноз для української банківської системи»), частка
недіючих кредитів зросте до 60%.

Недіючі кредити (% від активів, зважених за ступенем ризику)
Джерело: НБУ, дослідження Raiffeisen Bank Aval, Moody’s

Зменшення достатності капіталу. За перші три місяці 2015 р. достатність капіталу впала ще нижче: з 15,6% на кінець 2014 р. до 7,4% у першому кварталі 2015 р.
У 2014 р. чотирнадцять банків не відповідали вимогам коефіцієнта адекватності капіталу 1-го рівня (у 2013 р. — вісім банків), а 34 банки
не відповідали вимогам пруденційних нормативів (у 2013 р. — 26 банків).
Оскільки коефіцієнт адекватності капіталу швидко зменшується, основним
ризиком з точки зору капіталу є банкрутство системних банків. За оцінками МВФ, загальна сума коштів, необхідних для рекапіталізації банківської системи в Україні, складе близько 9,25% від ВВП (на основі даних
2014/2015 року).
Популістські законодавчі ініціативи. Наразі в українському парламенті
набирають сили популістські настрої. У липні незначна більшість у парламенті в третьому, останньому читанні ухвалила Закон «Про реструктуризацію зобов’язань за кредитами в іноземній валюті». Ця тенденція може
збільшити ризики для виконання програми МВФ та подальших структурних реформ. Цей закон зобов’язує конвертувати тіла кредитів за курсом, чинним на день надання кредитів. Враховуючи значну девальвацію
в 2008 р. та у 2014/2015 році, цей закон, якщо набуде чинності, становитиме пряму загрозу для існування фінансової та банківської системи країни.
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Невиплачені роздрібні валютні кредити на суму 4,7 млрд дол. США істотно
скоротяться в балансах банків: зі 100 млрд грн до 25 млрд грн. Це скорочення викличе масштабні потреби рекапіталізації серед банків на додаток
до вже існуючих.
Однак, Президент піддав закон критиці незабаром після його прийняття, тому цей документ навряд чи набуде чинності. Відповідно до угоди
з МВФ, Президент навіть зобов’язаний використовувати право вето у випадку прийняття закону.

Законодавство про захист персональних даних. Банк не має права
без згоди позичальника розголошувати персональні дані приватних осіб,
а в результаті не може продати відповідний борг.
Законодавство про банківську таємницю. Банк не має права без згоди позичальника надавати потенційному покупцеві інформацію про права
на вимогу до підписання договору про передачу таких прав на вимогу33.

ЗАКОНОДАВСТВО ВІДІГРАЄ ВАЖЛИВУ РОЛЬ В НИНІШНЬОМУ
СТАНОВИЩІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

Щоб вирішити ситуацію з проблемною заборгованістю, потрібно втілити такі вдосконалення:
• прозорий та справедливий судовий процес та ефективна процедура стягнення;
• сприятливий податковий режим для продажу та врегулювання
боргів для обох сторін — банку і позичальника;
• вдосконалення валютного регулювання щодо операцій з продажу
боргів — чітке регулювання процедур продажу валютного боргу та продажу іноземним установам;
• для полегшення продажу боргів потрібно вдосконалити законодавство про банківську таємницю та захист персональних даних;
• поліпшення процедури списання недіючих кредитів, а також внесення змін до податкового кодексу;
• скасування мораторію на дострокове стягнення за іпотечними кредитами;
• посилення правового захисту прав кредиторів — це є однією з головних перешкод на шляху до стійкого відновлення банківської системи.

Нормативні та податкові проблеми щодо недіючих кредитів. Основна
проблема при списанні недіючих кредитів — це податковий облік, оскільки наразі банкам вигідніше продовжувати формувати резерви під недіючі
кредити і тримати їх на балансі32, не ставлячи під загрозу результати своєї
діяльності. Через це баланси банків обтяжені недіючими кредитами давністю п’ять років і більше.
Нормативні та законодавчі бар’єри для продажу боргів. Стягнення
боргів в Україні — це дуже проблематична процедура. Нижче зазначені
сфери, пов’язані зі стягненням боргів.
Валютне законодавство. Валютний борг може бути проданий тільки
іншим банкам (обсяг недіючого кредиту не зменшується, він просто передається між банками). Якщо валютний борг продається небанківським
фінансовим установам, обидві сторони повинні мати ліцензію НБУ, як генеральну, так і індивідуальну.
Продаж боргу іноземним установам. Продаж проблемного боргу вимагає реєстрації кредитних договорів в НБУ лише на підставі запиту позичальника, який, як правило, не зацікавлений у такому договорі.
Податкові ризики. Продаж та врегулювання боргів зумовлюють високі податкові ризики для банків.

32
Згідно з податковим кодексом, резерви під кредити, як правило, приймаються як
оподатковувані витрати. Водночас списання недіючих кредитів розглядається як окрема подія,
що регулюється спеціальними правилами оподаткування. Це означає, що для списання будьякого недіючого кредиту банки повинні використовувати створені для цього резерви. Проблема
полягає в тому, що існує лише кілька випадків, коли банки можуть використовувати існуючі резерви без негативних податкових наслідків. У більшості випадків списання негайно збільшують
оподатковуваний прибуток.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РЕКАПІТАЛІЗАЦІЇ
Вливання коштів власників банку і власний капітал є найкращим варіантом для рекапіталізації і, отже, найкращим засобом реструктуризації
банківського сектора34. Відповідно до плану МВФ, банки зобов’язані збільшити свій капітал на 5% у 2016 р., на 7% до кінця 2016 р. і на 10% до кінця
2018 р.
Рекапіталізація банків з іноземним капіталом має бути здійснена винятково їхніми власниками (як очікується) та (або) шляхом партнерства з
33
Особливо це стосується «старої» кредитної документації, підписаної до проходження
Закону України «Про захист особистої інформації», який набув чинності 01.01.2011 р.
34
Однак, МВФ резервує 4% від ВВП в державних коштах в якості резерву, який може
бути використаний для реструктуризації та рекапіталізації місцевих банків.
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ЄБРР або іншими міжнародними фінансовими організаціями (наприклад,
ЄБРР в банку Raiffeisen Bank Aval), враховуючи підвищені ризики в Україні. Важливість банків з іноземним капіталом буде зростати в майбутньому,
оскільки вони гарантують якість банківських послуг, прозорість, вищі технологічні стандарти, але — і це найголовніше — ділову культуру та дотримання законодавства.
Також необхідно обмежити розмір державних банків, оскільки вони
концентрують величезну кількість клієнтів, часто заважають чесній конкуренції на ринку, не мають достатньо чіткої стратегії та «інфіковані» практиками прямого кредитування і політичним впливом, але при цьому не створюють додаткову вартість в економіці. Для зменшення навантаження на
державний бюджет необхідно приватизувати «Укргазбанк», «Ощадбанк»
повинен бути перетворений на справжній ощадний банк, а «Укрексімбанк»
має зосередитися на корпоративному секторі. «Корпоратизація» останніх двох банків теж є можливим варіантом; участь міжнародних банків та
агентств розвитку може бути корисною. Одним з варіантів рекапіталізації
є участь держави через акції без права голосу протягом певного періоду
часу (п’яти років).
Капітальні вливання з боку української держави може буде потенціальним засобом для рекапіталізації українських приватних банків, оскільки
вони мають обмежений доступ до ринків капіталу. Залежно від платоспроможності України вливання можуть бути замінені, до певної міри, державними гарантіями.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВ) має справу з неплатоспроможними банками (здійснює тимчасову адміністрацію та здійснює
відшкодування за вкладами в ліквідованих банках). Для забезпечення
ефективного використання ФГВ необхідно розширити його повноваження
та мати кваліфікований персонал.
Наразі рівень відшкодування вкладів є вкрай низьким. Нещодавно
законодавча база була змінена, але операційна ефективність фонду має
бути значно підвищена.
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2.4. КРЕДИТНІ СПІЛКИ ТА КООПЕРАТИВНІ БАНКИ
Протягом століть кредитні спілки та кооперативні банки відігравали
важливу роль у багатьох західних країнах35. Вони є важливими установами для уникнення фінансової ізольованості, особливо в сільських районах.
Члени кредитних спілок реалізовують взаємне кредитування («допомога
для самодопомоги»), тоді як кооперативні банки роблять істотний внесок
в інвестування36 і є дуже стабільними завдяки своїм капітальним резервам
і колективній структурі в порівнянні з акціонерними банками. У багатьох
західних країнах обидві організації працюють у тандемі. Кредитні спілки
в основному постачають ліквідність, коли виникає необхідність у фінансуванні. Кооперативні банки збирають ліквідність і перерозподіляють її через
кредити в напрямки, де вона необхідна. Вони також виконують інші важливі функції (бухгалтерський облік, звітність, управління ризиками, тощо).
Хоча кредитні спілки поширені в Україні (617 станом на кінець 2012 р.)
та охоплюють сільські громади, не охоплені банками37, вони відіграють
лише підпорядковану роль. Кооперативної банківської системи в Україні
немає.
З одного боку, термін «кооперативний» асоціювався з комерційними
банками на початку 1990-х років; з іншого боку, українці не знайомі з поняттям кооперативного банку38 та його основоположними цінностями39.
Кредитні спілки обмежені у своїй здатності видавати довгострокові
кредити, оскільки їхні джерела фінансування обмежені клієнтськими депозитами та інвестиціями членів. Крім того, нормативні перешкоди ускладнюють для них доступ до — тільки 30% кредитних спілок мають дозвіл на
прийом депозитів.
Польща може стати хорошим прикладом для України щодо впровадження кооперативних банків. Вона також є посткомуністичною країною та
веде боротьбу з подібними економічними і соціальними проблемами (хоча
35
Кожен другий банк в Європі є кооперативним банком.
36
Система кооперативних банків відіграє дуже важливу роль у накопиченні та перерозподілі капіталу в сільській місцевості. Це особливо важливо в тих країнах, де відносно велика
частка населення зайнята в сільському господарстві. Це саме випадок України, де 17,2% від
загальної чисельності працювників зайняті у сільськогосподарському секторі (2012 р.); цей показник для ЄС в середньому складає 5,1%.
37
1,2 млн членів на кінець 2012 р.
38
Однією з перешкод є, власне, назва — «кооперативний». Це слово сприймається,
особливо представниками молодого покоління, старомодним, непридатним і занадто бюрократичним. Необхідно створити новий термін та ім’я для цього сектору.
39
Ідея кооперативної банківської справи базується на засадах, які є фундаментальними
для створення громадянського суспільства, а саме: солідарності, взаємній відповідальності,
верховенстві індивідуальних і соціальних цілей по відношенню до суто фінансової вигоди.
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й набагато меншого масштабу). Система кооперативних банків має 10 млн
клієнтів (близько 1/3 працездатного населення Польщі), становить 9,5%
від загального обсягу банківських активів та налічує більше 3000 місцевих
відділень. Ці статистичні дані показують, що Україна має великий потенціал щодо впровадження аналогічної банківської схеми та отримати в результаті істотну вигоду.
Найбільший тиск створюють занадто жорсткі вимоги щодо створення
кооперативного банку — в Україні вимагається дуже високий капітал на
момент реєстрації (120 млн грн), що у п’ять разів перевищує польський
норматив (4 млн польських злотих). Це також відноситься і до мінімальної
чисельності членів кооперативу, яка вимагається для створення кооперативного банку (мінімум 50 членів в Україні — мінімум 10 членів у Польщі).
Наслідком цього є недостатнє фінансування аграрного сектору. Сільськогосподарські угіддя України складають приблизно 30% від загального
обсягу сільськогосподарських угідь у ЄС. Чверть світового чорнозему припадає на Україну40. Це — актив стратегічного значення, адже глобальний
попит на продовольчі товари буде зростати в майбутньому. Це зростання
може стати джерелом стабільних податкових надходжень для України, але
за умови, що кредитні спілки будуть фінансово посилені, а система кооперативних банків буде впроваджена.
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ГРАФІК 5. РОЗРАХУНКОВЕ СПОЖИВАННЯ ЗЕРНОВИХ ДО 2024 Р. —
РИНКИ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ (РКР), І РИНКИ РОЗВИНЕНИХ
КРАЇН (РРК)

Джерело: ОЕСР, Продовольча та сільськогосподарська організація

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Для вирішення проблеми відсутності системи кооперативних банків
необхідно вжити таких заходів:
• НБУ повинен узяти на себе регулювання кредитних спілок, які є
більше певного розміру капіталу;
• з іншого боку, вимоги щодо створення кооперативних банків відносно необхідного початкового капіталу повинні бути пом’якшені41, як і вимоги щодо мінімальної кількості членів кооперативу, необхідних для ство-

40
Україна посідає третє місце у світі за обсягом виробництва кукурудзи і сьоме — за обсягом виробництва пшениці.

41
Мінімальний рівень початкового капіталу, необхідного для створення кооперативного
банку в Україні, у п’ять разів перебільшує аналогічний норматив у Польщі (прибл. 20 млн польських злотих проти прибл. 4 млн польських злотих). Цей розрив стає ще більшим при порівнянні
ВВП Польщі та України на душу населення (прибл. 25 000 дол. США проти прибл. 8500 дол.
США). Таким чином, новий рівень початкового капіталу для України має бути в п’ятнадцять разів
меншим за його поточне значення (120 млн грн), тобто становити близько 8 млн грн, беручи до
уваги те, що цей показник у Польщі в п’ять разів менший і що показник ВВП на душу населення в
Польщі утричі більший.
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рення кооперативного банку (поточний мінімум з 50 членів слід знизити до
10 членів);
• для ефективного стимулювання зростання сектору кооперативних
банків може бути створена асоціація кооперативних банків — така асоціація буде виступати в якості представника сектору кооперативних банків,
але також виконувати інші важливі функції (бухгалтерський облік, звітність,
управління ризиками, тощо);
• підвищити рівень обізнаності про поняття кооперативного банку,
особливо серед жителів сільської місцевості;
• крім того, повинна бути реалізована земельна реформа, оскільки
одна третина від загальної площі земельного фонду знаходиться у державній власності.

2.5. СЕКТОР МІКРОФІНАНСУВАННЯ
МІКРОФІНАНСУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО ТА
СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Україна має величезний потенціал для зростання малого та середнього бізнесу завдяки великій площі родючих сільськогосподарських ґрунтів, значній кількості технічних спеціалістів найвищої кваліфікації та наявності умов, сприятливих для підвищення енергоефективності. Основною
перешкодою є відсутність механізмів фінансування значних фінансових
потреб. Будь-які заходи підтримки повинні враховувати поточний критичний стан української держави та її населення:
• більше 1 млн внутрішніх переселенців;
• десятки тисяч ветеранів війни;
• високий рівень безробіття, зумовлений економічною кризою.
У таких умовах створення нових робочих місць/сприяння створенню
стартапів є обов’язковим. Враховуючи ці факти, слід підкреслити, що малі
та середні підприємства України виявили набагато більшу міцність в умовах кризи, ніж можна було очікувати. Про це ясно свідчить відсоток недіючих кредитів в українських банках. Як показує звіт про фінансові результати банків, найбільші збитки отримані від великих підприємств, тоді як
малі та середні підприємства є єдиним бізнес-сегментом, що демонструє
прибутковість, хоча і скромну.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Фінансування є основною проблемою для подальшого розвитку малого та середнього бізнесу в Україні через такі причини:
• хронічна нестача капіталу;
• надзвичайно висока вартість фінансування.
Під керівництвом Президента державні органи повинні розробити
дорожню карту для «Нової комплексної програми інвестування/підтримки
малого і середнього підприємництва», яка б передбачала нижчезазначене:
• простіший доступ до можливостей фінансування та розвитку бізнесу;
• доступ до ринку;
• простіший доступ до фінансування на основі більш низьких процентних ставок: максимальна ставка за кредитом — до 20% з 5-відсотковою компенсацією бюджетними коштами (ця практика добре відома в
Україні, вона була впроваджена раніше для підприємців сільськогосподарського сектору);
• програми розподілу ризиків для стартапів, за якими 50% ризиків
покриваються новоствореною державною службою та міжнародним фінансуванням від ЄБРР, ЄІБ, ВПС, МФК і KFW (Німеччина), а також коштами
вітчизняних фондів;
• гнучкі умови кредитування самозайнятих осіб, новостворених малих підприємств; малих і середніх підприємств, що працюють на ринку
протягом тривалого часу;
• введення гарантійних схем: від спеціальних механізмів фінансування (як в «Укрсоцбанка» та (або) ін.) до забезпечення гарантій по інвестиційним кредитам, які надаються звичайними комерційними банками
(має бути розроблена схема, аналогічна «Схемі просування експорту» в
Австрії та багатьох інших країнах)42.
Доступ до ринку має ґрунтуватися на політиці пільгових умов державних закупівель в малих та середніх підприємств:
• встановити мінімальний обсягу державних закупівель в МСП на
рівні 25% всіх державних закупівель;

42
Програма має бути добре оснащена необхідними інструментами для запобігання
нецільових розтрат (тобто, спеціально створеними механізмами фінансування). Вищезгадана
державна служба повинна співпрацювати з державним реєстром кінцевих бенефіціарів/органами фінансового контролю для того, щоб фінансова підтримка надавалася тільки належним
одержувачам.
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• забезпечити рівні можливості малого і середнього бізнесу та великих компаній для участі в тендерах;
• Створити екосистему для відкриття стартапів, здійснення прямого
та венчурного фінансування.

2.6. КРИЗА УСКЛАДНИЛА РОЗВИТОК СЕКТОРУ
ПРЯМОГО ПРИВАТНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
Сектор прямого приватного інвестування в Україні є невеликим і порівняно неактивним через поганий інвестиційний клімат. З початку кризи
було створено лише один фонд прямого інвестування. Інші компанії зіткнулися з проблемами при залученні коштів через погані результати роботи
докризових фондів а саме відсутність прикладів успішного виходу фондів
з інвестицій. Екосистема венчурного фінансування та старапів тільки починає розвиватися. Особливо мало гравців та малі обсяги інвестування в
області венчурного фінансування.
БАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ
МСП
Фінансування МСП в значній мірі здійснюється у вигляді короткострокового банківського фінансування при обмежених пропозиціях від лізингових компаній, кредитних спілок, приватних фондів та венчурних фондів.
Торгове фінансування МСП у формі акредитивів і гарантій в цілому є обмеженим, причому ця діяльність здійснюється дуже невеликою кількістю
банків. У контексті банківських продуктів, найчастіше використовуються
гарантії. Підсумовуючи, можна зазначити, що в Україні розвитку МСП перешкоджає наявний значний пробіл у сфері фінансування МСП, особливо
помітний в секторі кредитування.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
При здійсненні прямого інвестування в компанії доля їх позикового
капіталу значно зростає, тому важливою є стабільність економічної ситуації, інакше високою є ймовірність банкрутства цих компаній. Українська
економіка в умовах високої інфляції, величезної девальвації національної
валюти та промислового спаду наразі не надає необхідну основу для здійснення фінансованих викупів (leverage buyouts). Якщо ці економічні труднощі будуть подолані, необхідно буде забезпечити фінансування через
інші канали (не банки), наприклад, через міжнародні фінансові установи.

Люди, які володіють достатніми власними коштами, знанням ринку і, отже,
здатні оцінити ризики, можуть бути ідеальним джерелом для здійснення
венчурних інвестицій43. Але, як це було зазначено в контексті прямого інвестування, для зростання венчурного фінансування також необхідні стабільні економічні умови (традиційно венчурні підприємства мають внутрішню ставку дохідності IRR на рівні до 45%, оскільки ймовірність банкрутства
для стартапів є навіть вищою, ніж для фінансованих викупів).

2.7. ЛІЗИНГОВІ КОМПАНІЇ
Лізинг має особливий статус серед фінансових інструментів.
За неофіційними даними, в Україні існує близько 200 лізингових компаній, але тільки десять–дванадцять компаній пропонують лізингові послуги відкрито на ринку. Лізингові компанії можуть бути класифіковані як:
• банківські дочірні/універсальні лізингові компанії44: з 2010–2012
років доля володіння банків або фінансових компаній в капіталі лізингових компаній значно збільшилася46 у зв’язку з тим, що лізинг вважався і
наразі вважається менш ризикованим інструментом (право власності на
заставу)45; або
• компанії з лізингу пасажирського транспорту та кептивні компанії46:
• Діяльність лізингових компаній регулюється менш строгими правилами47, тому лізингові компанії використовують лізингові контракти для
забезпечення доступу до валюти (для лізингових платежів/щомісячних
внесків), але клієнт повинен погашати свої зобов’язаннями в національній
43
Такі компанії, як правило, є учасниками фінансової групи та забезпечують довгострокове лізингове фінансування клієнтів цієї групи, а також страхування за допомогою партнерів/
постачальників: «Райффайзен Лізинг Аваль», «ОТП Лізинг», «ВТБ Лізинг», Український лізинговий фонд («Внешэкономбанк»), «УніКредит Лізинг», ALD Automotiv (SG Group).
44
Такі компанії, як правило, є учасниками фінансової групи та забезпечують довгострокове лізингове фінансування клієнтів цієї групи, а також страхування за допомогою партнерів/
постачальників: «Райффайзен Лізинг Аваль», «ОТП Лізинг», «ВТБ Лізинг», Український лізинговий фонд («Внешэкономбанк»), «УніКредит Лізинг», ALD Automotiv (SG Group).
45
У середньому між рішенням про стягнення майна за борги та виконанням цього
рішення минає близько 100 днів, що значно швидше в порівнянні із заставою за кредитами.
46
Ця категорія включає лізингові компанії, створені як спеціалізовані компанії, що займаються тільки лізингом автомобілів, у тому числі надають послуги з управління автопарком.
Кілька компаній є власністю місцевих дилерів провідних виробників комплектного обладнання:
«Порше Лізинг», AVIS, «Ілта Лізинг» (дилер «Пежо»).
47
Відповідно до законодавства щодо лізингу, лізингові компанії реєструються як звичайні юридичні особи, отже, як нефінансові установи. По відношенню до них не здійснюється
відповідний нагляд та не застосовуються відповідні вимоги щодо достатності капіталу, систем
управління або правил звітності.
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валюті, оскільки розрахунок таких платежів прив’язаний до іноземної валюти. Це типова ринкова практика на українському ринку лізингу (в 2014 р.
тільки 2% лізингових операцій були проведені у національній валюті). Причиною такої ситуації є відсутність довгострокового рефінансування гривні
(від трьох до п’яти років).
• У травні 2015 р. НБУ замінив існуючий норматив максимального
розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру у
розмірі на новий норматив максимального розміру кредитного ризику за
операціями з пов’язаними з банком особами у розмірі 25% регулятивного капіталу. Це матиме позитивний вплив на подальший розвиток лізингу, адже бізнес-модель лізингових компаній, яка базується на валютному
фінансуванні від «внутрішньобанківських груп», не може продовжуватися і
зумовлює високий рівень ризику і втрат у випадку девальвації національної валюти.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Гостра нестача середньо- і довгострокового фінансування для промислового сектору шкодить українській економіці. Значна частина цих
компаній має застаріле промислове та сільськогосподарське обладнання,
яке неефективно або погано обслуговується, тому існує гостра необхідність модернізації обладнання. Ідеальним засобом для досягнення цієї
мети міг би бути лізинговий продукт для стандартних активів при наявності ліквідного вторинного ринку (наприклад, тракторів, автомобілів тощо),
будучи менш складним для клієнтів (тобто з меншими формальностями,
пов’язаними із заставою, порівняно з банківським кредитом).
Одним з рішень для вирівнювання попиту та пропозиції на цей продукт є впровадження податкових пільг для лізингоотримувачів, зіставних
з пільгами, передбаченими чинним законодавством деяких країн ЄС. Цей
спеціальний режим оподаткування48 стимулюватиме інвестиції в необоротні активи без негативного впливу на державний бюджет в середньостроковій перспективі.

2.8. ФОНДОВА БІРЖА
ОБ’ЄМИ ТА ПОКАЗНИКИ НА УКРАЇНСЬКИХ БІРЖАХ СУТТЄВО
ЗНИЗИЛИСЯ
98% всіх торгів зосереджені на двох фондових біржах України:
• Українська біржа (UX);
• ПФТС.
Українська біржа є найбільшою фондовою біржою. Обсяги торгів різко знизилися (більш ніж на 90% протягом останніх трьох років). Важливими
постачальниками ліквідності залишилися тільки місцеві гравці (наприклад,
Dragon Capital). Російські банки і брокери зупинили торгівлю. Українська
біржа втратила 67% своєї вартості протягом останніх трьох років в результаті загального економічного спаду і конфлікту на Сході Україні.
ГРАФІК 7. ІНДЕКС УКРАЇНСЬКОЇ БІРЖІ

Індекс Української біржі
Джерело: НБУ, дослідження Raiffeisen Bank Aval

48

Оподаткування амортизації орендованих об’єктів у термін лізингу.
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Московська біржа є найбільшим акціонером обох українських бірж.
У випадку49 злиття Московська біржа стала б мажоритарним акціонером.
Хоча це скоріше політичне, ніж економічне питання, той факт, що російське
підприємство є власником контрольного пакету об’єднаної Української
біржі складно пояснити громадськості. Московська біржа не є повністю
підконтрольною уряду, а існуючий статус-кво (низькі об’єми торгів і низька
рентабельність) не є корисним ані для Україні, ані для Московської біржі50.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Злиття двох бірж (призупинене з 2014 р.) має бути завершене з метою створення єдиного фондового ринку в Україні, завдяки чому знизяться витрати та ринкова неефективність, збільшаться обсяги торгівлі і ділова активність шляхом розширення лістингу деривативів та компенсується
втрачений обсяг торгівлі з російськими інвесторами.

2.9. СЕКТОР СТРАХУВАННЯ
Економічний спад, зростання інфляції і знецінення гривні (UAH) зумовлюють зниження фактичних доходів, що, у свою чергу, негативно впливає на готовність українського народу купувати страхові продукти. Таким
чином, страховий ринок в цілому знижується (в еквіваленті в євро). Наприклад, паралельно зі зниженням обсягів продажу нових автомобілів (~
-70%) знижуються і страхові премії (GWP)51.
СТРАХОВИЙ СЕКТОР СТИКАЄТЬСЯ ІЗ НЕЗЛІЧЕННИМИ РИЗИКАМИ
Хоча кількість страхових компаній значно знизилася з початкових 700
у 1994 р. до 440 у 2015 р. (385 компаній зі страхування життя і 55 компаній
з інших видів страхування), ця кількість, як і раніше, є завеликою. Девальвація гривні збільшує показники збитковості (особливо для КАСКО і про49
На позачергових загальних зборах, що відбулися 21.01.2014 р., акціонери Української
біржі схвалили плани по злиттю Української біржі з ПФТС.
50
Центробанк Російської Федерації, ЮніКредит Банк, Державна російська корпорація
«Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності» (Внешэкономбанк), Банк ВТБ, Акціонерний
комерційний Ощадний банк Російської Федерації, ЄВРОФІНАНС МОСНАРБАНК, Єврофінанс
Капітал, РОСБАНК, Комерційний банк, ЦентроКредит, Міжнародний банк економічного співробітництва, Банк Санкт-Петербурга, Газпромбанк, Банк Москви, Асоціація російських банків,
Соцінвест-банк, Інг Банк (Євразія), банк Deutsche Bank, банк JP Morgan Bank International.
51
Загальна премія (пряма і передбачена), нарахована страховиком до вирахувань для
перестрахування і перестрахувальних комісій.

дуктів страхування здоров’я). Конфлікт на сході Україні та анексія Криму
впливають як на страхові премії, так і на страхові виплати. Важкий стан
банківського ринку (відсутність нових кредитів і велика кількість недіючих
кредитів) має прямий вплив на страховий ринок. У контексті законодавства, відсутність реформ є результатом слабкості регулюючого органу
(який буде підпорядковуватися НБУ в 2015/2016 році). В якості прикладу
можна навести слабке Моторне (транспортне) страхове бюро України, яке
не в змозі очистити ринок щодо обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспорту (ОСАЦВ)52. Крім того, впровадження
нових законів є проблематичним (новий закон про страхування досі не
прийнятий, його прийняття заплановане на другу половину 2015 р.).
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Страховий ринок може бути прибутковим тільки за умови вирішення
нижчезазначених ключових питань, а також досягнення економічної стабілізації53:
• удосконалити застарілі положення законодавчої бази (електронні
поліси не допускаються, всі поліси мають бути підписані і т.д.);
• вжити антикорупційні заходи;
• ухвалити закони і регулюючі акти (про страхування, тощо);
• продовжити очистку страхового ринку;
• забезпечити виконання регуляторного нагляду над страховими резервами, якістю активів, а також розрахунками резервів і вимогами щодо
платоспроможності;
• знизити рівень комісійних для наближення до стандартів країн
Центральної та Східної Європи у довгостроковій перспективі;
• застосовувати звичайні правила оподаткування для страховиків
замість поточної комбінації 3-відсоткового податку на страхові премії та
18-відсоткового податку прибуток;
• Збори за обов’язкове соціальне страхування працівників залишається високим на рівні до 40 від заробітної плати і виплачується роботодавцем; до комісійних страхових агентів теж застосовується ЄСВ (фак52
Обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспорту (ОСАЦВ) є
обов’язковим видом страхування відповідальності. Всі транспортні засоби, що беруть участь у
дорожньому русі та підлягають реєстрації в реєстрі транспортних засобів, повинні мати дійсну
страховку ОСАЦВ.
53
Стабілізація девальвації гривні, завершення конфлікту на сході України, продовження
реформ (включаючи приватизацію, фінансовий сектор, судову систему, охорону здоров’я,
пенсійну систему).
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тично збільшуючи комісійні на 40%), змушуючи деякі страхові компанії
оптимізувати свої податки та створювати нерівне конкурентне середовище;
• сильне Моторне (транспортне) страхове бюро України, контрольоване страховими компаніями (а не державними чиновниками/парламентарями).
У разі вирішення цих ключових питань страховий сектор може стати
прибутковим, оскільки щільність страхування (витрати на страхові продукти на душу населення) у Центральній та Східній Європі є досить низькою
порівняно з ринками Західної Європи. Середньостатистичний австрієць,
наприклад, інвестує близько 1,954 євро на рік у страхування, тоді як українець — лише 53 євро.

399
дії (на другому етапі)58 та не є нагальним пріоритетом. Що це означає для
України? Враховуючи той факт, що обсяг промислового виробництва, за
оцінками, скоротиться на 15% (з -10,7% у 2014 р.) і рівень безробіття підвищиться до 11%59 у 2015 р. (з 9,3% у 2014 р.), забезпечення МСП фінансуванням, а також банківська рекапіталізація є більш важливими в коротко- і середньостроковій перспективі.

2.10. ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ —
КРАУДФАНДИНГ
Глобальний ринок краудфандингу значно виріс в останні кілька років. Краудфандингові платформи зібрали 16,2 млрд дол. США54 у 2014 р.,
в порівнянні з 6,1 млрд дол. США у 2013 р. Найбільший ринок (обсяг ринку 9,46 млрд дол. США) це ринок Північної Америки, як і раніше, наступні
за обсягом — ринки Азії (3,4 млрд дол. США) та Європи (3,26 млрд дол.
США). Хоча ці цифри є вражаючими, суми, зібрані краудфандингом в Європі, є незначними в порівнянні з іншими фінансовими інструментами. У
Сполученому Королівстві, де обсяг ринку краудфандингу є найбільшим в
Європі та становить 2,4 млрд дол. США55, кредитні установи видали підприємствам Великобританії (великим корпораціям і малому та середньому бізнесу) суму в розмірі 190 млрд дол. США56 у 2014 р.
Дивлячись на країни Вишеградської групи57, які мають найбільш розвинені фінансові ринки і правові системи в Центральній і Східній Європі,
можна зазначити, що краудфандинг тут все ще перебуває на ранній ста-

54
Аналіз компанії Massolution, 31.03.2015 р., найактивніші категорії: бізнес і підприємництво — 41,3%/6,7 млрд дол. США; соціальні справи — 18,9%/3,06 млрд дол. США; фільми і
виконавське мистецтво — 12,13%/1,97 млрд дол. США; нерухомість — 6,25%/1,01 млрд дол.
США; музика і звукозазапис — 4,54%/736 млн дол. США.
55
«Це не просто краудфандинг» (Tech.eu, 23.02.2015 р.).
56
«Тенденції кредитування» (Банк Англії, січень 2015 р.).
57
Чехія, Угорщина, Польща та Словаччина.

58
Перший етап: краудфандинг починає сприйматися як засіб для окремих кейсів і здійснюється тільки через спеціально створені для цього веб-сайти. Другий етап: з’являєються посередницькі платформи. Третій етап: власне створення ринку краудфандингу — відбувається,
коли експерти, консультанти і засоби масової інформації розвивають і заохочують використання цього інструменту. Заключний етап: етап «класу основних активів», на якому розробляються
необхідні правові норми й операційні правила з метою захисту інтересів як власників краудфандингових платформ, так і їх користувачів.
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• нездатність системи забезпечити раціональне використання державного бюджету для медичної допомоги, особливо високоспеціалізованої охорони здоров’я;
• відсутність належного планування ліжко-днів на другому і третьому
рівнях медичних послуг, а також відсутність пріоритетів профілактичної допомоги та реабілітації;
• невиконання системи медичного страхування;
• дезорганізація, неконтрольовані дії громадської медичної системи
та інші негативні наслідки.

КОРОТКЕ РЕЗЮМЕ
Охорона здоров’я населення України є однією з ключових функцій держави. Вона викладена в Конституції України. Реформа охорони
здоров’я має бути основним пріоритетом. Створення Колегії лікарів України буде механізмом для установки і моніторингу стандартів лікарських засобів за всіма спеціалізаціями та ліцензування лікарів і лікарень. Цей орган
міг би також діяти в якості лідера для здійснення реструктуризації охорони
здоров’я та медичної допомоги як частини сукупної діяльності. Приниження і моральні травми, які виникають від необхідності давання хабарів для
того, щоб отримати базове медичне обслуговування або ризик отримати
відмову у ньому, не повинні толеруватись, а бути сферами у боротьбі з корупцією.
Цей проект описує перші кроки реформування системи охорони
здоров’я України спільно з іншими напрямами діяльності Агентства модернізації України.
Ці перші кроки реформи спрямовані на впровадження механізмів
професійної відповідальності медичних фахівців у вигляді системи місцевого самоврядування для медичної професії. Основні цілі:
• негайне поліпшення якості медичної допомоги стосовно смертності і захворюваності;
• ефективність витрат.

На відміну від описаної вище ситуації, створення КЛУ як некомерційної, але державної організації стане об’єднавчою силою у створенні «єдиної медичної сфери» з можливостями нового правового багатоджерельного фінансування.

У ці важкі часи Україна повинна отримати і зберегти довіру людей до
медичних послуг та послуг первинної медичної допомоги. Один з основних
аспектів зміцнення цієї довіри буде юридична угода між урядом і Колегією
лікарів України (КЛУ). Існуюча медична допомога в Україні розділена між
величезною кількістю урядових установ відповідно до попередньої системи Семашко, тим самим створюючи такі проблеми, як:
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1. МЕТА

СЕРЕДНЯ ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ, РОКИ

Система охорони здоров’я в Україні поки не зазнала реформи, хоча
сектор охорони здоров’я є одним з життєво важливих факторів для успішного майбутнього України.
У 1970–2010 роках Україна «додала» тільки один рік тривалості життя і опустилась на 92 позиції в рейтингу дорослої та дитячої смертності1.
Напрямок «Охорона здоров’я» описує поточну ситуацію і надає пропозиції
для модернізації української системи охорони здоров’я.

2. СИТУАЦІЯ
Дані показують, що Україна переживає кризу здоров’я і що її сектор охорони здоров’я не досягає результатів як в плані а) стану здоров’я,
б) фінансового забезпечення, або с) організації. Причиною цих недоліків
є те, що українська система охорони здоров’я зберегла основні риси радянської системи Семашко («державне управління, дуже централізована
і постійного недофінансована в реальному вираженні»)2, 3 на тлі змін, які
були розроблені відповідно до принципів ринкової економіки. З моменту
здобуття незалежності були розпочаті і реалізовані деякі зміни в секторі
охорони здоров’я, проте спроби фундаментальної реформи провалилися.
СТАН ЗДОРОВ’Я
У 1985–2012 роках загальна очікувана тривалість життя при народженні збільшилася з 69,9 до 71,3 років, але потім зупинилась, а нещодавно навіть знизилась4.

1
Регіональне бюро ВООЗ для Європи (2014). Здоров’я для всіх баз даних (ЗДВ), в автономному варіанті, видання за квітень 2014 року. Копенгаген, Європейське регіональне бюро
ВООЗ для Європи.
2
Лехан В.М., Рудий В.М., Нольте Е (2004). Україна; огляд системи охорони здоров’я.
Системи охорони здоров’я в перехідний період, 6 (7): 1–128.
3
Лехан В.М., Рудий В.М., Річардсон Е (2010). Україна; огляд системи охорони
здоров’я. Системи охорони здоров’я в перехідний період, 12 (8): 1–183.
4
Регіональне бюро ВООЗ для Європи (2014). База даних «Здоров’я для всіх» (ЗДВ),
в офлайн- варіанті, видання квітень 2014 року. Копенгаген, Європейське регіональне бюро
ВООЗ для Європи.

Джерело: Світовий банк +2012

Неінфекційні захворювання і ураження є головними причинами кризи смертності в Україні, разом із серцево-судинними захворюваннями, які
несуть відповідальність за приблизно 70% всіх випадків смерті5, за ними
йдуть рак і зовнішні причини, зокрема аварії і отруєння. На всі ці фактори в
сукупності припадає 87% всіх випадків смерті.

5
Регіональне бюро ВООЗ для Європи (2014). База даних «Здоров’я для всіх» (ЗДВ),
в офлайн- варіанті, видання квітень 2014 року. Копенгаген, Європейське регіональне бюро
ВООЗ для Європи.
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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ СМЕРТНОСТІ В УКРАЇНІ,%

Навіть якщо показник дитячої смертності значно знизився з 2005 року,
смертність немовлят в Україні досі принаймні удвічі вища, ніж у країнах Західної Європи6.

тів, що охоплює до 44% від загального обсягу видатків в системі охорони
здоров’я, які в основному включають неофіційну винагороду для медичних
експертів9. Тепер ці високі показники медичних витрат з власної кишені
створили серйозні фінансові бар’єри для бідних і потенційно катастрофічні витрати для тих, хто шукає допомоги та/чи потребує закупівлі ліків для
хронічних захворювань. Отже, до 22,6% з тих, хто потребує допомоги, не
в змозі отримати або купити ліки, в першу чергу через доступність. Крім
того, значна кількість грошей з власної кишені йде на безпосередню плату
лікарям10, що представляє собою значну частину їхньої обмеженої заробітної плати. Це збільшує небажання медичних експертів брати участь у
реформуванні фінансування системи охорони здоров’я.
Більшість фінансування охорони здоров’я держави виходить із загального оподаткування, тоді як інших джерел доходу, таких як страхування, майже не існує. Урядові гроші виділяються відповідно до доходів
(пов’язаних, головним чином, з ліжками та ліжко-днями, зі статтею витрат
на медичні установи та заробітну платню на основі вислуги років для лікарів і медсестер). Тому більшість державних ресурсів переходять на підтримку існуючої інфраструктури. Також в результаті цього, інфраструктура
охорони здоров’я є надто великою, з більш ніж 300 000 ліжок і 2 400 лікарень11 (майже удвічі більше, ніж в Іспанії, країні з аналогічним населенням,
і набагато вище середніх показників ЄС для населення). Тим не менш, ця
інфраструктура є надзвичайно фрагментованою і не в змозі надати адекватну відповідь на поточну кризу охорони здоров’я.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ

Загальні витрати на охорону здоров’я в Україні склали 7,72% від ВВП
у 2012 році7 (в середньому в ЄС 9,8%), або приблизно 299,3 долари США
на душу населення за середнім обмінним курсом 2012 року (показник
ЄС: від 901 до 6867 доларів США на душу населення)8. Видатки уряду на
охорону здоров’я склали 12,7% від загального обсягу консолідованих бюджетних витрат, або приблизно 4,44% від ВВП, у той час як інші витрати
(більше 3,26% від ВВП) були, головним чином, з власної кишені пацієн-

Система охорони здоров’я офіційно контролюється державою і знаходиться під управлінням на національному рівні Міністерства охорони
здоров’я України та ряду незалежних адміністративних організацій, таких
як Національна академія медичних наук, Київське міське управління з охорони здоров’я, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ

Джерело: ВОЗ, 2013 р.

6
Регіональне бюро ВООЗ для Європи (2014). База даних «Здоров’я для всіх» (ЗДВ), в
офлайн-варіанті, видання квітень 2014 року. Копенгаген, Європейське регіональне бюро ВООЗ
для Європи.
7
Державна служба статистики України, 2014c; ВООЗ 2015.
8
Регіональне бюро ВООЗ для Європи (2014). База даних «Здоров’я для всіх» (ЗДВ), в
офлайн-варіанті, видання квітень 2014 року. Копенгаген, Європейське регіональне бюро ВООЗ
для Європи.

9
Степурко Т (2013) Неофіційні платежі в країнах Центральної та Східної Європи. Докторська дисертація, Університет Маастрихта.
Степурко Т та ін. (2013). Поширеність і фактори, пов’язані з використанням альтернативних
практиків (народна) медицина в 8 країнах колишнього Радянського Союзу. BMC додаткової та
альтернативної медицини, 13:83.
10
Степурко Т (2013) Неофіційні платежі в країнах Центральної та Східної Європи. Докторська дисертація, Університет Маастрихта.
11
Регіональне бюро ВООЗ для Європи (2014). Здоров’я для всіх баз даних (ЗДВ), в
автономному варіанті, видання квітень 2014 року. Копенгаген, Європейське регіональне бюро
ВООЗ для Європи.
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та інші підприємства, які мають свій власний незалежний бюджет. Переважна більшість медичних послуг надається населенню в установах на
регіональному, муніципальному та сільському рівнях. Поряд з розвитком
формального приватного сектору, що складається в основному з аптек,
лікувально-профілактичних установ і приватно практикуючих лікарів, основна організаційна структура, по суті, залишилася незмінною з радянських
часів. У системі Семашка громадяни були зобов’язані звертатись до закладів охорони здоров’я відповідно до місця їх постійного проживання як
за первинною, так і за вторинною медичною допомогою, а зі спеціальними
направленнями місцевих лікарів — на третій і четвертий рівні лікування.
Сьогодні українські громадяни «вільні» обирати лікарів і медичні установи, але це, знову ж таки, залежить від неофіційної прямої плати медичним
спеціалістам.
Водночас якість університетської медичної освіти відповідає західним стандартам, стандартизована післядипломна освіта високого рівня
майже повністю відсутня. Таким чином, існує лише невелика кількість фахівців високого рівня. Вони досягли цього рівня, головним чином, завдяки
самостійній діяльності та наявній волі щодо досягнення найвищого професійного рівня відповідно до міжнародних стандартів.
У результаті українська система охорони здоров’я не забезпечує ні
профілактики, ні задовільного лікування захворювань. Ця система є недружньою до пацієнта, створює неприйнятне робоче оточення для лікарів
і медсестер і є важким фінансовим тягарем для держави. Отже, популярна
недовіра до лікарів помітно висока, як підкреслює той факт, що 90% пацієнтів воліли б вибрати інший варіант вирішення їхніх проблем зі здоров’ям,
і багато насправді так і роблять. За деякими неофіційними даними, щороку українські пацієнти витрачають більше 700 000 000 євро за кордоном,
кількість становить майже 15% від бюджету охорони здоров’я (неофіційна
інформація).
СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: ПОГЛЯД ПАЦІЄНТА
Нижче наведено фактори, пов’язані з поняттям того, як система охорони здоров’я повинна бути організована, принаймні, на папері: організації, положення, децентралізація, реформи, регіональні та місцеві органи
охорони здоров’я, фінансування, планування, контроль витрат, затверджені державою стандарти якості, клінічні протоколи, ліцензування, надання медичних послуг, регуляторних процесів, розширення прав і можливостей пацієнтів, останні пакетні реформи, надання загального доступу

до необмеженої допомоги, програм післявузівської медичної освіти, медичної науково-дослідної системи та багато іншого.
Модернізація системи охорони здоров’я повинна помістити пацієнта
в центрі всіх етапів реформ. Отже, основні питання такі: Як основна маса
пацієнтів відчувають систему охорони здоров’я? Як і коли більшість пацієнтів отримують необхідну медичну допомогу, коли це необхідно? Якість
системи охорони здоров’я стає очевидною, якщо пацієнту без особливих
зв’язків і знань потрібно проконсультуватися з лікарем щодо його проблеми зі здоров’ям. У наступному розділі описується шлях пацієнта для отримання необхідної медичної допомоги через проблеми зі здоров’ям. Крім
того, описаний фінансовий шлях для середнього пацієнта.
Скажімо, наприклад, якщо у пацієнта у сільській місцевості з’явився
біль у животі, який продовжує завдавати йому страждань і погіршує його
якість життя, врешті-решт пацієнт вже не в змозі працювати. Його першим
кроком у пошуку допомоги буде бажання проконсультуватися у місцевій
амбулаторії, де він знайде медсестер та фельдшерів. Фельдшер є професіоналом з охорони здоров’я щодо надання різних медичних послуг, головним чином, у сільських районах.
Догляд за здоров’ям пацієнта, очевидно, може стати залежним від
якості роботи і досвіду фельдшера, основна та спеціальна кваліфікація не
стандартизується.
У разі виникнення надзвичайної ситуації, пацієнта перевозять до місцевої чи врешті-решт, регіональної лікарні. Трансфер на машині швидкої
допомоги безкоштовний.
Якщо скарги пацієнта зберігаються і місцевий фельдшерський центр
був не в змозі допомогти, більшість пацієнтів починають питати друзів, родичів і сусідів про кращий спосіб, щоб продовжити лікування, і з ким вони
повинні проконсультуватися12. Пацієнт з інфарктом або з постійним болем
у зв’язку з ішемічною хворобою серця, нарешті, може бути прийнятий до
обласної лікарні, де він може отримати більш професіональний догляд. У
разі лікування, пацієнт, як правило, повинен платити сам. Чи може він дозволити собі лікування — це інше питання. Медичне лікування частково залежить від того, чи може пацієнт дозволити собі ліки, чи ні. Є три можливих
сценарії: 1) пацієнт може дозволити собі лікування, навіть в довгостроковій
перспективі; або 2) він не може собі це дозволити, тому будь-які призначені медикаменти є неефективними і здоров’я пацієнта погіршується; або
3), він може дозволити собі деякі з препаратів, а це означає, що він буде
12
Степурко Т та ін. (2013). Поширеність і фактори, пов’язані з використанням альтернативних практик (народна) медицина в 8 країнах колишнього Радянського Союзу. BMC додаткової та альтернативної медицини, 13:83.
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опускати ті ліки, які є дорогими, і приймати тільки ті, які він буде в змозі собі
дозволити, особливо, коли він має справу з довгостроковим лікуванням.
Отже, велика кількість пацієнтів не в змозі слідувати рекомендаціям своїх
лікарів, що робить багато прописаних видів лікування абсолютно марними.
Якщо пацієнт має клінічно симптоматичне захворювання коронарної
артерії, що не реагує на лікування окремо, він може дозволити собі катетеризацію серця. Якщо він потребує стенту, він отримує свій стент відразу,
за умови, що він може за це заплатити. В іншому випадку, він (його сім’я
або його родичі) повинен шукати рішення, щоб мати можливість дозволити собі необхідне лікування.
Крім фінансових проблем, пацієнт повинен бути в змозі знайти відповідного лікаря і повинен отримати відповідну консультацію в термін, який
залежить від особистої участі, а іноді і від неофіційних платежів з власної
кишені. Отже, чи отримує людина краще медичне лікування вчасно, чи ні —
це фінансова проблема або проблема знайомства з потрібними людьми,
які мають правильні зв’язки; ситуація, яка є такою ж, як і в інших європейських країнах.
Наслідки цієї Радянської системи Семашко можуть призвести до погіршення здоров’я для середньостатистичного пацієнта, який має проблеми з отриманням відповідних консультацій, і який іноді ледь проінформований про потенційні профілактичні, діагностичні та лікувальні заходи.
У широкому масштабі, це система не для збільшення тривалості, а також
якості життя, якщо хтось колись захворює.
Витрати на охорону здоров’я не збільшуються автоматично через демографічний чинник віку — це одне з основних і поширених у світі невірних
уявлень у нинішній дискусії про витрати на систему охорони здоров’я. Навпаки: люди живуть довше, тому що країни більше інвестували в свої системи охорони здоров’я. Цей факт дає можливість впливати на видатки на
охорону здоров’я за допомогою відповідних і розумних інвестицій.
Пацієнт, який може платити, який знає потрібних людей і який може
отримати відповідну інформацію, може отримати своєчасне і відповідне
лікування в поточній системі охорони здоров’я України. Якщо гроші не питання, багато пацієнтів виїжджають за кордон.
Деякі групи населення мають більше шансів отримати лікування
швидше: діти лікуються безкоштовно у віці до 18 років; пенсіонери повинні доплатити мінімальну суму за лікування, оскільки вони отримують державну допомогу. Деякі інші групи людей можуть дозволити собі приватне
страхування; деякі відносяться до бізнес-компаній, що надають фінансову
підтримку для своїх учасників або співробітників; військовослужбовці мають свої власні кошти і так далі. Отже, соціальний статус, дохід, професія,
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посада в суспільстві можуть сприяти шансу швидко отримати відповідну
медичну допомогу щодо окремих проблем зі здоров’ям.
Після того, як пацієнт госпіталізований, якість медичної допомоги, яку
він отримує, ще залежить від його фінансових ресурсів, оскільки конкретний терапевтичного заходу в кінцевому підсумку може не використовувати, так як пацієнт може оплатити тільки частину діагностики або лікування.
В цілому, для середньостатистичного пацієнта медичне обслуговування в системі охорони здоров’я України не відповідає повністю поточним адміністративним описам того, як система повинна працювати.
Звернення уваги на своєрідну реформу охорони здоров’я лише на
адміністративному і організаційному рівнях — хоча і це треба — не вирішить проблеми, описаної вище. Поліпшення повинно також відбуватися на
рівні пацієнт–лікар з урахуванням усього комплексу проблем, пов’язаних з
фінансуванням медичної допомоги.

3. УСКЛАДНЕННЯ
ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ДО ШВИДКОЇ ЗМІНИ
Найбільша перешкода для швидких змін у системі охорони здоров’я
є притаманна складність, а також участь різних гравців із самими різними
цілями. Те ж саме можна сказати і про системи охорони здоров’я у більшості країн.
Реформування української системи охорони здоров’я становить
особливі труднощі через структурну неефективність системи на всіх рівнях; її дроблення на кілька незалежних постачальників послуг з охорони
здоров’я з бюджетним суверенітетом, її неефективне фінансування і відсутність системи страхування на основі фінансування охорони здоров’я.
Крім того, світова економічна криза та політичні хвилювання і конфлікти в Україні унеможливлюють мобілізацію достатніх ресурсів, щоб гарантувати рівність доступу до основних послуг з охорони здоров’я. Крім того, ці
фактори підвищують тиск на ціни в рамках системи охорони здоров’я, що
особливо стосується фармацевтичних препаратів.
Низька заробітна плата державних службовців, включаючи працівників охорони здоров’я, йде пліч-о-пліч з високими витратами з власної
кишені, тому більшість медичних працівників хоче зберегти існуючу інфраструктуру. Крім того, це займе час, щоб поліпшити слабкий рівень аспірантури і нерівномірний розподіл людських ресурсів.
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Через високу загальну недовіру, зусилля, спрямовані на заохочення
населення вести здоровий спосіб життя, мають обмежений вплив, і рівень
дотримання лікування серед людей, які живуть з хронічними захворюваннями, є дуже низьким, менше половини всіх пацієнтів визнають, що вони
дотримуються рекомендацій свого лікаря. Крім того, модернізація системи охорони здоров’я, як відомо, викликає катастрофічне підвищення витрат на охорону здоров’я, що неприйнятно за нинішніх часів.
Утім поліпшення якості медичної допомоги рятуватиме життя. Навіть
незважаючи на це, модернізація української системи охорони здоров’я
повинна просуватись вперед на усіх рівнях, а найбільш важливими цілями
для швидких змін є порятунок життя і відновлення довіри.

4. РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПРОЕКТ-«МАЯК»: КОЛЕГІЯ ЛІКАРІВ УКРАЇНИ (КЛУ)
Базова структура Колегії лікарів України
Модернізація української системи охорони здоров’я є політичною,
економічною і медичною проблемою. Швидкі та економічно ефективні зміни задля збереження життя та побудови довіри можуть бути реалізовані
найбільш швидко на рівні самої медичної професії.
Тому вкрай важливо, щоб медична професія зазнала реорганізації,
спрямованої на визначення економічно ефективних і рятівних заходів на
рівні лікар-пацієнт. Всі українські лікарі повинні бути представлені в новій
Колегії лікарів України (КЛУ), яка займатиметься встановленням і моніторингом стандартів медицини за всіма спеціалізаціями та ліцензуванням
лікарів і лікарень, наприклад, подібно до Королівського коледжу лікарів у
Великобританії13 або інших національних організацій країн Європейського
союзу. Колегія лікарів України повинна бути некомерційною організацією
і повинна бути затверджена відповідною постановою Кабінету міністрів
України або рішенням парламенту. Члени керівних рад Колегії лікарів України, а також члени керівних рад суміжних спеціальностей будуть працювати
протягом раціонально обмеженого терміну членства в раді. Колегія лікарів
України визначає права та обов’язки місцевих громад та медичних бригад
щодо економічної та медичної діяльності медичних закладів для надання
доступної медичної допомоги людям. Крім того, Колегія лікарів України

13

забезпечує механізми професійної відповідальності медичних працівників
через систему самоврядування медичних спеціальностей.
СТРАХУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНЕ З КОЛЕГІЄЮ ЛІКАРІВ УКРАЇНИ
Загальнодержавна приватна страхова компанія з окремим правлінням повинна бути створена і пов’язана з Колегією лікарів України. Відшкодування витрат на всі існуючі і майбутні медичні процедури і продукти буде
врегульовано між правлінням страхової компанії і керуючою радою Колегії
лікарів України і відповідно її підрозділами. Страхова компанія пропонуватиме три різних види страхування, як у більшості країн: основне страхування, напів-приватне страхування і приватне страхування. Детальний
опис цієї компанії і рішення між залежністю платежів від доходів або щомісячною платою на душу населення — це два завдання, які залишатимуться
відкритими деякий час. Якщо український уряд приймає такий підхід модернізації, то ці завдання будуть передані субпідряднику нашої робочої
групи «Охорона здоров’я» професору Сючу, який має широкий міжнародний досвід у питаннях фінансування охорони здоров’я.
Система охорони здоров’я, звичайно, не залишиться безкоштовною і
не повинна покривати всі витрати на діагностику та лікування. Коли медична допомога надається безкоштовно «споживачам», то попит неминуче
зростає і збільшуються витрати, оскільки послуги, що надаються за ціною,
рівною нулю, сприймаються так, ніби вони мають нульову собівартість.
Отже, рішення про розподіл ресурсів з часом стануть неефективними і
страхові компанії будуть змушені або підняти розмір внесків, або зменшити об’єм послуг. Коли догляд вимагає масштабних діагностичних або хірургічних процедур, запропонована система визначатиме інший механізм
для розподілу дефіцитних ресурсів, і це буде описано в іншому документі.
В цілому, є лише певні підгрупи, наприклад, деякі пенсіонери та діти, для
яких перебування в лікарні буде або безкоштовним або нестиме мінімальні
витрати, оскільки вони, як правило, отримують державну підтримку. Стоматологічний огляд і процедури, а також нетрадиційна медицина, така як
гомеопатичні заходи і косметична медицина не будуть охоплені цією страховою компанією.
Переговори про відшкодування медичних процедур і продуктів між
Колегією лікарів України і приватною страховою компанією, пов’язаною з
КЛУ, призведе до поступової ліквідації традиційної системи Семашко, при
якій відшкодування було пов’язане з кількістю лікарняних ліжок, а не з кількістю і якістю виконаних медичних процедур.

Королівський коледж лікарів: https://www.rcplondon.ac.uk.
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Питання будівництва загальнонаціональної приватної страхової компанії є відкритим для міжнародних інвестицій і співпраці.
Колегія лікарів України, а також загальнонаціональна страхова компанія може бути створена протягом двох років. Звичайно, є багато організаційних питань, які повинні бути розглянуті в рамках поточної і трудомісткої
реформації української системи охорони здоров’я. Однак, створення Колегії лікарів України та заснування відповідної страхової компанії — це початкові заходи, які можуть бути прийняті без суттєвого збільшення витрат
на охорону здоров’я. Крім того, вживання заходів для безпосереднього
впливу на медичну допомогу на рівні пацієнта повинно сприяти швидкому зниженню смертності та захворюваності, що, своєю чергою, призведе
до швидкого поліпшення довіри пацієнтів до української системи охорони
здоров’я.
СТРУКТУРА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОКРЕМИХ ПІДСПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Для початку, дві медичні спеціальності повинні бути обрані для реалізації змін, які дозволяють швидко знизити смертність і рівень захворюваності для великого контингенту хворих і досягнути негайного результату з
тривалим перспективним впливом на українське суспільство. Цими двома спеціальностями можуть бути серцево-судинна медицина та догляд за
матір’ю і дитиною.
ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ
Серцево-судинна медицина була обрана як основний приклад, бо до
70% всіх випадків смертей в Україні є викликані серцево-судинними захворюваннями. Заходи, вжиті для поліпшення серцево-судинної медицини, одразу рятують життя, наприклад, успішне термінове стентування
коронарних судин при гострому інфаркті міокарда. З іншого боку, відповідний догляд за здоров’ям матері і дитини — другий приклад — має великий вплив виживання з раннього терміну, а також на подальше самопочуття і здоров’я протягом подальшого життя. Це тому, що бідність і хвороби
в ранньому дитинстві є найбільш серйозними причинами різкого розвитку
хвороб у зрілому віці. Таким чином, швидке здійснення організаційних кроків має прямий вплив на тривалість життя і виживання. Коли виникає важка
хвороба, для більшості населення України першочергове значення мають
шанси на виживання й очікувана тривалість життя, а українська система

охорони здоров’я все ще витає навколо «рівня безпеки» в ієрархії потреб
Маслоу14.
Більш детальний опис щодо кардіології та серцево-судинної хірургії,
який представлений нижче, містить деякі загальні кроки з організаційної
та якісної оцінки, які можуть бути введені усіма медичними дисциплінами,
що здійснюють будь-які втручання або операції. Після затвердження і підтвердження ефективності, основні принципи згодом можна буде втілювати почергово в усі підспеціальності, поки всі вони не будуть уніфіковані в
рамках Колегії лікарів України. Це, звичайно, має включати в себе сферу
екстреної медицини та первинного догляду, на інтеграцію яких потрібно
буде більше часу, оскільки послідовні заходи із забезпечення якості запровадити буде важче.
КАРДІОЛОГІЯ І КАРДІОХІРУРГІЯ
Майбутні спільноти кардіології та серцево-судинної хірургії в Колегії
лікарів України є ключовими гравцями в стрімкому поліпшенні якості медичної допомоги в серцево-судинній медицині і повинні визначити і реалізувати заходи, необхідні для досягнення цих цілей.
Різке зниження смертності та захворюваності у зв’язку з інтервенційними і інвазивними процедурами. Втручання та операції не потрібно винаходити повторно в бюрократичному сенсі: є величезний досвід в
розвинених країнах у досягненні відмінних результатів у лікуванні серцево-судинних захворювань; високоефективні протоколи можуть бути перенесені один до одного або змінені відповідно до специфічних потреб.
Те ж саме стосується організаційних протоколів, наприклад, швидкість
транспортування пацієнтів з гострим коронарним синдромом з метою
скорочення часу від виникнення болю до надання допомоги, впливає на
ранню смертність, пізній результат від лікування і можливість повернення
до роботи; навчання в одному місці дає найшвидший і разючий прогрес в
інтервенційній кардіології та серцево-судинній хірургії. Отже, спільнотам
кардіології та серцево-судинної хірургії слід вибрати співробітництво з досвідченими товариствами і сприяти спільному навчанню на місці в Україні.
Приклад: впродовж 15 років Швейцарське товариство кардіології зменшило смертність у лікарні з гострим інфарктом міокарда з 30% до 3% у
пацієнтів без кардіогеннного шоку і до 6% у пацієнтів з кардіогенним шо14
РОЗУМІННЯ ТА МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: інтеграція Піраміди потреб по Маслоу, професійної підготовки та технологій. Бенсон SG1, Дундіс
С.П Журнал з управління роботи середнього медичного персоналу, вересень 2003 р.; 11 (5):
315-20
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ком, застосовуючи загальнонаціональну систему порятунку, спрямовану
на зменшення часу від приймання до надання допомоги хворим з гострим
коронарним синдромом15.
Цей метод системи порятунку необхідно проаналізувати і адаптувати
до потреб українських пацієнтів, починаючи з міських районів, а потім розширюючи цю програму на сільські райони. Він повинен бути впроваджений
передусім там, де мають місце втручання та операції, що мають високу
смертність, оскільки у цьому напрямку є можливість отримання найшвидшого позитивного ефекту.
Освіта на місці: є кілька потенційних партнерів для широкого поширення освіти на місці в українських серцево-судинних відділах, наприклад,
це товариства з різних країн або, власне, Європейська асоціація кардіоторакальної хірургії. Освіта на місці може бути досить ефективною з багатьох причин. З одного боку, є лише дуже обмежене число серцево-судинних відділень в Україні, які будуть обслуговуватися, і кількість пацієнтів,
які отримують інтервенційні або хірургічні процедури, також обмежена. З
іншого боку, серцеві інтервенційні і хірургічні процедури дають подвійний
результат: або добре, або ні, що сприятиме контролю якості, а також оцінюванню навчальних досягнень. Освіта на місці вважається надзвичайно
економічно ефективною і може негайно зменшити ускладнення та смертність від інтервенційної та хірургічної допомоги. Це було доведено у кількох
серцево-судинних центрах по всій Євразії.
Передача технологій: передача знань і навичок неминуче пов’язана з
одночасною передачею медичних пристроїв і продуктів, а також реалізацією нових лікарських препаратів. Для передачі відомих технологій і засобів, що широко використовуються в лікарнях країн ЄС, повинна бути зменшена адміністративна робота в уряді, це повинно бути вирішено тільки
за допомогою Колегії лікарів України та/або її підрозділів на найнижчому
можливому адміністративному рівні (принцип субсидіарності). Цей підхід
дозволить прискорити передачу технологій і уникнути непотрібних і дорогих бюрократичних затримок. Крім того, ця передача знань і технологій
забезпечить швидкий доступ до життєво важливих препаратів для більш
широкого кола пацієнтів за фінансової підтримки урядом окремих категорій пенсіонерів та малозабезпечених.
Контроль якості та оцінка навчальних досягнень: кожне медичне товариство буде нести відповідальність за якийсь певний контроль якості клінічних результатів. Набір зібраних і проаналізованих даних повинен
15
Результати лікування пацієнтів, які поступили з гострим коронарним синдромом, до
яких застосовувалось паліативне лікування: дані з загальнонаціонального реєстру AMIS Plus
1997 2014: http://bmjopen.bmj.com/content/573/ e006218.full.
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бути дуже обмеженим і стосуватися лише вирішення найбільш важливих
моментів і вимірювання результатів: індикація, процедурна смертність і
захворюваність (першочерговий інтерес пацієнтів), а також виникнення
побічних ефектів і ускладнень, лікування яких є найбільш вартісним. До
останніх відносяться неврологічні наслідки, інфекції та ранні рецидиви на
місці первинного хірургічного втручання (інтерес страхових компаній і сторонніх платників). Спочатку широкий збір численних даних, що створюють
величезні набори даних, не є необхідним. Ці зусилля не принесуть безпосередньої вигоди для пацієнтів або лікарів, але натомість затримуватимуть
необхідні заходи щодо зниження смертності та захворюваності і будуть
дуже дорогими. Результати повинні бути зібрані та проаналізовані медичною спільнотою, що бере у цьому участь. З виконавцями, що демонструють низьку якість роботи, повинні бути проведені бесіди, що призведуть до
негайного поліпшення їх результатів (неформальна інформація про систему управління якістю серцево-судинної хірургії у Нідерландах). Крім того,
з високоякісними інтервенційними медичними фахівцями та хірургами, які
значно перевершують середньонаціональні результати, також будуть проведені бесіди для аналізу та подальшого поширення їх блискучих знань.
Цей стиль оцінки якості спрямований на впровадження механізмів професійної відповідальності медичних фахівців через систему самоврядування
в Колегії лікарів України і, відповідно, у кожній підспеціальності.
Підспеціальності Колегії лікарів України відповідатимуть за поширення відповідної інформації, важливої для підтримки загального здоров’я.
Крім того, підспеціальності зобов’язані брати участь у триваючих загальнонаціональних кампаніях з охорони здоров’я, таких як антипаління або
кампаніях за здорове харчування. Антинікотинові кампанії у поєднанні з
відповідною правовою базою виявляються досить ефективними і можуть
привести до швидкого поліпшення загального здоров’я населення. У
Швейцарії антинікотинова кампанія, пов’язана із загальнодержавним правовим обмеженням куріння, призвела протягом шести місяців до значного
зниження рівня захворюваності гострим інфарктом міокарда та низки дорогих втручань невідкладної кардіології.
Підспеціальності Колегії лікарів України нестимуть відповідальність
за забезпечення економічно ефективного медичного лікування. Подробиці економічно ефективного лікування не входять в тему цього документу і
будуть викладені пізніше.
Державні та приватні лікарні: спочатку приватні лікарні не сприймались серйозно при реорганізації системи охорони здоров’я України. Однак, приватні лікарні можуть підвищити конкуренцію відносно якості медичної допомоги і тому, мають бути створеними. Проте, приватні лікарні
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часто займаються більш здоровими пацієнтами, а не конкурують з державними лікарнями з суто медичної точки зору. Це призведе до збільшення загальних витрат на медичні та немедичні послуги. Крім того, приватні
лікарні часто віддають перевагу таким напрямкам, як пластична хірургія і
всі види оздоровчих процедур, які не є основними питаннями, коли мова
йде про початок реформування української системи охорони здоров’я.
Ліцензування лікарень і медичних спеціалістів: окремі підспеціальності будуть відповідати за ліцензування лікарень і медичних спеціалістів, щоб гарантувати надання медичної допомоги на національному рівні
і запобігати високовартісному розподілу високотехнологічної медичної
допомоги в сільських районах. Крім того, підспеціальності в Колегії лікарів України матимуть право обмежувати поширення медичної допомоги в
межах України і визначити тип і кількість медичних послуг, пропонованих
в будь-якій сфері. Колегія лікарів України також матиме право визначати
кількість спеціалістів, необхідних у кожній підспеціальності для запобігання надмірної кількості фахівців в області, які, як правило, є основною
причиною перевищення високих витрат в системі охорони здоров’я. Ліцензування лікарень і медичних спеціалістів в Колегії лікарів України ґрунтуватиметься на розрахункових потребах у медичній допомозі області, а
також на якості медичних послуг.
МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДЛЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
МАТЕРІ І ДИТИНИ
Згідно зі схемою, яка використовується для опису реформи в вузькій спеціалізації серцево-судинної медицини, такі ж заходи можуть бути
застосовані для організації і покращення догляду за літніми людьми і догляду матері і дитини в допологовий період, під час пологів, а також після
пологів.
Якість медичної допомоги, в основному, вимірюється тим, як працює
система для літніх і знедолених людей, а також в охорони здоров’я матері
та дитини, оскільки дитяча смертність, як правило, служить міжнародним
мірилом у визначенні якості конкретної системи охорони здоров’я.
Для цього значною мірою лікування соціально незахищеного населення повинно фінансуватися з постійною підтримкою з національного
бюджету.
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АДМІНІСТРАЦІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ
Дії, зазначені вище, спрямовані на реорганізацію системи охорони
здоров’я, насамперед, у зв’язку з прямою медичною допомогою.
Система охорони здоров’я не дозволяє реорганізації йти знизу вгору, на відміну від поліцейського департаменту, наприклад, які можуть набирати новий склад і почати все з нуля. Під час реформи пацієнти продовжують хворіти і триваючі послуги системи охорони здоров’я не можуть
бути обмежені, поки здійснюється реформа.
Таким чином, адміністративні, організаційні та фінансові питання поточної системи охорони здоров’я можуть бути змінені тільки крок за кроком. У додатку 1 будуть описані можливості модернізації системи охорони
здоров’я без стрімкого зростання витрат, базуючись на досвіді інших країн.
Однак, заснування та реалізація основної структури Колегії лікарів
України було б недорогим і повинно було б фінансуватися ззовні, наприклад, фондом АМУ. Крок за кроком Колегії лікарів України були б передані фінансові ресурси від Міністерства охорони здоров’я України та ряду
незалежних адміністративних організацій, таких як Національна академія
медичних наук, Київське міське управління охорони здоров’я, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ тощо. Потім Колегія буде насамперед нести відповідальність за здійснення змін в підспеціальностях.
Крім того, фінансові ресурси Колегії лікарів України надходитимуть від
сертифікації лікарень та лікарів, членських внесків, а також від страхової
компанії, пов’язаної з Колегією лікарів України, як уже згадувалося вище.
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ПОЯСНЕННЯ КАТЕГОРІЙ
ФІНАНСУВАННЯ, ЯКІ
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У
ШАБЛОНАХ ПРОЕКТІВ-«МАЯКІВ»
НИЖЧЕ:
• НИЗЬКОЗАТРАТНИЙ ПРОЕКТ —
ДО 500 000 ЄВРО
• СЕРЕДНЬОЗАТРАТНИЙ
ПРОЕКТ — ДО 3 000 000 ЄВРО
• ВИСОКОЗАТРАТНИЙ
ПРОЕКТ — ДО 10 000 000 ЄВРО
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ОЧІКУВАНЕ ФІНАНСУВАННЯ:
низькозатратний проект
ПОЗИТИВНІ ЕФЕКТИ ПРОЕКТУ
Залучення ширшого кола громадян у втілення Угоди про асоціацію;
покращення якості законодавства та його впровадження.
ОПИС ПРОЕКТУ

1. ПРОЕКТ-«МАЯК» НАПРЯМКУ
«ІНТЕГРАЦІЯ В ЄС»
1.1. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА АСОЦІАЦІЄЮ З ЄС
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА АСОЦІАЦІЄЮ З ЄС
ЕТАПИ ТА ЧАС ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ:
Крок 1 Рішення про створення місії зі спостереження за асоціацією з
ЄС, включно з визначенням інституту(-ів), який(-і) хоче(-уть) керувати
нею (НУО, соціальні партнери)
Крок 2 Почати з кількох семінарів у Києві
Крок 3 Продовжити кількома заходами у регіонах
Крок 4 Організувати першу підсумкову конферецію та ознайомитися
з результатами в плані якості нового європейського законодавства в
Україні, підвищення інтересу зацікавлених осіб та громадської думки
в асоціації з ЄС

Нагляд дозволить НУО/соціальним партнерам оцінити прогрес втілення зобов’язань Угоди про асоціацію (УА), а також сприятиме активнішій
взаємодії з урядом у майбутніх робочих питаннях шляхом подання пропозицій та громадського обговорення складних питань. Метою є посилення
впливу громадянського суспільства та краща залученість у процес асоціації з ЄС.
Цей проект може бути виконано профільною проєвропейською НУО
в Україні (або соціальними партнерами), тим самим ініціюючи процес
ширшого інформування громадськості та у результаті розпочинаючи обговорення необхідних кроків реформування. На відміну від підходу в Угоді
про асоціацію, який передбачає виклики для галузі у рамках часових термінів, наведених у додатках, проект базуватиметься на узгодженому річному графіку впровадження Угоди про асоціацію, тим самим покриваючи
усі галузі протягом відведеного року. Перевагою цього підходу є можливість обговорення робочого навантаження на передбачений відрізок часу
і ведення цілісної дискусії про можливі результати реформ в інших галузях
економіки. Основні кроки реформування не будуть більше тільки справою
уряду або галузі, а й предметом суспільного обговорення та розгляду.
ПОЛІТИЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ МІСІЇ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
ЄС буде регулярно стежити за втіленням УА, щонайменше раз у рік.
Результат буде загальнодоступним як у ЄС, так і в Україні. Втілення переважно у рамках Угоди про асоціацію буде подано як історію успіху, тому
це вплине на посилення зв’язків та позицій в Україні. На противагу, значні
невдачі будуть представлені у світлі відсутності відданості та духу реформування української сторони.
До того ж Україні потрібно залучати громадськість. Це частина втілення Угоди про асоціацію. Проте громадськість має бути підготовленою до
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участі. Контроль за процесом реформування та здобутих досягнень буде
сприяти дискусії, а також допомагатиме більшій частині громадськості
краще розуміти потребу у реформах та їхніх результатах, що стимулюватиме схвалення такого спрямування на шляху до інтеграції в ЄС.
ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ
Асоціація з ЄС та шлях до членства у ЄС може слугувати позитивною
риторикою, яка все більшою мірою сприятиме об’єднанню країни. Залучення громадянського суспільства та соціальних партнерів у створення та
втілення реформ посилює залученості та відповідальності і вказує на те,
що зближення з ЄС відбувається з кращим розумінням та на реальних засадах з боку України. Що навіть найважливіше, широка залученість громадян є вирішальною у перенесенні тагаря, пов’язаного з реформами, і
мостом, який з’єднує часові прогалини між носінням тягаря та отриманням плодів від реформування.
Наглядова місія вдосконалює здатність НУО/соціальних партнерів
відігравати активнішу роль у процесі асоціації. Це дозволяє гравцям оцінювати плани уряду на більш інформативному підґрунті і дає можливість
бути готовими до майбутніх проблем, висувати свої пропозиції уряду та
громадськості, а також розпочинати суспільні дебати у складних питаннях.
Це може призвести до нового підходу у створенні реформ в Україні з
повним залученням зацікавлених сторін, як тільки стане ясно, що залученість учасників є не тільки їхнім бажанням, а насправді законним правом,
яке випливає з Угоди про асоціацію, і що ключові партнери мають серйозні
наміри жити відповідно до своїх прав та обов’язків.
Таким чином справи ЄС вже більше не будуть залишатися «обов’язком»
активістів, а розглядатимуться як внутрішні справи української політики,
які торкаються кожного громадянина і тому мають контролюватися не тільки дистанційно, а й активно виконуватися на місці. Краще планування проєвропейських реформ може стати поштовхом для розвитку бізнесу і тим
самим зберегти існуючі робочі місця, а також створити нові.
ЗАХОДИ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ
Необхідно створити робочі інструменти наглядової місії (таблиці моніторингу). Для їхнього використання необхідна невелика відповідальна
група, яка запустить процес. Це може бути реалізовано під час звичайних
семінарів для обговорення порядку денного на 2015–2016 рр. за участі
уряду, парламенту, ЗМІ, представників промисловості та профспілок, а

також фахівці з ЄС. Обговорення повинно охоплювати правовий прогрес,
проблеми впровадження, а також виявлення потенційних викликів. Необхідно запросити уряд, щоб той пояснив свою стратегію, а також відреагував на зауваження та прохання. Зрештою, усі учасники повинні розуміти,
що співпраця в найбільш можливому розумінні є розумним способом для
виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію.
Як продовження формату зустрічей у Києві, необхідно також організувати семінари у регіонах, в ідеалі спільнь з представниками місцевого
бізнесу. Інформацію про необхідні/назначені реформи буде поєднано з
дискусією залучених учасників. Ці події у жодному випадку не повинні розглядатися як академічні заняття.
Делегація ЄС в Україні повинна бути залучена із самого початку.
День набуття чинності Угоди про асоціацію, 1 листопада, може стати
хорошою точкою відліку процесу, як варіант, день ратифікації або день підписання.
Приблизно через рік (або у зв’язку з Днем Європи у травні) під час
конференції громадянського суспільства повинні бути підбиті основні результати на цей момент. Партнери зі співпраці в регіонах можуть провести
подібні заходи.

1.2. СПІВПРАЦЯ У СФЕРІ ОСВІТИ ТА З
УНІВЕРСИТЕТАМИ ЄС
СПІВПРАЦЯ У СФЕРІ ОСВІТИ ТА З УНІВЕРСИТЕТАМИ ЄС
ЕТАПИ ТА ЧАС ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ:
Крок 1 Виявлення партнерів для співпраці у ЄС та Україні
Крок 2 Угода між партнерами у рамках співробітництва з
консультацій з відповідальним міністерством (для забезпечення визнання сертифікатів)
Крок 3 Лекції з питань ЄС (право, політика) або через нові ЗМІ,
або регулярно в університеті в Україні викладачами з університетів
ЄС
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ФІНАНСУВАННЯ:
середньозатратний проект
ПОЗИТИВНІ ЕФЕКТИ ПРОЕКТУ

Збільшення кількості українських студентів, що спеціалізуються на
дослідженні ЄС; покращення зв’язків між університетами ЄС та України.
ОПИС ПРОЕКТУ
Цей проект передбачає тісну співпрацю між двома вищими освітніми
закладами, щоб розпочати спеціальні дослідження ЄС в Україні. Викладачі
з університетів ЄС читатимуть лекції та проводитимуть семінари англійською мовою зі спеціальних тем ЄС. Університети з ЄС також проводитимуть іспити серед студентів, аби унеможливити будь-які прояви корупції.
Україна має побачити, що курси/програми навчання визнані офіційно.
ПОЛІТИЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ
Наразі в Україні немає спеціальних досліджень на теми ЄС, але необхідно оновити знання та навички з питань ЄС і підготувати молоде покоління до того, що більша частина українського законодавства буде регулюватися правом ЄС. Понад те, підготовка до вступу в ЄС потребує наявність
обізнаної громадськості та більше знать про європейську інтеграцію.
ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ
Низка українських студентів отримає вдома освіту з перших рук на
теми ЄС. Якщо проект проходитиме добре, він пошириться, а інші університети (як у ЄС, так і в Україні) можуть об’єднувати свої зусилля у цьому
напрямку.
Спільна робота університетів та ВНЗ сприятиме також участі майбутніх партнерів з обох сторін у проектах з дослідження ЄС у рамках програми Горизонт-2020. Україна може брати участь у цій програмі, що зробить
зв’язки університетів і ВНЗ у кількох країнах передумовою для успішного
застосування.

ЗАХОДИ З ВПРОВАДЖЕННЯ
Реалізація вимагає відданості університетів і підтримку урядів, щоб
проект просувався належним чином.

1.3. ПЕРЕКЛАД ЗАКОНОДАВСТВА ЄС
ПЕРЕКЛАД ЗАКОНОДАВСТВА ЄС
ЕТАПИ ТА ЧАС ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ:
Крок 1 Надати запит у Європейську комісію/ЄС для отримання допомоги з перекладом на українську законодавства ЄС, яке підпадає під
дію Угоди про асоціацію, принаймні забезпечення перекладачами, в
ідеалі — із суттєвою фінансовою підтримкою
Крок 2 Визначитися з мовою-оригіналом перекладу (англійська або
інша офіційна мова ЄС, з якої є достатньо перекладачів) та вибрати
високоякісних перекладачів, оскільки законодавство ЄС доволі спеціалізована тематика
ФІНАНСУВАННЯ:
Від низько- до високозатратного залежно від швидкості впровадження та потенційного залучення ЄС.
ПОЗИТИВНІ ЕФЕКТИ ПРОЕКТУ
Створює базу для належного функціонування правових норм ЄС.
ОПИС ПРОЕКТУ
Україна зобов’язана перенести значну частину законодавства ЄС в
українську систему законодавства, як положення, так і директиви. Водночас положення потрібно впроваджувати як такі (а, отже, їх буде автоматично перекладено), директиви ЄС, які є переважними правовими інструментами, залишаються предметом свободи дій для впровадження
на національному рівні. Належне впровадження в Україні можна оцінити
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тільки у порівнянні з правовими актами ЄС. В ЄС кожен громадянин і без
винятку має право на доступ до законодавства ЄС національною мовою.
Українським підприємствам і громадянам також повинне бути гарантовано це право. Це особливо важливо у випадку сумнівів і суперечок, чи дійсно українське законодавство відповідає законодавству ЄС.
Перекладач(-і) повинен(-і) тісно співпрацювати з Європейською комісією і з фахівцями, тому що законодавство ЄС складно перекладати і
кожне слово має значення.
Переклад має бути виконано передусім українською мовою; але також повинен бути і російський переклад.
Той, хто виконує цей проект, робить неоціненну послугу всьому українському суспільству.

«Виховання небайдужих громадян і захисників суспільних інтересів.
Зміцнення позицій і підтримка мережі антикорупційних НУО»

ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ

ЕТАПИ ТА ЧАС ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ

Україна потребує перекладу законодавства ЄС і чим раніше це буде
зроблено, тим краще для належного функціонування верховенства права.
Зокрема, це посприяє юридичним дискусіям про належну реалізацію норм
ЄС.
ЗАХОДИ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ
Має бути ясно, хто керує проектом. Наразі Україна залишилася наодинці із цим завданням. Міністерство юстиції у внутрішньому розпорядку
відповідає за переклад до 2017 р., однак ці плани, здається, надто амбітні.
Тому проект і його фінансування обговорюватиметься з Європейською комісією ще раз, аби отримати значну підтримку ЄС. Мова оригіналу (одна
із офіційних у ЄС), а також окремі перекладачі повинні бути обрані дуже
ретельно, щоб забезпечити високу якість результату. Зусилля на переклад
можна запланувати крок за кроком, відповідно щорічного плану впровадження. Перекладатися має насамперед законодавство товарних ринків,
наведене в Угоді про асоціацію для того, щоб мати безпосередній ефект
для економіки України. Переклад законодавства повинен бути оприлюдненим на веб-сторінці.

2.1. «ВИХОВАННЯ НЕБАЙДУЖИХ ГРОМАДЯН І
ЗАХИСНИКІВ СУСПІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ЗМІЦНЕННЯ
ПОЗИЦІЙ ТА ПІДТРИМКА МЕРЕЖІ АНТИКОРУПЦІЙНИХ
НУО»

(6 місяців):
Крок 1 Підготовка та проведення першого семінару; поширення результатів (2 місяці)
Крок 2 Підготовка та проведення другого семінару; поширення результатів (2 місяці)
Крок 3 Підготовка та проведення третього семінару; поширення результатів (2 місяці)
ФІНАНСУВАННЯ:
низькозатратний проект
ПОЗИТИВНІ ЕФЕКТИ ПРОЕКТУ
Антикорупційні НУО повинні діяти злагоджено та мати більше можливостей для успішної діяльності.
ОПИС ПРОЕКТУ
Проект складатиметься із серії семінарів, присвячених українським
НУО, що виявляють випадки корупції та пропонують конструктивні рішення
для протидії. Семінари створять платформу для передачі українським НУО
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знань і передової практики іноземних НУО, а також для обміном знаннями
та досвідом з НУО України.
ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ
Приблизно 60 учасників з українських НУО візьмуть участь у трьох
різних одноденних семінарах, пройдуть тренінги та встановлять зв’язки.
У результаті на локальному рівні буде розроблено, впорядковано та впроваджено низку місцевих ініціатив. Буде створено організаційну структуру
співпраці та обміну між учасниками НУО.
У підсумку семінарів разом із активістами НУО, які беруть участь у
проекті, буде розроблено контент у вигляді посібників та планів дій. Передбачається, що кілька концепцій антикорупційної діяльності, над якими працювали під час семінару, буде представлено й поширено у вигляді
групи спостерігачів — допоміжної організації для надання юридичної підтримки, журналістських розслідувань через соціальні медіа тощо.
Інструменти для встановлення зв’язків та поширення інформації (соціальні ЗМІ) потрібно використовувати для поширення результатів семінару з іншими НУО України. Вони допомагатимуть НУО, що беруть участь,
розробляти й інтегрувати свої локальні антикорупційні заходи й кампанії.
Можливим результатом семінару може стати ідея організації національного конгресу з боротьби з корупцією, який допоможе інтегрувати
розрізнені діяльності локальних груп і рухів.
ЗАХОДИ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ
На першій стадії необхідно визначити кількість НУО, зацікавлених у
запуску та проведенні антикорупційних заходів. З цього переліку потрібно
буде обрати й запросити 20 груп для участі у першому семінарі.
Семінар охоплюватиме низку аналітичних і стратегічних сесій, спрямованих на аналіз отриманих знань і їхнє втілення у план дій. Соціологічні
знання (на основні досліджень) потрібно передати для використання локальним активістам, щоб допомогти їм розвивати свою діяльність і, можливо, підняти її до рівня громадського руху. Результати соціологічного
дослідження АМУ буде проаналізовано громадськими активістами, які намагатимуться дати відповідь на такі основні питання: Як це знання може
бути використане для мобілізації локальної діяльності громадян, пацієнтів,
ініціаторів, школярів, батьків та інших? Хто є жертвами та учасниками корупційних дій? Яким чином можна поширювати хороші практики? Як моти-

вувати організації громадянського суспільства, щоб вони почали діяти як
частина антикорупційного громадського руху?
Це принцип роботи буде повторюватися у зв’язку з фазами 2 і 3. Досвід попередніх семінарів буде використано в розробці змісту подальших.
Деякі НУО можуть заохочувати брати участь у семінарах на вдруге або
навіть втретє, щоб зміцнити свої знання та зв’язки. Тим не менш, новим
учасникам завжди буде запропоновано поділитися досвідом і забезпечити
можливість подальшого поширення кращих практик, визначених на ранніх
стадіях проекту.

2.2. СТВОРЕННЯ АРБІТРАЖНОГО СУДУ
СТВОРЕННЯ АРБІТРАЖНОГО СУДУ
ЕТАПИ ТА ЧАС ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ (27 МІСЯЦІВ):
Крок 1 Представлення необхідних правових актів та механізмів (3 місяці)
Крок 2 Організаційна та практична підготовка (3 місяці — паралельно
з кроком 1)
Крок 3 Діяльність арбітражного суду на початковій стадії (24 місяці)
ФІНАНСУВАННЯ:
середньозатратний проект
ПОЗИТИВНІ ЕФЕКТИ ПРОЕКТУ
Надійна установа для справедливого та швидкого вирішення суперечок.
ОПИС ПРОЕКТУ
Залежно від необхідного законодавства, що ухвалюється Верховною
Радою, арбітражний суд, можливо, при Федерації роботодавців України,
може розпочати свою діяльність у недалекому майбутньому. Така устаАгентство модернізації України
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нова стала б поширеним інструментом і процесом вирішення суперечок,
була б доступною для всіх компаній, а також компетентною у тих справах
між компаніями та державними установами. Як дзеркальна структура ФРУ
такий суд матиме філії по всій країні, тобто звернутися до нього було б простою та недорогою справою. На початковому періоді своєї роботи судом
керуватимуть юристи, запрошені з-за кордону, вони матимуть відповідні
знання та досвід і братимуть участь у розглядах справ.
ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ
Компанії отримають надійний інструмент і процедуру для справедливого і швидкого вирішення суперечок між собою, а також між компаніями
та державними установами. Це є невід’ємною складовою для досягнення
сприятливого бізнес-середовища.
Загалом це також може сприятливо відбитися на українській судовій
системі, коли молоді українські юристи з арбітражного суду переходитимуть у звичайні суди. Після кількох років роботи в такій установі вони здобудуть досвід і високі моральні принципи, засновані на неупередженості та
професіоналізмі, будуть вільні від корупції і їх очолюватимуть міжнародні
юристи із бездоганною репутацією.
ЗАХОДИ З ВПРОВАДЖЕННЯ
1-й етап — підготовчий, який буде присвячено впровадженню необхідних актів у правову систему, щоб закласти міцну правову основу для діяльності арбітражного суду. Для розробки цих правил буде скликано групу міжнародних експертів, які мали досвід роботи у найкращих світових
практиках. Питання, які потребують уваги, — можливість врегулювання
суперечок між компаніями та державними установами. Підтримку Верховної Ради для розробки правил, очікуємо, що на міжнародній арені буде
зустріто дуже схвально.
Водночас проводитимуться переговори з ФРУ щодо угоди про механізми функціонування суду, які, сподіваємося, завершаться підписанням.
На 2-у етапі буде здійснюватися практична підготовка: розробка статуту суду, порядку процедур та кодексу поведінки; оренда приміщень у
Києві; підготовка списків і набір «суперарбітрів» (міжнародних юристів з
практикою) та «арбітрів» (молодих кваліфікованих українських правників),
які погодяться працювати у суді; визначення договірних зобов’язань. Буде
призначено президента і президію суду. Інформація про створення суду

буде поширюватися серед членів ФРУ та інших українських і зарубіжних
компаній.
3-й етап проекту охоплюватиме перші два роки роботи суду.

3. ПРОЕКТИ-«МАЯКИ» НАПРЯМКУ
«ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА»
3.1. СЕМІНАР СУДДІВСЬКИХ СТУДІЙ
Семінар суддівських студій
ЕТАПИ ТА ЧАС ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ (9 МІСЯЦІВ):
Крок 1 Організація зустрічей у Лондоні та Києві (1–3 місяці)
Крок 2 Набір персоналу та подальше планування (2 місяці)
Крок 3 Семінар у Києві на Великдень 2016 р. (3–5 днів)
ФІНАНСУВАННЯ
(з розрахунку на 5 днів та дорога на 14 осіб): низькозатратний проект
ПОЗИТИВНІ ЕФЕКТИ ПРОЕКТУ
Подальше реформування юридичної освіти; більш якісні судові
вироки.
ОПИС ПРОЕКТУ
Делегація суддів і тренерів-юристів з Великобританії приїде в Україну
і обмінюватиметься ідеями зі своїми колегами на теми здобуті під час реорганізації судової навчальної програми у Великобританії.
Ці зусилля пов’язані з розділом «Верховенство права як перетворююча ідея» напрямку «Верховенство права», що має на меті розвиток верховенства права в перетворювальну ідею та розділом «Судді», який зосереджено на змісті судової реформи, у тому числі покращення початкової
підготовки та безперервного професійного розвитку.
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Стратегія розвитку судової системи України 2015–2020 рр. передбачає перевизначення ролі Національної школи суддів у плані початкової
підготовки та подальшого оцінювання. Це також вимагається Актом про
справедливий суд від 2015 р. Навчальна програма в даний час змінюється.
ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ
Основні риси: тренери з Великобританії відвідають Київ, а не навпаки. Для АМУ це стане нагодою співпраці з ключовими британськими організаціями, щоб зосередити навчання на розвитку верховенства права.
Запрошення делегації британських суддів позитивно відіб’ється на
організаційній репутації та внутрішній моральності проблемних секторів
української судової системи. Значення такого проекту отримало особливу підтримку провідного Фонду європейського права Слінна у дослідженні
української судової системи у 2008 р., однак для втілення проекту та здобуття потрібних результатів знадобиться значне фінансування та відданість справі.
ЗАХОДИ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ
Було здійснено перший успішний контакт британської та української
сторін. Існує потреба у продовженні зустрічей та подальшому набору суддей (у найкращому випадку два або три провідні судді на пенсії та один
актуальний суддя) для їхнього подальшого візиту разом з британськими
тренерами. Потрібно також вийти на інших британських партнерів, які залучені у процес навчання з верховенства права, і домовитися з ними про
участь у семінарі. Потрібно підготувати довідковий документ, щоб посилювати інтерес та спрямовувати тренерів до тем, які важливі для тренінгів. Опісля тренери зможуть розробляти свої власні семінари. Українські
партнери повинні присвячувати свої семінари викликам, з якими вони зіштовхуються.
Логістика подорожі повинна бути скоординована представництвами
АМУ у Відні/Києві у тісній співпраці з Британською радою правових досліджень та Національною школою суддів).

3.2. ЛІТНЯ ШКОЛА АМУ
ЛІТНЯ ШКОЛА АМУ
ЕТАПИ ТА ЧАС ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ (12 МІСЯЦІВ):
Крок 1 Підбір закордонних та місцевих партнерів серед викладацького складу АМУ та їхніх зв’язків (1–2 місяці)
Крок 2 Планування (9 місяців)
Крок 3 Літня школа у Львові або Харкові (чи в обох містах) у липні
2016 р. (7–10 днів)
ФІНАНСУВАННЯ:
низькозатратний проект
ПОЗИТИВНІ ЕФЕКТИ ПРОЕКТУ
Уточнення/оновлення пропозицій АМУ; розробка аспірантських програм для швидкого просування відмінного управління; мережі некорупційного права та бізнес-груп.
ОПИС ПРОЕКТУ
7–10-денна літня школа матиме дві функції:
• навчання та розвиток ключових аспектів програми модернізації
АМУ;
• використання студентського та викладацького контингентів для
розробки проекту Національного університету права, економіки та управління (описано нижче у проекті-«маяку»3.3).
Літня школа поєднує та підтримує зв’язки АМУ. Літня школа надасть
платформу для розробки інших освітніх/організаційних ініціатив (наприклад, посередництво та арбітражне навчання, початкове фінансування для
малого та середнього бізнесу), і вона діє як пілотний проект для створення аспірантури, що охоплюватиме ключові теми, на яких спеціалізується
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АМУ. Пілотну схему необхідно поєднати з ініціативою викладацького складу АМУ, щоб отримати неоціненний досвід інших напрямків АМУ.
ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ
Реформа в країні залежить від можливостей для мобільного лідера,
але немає жодної гарантії, що кращі люди дійдуть до вершини. АМУ має
знайти їх і спрямувати у модернізацію громадських та приватних ініціатив.
Це ключова можливість для подальшого розвитку програми модернізації
у співпраці з талановитими партнерами в Україні. Це також сприяє динамічній інтеграції різних центрів передового досвіду у Львові, Одесі, Харкові
та Києві, що є важливою особливістю самої модернізації. Це також надає
можливість об’єднати правові та бізнес-групи, які існують в країні, і наразі
виявили рішучість працювати поза корумпованою системою і готові впроваджувати сучасні практики права, бізнесу та управління. Схема (1) покращить пропозиції програми АМУ та конкретний план дій і (2) стане початком
для розвитку проекту для аспірантів.
ЗАХОДИ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ
Місце для літньої школи має бути не в Києві — або у Львові, або у
Харкові (чи теоретично розділено між ними). Важливо знайти українських
партнерів, які б виступали спільними науковими керівниками. У рамках
напрямку «Верховенство права» вже виявлено виконавчих партнерів у
кожному з ключових міст. Вони могли б згуртувати фахівців верховенства
права, щоб можна було реалізувати роботу малих груп молодих вчених зі
спільним баченням та фахівців-практиків для роботи у кожному з напрямків АМУ.
Менеджери напрямків АМУ можуть розробити курс разом з українськими науковими керівниками. Лідери напрямків, а також деякі інші іноземні експерти можуть відвідати Україну для проведення семінарів, також
це можуть зробити ключові українські діячі.
Оскільки це літня програма, а не школа з підготовки випускників, потрібно розробити просту у втіленні систему прозорого набору кандидатів
для школи, яка вибиратиме серед колишніх учасників програм АМУ та рекомендацій, заснованих на резюме та відгуках.

3.3. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА, ЕКОНОМІКИ
ТА УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА, ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ
ЕТАПИ ТА ЧАС ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ (5 РОКІВ):
Крок 1 Дослідження та розробка пропозицій (12 місяців)
Крок 2 Фінансування (6–9 місяців)
Крок 3 Створення, набір фахового складу та розвиток структури (36
місяців)
Крок 4 Набір студентського контингенту та розробка навчальної програми (12 місяців)
ФІНАНСУВАННЯ:
високозатратний проект
ПОЗИТИВНІ ЕФЕКТИ ПРОЕКТУ
Підготовка покоління випускників, здатних до лідерства у забезпеченні модернізації. Проект не для отримання прибутку, проте потрібно
буде подбати про доходи під час курсу для дотримання рівня якості програми та підтримання міжнародної репутації.
ОПИС ПРОЕКТУ
Створити школу з підготовки аспірантів, яка поєднуватиме навчання
права, управління та економіки. Це збере вчених та видатних практиків з
України та з-за кордону, щоб долучитися до формування нової генерації
відданих служителів суспільства. З усіма випускниками буде укладено
5-річний контракт роботи у громадському секторі; вони стануть бенефіціарами національного на міжнародного наставництва. Керівництво програми повинно переважно складатися з іноземців, принаймні, на початковому
етапі.
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ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ

Так звані «сучасники незалежності» випускаються з університетів: занадто молоді, щоб відігравати якусь роль під час подій Помаранчевої революції, тому не розчаровані її невдачами; їхній талант, прагнення та ідеали
повинні стати ядром покоління, здатного забезпечити лідерство у процесах модернізації.
Попередні проекти в Україні та Східній Європі зазвичай передбачали стипендії для поїздки за кордон та(або) накладання західної моделі у
країні з перехідною економікою. Цей проект повинен прийти в Україну та
об’єднати закордонні та місцеві таланти й ідеали. Він також має передбачати партнерство з державою, оскільки повинна існувати узгоджена система просування, яка охоплюватиме ключові сфери та аспекти навчання.

ФІНАНСУВАННЯ:
низькозатратний проект
ПОЗИТИВНІ ЕФЕКТИ ПРОЕКТУ
Негайний обхід існуючих проблем, з якими зіштовхується система
цивільного правосуддя; досягнення стійкого результату завдяки реалізації
посередництва з судами.
ОПИС ПРОЕКТУ

Позитивні результати вимагають планування та консультації. Найкращим рішенням буде скликання комітет фонду для розвитку ідеї та збору
коштів. Проект літньої школи АМУ (див. проект-«маяк» 3.2 вище) також допоможе в розробці плану реалізації.

Пілотний проект розроблено, щоб впоратися з відсутністю належної
підготовки в посередництві в Україні шляхом впровадження навчання локальній мережі постачальників юридичних послуг.
Як зазначено у п. 5.3 напрямку «Верховенство права», посередництво пропонує можливість для безпосереднього уникнення проблем, з
якими зіштовхується система цивільного судочинства, оскільки наявність
посередника дозволяє сторонам досягти розуміння, як вирішити свою суперечку, не вдаючись до судової тяганини.

3.4. ПРОЕКТ ПОСЕРЕДНИЦТВА

ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ

ЗАХОДИ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ

ПРОЕКТ ПОСЕРЕДНИЦТВА
ЕТАПИ ТА ЧАС ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ (20–25 МІСЯЦІВ):
Крок 1 Початкова фаза (2–4 місяці)
Крок 2 Початок проекту: підготовка та розробка робочого матеріалу
(3–4 місяці)
Крок 3 Посередники відвідують судові засідання (4–6 місяців)
Крок 4 Етап тестування: посилання на справи суддів (10–12 місяців)
Крок 5 Оцінка та подальші дії (1 місяць)

На місцевому рівні можна навчити, створити пілотний проект та поширити знання про посередництво та його функції, а потім перенести це
на національний рівень.
Міжнародний досвід показує, що посередництво з ініціативи суду
можна поширити швидше, якщо його переваги стануть очевидними для
зацікавлених сторін (суддів, сторін конфлікту, судової системи). Пілотну
схему буде зосереджено на реєстрації основних складових груп.
На першому етапі спільний інтерес до проекту медіації буде розроблено з главою суду і вибраними суддями, разом із місцевим представниками права та обраними адвокатами й іншими потенційними партнерами. Потрібно створити основну команду із кількох обраних та відомих
посередників з визнаних національних посередницьких інституцій (Український центр посередництва, Українська національна асоціація посередників тощо).
Офіційний початок проекту настане на 2-у етапі разом із підготовкою
суддів (короткотривалий) та посередників (довготривалий) для визначення відповідних справ з посередництва та для звернення сторін до профеАгентство модернізації України
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сійного посередництва з метою їх належного представлення перед судом,
пов’язаного із специфічними проблемами та підвищення кваліфікації у
раніше виявлених випадках. Робочі матеріали і процеси розробляються
спільно суддями і посередниками, можливо, разом з представниками асоціації адвокатів та нотаріату.
На 3-у етапі посередники з основної команди супроводжуватимуть
суддів під час розгляду справ, обговорюватимуть з ними відповідність посередництва, пов’язувальних факторів, шляхів впровадження посередництва у відповідних справах та отримання зворотного зв’язку.
Потрібно буде відвідати та обговорити 4–5 справ кожного судді. Зазвичай на цьому етапі закріплюється віра у професіоналізм матеріалу, посередників та процес у загальному розумінні.
На 4-у етапі судді передають справи на розгляд посередникам. Справи завершують посередники. Паралельно основна група посередників
працює над створенням організації/асоціації, щоб розпочати співпрацю
із судом та іншими посередниками (написання статутів, вироблення етичних принципів, визначення вимог для нових членів, розробка спеціальних
програм навчання, підготовка кваліфікаційних перевірок, пошук кандидатів, інформаційні заходи тощо). Після завершення посередниками 10–20
справ проект можна вважати офіційно завершеним.
Оцінка та представлення результатів проекту відбувається на п’ятому
етапі. Подальші кроки можуть бути визначені опісля.
ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ
Сторони економлять час та гроші. Судді, завантажені роботою, отримають більше часу для своїх справ та роботи над іншими етапами реформування. Посередництвом може розглядатися кілька пов’язаних справ
водночас. Можна утриматися від роботи над новими справами. Покращення репутації суддів та ініціаторів. Посередництво буде визнано успішною альтернативою для розв’язання суперечок в Україні. Інші судді будуть
зацікавлені у впровадженні схожих проектів. Ефективна альтернатива для
тих, хто сумнівається у стані нинішньої судової системи — сторони не залежатимуть від суддів, менше можливостей для корупції. Швидке навчання для усіх зацікавлених сторін та учасників проекту. Позитивний фінансовий ефект у системі загалом.

ЗАХОДИ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ
Всесвітньовідомий експерт з досвідом роботи в подібних проектах
повинен бути призначений керівником/менеджером проекту. Необхідно
найняти адміністративного працівника на неповний день для роботи над
організаційними питаннями, таким як координація різних тренінгів, відвідування посередниками судових слухань, складання протоколів, інформаційних брошур, створення майбутніх організацій посередників для судових засідань тощо. Зацікавлені судді відвідують один семінар та одну-дві
зустрічі на місяць, щоб узгодити дії з командою посередників — відшкодування коштів не передбачається, оскільки семінари безкоштовні. Основна команда посередників відвідує безкоштовно два семінари щомісяця
тривалістю півдня. На користь процесу піде його висвітлення у місцевих та
національних ЗМІ, а також надання звітності ключовим зацікавленим сторонам судової системи по всій країні.

4. ПРОЕКТИ-«МАЯКИ» НАПРЯМКУ
«КОНСТИТУЦІЯ»
4.1. СТВОРЕННЯ ФОНДУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ
СТВОРЕННЯ ФОНДУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ
ЕТАПИ ТА ЧАС ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ (ЗАГАЛОМ 8–12 МІСЯЦІВ):
Крок 1 Створення фонду, розташованого, можливо, в Україні або Австрії (2 місяці)
Крок 2 Організаційне налагодження, включно зі створенням офісу в
Україні (1 місяць — паралельно з кроком 1)
Крок 3 Вибір невеликої кількості персоналу серед найбільших медіаекспертів в Україні (1–2 місяці)
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Крок 4 Запрошення політичних, соціологічних та конституційних експертів для їхнього внеску у медіапродукт, рішення щодо якого буде
прийнято згодом (2 місяці — паралельно з кроком 4)

бутнього нової конституції. Участь людей не тільки підвищить рівень інформованості у питаннях конституції, але й сприятиме ухваленню поточної та
майбутньої конституцій.

Крок 5 Експерти працюють над статтями на політичні, соціологічні та
конституційні теми (3–4 місяці)

ОПИС ПРОЕКТУ

Крок 6 Статті просуваються, наприклад, у додатках до газет, інтернет-блогах, постах у Facebook (2 місяці)
Крок 7 Підготовка подальших тем
ФІНАНСУВАННЯ:
низькозатратний проект
ПОЗИТИВНІ ЕФЕКТИ ПРОЕКТУ
Підвищення обізнаності для залучення громадянського суспільства,
зокрема у питаннях основ конституції; підготовка для соціальної участі у
зв’язку з новими знаннями про Конституцію.
ЗАГАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ ПРОЕКТУ
Рекомендовано створення освітнього проекту для підвищення обізнаності громадян у фундаментальних питаннях держави. Короткий екскурс
у минуле — не Європи, а США — може докладно пояснити цю ідею. Американська конституція 1787–1788 рр. змогла набути чинності тільки після
того, як була ухвалена та ратифікована дев’ятьма штатами. Було створено
газету для популяризації «більш досконалої єдності» та пояснення ефекту від прийняття Основного закону. Так званий «Федераліст» висвітлював
тільки пов’язані з конституцією теми. У газеті пояснювали, в чому полягає
ідея «більш досконалої єдності» і редактори дискутували на цю тему.
В якості доповнення до проекту можна видати кілька додатків до газет, які, наприклад, зможуть пояснити широкому колу громадськості фундаментальні ідеї поточної конституції та інші політичні питання. Такими
ідеями можуть бути розподіл влади, фундаментальні права, повноваження
державних установ тощо.
Цей своєрідний форум можна використати для пояснення, публікацій
та дискусій щодо питань внесення змін до конституції та, звичайно, май-

Буде створено фонд, який піклуватиметься про проект на незалежних засадах та без жодного політичного впливу. Експертам буде запропоновано дописувати статті на теми конституції та політики, які згодом буде
опубліковано фондом у кількох формах.
Фонд складатиметься з українського персоналу та українських медіаекспертів. Достатньо невеликої кількості, тому що публікації виходитимуть тільки кожного другого місяця. Автори статей мають бути експертами
з України та інших держав. Міжнародна команда забезпечуватиме погляд
на речі як із середини, так і з-за кордону.
Необхідний керівник проекту, який займеться створенням фонду та
набором експертів.
Щомісячний результат роботи фонду буде виходити у вигляді освітніх
статей, які охоплюватимуть широке коло конституційних, політичних та соціологічних питань.
Щоб забезпечити незалежність фонду від поточної політичної ситуації та відсутності політичної заангажованості, фінансування фонду із самого початку повинно забезпечуватися різними джерелами. Якщо залучено
відомого автора, його дописи повинні відповідати стандартам незалежності фонду.
ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ
Громадянська освіта на регулярній основі може підвищити обізнаність про політичні та конституційні питання, які мають основоположне
значення для формування громадянського суспільства та громадянської
активності. Без наявності базових принципів політичної та конституційної
обізнаності громадяни є масою без своєї думки, якою легко маніпулювати.
Створення незалежного фонду гарантує, що опубліковані матеріали
дійдуть до кінцевого читача та не будуть сприйматися як звичайний політичний матеріал.
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ПОЗИТИВНІ ЕФЕКТИ ПРОЕКТУ

Витрати на персонал складають приблизно одну третину витрат.
Персонал фонду складається з кількох медіаекспертів та офісних працівників. Керування цими коштами є прозорим. Буде відшкодовано витрати з
роботи експертів над статтями тощо.
Дві третини коштів буде спрямовано на медіароботу — друкування
статей у відповідній формі. Потрібно розглянути розробку макета, видавництво, друк.

Вища якість конституційних обговорень; участь іноземних представників в обговоренні поточних питань.

4.2. НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ З
КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

ЕТАПИ ТА ЧАС ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ
Крок 1 Запрошення 10–16 експертів (практиків, науковців) для участі
у форумі (2 місяців)
Крок 2 Вибір одної або двох (актуальних) тем для обговорення (1 місяць)
Крок 3 Організація зустрічі, спочатку в Україні, наступного року у Німеччині (2 місяці)
Крок 4 Вступне слово на зустрічі від двох експертів з кожної країни,
потім жваве обговорення (2 дні)
Крок 5 Додатково: публікація результатів (1 місяць)
ФІНАНСУВАННЯ:
низькозатратний проект

ЗАГАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ ПРОЕКТУ ТА ОЧІКУВАНИЙ ВПЛИВ
Проект конституції є базисом для політичних та конституційних
обговорень. Такі дискусії вимагають глибокого розуміння складних
взаємозв’язків та взаємозалежностей конституційних положень. Міжнародний форум може внести ясність у сьогодення та майбутнє конституції,
а також стати стимулом ззовні.
Експерти зустрічаються щороку та проводять обговорення однієї–
двох актуальних проблем з національної та міжнародної позиції.
ОПИС ПРОЕКТУ
Формується згуртована команда експертів. Вона відкрита для інших.
Гуртуються як теоретики, так і практики. Група має складатися з 10–16
осіб. Оптимальним співвідношенням місцевих та іноземних експертів
буде 1:1.
Для організації щорічних зустрічей потрібне призначення керівника
проекту. Необхідне здійснення нагляду за опціональним оприлюдненням
результатів.
Проводяться щорічні засідання спочатку в Україні, потім у Німеччині. Залежно від фактичних результатів першої зустрічі наступну може бути
проведено на півроку раніше запланованого терміну. Під час дводенної
зустрічі вступне слово на однакову тему матимуть як місцевий, так і міжнародний експерт. Згодом усіх буде запрошено для подальшої дискусії.
Оптимально, якщо результати обговорень будуть обдумані кожним
експертом та інтегровані у їхній повсякденній роботі. Щоб вийти на інших
зацікавлених експертів, варто опублікувати результати зустрічі.
ЗАХОДИ З ВПРОВАДЖЕННЯ
Значна частина коштів піде на перевезення та проживання групи експертів. Під час зустрічі, а також до неї, напевно, потрібна буде допомога
перекладачів. Публікація результатів німецькою та українською мовами
також вимагатиме допомоги перекладачів; кошти на це буде виділено.
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5. ПРОЕКТИ-«МАЯКИ» НАПРЯМКУ
«ЕКОНОМІКА»

ною біржею (ВТБ). Організації можуть встановити обмін ліцензіями,
програмами, «ноу-хау» та іншим досвідом у веденні справ товарної
біржі.
Крок 2
у середньостроковій перспективі (більше одного року) ВТБ повинна
об’єднатися із своїм партнером у Будапешті з наміром створення
Загальноєвропейської товарної біржі (ЗТБ) у кінцевому результаті.
Таким чином партнерство з ВТБ має створити для УУТБ чудову передумову для об’єднання із ЗТБ.

5.1. СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОЮ
ТОВАРНОЮ БІРЖЕЮ
СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОЮ ТОВАРНОЮ БІРЖЕЮ

ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ

ЕТАПИ ТА ЧАС ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ
(приблизно 3 роки):

сті:

Крок 1 Налагодження партнерства між Варшавською товарною біржею та Українською універсальною товарною біржею або іншими товарними біржами (до 12 місяців)
Крок 2 Подальша інтеграція Європейськиї товарних бірж у Загальноєвропейську товарну біржу (понад 12 місяців)
ФІНАНСУВАННЯ:
високозатратний проект
ПОЗИТИВНІ ЕФЕКТИ ПРОЕКТУ
Розвиток сільськогосподарського сектору України та закладення
фундаменту для міцніших політичних та економічних зв’язків між країнами
ЄС.
ОПИС ПРОЕКТУ
Крок 1
у короткотерміновій перспективі (протягом року) Українська універсальна товарна біржа (УУТБ) (або інші товарні біржі, створені для цього) повинні встановити партнерські відносини з Варшавською товар-

Існує кілька позитивних моментів для УУТБ та України у цьому контек1) Проект є прекрасною нагодою для поглибленої інтеграції УУТБ
у Центрально- та Східноєвропейську товарні біржі та ринки. Це посилить регіональну роль та збільшить прибутки УУТБ (напр., шляхом
сприяння торговій ліквідності та поширення сфери фінансових інструментів; у результаті УУТБ стане привабливою для більшої кількості інвесторів). У результаті успішної інтеграції у ЗТБ зросте кількість іноземних інвесторів на українському фінансовому ринку, що є
дуже сприятливим сценарієм.
2) Це посилить економічні зв’язки України з ЄС, оскільки сільське господарство є дуже важливим для економічної політики повідних країн
ЄС.
3) Це створює додатковий стимул для розвитку сільського господарства України. Це вирішує проблему обмежених можливостей керування ризиками для дрібних фермерів, що є суттєвою перешкодою
для їхнього подальшого розвитку. Це надає доступ до інструментів
керування ризиками від волатильності цін на продукцію сільськогосподарського виробництва, тим самим заохочуючи сільські господарства збільшувати масштаби виробництва та покращувати інвестиційну привабливість, що є вирішальним для галузі. Крім того, це створює
додатковий стимул для модернізації дрібних фермерських господарств (наприклад, масове використання ПК та інших електронних
пристроїв у виробничому процесі).
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ОПИС ПРОЕКТУ

Існує широке коло зацікавлених сторін (політики, регулятори, власники та працівники товарних бірж, фермери, інвестори), які повинні бути
залучені з огляду на таке:
• послідовна політична підтримка ідеї (як з українського так і європейського боку);
• важливо, щоб просування ідеї відбувалось як на рівні українських
фермерів (таким чином, щоб вони більш активно користувалися перевагами інструментів, наданих УУТБ), так і закордонних інвесторів
(щоб останні інвестували у товарну біржу);
• потрібно пристосувати правила та технологію товарних бірж;
• потрібно знайти фахівців із досвідом роботи у цій галузі.

Сімейні підприємства складають важливу частину економіки. Часто у
кризові періоди вони більш стійкі до кризи, тому що їхній менеджмент має
більш довгострокову перспективу у нарощуванні бізнесу, аніж корпорації,
що намагаються досягнути щоквартальних результатів. Обмін фахівцями
з управління між такими підприємствами простий, проте потенційно дуже
вигідний проект. Проект можна проводити у співпраці з Польською асоціацією сімейного підприємництва (що забезпечить участь міжнародних
компаній), а також залучати інші країни ЄС.

5.2. ПРОГРАМА ОБМІНУ ДЛЯ СТАРШОГО КЕРІВНОГО
ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ СІМЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ПРОГРАМА ОБМІНУ ДЛЯ СТАРШОГО КЕРІВНОГО ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ
СІМЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ЕТАПИ ТА ЧАС ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ
(1–2 роки):
Крок 1 Створення співпраці між організаціями з набору персоналу
для обміну фахівцями (до 3 місяців)
Крок 2 Реалізація програми обміну (до 12 місяців)
ФІНАНСУВАННЯ:

ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ
• Посилення зв’язків між українськими та європейськими компаніями
• Поширення знань про передові практики та різноманітність у веденні підприємництва
• Сприяння співробітництву, об’єднаним підприємствам та обміном
технологіями між Україною та ЄС
• Створення впливової групи лідерів громадської думки для просування економічного розвитку, європейських цінностей та популяризації країни загалом
• Створення впливової групи лідерів у Європі, які розуміють Україну
та підтримують її у ділових колах ЄС
ЗАХОДИ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ
Мінімальні. АМУ має підписати лист-зобов’язання з відповідними організаціями та стати лідером програми, керуючи контактами та об’єднуючи
партнерів. АМУ також може розпочати підготовку програм для обміну кандидатами.

низькозатратний проект
ПОЗИТИВНІ ЕФЕКТИ ПРОЕКТУ
Посилення зв’язків між українським та європейськими компаніями,
переваги для соціальної відповідальності бізнесу.
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5.3. ВЕНЧУРНИЙ ФОНД МОЛОДИХ ПІДПРИЄМЦІВ

Крок 1 Створення фонду та його просування; фінансування перших
стартапів

ВЕНЧУРНИЙ ФОНД МОЛОДИХ ПІДПРИЄМЦІВ

Крок 2 Оцінка результатів діяльності стартапів; другий транш фінансування; отримання перших прибутків

ЕТАПИ ТА ЧАС ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ
(1,5 роки):
Крок 1 Створення фонду та його просування; фінансування стартапів
(до 6 місяців)
Крок 2 Оцінювання результатів діяльності стартапів; другий транш фінансування; отримання перших прибутків (до 18 місяців)
ФІНАНСУВАННЯ:
середньозатратний проект
ПОЗИТИВНІ ЕФЕКТИ ПРОЕКТУ
Потрібно націлитися на повернення приблизно 25% щороку (середнє
значення для венчурної індустрії).
ОПИС ПРОЕКТУ
Фонд надаватиме підтримку найбільш перспективним та інноваційним компаніям, надаючи їм фінансування. У свою чергу фонд братиме
участь у розподілі майбутнього капіталу стартапів, яких він фінансуватиме.
Приблизний бюджет для цього проекту становитиме 10 млн євро, 50 000
євро надаватиметься для підтримки кожної ідеї у якості початкових інвестицій. Якщо певна ідея стане успішною (підтвердження концепції), її прогнозовані прибутки досягнуть відповідного рівня, а подальші перспективи
розвитку є багатообіцяючими, буде надано додатковий транш у розмірі
100 000 євро; проте це залежатиме від конкретного випадку. Фонд також
надаватиме підтримку менеджменту стартапів, наприклад, з бухгалтерією, податкового консультування, юридичної консультації.

ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ
Метою є стимулювання появи інноваційних стартапів, створення конкуренції для інших галузей та реалізація бізнес-потенціалу молоді. Це також є чудовим інструментом для популяризації АМУ в якості організатора
та реальної підтримки українських компаній.
ЗАХОДИ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ
Хоча проект не потребуватиме значних початкових капіталовкладень
він повинен управлятися комітетом з високонадійних досвідчених професіоналів, які розуміють нюанси української економіки та мають досвід у
міжнародному бізнесі. Оперативний менеджмент теж має відповідати вищезазначеним критеріям.
Щоб налагодити процес ефективного відбору бізнес-ідей, які отримуватимуть фінансування, необхідно пройти два етапи. Під час першого
потрібно поставити оцінку бізнес-планам, які надходитимуть до фонду
через форму онлайн-заяви. Тихі, хто пройде перший етап розгляду, буде
запрошено до другого етапу процесу, який складатиметься з 10–15-хвилинної презентації перед комітетом. Це буде нагодою для початківців-бізнесменів переконати комітет у своїх бізнес-ідеях. Потім комітет вибере
найбільш привабливі та перспективні стартапи для фінансування.

5.4. ЗАВОД ІЗ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
ЗАВОД ІЗ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
ЕТАПИ ТА ЧАС ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ
(мін. 24 місяці)
Крок 1 Переговори (6 місяців)
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Крок 2 Формальні механізми (6 місяців)
Крок 3 Реалізація (12 місяців)
ФІНАНСУВАННЯ:
високозатратний проект
ПОЗИТИВНІ ЕФЕКТИ ПРОЕКТУ

Завод стане конкурентом на європейському та світовому ринках завдяки створенню бюджетних та продуктивних авто компакт- та преміумкласу.
ОПИС ПРОЕКТУ
Електромобілі — майбутнє світового транспорту. Екологічно безпечні, безшумні, з відповідними технічними характеристиками — електромобілі здатні за стандартних ринкових умов скласти конкуренцію звичайним
автомобілям у близькому майбутньому. Низька вартість праці, кваліфікований персонал інженерів та механіків, а також великий досвід та багаторічні традиції автомобільної промисловості є підтвердженням того, що
Україна буде належним місцем для створення такого заводу. Іншою цікавою можливістю стане співпраця та використання патентів компанії Tesla,
які недавно стали доступними для громадськості, і постачання батарей
Tesla для нового бренду українського автомобіля.
ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ
Новий завод електромобілів в Україні оптимізує виробничі витрати.
Він стане конкурентом на європейському та світовому ринках завдяки
створенню бюджетних та продуктивних авто компакт- та преміум-класу.
Не варто нехтувати також можливістю виробництва електроавтобусів.
Щорічно після фази запуску завод буде випускати спочатку від кількох сотень до кількох тисяч авто.

ЗАХОДИ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ
Важливо розташувати завод у найбільш оптимальному для цього регіоні України (з якісною мережею автошляхів та поблизу залізниць,
неподалік від аеропортів). Під час переговорів потрібно домовитися про
звільнення інвестицій від оподаткування та про інші заходи із заохочення
капіталовкладення. Невід’ємним елементом проекту є можливість знайти
партнера, який буде постачальником технології. Для цього необхідно зважати на співпрацю з традиційними автобудівними корпораціями, які хочуть
вийти на ринок електромобілів або ж працювати з компаніями, які вже ведуть діяльність у цій галузі.

5.5. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПЗ ДЛЯ КЕРУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ВИРОБНИЦТВОМ В
УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ СЕКТОР
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПЗ ДЛЯ КЕРУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ
ВИРОБНИЦТВОМ В УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ СЕКТОР
ЕТАПИ ТА ЧАС ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ
(1 рік):
Крок 1 Пристосування існуючого ПЗ (1–3 місяці)
Крок 2 Тестування (3–5 місяців)
Крок 3 Впровадження та маркетинг (>6 місяців)
ФІНАНСУВАННЯ:
низькозатратний проект
ПОЗИТИВНІ ЕФЕКТИ ПРОЕКТУ
Скорочення витрат на поповнення товарних запасів, зниження витрат
на годування худоби, збільшення ефективності виробництва для українських фермерів.
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ОПИС ПРОЕКТУ

Виведення на український ринок комплексної онлайн-системи керування підприємством для аграрного сектору, яка надається за моделлю
SaaS (ПЗ як сервіс). Ця система допомагає відслідковувати операції, покращити організацію та керувати історією сівозмін, стадами, фінансами,
запасами та устаткуванням. Чіткі та інтуїтивні рішення мають допомогти
будь-якому користувачу легко працювати із системою навіть без попередньої підготовки.
ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ
Протягом багатьох років ферми в Європі не розглядалися як звичайні
підприємства. За цей час було розроблено багато комп’ютерних інструментів, здатних допомогти підприємцям з інших галузей у їхній щоденній
роботі. На жаль, ці інструменти не підходять для управління фермами через наявність специфічних потреб. Польська компанія розробила рішення,
призначене для сільськогосподарського виробництва, яке посідає третє
місце у світі серед інших галузей. Досвід поляків показує, що реальні та істотні результати видно вже через рік використання цього ПЗ:
• зниження витрат на поповнення товарних запасів на 8%,
• зниження витрат на годування худоби на 18%,
• підвищення ефективності виробництва на 14%.
ЗАХОДИ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ
Введення цього ПЗ на український ринок вимагає переважно перекладу та адаптації під потреби підприємств українського аграрного сектору, слідом за стандартними кампаніями з продажу та маркетингу.
Наступним етапом розвитку цього ПЗ має стати поступове впровадження вимог ЄС у документацію та управління, пов’язане із сільським
господарством. Україна прагне приєднатися до ЄС, тому деякі процеси,
відомі підприємствам ЄС, можна легко втілити на цьому етапі проекту. Використання цього ПЗ стане гарантією того, що українські фермери наблизяться до європейських стандартів, зокрема у питаннях менеджменту та
санітарних вимог.

5.6. ЛІЗИНГ УСТАНОВОК ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ
ЕНЕРГІЇ (ВДЕ)
ЛІЗИНГ УСТАНОВОК ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ВДЕ)
ЕТАПИ ТА ЧАС ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ
(щонайменше 36 місяців):
Крок 1 Створення установи, яка займатиметься підготовкою пропозицій з лізингу, придбанням установки та її подальшим монтажем (6
місяців)
Крок 2 Просування послуг (6 місяців)
Крок 3 Реалізація з максимально можливим масштабом (24 місяців)
ФІНАНСУВАННЯ:
середньозатратний проект
ПОЗИТИВНІ ЕФЕКТИ ПРОЕКТУ
Охорона навколишнього середовища, зміцнення місцевої енергетичної безпеки, створення нових «екологічних» робочих місць і посилення
конкуренції.
ОПИС ПРОЕКТУ
Відновлювальні джерела енергетики явно є можливістю для України.
Вони не тільки можуть сприяти захисту навколишнього середовища, поліпшенню якості повітря або виконанню зобов’язань зі скорочення викидів, а
й також посилити місцеву енергетичну безпеку, створити нові «екологічні»
робочі місця та посилити конкуренцію. Однак, розвиток відновлювальних
джерел енергетики (ВДЕ) в Україні вимагає відданості приватних інвесторів з відповідним капіталом. Це стосується зокрема мікро- та невеликих
генераторів ВДЕ. У багатьох випадках відсутність фінансування перешкоджає Україні досягнути свого повного енергетичного потенціалу. Іншими
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словами, інвестори, які прагнуть встановлювати ВДЕ, зіштовхуються з перешкодами, що заважають їм вийти на ринок. Лізинг для ВДЕ дуже добре
відповідає потребам та можливостям українського ринку. Відповідно наданий лізинг сприятиме швидкій генерації енергетики і надходженню прибутків для покриття боргових платежів.
ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ
Україна суттєво розвине сектор мікро- та малих джерел відновлювальної енергетики. Проект має на меті забезпечення лізингом 50 000–
200 000 дрібномасштабних джерел відновлюваної енергетики. Буде створено додатковий потенціал для тих, хто наразі не може дозволити собі
ВДЕ. Велика поширеність ВДЕ спрятиме кращому прийняттю суспільством цих джерел.
ЗАХОДИ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ
Реалізація проекту вимагає створення органу, який відповідатиме за
його реалізацію. Орган нестиме відповідальність за підготовку пропозицій
лізингу, придбання установок та надання лізингу. Необхідно буде почати
переговори з відповідними постачальниками технологій, а також створити
головний офіс та найняти найкращих наявних фахівців у сфері енергетики
та фінансів. Проект також передбачає створення мережі дистрибуторів та
агентів з найму. Ці зусилля необхідно належним чином поширювати у ЗМІ,
щоб охопити максимально широку аудиторію.

5.7. БІЗНЕС-НАУКОВИЙ СУПЕРКЛАСТЕР INDEX
COPERNICUS
БІЗНЕС-НАУКОВИЙ СУПЕРКЛАСТЕР INDEX COPERNICUS
ЕТАПИ ТА ЧАС ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ
(4 роки):
Крок 1 Підготовчий етап: дослідження та розробка правил проектів та
початок оцінювання академічних одиниць (6–12 місяців)

Крок 2 Початковий збір даних та розвиток віртуального суперкластера (12 місяців)
Крок 3 Придбання компаній для вступу у віртуальний кластер (12–
24 місяці)
ФІНАНСУВАННЯ:
середньозатратний проект
ПОЗИТИВНІ ЕФЕКТИ ПРОЕКТУ
Прискорення передачі інновацій та економічне зростання.
ОПИС ПРОЕКТУ
Наміром проекту «Суперкластер Copernicus» є створення загальнонаціонального, віртуального кластера в Україні, який уможливить безперервну співпрацю між науковими (академічними) одиницями та представниками бізнесу, тим самим прискоривши втілення інновацій та економічне
зростання. Кластер включатиме усі академічні одиниці та переважну більшість бізнес-асоціацій. Індекс суперкластера Copernicus — унікальне глобальне рішення (успішно втілене у Польщі), яке включає в себе:
• добре розвинені та описані пакети бізнес-процесів, пов’язаних із
суспільними регуляціями з боку держави, фінансування, засноване
на продуктивності наукових одиниць, яке оперативно надаватиметься та прийматиметься національним урядом;
• центр інформаційних технологій відповідно до останніх досягнень
науки та техніки, який на постійній основі збиратиме інформацію з
кожної наукової одиниці про завершені, поточні та (або) заплановані
наукові проекти. Опис проектів наведено бізнес-орієнтованою мовою, а їхню оцінку представлено широкому колу потенційних бізнеспартнерів;
• центр інформаційних технологій відповідно до останніх досягнень
науки та техніки для оцінки роботи академічних одиниць з метою розподілу деравного фінансування відповідно до результатів діяльності;
• грамотно розроблені та описані пакети бізнес-процесів дозволять співпрацю між науковими одиницями та бізнесом для розробки
спільних проектів із фінансовим забезпеченням як з боку державних
установ, так і представників приватного бізнесу.
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ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ

Підвищення ефективності державних витрат на науку і сектор вищої освіти. Державні витрати буде прив’язано до якості академічних досягнень, які вимірюватимуться міжнародно затвердженим інструментом
оцінювання. Найбільш активний та ефективний науковий підрозділ отримає більшу державну підтримку, тоді як менш ефективні буде заохочено
розпочати процес реструктуризації. Процес створення інновацій та їхнє
втілення в економіку допоможе українським компаніям стати більш конкурентоспроможними, спочатку на місцевому, а потім і на світовому ринках.
Приватні підприємства стануть більш конкурентоспроможними. Їх
буде заохочено до інвестування у співпраці з науковцями шляхом державної підтримки більшості проектів, профінансованих частково державою,
частково приватним сектором. Більше інновацій буде створено на потребах приватних компаній. Місцеві українські компанії — зокрема МСБ — будуть краще підготовленими до конкуренції з майбутніми іноземними інвесторами.
Наукові підрозділи буде підготовлено до участі в отриманні майбутніх
грантів, зокрема з ЄС. Такі гранти буде надано відповідно до процедури
оцінювання.
Студенти будуть краще підготовленими до пошуку роботи та початку кар’єри після закінчення університету. Студенти, які братимуть участь
у спільних проектах бізнесу та університетів, отримуватимуть більш практичну освіту і матимуть можливість знайти майбутню роботу вже під час
навчання.
Ринок фінансового капіталу зростатиме. Віртуальний суперкластер
надаватиме комплексну інформацію про актуальні та заплановані наукові
проекти, що приваблюватиме інвестиції для найбільш перспективних проектів.
ЗАХОДИ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ
Пошук місцевого партнера, який має досвід у правових процедурах
та володіє знаннями про юридичні механізми державної підтримки наукової діяльності та галузі вищої освіти, є одним із найважливіших завдань.
Майбутній партнер зможе підготувати необхідні регуляторні зміни та надавати підтримку поширенню цієї інформації й ухваленню змін парламентом.
Переклад українською усіх аспектів проекту суперкластера може бути
зроблено у партнерстві з українським університетом, який спеціалізується
на державному управлінні та бізнес-менеджменті.

Як показав польський досвід, збір початкових даних та оцінка результату наукових підрозділів є складним процесом. Це вимагає добре підготовленого центру підтримки клієнтів, яким мають керувати досвідчені менеджери з формування громадської думки.

6. ПРОЕКТИ-«МАЯКИ» НАПРЯМКУ
«ПОДАТКИ ТА ФІНАНСИ»
6.1. ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД: ПРОЕКТ ЕЛЕКТРОННОГО
ОПОДАТКУВАННЯ
ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД: ПРОЕКТ ЕЛЕКТРОННОГО ОПОДАТКУВАННЯ
ЕТАПИ ТА ЧАС ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ
(приблизно 1,5 року або 18 місяців):
Крок 1 Початковий етап
Крок 2 Впровадження системи
Крок 3 Податок на прибуток (малий бізнес) та податок на прибуток
фізичних осіб
Крок 5 Основні функції управління аудитом
Крок 6 Сплата державних податків та ПДВ
Крок 7 Податок на прибуток компаній
Крок 8 Оподаткування доходів фізичних осіб та сплата внесків на соціальне та медичне страхування
Крок 9 Сплата тарифних ставок та податку на прибуток для малого
бізнесу
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Крок 10 Нова форма електронної подачі
Крок 11 Остаточне ухвалення
ФІНАНСУВАННЯ:
високозатратний проект
ЗВОРОТНІ ЕФЕКТИ ПРОЕКТУ

Збільшення прибутку у перший місяць, амортизація проекту протягом одного року, заміна 50% ручних процесів автоматичними, прозора податкова система.
ОПИС ПРОЕКТУ
Українська система оподаткування вважається однією з найскладніших у світі. Аби зробити систему більш прозорою і відстежити сплату
платежів, щоб повернути довіру платників податків та для боротьби з корупцією у системі податкового адміністрування, пропонується впровадити
цілісне рішення електронного оподаткування для державної фінансової та
податкової адміністрації, включно зі створенням веб-порталу для платників податків. Система складається з таких модулів: реєстрація платників
податків, управління податкової звітністю, облік доходів та платників податків, включно із автоматичною системою визначення відсотків на капітал та штрафів, ведення клієнтів, управління документообігом, керування
ризиками, забезпечення виконання, звітність та АСУ — автоматизована
система управління.
Схвалення системи повинне просуватися на найбільш високому рівні.
Гарантія фінансування повинна зберігатися для періоду підтримки, який
охоплюватиме щонайменше 24 місяці після втілення системи.
ЦІЛІ
• Заміна існуючої ІТ-системи на веб-рішення на основі новітніх технологій
• Введення функціональності та робочих процесів на основі найкращих міжнародних практик
• Перенесення усіх даних з існуючих систем
• Запуск на початку року

• Навчання як платників податків, так і адміністративного персоналу
роботі із системою
• Під час проекту необхідно дотримуватися та втілювати стандарти
та вимоги Міжнародного валютного фонду та Європейської комісії
• Розгляд усіх видів податків в Україні, прямих, а також непрямих податків, включно зі збором податку на додану вартість (ПДВ) та внесків
на соціальне та медичне страхування
• Підготовка всіх документів з усіх робочих процесів повинна бути
надаватися автоматично без ручного вводу
ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ
• Рівність для всіх платників податків
• Прозорість у податкових питаннях
• Мінімізація можливостей корупції
• Гарантований стабільний збір податків
• Підтримка іноземних організацій (МВФ, ЄС)
• Підвищення рівня добровільного дотримання
• Зниження операційних витрат завдяки впровадженню сучасного
веб-ІТ-рішення
• Підвищення кваліфікації податкових інспекторів
• Підвищення довіри платників податків до системи та влади загалом
ЗАХОДИ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ
Попередня оцінка заходів на реалізацію — 11 000 людино-днів.
Попередня оцінка фінансування — приблизно 10 млн євро.

6.2. ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ ПОДАТКОВИХ
АДМІНІСТРАЦІЙ
ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ ПОДАТКОВИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
ЕТАПИ ТА ЧАС ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ
(приблизно 3 роки)
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Крок 1 Аналіз поточної ситуації в контексті актуальної правової основи для функціонування податкових органів та адміністрацій
Крок 2 Навчання для співробітників підрозділів, які беруть участь у
проекті
Крок 3 Розробка навчальної програми з управління якістю в сфері
державного управління
Крок 4 Навчання управлінню внутрішнім аудитом для окремих аудиторів з окремих підрозділів податкової адміністрації
Крок 5 Навчання управлінню якістю групи тренерів з окремих підрозділів податкової адміністрації
Крок 6 Навчання принципів документування відповідно до стандартів
якості та управління процесом в організаціях як інструмент впровадження системи роботи з документацією
Крок 7 Навчання інспектора з якості з урахуванням навичок провідного аудитора
Крок 8 Розвиток системи управління якістю, включаючи стандарти,
процедури та документацію для податкових адміністрацій на регіональному рівні
Крок 9 Проведення попереднього аудиту в рамках отримання сертифікату ISO та надання консультацій щодо подання заявки на сертифікацію
ФІНАНСУВАННЯ:
високозатратний проект
ПОЗИТИВНІ ЕФЕКТИ ПРОЕКТУ

Збільшення ефективності податкових адміністрацій, зниження рівня
корумпованості податкових адміністрацій, покращення знань співробітників податкових установ.

ОПИС ПРОЕКТУ
Загальна мета полягає у покращенні якості роботи підрозділів податкових адміністрацій України.
Державне адміністрування розділено на сегменти, що для індивідуальних організацій означає різні підходи у стратегічному плануванні та
здатності до розробки політик. Проте відомо, що функціонування системи
управління якістю без сумнівів має більший ефект, аніж функціонування
окремих елементів самих по собі. З цієї причини вибіркова та неузгоджена
діяльність на місцевому рівні,, не спрямована на досягнення запланованих
результатів. Це є негативним моментом для оподаткування, тому необхідне впровадження цілісних змін, які вдосконалять ефективність та діяльність податкової адміністрації.
Через застосування різних рішень, якість роботи окремих податкових
установ та характерні стандарти діяльності на практиці важко контролювати та оцінювати на центральному рівні.
Стандартизовані процедури діяльності підрозділів податкових адміністрацій наведено у посібниках
Таким чином у результаті проекту усі підрозділи, які пройдуть процедуру реалізації стандартів якості, повинні стати більш ефективними у своїй
діяльності та співставні з точки зору структури, процедур та діяльності. Ця
зміна, у свою чергу, полегшить обмін знаннями та кращими практиками.
Необхідність у підвищенні ефективності податкових адміністрацій та
надання високоякісних послуг вимогливим платникам податків знизить рівень корупції у процедурах документації.
Навчання та організаційні зміни стимулюватимуться на центральному рівні адміністрацій. Реалізація безсумнівно сприятиме контролю за
діяльністю адміністрацій та попередженню корупції, що буде досягатися
завдяки механізмам документування робочих процедур. Цілями проекту
є покращення ефективності та гармонізації діяльності, що було чітко зазначено. Введені стандарти підтримуватимуть боротьбу з корупцією у податкових адміністраціях. Передбачені заходи проекту повинні проявитися
у покращенні наданих платникам податків послуг, зокрема у плані чіткого
розподілу відповідальності серед працівників та прозорому документообігу у підрозділах податкової адміністрації. Відповідно до вимог системи,
доступ до бази знань буде наявним для усіх співробітників, що забезпечуватиме їм підтримку у виконанні щоденної діяльності. Наприклад, у процесі, докладно наведеному в ISO, послуги для платників податків описаАгентство модернізації України
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но у вигляді стандартних інструкцій, інформаційних карток та посібників з
управління процесами.
Впровадження системи повинне стати результатом у підготовці та
використанню стандартних шаблонів для внутрішніх документів, які використовуються всередині підрозділу, наприклад, інструкцій або листів до
платників податків. Таке рішення матиме низку переваг. Зміни, які внесені
до часто використовуваних документів, буде оголошено серед співробітників. У заздалегідь підготовлених документах легко визначити тему та автора документа, що є важливим для внутрішньої та зовнішньої комунікації.
Рішення також гарантує, що процедури, яких дотримуються співробітники
податкових адміністрацій, завжди актуальні.
ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ
• Завдання та обов’язки описані і розділені між співробітниками
• Коротший і, відповідно, швидший процес прийняття рішень
• Розробка навчальних програм для податкової адміністрації
• Навчання співробітників податкових інспекцій управлінню якістю та
управлінню внутрішнім аудитом
• Розроблення стандартного і актуального проекту документації
ЗАХОДИ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ
У Міністерстві фінансів України будуть спеціальні підрозділи, відповідальні за реалізацію та координацію проекту. Крім того, кожна група, що
бере участь у реалізації проекту, буде призначати представника, який нестиме відповідальність за здійснення проекту.
Реалізація проекту не заважатиме щоденній діяльності залучених
груп.
Дії, вжиті у рамках реалізації проекту, вимагають призначення консультантів з впровадження (resident implementation advisors). Вони повинні:
• працювати в рамках проекту протягом 15 місяців;
• вільно володіти англійською мовою, бути відкритими і володіти соціальними навичками, що дозволяють їм ефективно працювати в команді з українськими партнерами;
• мати вищу освіту;
• мати, принаймні, десять років досвіду роботи в податковій адміністрації держави-члена ЄС;

• також в ідеалі мати чотири роки досвіду з впровадження системи
управління якістю; крім того, у команду на довготривалих засадах потрібен ще один експерт в галузі СУЯ з багаторічним досвідом у впровадженні СУЯ в контексті великих адміністративних підприємств, переважно в податковій і бюджетній сфері;
• мати щонайменше загальне розуміння українського податкового
управління.
Експерти, запропоновані RIA, повинні відповідати таким вимогам:
• щонайменше половина з них повинна мати мінімум два роки досвіду у впровадженні стандартів управління якістю ISO у сфері державного управління;
• короткострокові експерти повинні вміти надавати консультації та
необхідне тренування у підготовці документації та втілення вимог
стандартів ISO;
• короткострокові експерти повинні спеціалізуватися на реалізації
специфічних вимог ISO у підрозділах податкової адміністрації.

6.3. ВИРІШЕННЯ СИТУАЦІЇ З ПРОБЛЕМНОЮ
ЗАБОРГОВАНІСТЮ
ВИРІШЕННЯ СИТУАЦІЇ З ПРОБЛЕМНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
ЕТАПИ ТА ЧАС ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ
(7–12 місяців):
Крок 1 Посилення правового захисту прав кредиторів (1–3 місяці)
Крок 2 Впровадження законодавства для справедливих судових процесів, списання покращень тощо (6–9 місяців)
ФІНАНСУВАННЯ:
низькозатратний проект
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ПОЗИТИВНІ ЕФЕКТИ ПРОЕКТУ

6.4. ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Покращення можливостей фінансування економіки; посилення стабільності та ефективності банківського сектору.

ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

ОПИС ПРОЕКТУ
Розмір проблемної заборгованості банків збільшився за останні декілька місяців через погіршення економічної ситуації. За чинною законодавчою базою банки не можуть зменшити розмір своєї проблемної заборгованості, що негативно позначається на наданні нових кредитів. Щоб
вирішити ситуацію з проблемною заборгованістю, потрібно втілити такі
вдосконалення:
• прозоре та справедливе судочинство та ефективна процедура
правозастосування;
• сприятливий податковий режим для продажу боргів та врегулювання заборгованості для обох сторін — банку і позичальника;
• існує потреба у вдосконаленні валютних правил під час продажу
боргів; чітких регуляцій процедур продажу валютних боргів та продажу іноземним установам;
• для полегшення продажу боргів потрібно вдосконалити законодавство про банківську таємницю та захист особистої інформації;
• необхідне вдосконалення процедури списання проблемної заборгованості та зміна податкового кодексу;
• скасування мораторію на дострокове погашення іпотечних кредитів;
• міцніший правовий захист прав кредиторів, що є головною перешкодою на шляху до стійкого відновлення банківської системи на тлі
відсутності прогресу у судовій реформі.
ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ
• Більш ефективний та стабільний банківський сектор
• Позитивний вплив на економіку шляхом нових надходжень у вигляді кредитного фінансування
ЗАХОДИ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ
Законодавчі зміни в НБУ, на рівні Міністерства юстиції і Міністерства
фінансів України.

ЕТАПИ ТА ЧАС ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ:
Крок 1 Реалізація доступу на ринок, а також комунікаційна стратегія
(3–4 місяці)
Крок 2 Реалізація схем гарантування, податкових пільг, захист органів влади тощо (4–8 місяців)
Крок 3 Надання кредитів за нижчими відсотковими ставками (15 місяців)
ФІНАНСУВАННЯ:
середньо- або високозатратний проект
ПОЗИТИВНІ ЕФЕКТИ ПРОЕКТУ
Покращення сектору МСБ, створення робочих місць, внесок у соціальну стабільність.
ОПИС ПРОЕКТУ
Фінансування є основною проблемою для подальшого розвитку малого та середнього бізнесу в Україні через такі причини:
• Хронічна нестача капіталу;
• Надзвичайно висока вартість фінансування.
Це робить фінансування найбільшою перешкодою для малих і середніх підприємств на шляху до подальшого розвитку. Таким чином, створення нових робочих місць/заохочення стартапів є неминучими передумовами. Під керівництвом президента, державні органи повинні розробити
дорожну карту: «Нова програма масової підтримки/інвестицій у МСБ», яка
охоплює такі аспекти.
1. Доступ до фінансування
Агентство модернізації України
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Полегшення доступу до фінансування буде ґрунтуватися на нижчих
відсоткових ставках: макс. ставка за кредитами до 20% з 5% компенсації
з бюджету.
Програми розподілу ризиків для стартапів: відшкодування 50% вкладень у новостворену компанію в поєднанні з наднаціональним фінансуванням від ЄБРР, ЄІБ, ЄІФ, МФК та Німецького банку реконструкції (Німеччина) й інвестування цих фінансів за низькими ставками у місцевий капітал.
У плані сприяння кредитування МСБ повинна бути розроблена програма розподілу ризику спеціально для:
• фізичних осіб-підприємців
• невеликих нещодавно створених підприємств
• представників МСБ, які діяли на ринку протягом тривалого часу
Необхідно вдатися до кроків, перерахованих нижче:
• введення гарантійних схем: від спеціальних фінансових механізмів для надання гарантій інвестиційних кредитів, які надаються звичайними комерційними банками. Програма повинна бути добре і до
найменших деталей продумана, щоб запобігти зловживанням (тобто
спеціально створеним механізмам (ССМ) для отримання вигоди);
• податкові пільги: податкові пільги для стартапів з власними вкладеннями в акціонерний капітал >30% і 100% зареєстрованих в Україні. Податкові пільги можуть надаватися за створення робочих місць;
• поєднати фінансування МСБ із заохоченням експорту: пропонувати пільгові відсоткові ставки для підприємств, що займаються експортною діяльністю у сфері виробництва (не сільського господарства);
• установа для захисту представників МСБ: призначення омбудсмена, якому можна поскаржитися на незаконні дії державних установ;
• комплексна комунікаційна стратегія: з акцентом на підвищення
обізнаності серед МСБ про програми підтримки (місцеві та закордонні ЗМІ).
2. Доступ до ринку — «Державні закупівлі та політика цінової преференції для малого та середнього бізнесу»:
• забезпечення на національному рівні можливості принаймні 25%
закупівель представниками МСБ;
• забезпечення рівних можливостей для малого та середнього бізнесу та великих компаній при проведенні тендерів.

ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ
• Стабілізація економіки, зростання ВВП у майбутньому
• Зміцнення українського сектору малого та середнього бізнесу, закладання основи для майбутніх інновацій
• Створення робочих місць
• Внесок у соціальну стійкість
• Стабілізація проблемної заборгованості українських банків
ЗАХОДИ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ
• Зміна податкового законодавства, введення нового законодавства — державні закупівлі та політика цінової преференції для представників малого і середнього бізнесу, гарантії влади у захисті інтересів малого та середнього бізнесу, а також модель підтримки експорту
• Визначення того, яке міністерство (фінансів або економіки) відповідає за надання банкам кредитів за низькими процентними ставками та за зв’язок з наднаціональними установами

7. ПРОЕКТИ-«МАЯКИ» НАПРЯМКУ
«ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я»
7.1. КОЛЕГІЯ ЛІКАРІВ УКРАЇНИ (КЛУ)
КОЛЕГІЯ ЛІКАРІВ УКРАЇНИ (КЛУ)
ЕТАПИ ТА ЧАС ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ:
(Графік на початковому етапі залежить від старту проекту, загальний
період, включаючи національне страхування, займе щонайменше 7 років)
Крок 1 КЛУ представляє експертів з медичних спеціальностей в Україні, якими керує рада
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Крок 2 КЛУ буде створено відповідно до рішення Верховної Ради або
Кабінету міністрів (протягом 6–12 місяців)
Крок 3 КЛУ організовує розвиток медичних підспеціальностей, починаючи з серцево-судинної медицини та турботи про матір та дитину
(наступні 6 місяців)
Крок 4 КЛУ видає ліцензії лікарням та лікарям відповідно до визначених критеріїв якості (протягом 1 року)
Крок 5 Усі медичні підспеціальності долучаються до КЛУ (протягом
2–3 років)
Крок 6 КЛУ створює національне страхування для усіх громадян України (протягом 3–7 років)
ФІНАНСУВАННЯ:
високозатратний проект
ПОЗИТИВНІ ЕФЕКТИ ПРОЕКТУ
Істотні; покращення загального стану здоров’я економним способом.
ОПИС ПРОЕКТУ

Система охорони здоров’я в Україні контролюється державою, і на
адміністративному рівні перебуває під контролем Міністерства охорони
здоров’я України та низки незалежних адміністративних органів. Серед
цих органів: Національна академія медичних наук, Київський міський департамент охорони здоров’я, СБУ, Міністерство закордонних справ, а також інші зі своїм незалежним бюджетом.
Переважна більшість медичних послуг надається населенню в установам на регіональному, муніципальному та сільському рівнях. Окрім розвитку формального приватного сектору, який складається переважно з
аптек, лікувально-профілактичних заходів та лікарів приватної практики,
основна організаційна структура залишилася фактично незмінною з радянського періоду.
Створення Колегії лікарів України (КЛУ) має на меті встановлення та
контроль за стандартами усіх медичних спеціальностей, ліцензування лі-

карів та лікарень. Практика схожа на Королівську колегію лікарів у Великій
Британії або інші національні організації у країнах ЄС.
КЛУ проводитиме моніторинг, а також створить спостережну раду,
що дозволить лікарям, соціальним партнерам та населенню не тільки бути
проінформованими та оцінювати рівень впровадження, а й також активно
долучатися до публічних обговорень складних питань здоров’я. Організація буде також слугувати платформою для зворотного зв’язку з громадськістю.
Метою є посилення впливу громадянського суспільства та краща залученість у процес модернізації системи охорони здоров’я.
Проект повинен бути запущений Колегією лікарів України (КЛУ) в
якості спеціальної проєвропейської НУО, що розпочне процес покращення якості медичних послуг та посилення довіри пацієнтів у державну систему охорони здоров’я.
КЛУ стане ефективним центром компетенції (ЦК) або інформаційним
центром (ІЦ) з (усіх) питань охорони здоров’я.
Можна почати із підготовки низки семінарів, присвячених постачальникам медичних послуг (наприклад, лікарям, медсестрам, лікарням тощо),
а також питанням громадянського суспільства. КЛУ також буде виступати як посередник для інформування громадськості про «Нову платформу
охорони здоров’я», щоб забезпечити підтримку своїх заходів.
ПОЛІТИЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ КОЛЕГІЇ ЛІКАРІВ УКРАЇНИ (КЛУ)
Уряд стежить за процесом створення КЛУ. Щороку КЛУ надає уряду
докладний звіт про досягнутий прогрес. Результати буде оприлюднено в
Україні та серед інших міжнародних організацій.
Впровадження переважно у рамках угоди між урядом та КЛУ буде
подано як історію успіху, тому це вплине на посилення зв’язків та позиції
України.
Процес впровадження вимагає планомірної координації та перевірок; КЛУ буде оперативно адаптована до обставин, і поступово розпочинати роботу.
Крім того, Україні потрібно повернути довіру до медичних закладів та
первинної медичної допомоги. Це частина втілення Угоди між урядом та
КЛУ.
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• КЛУ у якості наглядового органу та спостережної ради сприятме
поліпшенню якості медичної допомоги, що допоможе рятувати життя. Крім того, КЛУ підтримує скоординований підхід уряду щодо модернізації української системи охорони здоров’я. Цей підхід повинен
бути впроваджений на усіх рівнях
• Оперативні та рентабельні зміни збережуть життя, а зміцнення довіри буде втілено на медичному професійному рівні
• Реорганізація структури для медичних фахівців, з визначенням
економічно ефективних заходів для збереження життів на рівні лікарпацієнт є обов’язковими. Нова організація «Колегія лікарів України»
(КЛУ) повинна представляти усіх українських лікарів, встановлювати
та контролювати стандарти медицини з усіх спеціальностей та ліцензувати лікарів і лікарні, напр., за аналогією до Королівської колегії лікарів або національних організацій країн-членів ЄС
• Цей захід тягне за собою створення високоякісної загальнонаціональної стандартизованої процедури з охорони здоров’я на благо
людства й держави. Якість може бути покращено, тільки якщо усі підспеціальності отримують продовжену освіту, організовану на рівні
кожної спеціальності під наглядом КЛУ
Це може призвести до нового підходу у створенні реформ в Україні,
за повної участі зацікавлених сторін, адже стане зрозуміло, що залучення
зацікавлених сторін це не побажання, а законне право.
У результаті питання охорони здоров’я перестануть бути тільки справою активістів (кількох людей, які беруть участь у платформах, де піднімаються питання охорони здоров’я в Україні). Натомість стане зрозуміло, що
це невід’ємна частина політики України, яка стосується кожного і кожен
громадянин повинен не тільки спостерігати на відстані, але й активно долучатися.
Краще розроблені реформи, пов’язані з питаннями здоров’я, можуть
також підвищити задоволеність населення і скоротити витрати бюджету
на охорону здоров’я. Разом із запланованими заощадженнями ми могли б
спрямувати надлишок фінансових ресурсів в інших напрямках.
Запропоновані заходи мають важливе економічне значення, адже
вони сприяють залученню більшої кількості людей у трудові процеси.

• Щоб розпочати обговорення необхідна спеціальна невелика команда. Можна розпочати із регулярних семінарів, тобто порядок денний можна обговорити за повної участі уряду, організацій зі сфери
охорони здоров’я, парламенту, ЗМІ, промисловості та профспілок, а
також фахівців та експертів з ЄС.
• Дискусія повинна охоплювати правовий прогрес/процес, проблеми впровадження, виявлення потенційних викликів, проблем страхування.
• Як продовження формату зустрічей у Києві, необхідно також організувати семінари у регіонах, можливо, спільно з місцевими організаціями охорони здоров’я, поєднуючи інформацію про необхідні/назначені реформи з дискусією залучених учасників. Ці події у жодному
випадку не повинні розглядатися як академічні заняття.
• Делегація КЛУ повинна бути залученою із самого початку і просити
(після успішного початку кількох семінарів) про фінансову підтримку.
• Делегація може домовлятися про суми від 20 000 до 50 000 євро.
Існує проста процедура/процес для отримання доступу до фінансових ресурсів.
Після приблизно шести місяців на конференції КЛУ повинна підбити
підсумки основних результатів досягнутих на цей момент (при необхідності долучити уряд, щоб останній став брати активнішу участь). Контактам у
регіонах можна запропонувати організувати аналогічні заходи.

ЗАХОДИ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ
• Інструмент КЛУ для моніторингу та нагляду вже сформовано.
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XII. ПРОФЕСІЙНІ
БІОГРАФІЇ
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ГЮНТЕР ФЕРХОЙГЕН
ЛІДЕР НАПРЯМКУ «ІНТЕГРАЦІЯ В ЄС»

З 2010 Р.

професор у Європейському університеті Віадріна

1978–1982 РР.

Генеральний секретар Вільної демократичної партії
(ФДП, ліберали)

2004–2010 РР.

Віце-президент Європейської комісії та Єврокомісар
з питань промисловості та підприєм ництва

ГРОМАДЯНСТВО

Віце-президент Європейської комісії та Єврокомісар з питань промисловості та підприєм ництва

1999–2004 РР.

єврокомісар з питань розширення

НАРОДИВСЯ

1944 р., Бад-Кройцнах, Німеччина

1998–1999 РР.

державний міністр в Управлінні іноземних справ

1983–1999 РР.

член Федерального парламенту Німеччини

1978–1982 РР.

генеральний секретар Вільної демократичної партії
(ФДП, ліберали)
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ПЕТРА ЕРЛЕР
МЕНЕДЖЕР НАПРЯМКУ «ІНТЕГРАЦІЯ В ЄС»

З 2010 Р.

виконавчий директор компанії «Юропін Експіріенс
Компані ГмбХ», Потсдам

1984–1990 РР.

Інститут міжнародних відносин, Потсдам-Бабельсберг, асистент (відділ світової економіки)

2006–2010 РР.

Європейська комісія, Брюссель, голова кабінету
віце-президента Ферхойгена (промисловість та підприємництво)

1981–1984 РР.

«ТекстільКоммерц» (TextilCommerz), Берлін, керівник
групи

1999–2006 РР.

Європейська комісія, Брюссель, член кабінету віцепрезидента Ферхойгена (розширення, промисловість та підприємництво)

ГРОМАДЯНСТВО

Німеччини

1991–1999 РР.

представник землі Бранденбург у Федеральному
уряді, Бонн, голова департаменту (Справи Європи)

НАРОДИВСЯ

1958 р., Вердау (Саксонія), Німеччина

1991 Р.

асистент члена Бундестагу д-ра Н. Вєчорека

1990 Р.

Кабінет Прем’єр-міністра НДР, держсекретар (у
справах Європи), до Міністерства закордонних
справ НДР, Берлін, радник міністра та член спеціального комітету зі стратегічного планування
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ВЛОДЗІМЄЖ
ЦІМОШЕВІЧ
ЛІДЕР НАПРЯМКУ «БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ»

З 2007 Р.

сенатор (незалежний) у Сенаті Польщі

1993–1995 РР.

віце-прем’єр-міністр та міністр юстиції Польщі

1989–2005 РР.

член Сейму

1990–1991 РР.

голова найбільшої політичної фракції Союз демократичних лівих сил

2001–2005 РР.

міністр закордонних справ Польщі

ГРОМАДЯНСТВО

1950 р., Варшава, Польща

1996–1997 РР.

Прем’єр-міністр Польщі

НАРОДИВСЯ

1950 р., Варшава, Польща

1995–1996 РР.

голова Конституційного комітету Національної
асамблеї

1995–1996 РР.

віце-спікер палати представників (Сейму)
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РОБЕРТ СМОЛЕН
МЕНЕДЖЕР НАПРЯМКУ «БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ»

З 2010 Р.

незалежний консультант; голова правління, Наукова
фундація ім. Анджея Фрич Моджевського — Центр
стратегічного аналізу, заступник голови, Демократична партія

ГРОМАДЯНСТВО

Польщі

З 2006 Р.

президент Польської проінтеграційної асоціаціі
«Європа»

НАРОДИВСЯ

1964 р., Жаґань, Польща

2001–2005 РР.

член Парламенту (Сейму), голова комітету з питань
ЄС, речник парламентської фракції СЛД

1996–2001 РР.

заступник держсекретаря в Канцелярії Президента
Польщі;
заступник голови Управління національної безпеки

1988–1995 РР.

дипломат, Міністерство закордонних справ Польщі
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ЛОРД МАКДОНАЛЬД
ЛІДЕР НАПРЯМКУ «ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА»

З 2012 Р.

ректор Коледжу Ведхем, Оксфорд

ГРОМАДЯНСТВО

Великобританії

З 2011 Р.

голова комісії з питань помилування, в якості правонаступника Лорда Бінгема Корнуельського, член
ради Інституту сучасного мистецтва, почесний іноземний член Холлу св. Едмунда, Оксфорд

НАРОДИВСЯ

1953 р., Віндзор, Великобританія

З 2010 Р.

заступник судді першої інстанції та член консультаційної ради Центру кримінології в Університеті
Оксфорда

З 2009 Р.

лектор-професор права в Лондонській школі економіки та політичних наук

З 2008 Р.

приватна практика у Матричних палатах, регулярний
дописувач у Times

2003–2008 РР.

Генеральний прокурор Англії та Уельсу

Агентство модернізації України

492

493

ДЕННІ ФРІДМАН
МЕНЕДЖЕР НАПРЯМКУ «ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА»

2013 Р.

призначений королівським адвокатом

1989–1991 РР.

2000 Р.

член-засновник Матричних палат, Великобританія

ПУБЛІКАЦІЇ

1996 Р.

прийнятий у колегію адвокатів: практика в Англії та
у світі, зосереджена на викликах для верховенства
права, з якими зіштовхуються у суспільствах у перехідний період: справи, дослідження та опитування
громадської думки в Іраці, Афганістані, Ізраїлі/Палестині, Лівії, Алжирі, Йордані та Північній Ірландії

З 2003 Р.

редактор-дописувач на теми прав людини, Archbold
Criminal Pleadings and Practice (випускається щорічно)

2014 Р.

Судове слідство: Практичний посібник (3-є видання)
(2-е видання 2008 р., 1-е видання 2002 р.)

магістр канонічного та громадського права — Лондонська школа економіки та політичних наук, Університет Лондона

ГРОМАДЯНСТВО

Великобританії

НАРОДИВСЯ

1970 р., Лондон, Великобританія

1999–1996 РР.

диплом бакалавра гуманітарних наук (з відзнакою)
у сучасній історії — Коледж Ведхем, Університет
Оксфорда
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ОТТО ДЕПЕНГОЙЄР
ЛІДЕР НАПРЯМКУ «КОНСТИТУЦІЯ»

З 1999 Р.

професор у Кельнському університеті, кафедра
державного права та філософії права, за фактом
керівник «Семінару філософії держави та правової
політики»

ПУБЛІКАЦІЇ

http://staatsphilosophie.uni-koeln.de/schriften/
schriftenverzeich-nis/

1993–1999 РР.

професор Університету Маннгайма, кафедра державного права та філософії права

ГРОМАДЯНСТВО

Німеччини

2004–2014 РР.

віце-президент Товариства Ґьорре з підтримки науки та стипендій (Görres-Gesellschaft zur Pflege der
Wissenschaft)

НАРОДИВСЯ

1953 р., Кельн, Німеччина

З 2008 Р.

голова наукової консультаційної ради Німецького
фонду власності (Deutsche Stiftung Eigentum)

З 2009 Р.

член наукової консультаційної ради фонду «Дім історії ФРН» (Haus der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland)

З 2005 Р.

член ради НКО Інститут історичної антропології
(Institut für historische Anthropologie e.V.), Зальцбург
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МАЙК БАУМЕРІХ
МЕНЕДЖЕР НАПРЯМКУ «КОНСТИТУЦІЯ»

З 2011 Р.

науковий співробітник у Кельнському університеті

ГРОМАДЯНСТВО

Німеччини

2014 Р.

доктор права

НАРОДИВСЯ

1986 р., Леверкузен, Німеччина

2012 Р.

магістр економічного права, Кельнський університет

2011 Р.

перший державний іспит
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ВАЛЬДЕМАР ПАВЛЯК
ЛІДЕР НАПРЯМКУ «ЕКОНОМІКА»

З 2013 Р.

президент Фонду «Польський економічний конгрес»

З 1989 Р.

член Сейму

2007–2010 РР.

віце-прем’єр-міністр та міністр економіки Польщі

1985–1989 РР.

член Об’єднаної народної партії

2001–2005 РР.

президент Ради Варшавської товарної біржі

ГРОМАДЯНСТВО

Польщі

1995–2010 РР.

кандидат у Президенти Польщі

НАРОДИВСЯ

1959 р., Модел, Мазовецьке воєводство, Польща

1992–1995 РР.

Прем’єр-міністр Польщі (був призначений двічі)

З 1991 Р.

лідер Польської селянської партії
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МІХАЛ ЛЮДВІКОВСЬКИЙ
МЕНЕДЖЕР НАПРЯМКУ «ЕКОНОМІКА»

З 2013 Р.

генеральний директор Фонду «Польський економічний конгрес»

ГРОМАДЯНСТВО

Польщі

З 2012 Р.

член верховної ради Польської селянської партії

НАРОДИВСЯ

1985 р., Бидгощ, Польща

2011–2013 РР.

голова правління Фонду розвитку

2010–2011 РР.

радник віце-прем’єр-міністра та міністра економіки
Вальдемара Павляка
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МІХАЕЛЬ ШПІНДЕЛЕГГЕР
ПРЕЗИДЕНТ АМУ ТА ЛІДЕР НАПРЯМКУ «ПОДАТКИ ТА ФІНАНСИ»

2013–2014 РР.

міністр фінансів Австрії

1996–2006 РР.

член Національної ради Австрії, голова парламентського комітету у закордонних справах

2011–2014 РР.

віце-канцлер Австрії

ГРОМАДЯНСТВО

Австрії

2011–2014 РР.

голова Австрійської народної партії (OVP)

НАРОДИВСЯ

1959 р., Мьодлінг, Австрія

2008–2013 РР.

міністр закордонних справ Австрії

2006–2008 РР.

віце-спікер парламенту Австрії

2000–2006 РР.

віце-голова Австрійської народної партії (OVP)
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ПАУЛЬ РОБЕРТ ФОГТ
ЛІДЕР НАПРЯМКУ «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я»

З 2011 Р.

почесний доктор, Перший Санкт-Петербурзький
державний медичний університет ім. ак. І. П. Павлова, Санкт-Петербург, Росія

ГРОМАДЯНСТВО

Швейцарії, Князівство Ліхтенштейн

2000–2007 РР.

віце-президент Європейського банку алотрансплантатів, Брюссель, Бельгія

НАРОДИВСЯ

Лахен (Швіц), Швейцарія

З 2006 Р.

хірург-консультант у клініці Хірсланден, Цюрих,
Швейцарія

2000–2006 РР.

голова відділення серцево-судинної хірургії, Гіфтен,
Німеччина

З 2000 Р.

почесний професор, Медичний університет Тонджі,
Ухань, Китай
почесний професор Першого університету Нанджунга, Нанджунг, Китай

З 2000 Р.

засновник та президент «ЮроЕйжа Харт» (EurAsia
Heart) — швейцарського медичного фонду
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ІЛЛЯ ЄМЕЦЬ
ЛІДЕР НАПРЯМКУ «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я»

З 2011 Р.

директор Науково-практичного медичного центру
дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, м.
Київ, професор дитячої кардіохірургії,.Національна
медична академія післядипломної освіти імені П. Л.
Шупика, м. Київ

1992 Р.

виконання першої в Україні відкритої операції на
серці у новонародженого

2010–2011 РР.

міністр охорони здоров’я України

ГРОМАДЯНСТВО

України

2003–2010 РР.

головний кардіохірург Міністерства охорони
здоров’я України

НАРОДИВСЯ

Архангельськ, СРСР (тепер Російська Федерація)

2003–2010 РР.

керівник Центру дитячої кардіохірургії, м. Київ

1997–2003 РР.

керівник відділу Центру неонатальної кардіохірургії
Інституту серцево-судинної хірургії АМН України

1992 Р.

член-засновник першого клубу «Ротарі» в Україні
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XIII. ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ
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НАПРЯМОК «ІНТЕГРАЦІЯ В ЄС»
AA — association_agreement_ukraine_2014_en
Appendix WS EU Integration
НАПРЯМОК «БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ»
A1 — AMU_Research_SociologicalStudy
A2 — AMU_Research_Survey_Business
A3 — Anti-CorruptionGuidelinesForPublicOfficials&CivilServants
A4 — Anti-CorruptionHandbookForCivilServantsInPublicProcurement
A5 — Anti-CorruptionHandbookForEntrepreneurs
НАПРЯМОК «ПОДАТКИ ТА ФІНАНСИ»
Дані про статус консолідованого і державного бюджету України на 2014 р.
Shadow economy in Ukraine_methods of elimination
The shadow economy in Ukraine_reasons and cures
WIIW_2015_How to stabilise the economy of Ukraine
World Bank_PwC_Paying Taxes 2015

Оригінальна версія цієї Презентації підготовлена Агентством Модернізації України («АМУ») англійською мовою, з якої
вона була перекладена українською мовою Федерацією роботодавців України. У разі будь-якої неузгодженості або невідповідності між англійською і українською версіями Презентації,
англійська версія має розглядатися як превалююча над українською. АМУ не несе відповідальності чи гарантії за точність, надійність або коректність перекладу Презентації. Відповідно, АМУ
не відповідальне за будь-які прямі або непрямі збитки, або збитки, які є їхнім логічним наслідком, яких зазнає будь-яка особа в
результаті інтерпретації української версії даної Презентації. Всі
інтелектуальні права власності, у тому числі усі торгові марки,
торгові назви товару, торгові таємниці, патенти, винаходи, зареєстровані права дизайну, авторські права, «ноу-хау», моральні права, і всі інші подібні права власності і індустріальні права
будь-якого виду у цій Презентації є і залишатимуться винятковою власністю АМУ.

НАПРЯМОК «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я»
Додаток напрямку «Охорона здоров’я»

Агентство модернізації України

