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Вступ  

У представленому документі експерти Інституту стратегічних досліджень «Нова 

Україна» проаналізували концептуальні засади основних програмних документів 

Президента, Парламенту та Уряду, а саме, Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» 

(далі - Стратегія 2020), Коаліційну угоду та Програму діяльності КМУ
1
. Виходячи з 

аналізу текстів запропонованих програмних документів у співставленні з суспільними 

очікуваннями та першими результатами реформ, автори звіту дають відповідь на низку 

питань, зокрема, наскільки заявлені програми відповідають суспільним очікуванням, 

наскільки консолідованою є позиція нової влади щодо цілей та пріоритетів реформ, 

наскільки результативними та реалістичними є задекларовані наміри тощо.  

Вже пройшло більше року від початку Революції гідності і майже рік з часу повної 

зміни політичної влади у країні. За цей час відбулися кардинальні трансформації майже 

всіх сфер суспільного життя держави. Реальністю стала війна. І саме збройний супротив 

військовій агресії є сьогодні потужним драйвером перезавантаження української 

державності – від формування нового українського війська, відродження оборонної галузі, 

запровадження низки реформ сектору безпеки до вибудовування нової зовнішньої 

політики.  

Друга лінія фронту - економічна - випробовує українську націю на спроможність 

до виживання та відновлення зростання. Глибока економічна криза стала наслідком дії 

багатьох факторів: злочинної політики попередньої влади, фактичної відсутності 

економічних реформ до та після зміни влади в 2014 р., економічної війни Росії проти 

України, та особливо - некомпетентної та неефективної політики вже нової влади. Як 

наслідок, 2015 рік буде переламним роком, що має дати відповідь на питання, чи буде 

забезпечена українська державність економічно, тобто, чи вдасться новій владі відвернути 

загрози повного фінансово-економічного краху та дефолту.  

Найменшою мірою зміни зачепили політичну систему держави. Парадоксально, 

але вимога, з якої почалася Революція гідності – повне переформатування системи 

влади, - практично ігнорується представниками владних інституцій. Відтак, третя 

символічна лінія фронту пролягає саме через політичну систему. І фактично від того, яким 

буде результат боротьби старих та нових політичних укладів - інститутів, традицій, 

інтересів, діячів тощо, - залежатиме, чи відбудеться українська державність і якою саме ця 

нова державність буде.  

Відправною точкою дослідження став огляд суспільних очікувань, що 

кристалізувалися під час та після революційних подій 2013-2014 рр. і є практичним 

критерієм довіри та підтримки дій окремих політиків та політичних партій. Відтак 

програмні документи аналізувалися в розрізі підтримуваних громадськістю цільових 

орієнтирів реформ, а саме: реалізації завдань з європейської інтеграції, забезпечення 

сталого економічного розвитку, перетворення України в справедливу та соціально-

орієнтовану державу, захист державного суверенітету та територіальної цілісності. 

Наступний крок - аналіз основних програмних документів влади на предмет узгодженості 

та врахування соціально значимих пріоритетів в основних стратегічних документах різних 

гілок влади. Фінальний елемент аналізу – оцінки щодо можливості реалізації 

задекларованих програмних цілей, поточний стан фактичної реалізації програмних 

документів влади (відображення у законодавстві та державному бюджеті тощо).  

Наявність серйозних викликів – безпекових, економічних, політичних, з одного 

боку, та високі суспільні очікування (на даний час – суспільне невдоволення, що зростає) 

роблять актуальними питання про можливу ескалацію (новий виток) політичної кризи в 

Україні. З огляду на зростання негативних оцінок суспільством діяльності нової влади та 

                                                           
1
Коаліційна угода http://samopomich.ua/wp-content/uploads/2014/11/Koaliciyna_uhoda_parafovana_20.11.pdf 

Стратегія реформ 2020, http://www.president.gov.ua/documents/18688.html 

Програма діяльності КМУ http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=247809587 

http://samopomich.ua/wp-content/uploads/2014/11/Koaliciyna_uhoda_parafovana_20.11.pdf
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на відсутність результатів з переважної більшості напрямків реформування, можемо 

припустити, що новій владі за відсутності консолідованої позиції у правлячій коаліції 

бракує, по-перше, «дорожньої карти» реформ, по-друге, чітких стратегічних 

орієнтирів щодо реформ (які були б запобіжниками від «втрати цілі»), по-третє, 

політичної волі здійснювати реформи. 

Серед проаналізованих документів, найбільш змістовною та докладною є 

Коаліційна угода. Інші документи – Стратегія 2020 та Програма діяльності КМУ є скоріше 

деклараціями. Стратегія не містить конкретних термінів та інструментів, лише цілі та 

показники. Програма Уряду навпаки, містить приблизні терміни, набір заходів, але є дуже 

неконкретною щодо цілей та показників. Зазначимо, що політичні програми 

Президента, Уряду та парламентської коаліції мали на меті викласти очікування 

українського суспільства у формі «декларацій про наміри», що символічно 

зобов’язують їхніх авторів до конкретних політичних кроків. Відповідаючи на 

суспільні запити, найбільш очікувані суспільством реформи знайшли відображення у 

програмних документах влади. Серед першочергових реформ названі наступні: нова 

антикорупційна політика, реформування органів правопорядку, судова реформа. Проте 

відсутність дієвих результатів навіть по так званим «першочерговим» напрямкам свідчить 

про те, що програмні документи мають мало спільного з реальним політичним процесом. 

Таким чином, реальністю післяреволюційної України може стати новий поштовх до 

політичної дестабілізації, зумовлений як втратою довіри до політиків, що прийшли на 

зміну режиму Януковича, так і різким загостренням економічної кризи. 

 

1. Європейське майбутнє для України  

1.1 Підписання та імплементація Угоди про асоціацію з ЄС 

Несподівана відмова у листопаді 2013 р. від підписання Угоди про асоціацію з ЄС 

викликали масові протестні акції, який переросли згодом у Революцію гідності. Широка 

громадськість та політична і бізнесова еліта пов’язували з Угодою свої очікування щодо 

європеїзації, оновлення та модернізації країни. Експерти розглядали Угоду як запобіжний 

засіб для недопущення згортання демократичних процесів в Україні та як інструмент, що 

спонукатиме владу до проведення довгоочікуваних реформ. Відтак, зрив порядку денного 

Вільнюського саміту був сприйнятий як консервація статусу-кво, зрада сподівань на 

побудову нової країни.  

Трагічні події 2014 року та погіршення стосунків з Росією (в т.ч. анексія Криму та 

збройний конфлікт на Донбасі) призводять до збільшення кількості прихильників 

європейської інтеграції в Україні. Так, за результатами дослідження Фонду «Демокра-

тичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» та соціологічної служби Центру Разумкова, на 

кінець 2014 р. вступ до ЄС підтримувало 57,3% опитаних, тоді як у 2013 р. – 46,4%; вступ 

до Митного союзу підтримувало 16,3% опитаних у 2014 р. та 35,7% рік тому
2
. Подібні 

результати опитування соціологічної групи Рейтинг: кількість прихильників вступу до ЄС 

збільшилася з 55% у квітні 2014 р. до 64% у листопаді 2014 р. при одночасному 

зменшенні прихильників Митного союзу – з 24% у квітні до 17% у листопаді (19% – не 

визначилися). В регіональному розрізі вступ до ЄС підтримують більшість опитаних на 

Заході, Півночі, в Центрі, на Сході та Півдні, тоді як на Донбасі більшість – за вступ 

України до Митного союзу
3
. 

                                                           
2
 Соціологічне опитування Центру Разумкова на тему: «Як Ви вважаєте, вступ до якої спільноти для України 

є пріоритетним?» http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1006 
3
 Соціологічне опитування, проведене Соціологічною групою «Рейтинг» на тему: «Оцінка ситуації на Сході. 

Зовнішньополітичні орієнтації населення» (листопад 2014) 

http://ratinggroup.com.ua/products/politic/data/entry/14117/ 



5 
 

Очікування різних соціальних груп українського суспільства від європейської 

інтеграції є досить різноманітними та включають серед іншого - європейську систему 

цінностей та стандарти захисту прав людини, європейську якість життя та стандарти 

освіти, медицини, пенсійного забезпечення, європейські стандарти ведення бізнесу та 

захисту прав власності, тощо. Важливим аспектом сподівань українського суспільства 

стосовно європейського майбутнього є «бажання змін у відносинах між державою і 

громадянином, що включає приборкання корупції, гарантії ефективного незалежного 

судочинства, демократизація політичної системи та гуманізація правового поля». Як 

свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг (станом на березень 2013 р.), 

від зближення з Євросоюзом українці очікували отримати такі основні переваги: 

можливості для громадян більше подорожувати (55%), можливості знайти кращу роботу 

(53%), збільшення iнвестицiй в Україну (51%), розвиток демократії (41%), можливості 

отримати кращу освіту (41%), зменшення бiдностi (39%), зменшення корупції (39%)
4
.  

Загалом українці передусім очікували від підписання Угоди про асоціацію з ЄС 

саме покращення життя, і в цьому було закладено великий ризик розчарування, 

оскільки швидкі позитивні зміни меншою мірою залежать від факту підписання Угоди, а 

більшою – від імплементації цієї Угоди. 

Євроінтеграція та імплементація Угоди про асоціацію з ЄС – одна з основних 

передвиборних обіцянок нової влади. Основні програмні документи влади, що 

включають Коаліційну угоду, Стратегію реформ 2020 та Програму діяльності КМУ – в 

цілому відображають суспільні очікування щодо європейського майбутнього. У цих 

документах концептуально закріплюється європейський курс, а Угода про асоціацію 

визначається як «дороговказ та основа» для усіх перетворень та реформ». Зокрема, у 

Коаліційній угоді зазначається, що «ми проведемо реформи, націлені на досягнення 

європейської якості життя громадян України», Стратегія реформ 2020 обіцяє 

«впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні 

позиції у світі».  

Зобов’язання щодо впровадження європейських стандартів є також в розділах, що 

стосуються окремих видів економічної та соціальної політики. Зокрема, в Коаліційній 

угоді є конкретні посилання на європейські стандарти та законодавство ЄС, положення 

Угоди про асоціацію (наприклад, у сфері охорони довкілля, у сфері енергетики, 

зобов’язання щодо запровадження системи електронних державних закупівель, ін.), однак, 

також зустрічаються узагальнені формулювання щодо європейських стандартів та кращих 

європейських практик, що не містять роз’яснень/посилань, конкретних індикаторів та 

часових рамок для їх реалізації. Така нечіткість та розмитість заходів створює ризики 

невиконання та маніпуляцій.  

Питання вступу України до ЄС в цих документах не піднімається. Лише 

Стратегія 2020 обережно зазначає, що «виконання Угоди про асоціацію дає 

можливість Україні в подальшому стати повноцінним членом в Європейському 

Союзі» - за умов виконання необхідних критеріїв. Раніше Україна наполягала на наданні 

чіткої перспективи членства. Така зміна офіційної риторики в принципі обґрунтована і, 

очевидно, узгоджена з позицією ЄС щодо цього питання. Не згадується також термін 

введення в дію зони вільної торгівлі з ЄС (було відкладене Радою ЄС до 2016 р.), що 

додає певний елемент часової невизначеності стосовно реального запровадження цих 

положень в дію. Взагалі питання зовнішньоекономічної політики та розвитку 

економічних відносин з торговельними партнерами прописані дуже пунктирно, 

очевидно, через політичні чинники (наприклад, які плани щодо торговельних відноси з 

країнами СНД не зазначено).  

                                                           
4
 Соціологічне опитування, проведене Соціологічною групою «Рейтинг» на тему: «На роздоріжжі або 

Інтеграційні ребуси» (квітень 2013)  http://ratinggroup.com.ua/products/politic/data/entry/14059/ 
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В жодному програмному документі не закріплено/ не задекларовано як 

основний принцип політики уряду, що дії уряду не повинні порушувати положення 

Угоди про асоціацію та не повинні суперечити принципам вільної торгівлі. Це 

послаблює мотивацію уряду щодо беззаперечного дотримання положень Угоди. 

Показовими тут є вже анонсоване урядом впровадження тимчасового імпортного збору у 

розмірі 5-10% чи можливе запровадження експортних квот на зерно у 2015 р., які 

суперечать духу вільної торгівлі та є неоднозначними з т.з. норм СОТ та Угоди про 

асоціацію з ЄС. Не зважаючи на зміну влади, уряд намагається використовувати 

традиційний набір інструментів, які мають велику корупційну складову та 

протекціоністський характер, далі ігнорує дотримання процедурних вимог щодо 

консультацій з основними торговими партнерами перед впровадженням таких заходів.  

У програмних документах дуже загально окреслені завдання, які необхідні для 

створення зони вільної торгівлі з ЄС (ЗВТ). Окремого розділу з цього питання відсутній, 

ЗВТ з ЄС згадується як інструмент підтримки українського експорту та зменшення 

регуляторного тиску на бізнес (через реформу системи технічного регулювання, 

санітарних та фітосанітарних заходів, ін.). Однак при цьому не передбачено заходів щодо 

підготовки та надання допомоги суб’єктам підприємництва для здійснення переходу та 

адаптації до європейських норм у сфері технічного регулювання, санітарних та 

фітосанітарних заходів, охорони довкілля, тощо. Програмні документи не вказують 

джерел фінансування (внутрішні, зовнішні) процесу адаптації до норм ЄС (для держави та 

суб’єктів підприємництва), що ставить під сумнів можливість здійснення поставлених 

завдань у вказані строки (протягом 2-5 років), тим більше, в умовах важкої депресії 

національної економіки та кризи в національній фінансово-банківській системі.  

Важливим є зобов’язання політичних сил, що підписали Коаліційну угоду, про те, 

що «коаліція забезпечить пріоритетність розгляду Верховною Радою України 

законопроектів, спрямованих на виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС та Плану заходів з її імплементації». Однак при цьому Програма уряду на віть не 

згадує про виконання Плану заходів з імплементації Угоди, хоча саме для Уряду 

Програма імплементації Угоди про асоціацію мала би бути ключовим регламентуючим 

документом у поточній діяльності. Крім того, відсутнім є згадування про виконання 

Контракту для України з розбудови держави, який був підписаний у травні 2014 року 

урядом та Єврокомісією. Він передбачає фінансову допомогу від ЄС у розмірі 355 

мільйонів євро на підтримку реформ у системі державного управління (реформа 

державної служби та органів місцевого самоврядування; системи управління державними 

фінансами; системи надання адміністративних послуг; посилення боротьби з корупцією); 

покращення доступу до інформації; завершення конституційної реформи та реформування 

виборчого законодавства.  

Питання інституційного забезпечення та координації євроінтеграційної політики в 

рамках Угоди з ЄС, інформаційної та організаційної підтримки процесу євроінтеграції - не 

ввійшли до складу програмних документів. Не помітно системної роботи по цьому 

напрямку в поточній роботі влади. Експерти (в т.ч. Реанімаційного центру реформ) 

пропонували різні підходи та концепції щодо інституційного забезпечення, в т.ч. 

створення окремого органу виконавчої влади з питань євроінтеграції, введення посади 

віце-прем’єр-міністра - міністра європейської інтеграції, ін. Однак в результаті був 

створений Урядовий офіс з питань європейської інтеграції та запроваджені посади 

заступників міністрів з європейської інтеграції у більшості міністерств. Урядовий офіс з 

питань європейської інтеграції отримав обмежені повноваження щодо координації 

євроінтеграції і результати роботи цього офісу поки не очевидні. Також урядом не 

зроблено кроків щодо запровадження широкої інформаційної та роз’яснювальної кампанії 

про зміст, можливості та переваги Угоди про асоціацію для українського суспільства та 

бізнесу, про необхідні перетворення, фінансову допомогу ЄС на проведення реформ. 

Важливим є висвітлення діяльності органів виконавчої влади у цій сфері – для їх 
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підзвітності, прозорості та дотримання темпу реформ. Відстрочку створення ЗВТ з ЄС (до 

2016 р.) необхідно використовувати для якнайширшого ознайомлення та інформування 

бізнесу про діяльність у нових умовах.  

Відсутність системних реформ, які б продемонстрували суспільству вигоди від 

євроінтеграційного курсу, може зменшити рівень його підтримки громадянами України. 

Відповідно до соціологічних опитувань, респонденти вказують на відсутність прогресу з 

основних реформ (особливо антикорупційної, судової, державного управління), як 

наслідок - бізнес та суспільство не відчувають довгоочікуваних позитивних змін у 

відносинах з державою. Виправдовування уряду з приводу затягування реформ через 

військові дії будуть сприйматися дедалі скептичніше.  

Про гальмування реформ заявляють також міжнародні партнери та донори, та 

попереджають, що подальша фінансова допомога буде залежати від проведених 

перетворень, а не слів. Так, Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джеффрі 

Пайєтт
5
 назвав реалізацію реформ «питанням життя і смерті» і зазначив, що «гальмування 

реформ в перші 11 місяців після революції породило фрустрацію... їхнє проведення - це 

вимога українського громадянського суспільства і простих громадян. Але сьогодні я 

абсолютно впевнений: якщо ви продовжите вести справи так, як вони йшли до цього, або 

якщо політичні і бізнес-еліти будуть намагатися організувати свою взаємодію так, як це 

робилося зазвичай, тоді виникне питання: чи виживе Україна?». Американський 

фінансист Джордж Сорос відмічає, що «і для європейців, і для самих українців досі 

загадка, що собою являє ця нова Україна. У вас досі немає таких яскравих прикладів 

реформ, які провела Грузія»
6
.  

В ЄС також хочуть побачити конкретних результатів реформ: «Рада ЄС повторює 

свій заклик до Уряду України прискорити реалізацію політичних та економічних реформ. 

Вона настійливо закликає Україну досягти конкретних результатів у ключових сферах 

реформ з тим, щоб відповісти на прагнення населення щодо демократичної та 

модернізованої України, у якій поважаються права національних меншин»
7
.  

1.2 Спрощення візового режиму 

Отримання безвізового режиму з ЄС для короткострокових поїздок 

українських громадян – найбільш очікувана перевага процесу євроінтеграції серед 

громадян, яку підтримує переважна більшість українців. Причому згідно з 

соціологічними опитуваннями, подорожі до ЄС сприяють формуванню позитивного 

ставлення до процесу євроінтеграції у громадян загалом.  

У червні 2014 р. Рада ЄС з закордонних справ підтвердила, що Україна виконала 

всі показники, встановлені в рамках першого етапу Плану дій з лібералізації візового 

режиму та ухвалила рішення розпочати оцінку виконання показників, встановлених у 

рамках другого етапу. 16 вересня 2014 р. почала роботу місія експертів ЄС з оцінки 

критеріїв другої фази. 

Питання лібералізації візового режиму з ЄС включене лише до Програми 

діяльності уряду, інші документі про це не згадують. Зокрема, уряд зобов’язується 

«виконувати критерії для запровадження безвізового режиму з ЄС / біометричні паспорти 

у 2015 р.». Тобто уряд сподівається виконати усі необхідні критерії другого етапу 

протягом 2015 р. За словами прем'єр-міністра А.Яценюка, політичне рішення про 

запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС може бути ухвалене саміті 

                                                           
5
 Щотижневик «Дзеркало тижня», розділ новин: «Пайєтт: Реформи для України – питання життя і смерті» 

від 31.01.2015 http://dt.ua/POLITICS/payyett-reformi-dlya-ukrayini-pitannya-zhittya-i-smerti-162895_.html 
6
 Інформаційний портал «Україна без корупції», розділ новин: «Я не понимаю, чем «новая Украина» 

отличается от старой - Сорос» від 27.01.2015 http://www.coruption.net/novini/item/14023-ya-ne-ponymaiu-

chem-novaia-ukrayna-otlychaetsia-ot-staroi-soros 
7
 «Рішення Ради ЄС по Україні. Повний текст», Інтернет газета «Європейська правда» від 29.01.2015 

http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/01/29/7030271/ 
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"Східного партнерства" в Ризі у травні 2015 р. та почне діяти у 2016 р. Раніше 

озвучувалися обіцянки про введення безвізового режиму уже з січня 2015 р. Натомість ЄС 

робить більш обережні прогнози і наголошує на необхідності повного та ефективного 

досягнення всіх критеріїв під час другої фази (стосуються безпеки документів, включаючи 

біометрику; протидії нелегальній міграції, включаючи реадмісію; забезпечення 

громадського порядку та безпеки; забезпечення основних прав і свобод людини). 

Тобто рішення ЄС буде залежати від втілення низки реформ, зокрема: 

пришвидшення процесу видачі біометричних документів, проведення антикорупційної 

реформи та створення незалежного антикорупційного органу, реформи щодо боротьби із 

організованою злочинністю, управління міграцією та державним кордоном, тощо. Однак 

відставання у виконанні основних критеріїв (наприклад, початок діяльності незалежного 

антикорупційного органу та отримання результатів в антикорупційній реформі) 

створюють ризики для перспектив отримання рішення ЄС про безвізовий режим у травні 

2015 р. Крім того, ЄС повинен дати також оцінку можливій міграції та впливу на безпеку 

ЄС подальшої лібералізації візового режиму для України. Загострення конфлікту на Сході 

також може мати негативний вплив на оцінки ЄС та призвести до відстрочення рішення 

(через побоювання щодо зростання потоку біженців, питання безпеки, ін.). Вже зараз деякі 

країни ЄС (наприклад, Польща) навпаки посилили вимоги отримання віз для українців.  

1.3 Децентралізація та розвиток місцевого самоврядування 

Представники влади та міжнародна спільнота солідарні у визнанні того, що саме 

ідеї децентралізації можуть об´єднати Україну, вбачаючи у реформі місцевого 

самоврядування шлях до стабілізації внутрішньополітичної ситуації, збереження 

цілісності країни. Президент П. Порошенко та спікер Парламенту В.Гройсман назвали 

пакет законопроектів щодо децентралізації пріоритетом у роботі Верховної Ради нового 

скликання.  

Судячи з інтенсивності дебатів про шляхи реформи місцевого самоврядування на 

тлі відсутності поступу у процесах децентралізації, можемо стверджувати про свідоме 

гальмування реформ у цій сфері. Представники місцевих громад негативно оцінюють 

ініційовану владою бюджетну децентралізацію на 2015 р., вказуючи на те, що новації ще 

більше загострили проблеми на рівні регіональних влад, але не створили умов ні для 

усунення можливостей зловживання владою; ні для передачі більших повноважень у 

регіони, ні для реального розширення прав та повноважень місцевих громад та розвитку 

інституцій місцевого самоврядування. 

Ставлення суспільства до проблем децентралізації залишається неоднозначним 

значною мірою через відсутність чіткого баченні «програми дій» з боку влади. 

Проблемою є те, що багато українців не розуміють поняття «децентралізація», що 

свідчить про недостатність інформаційної підтримки та популяризації цієї реформи. За 

даними опитування соціологічної агенції «Фама», лише половина українців правильно чи 

частково правильно розуміють, що таке децентралізація влади. При цьому позитивно та 

радше позитивно до децентралізації ставляться 47% опитаних, негативно - 15%, решта – 

не визначилися
8
.  

Подібний результат щодо підтримки реформи децентралізації надає дослідження 

політичних поглядів Інтернет користувачів в Україні, проведеного TNS On-line Tracking у 

грудні 2014 р. 49% опитаних вважають реформу з децентралізації необхідною
9
.  

                                                           
8
Інформаційне агентство УНІАН, розділ новин: «Більшість українців не розуміють, що таке децентралізація 

- опитування» від 03.12.2014 http://www.unian.ua/society/1017321-bilshist-ukrajintsiv-ne-rozumiyut-scho-take-

detsentralizatsiya-opituvannya.html   
9
 TNS On-line Tracking исследование политических взглядов интернет пользователей в Украине (волна 10 

Декабрь 2014) http://www.slideshare.net/TNS_Ukraine/2095-report-on-line-trackpoliticwave10december-2014final 
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Що стосується розподілу відповідальності між центральними та місцевими 

органами влади, то опитування соціологічної агенції «Фама» показало, що в середньому 

українці готові більшість повноважень передати органам місцевої влади - розвиток 

інфраструктури, забудова територій, благоустрій, пасажирські перевезення, житлово-

комунальні послуги, вибір мови офіційного спілкування. Водночас центральній владі вони 

хотіли б залишити медицину, освіту та соціальну допомогу
10

.  

Питання децентралізації включене до всіх трьох програмних документах, 

однак, розкривається по-різному. Документи майже не повторюються між собою в 

цьому питанні, за виключенням спільної мети реформи. Зокрема, Стратегія 2020 дає 

лише широке визначення мети політики у сфері децентралізації, а саме: «відхід від 

централізованої моделі управління в державі, забезпечення спроможності місцевого 

самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади в 

Україні, реалізація у повній мірі положень Європейської хартії місцевого самоврядування, 

принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності місцевого 

самоврядування». Стратегія не містить конкретних інструментів та часових рамок 

проведення реформи. Передбачений лише ключовий індикатор для оцінки ходу виконання 

завдань реформи: питома вага місцевих бюджетів становитиме не менше 65% у зведеному 

бюджеті держави (зараз приблизно 50-55%). Однак цей показник є досить схематичним і 

загалом не відображає набуття реальної самостійності (щодо витрат і доходів) та 

фінансової самодостатності місцевими громадами.  

В Програмі уряду питання децентралізації представлено дуже фрагментарно - лише 

трьома заходами: бюджетна децентралізація (зміни до Бюджетного та Податкового 

кодексів) - перший квартал 2015 р (прийнято); ухвалення закону про децентралізацію 

повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю - перший квартал 2015 р.; 

відкриття «Прозорих офісів» в органах місцевої влади - 2015 р. Очевидно, що виконання 

зазначених зобов’язань уряду можна проконтролювати лише за одним показником – 

часовим, оскільки програма уряду не містить якісних характеристик для наповнення цих 

законів та принципів роботи офісів. В Програмі уряду не згадується про більшість 

базових кроків реформи, передбачених у Коаліційній угоді (наприклад, 

адміністративно-територіальна реформа, внесення змін до Конституції щодо 

розподілу повноважень, ін.). Тобто уряд не задекларував готовність виконувати 

задекларовані в угоді зобов’язання у цій сфері, що знижує довіру до Коаліційної 

угоди та може свідчити про відсутність єдиного бачення реформи у коаліції.  

Коаліційна угода містить найбільш повний перелік конкретних заходів, що входять 

до чотирьох складових реформи: ефективний розподіл повноважень (2015 р.), належне 

ресурсне забезпечення місцевого самоврядування (I квартал 2015 року), формування 

самодостатніх громад (2015 р.), територіальна організація влади на місцевому рівні (2015 

р.). Тобто провладна коаліція зобов’язується провести весь комплекс заходів щодо реформ 

з децентралізації та місцевого самоврядування у 2015 р. 

Запропоновані завдання часто сформульовані як концептуальні принципи 

(наприклад, Переглянути систему розподілу повноважень між державою та місцевим 

самоврядуванням відповідно до принципів субсидіарності; Наділити органи місцевого 

самоврядування фінансовими ресурсами відповідно до повноважень, перелік яких 

встановлюється законом; Забезпечити фінансову самостійність місцевих бюджетів на 

засадах децентралізації; Закріпити за місцевими бюджетами стабільні джерела доходів та 

розширити доходну базу місцевих бюджетів). Однак недоліком є відсутність чітких 

критеріїв виконання, тому ці заходи виглядають радше як декларації про наміри. Так, в 

Угоді відсутній перелік джерел, з яких формуватиметься власна дохідна база місцевих 

                                                           
10

 Інформаційне агентство УНІАН, розділ новин: «Більшість українців не розуміють, що таке 

децентралізація - опитування» від 03.12.2014 http://www.unian.ua/society/1017321-bilshist-ukrajintsiv-ne-

rozumiyut-scho-take-detsentralizatsiya-opituvannya.html 

 



10 
 

бюджетів, також немає параметрів «єдиних нормативів відрахувань з податку на доходи 

фізичних осіб та податку на прибуток суб’єктів приватного сектору». Згодом така 

невизначеність викликала гострі дискусії при прийнятті змін до Бюджетного кодексу 

(показовими були суперечки щодо розшифровки наміру «забезпечити місто Київ 

належним фінансовим ресурсом для виконання столичних функцій»).  

Для забезпечення правової бази для реалізації реформи місцевого самоврядування і 

територіальної організації влади передбачається внесення змін до Конституції України. В 

рамках територіальної організації влади на місцевому рівні передбачено надання радам 

районного та обласного рівня права формувати власні виконавчі органи. 

Держадміністрації планується реформувати в органи префектурного (наглядового) типу. В 

Угоді відсутній перелік нових повноважень місцевого самоврядування, а також його 

розподіл між різними рівнями самоврядування. Згадується, що процес перерозподілу 

повноважень відбуватиметься відповідно до Концепції реформи місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів у квітні 2014 р. Немає співставлення обсягів 

закріплених повноважень та фінансових ресурсів місцевих бюджетів, що загрожує 

недоотриманням місцевими бюджетами значних коштів на фінансування основних 

публічних послуг - освіти, медицини, соціального захисту, ін. Як наслідок, є ризики 

зниження обсягів та якості надання цих послуг на місцевому рівні.  

Проголошується намір про посилення ролі Державного фонду регіонального 

розвитку, який стане основним інструментом участі держави в розвитку територій, однак 

в умовах гострого бюджетного дефіциту шанси на реалізацію цього заходу незначні. Крім 

того, буде стимулюватися державно-приватне партнерство в сфері розвитку 

інфраструктури, проте конкретних механізмів виконання цього завдання не згадується.  

З метою формування самодостатніх громад (об’єднання громад з метою 

підвищення їх матеріально-фінансової спроможності надавати публічні послуги) 

передбачається визначити критерії формування адміністративно-територіальних одиниць 

базового рівня (громад) з урахуванням їх матеріально-фінансової спроможності для 

забезпечення доступності основних публічних послуг.  

Зберігається залежність місцевих бюджетів від державних дотацій та трансфертів з 

державного бюджету. Однак в Угоді передбачається запровадження горизонтальної 

системи вирівнювання спроможності місцевих бюджетів за доходами, щоб не вилучати 

усі понадпланові доходи у заможних громад та відійти від повного утримання менш 

заможних громад та стимулювати їх до розвитку. Органам місцевого самоврядування 

надається також право обслуговувати місцеві бюджети за доходами і видатками 

спеціального фонду в банках за вибором, однак, щодо інших розрахунків зберігається 

ключова роль Державного казначейства. Заявлено намір посилити відповідальність 

Держказначейства за проходження платіжних доручень. 

Реформа місцевого самоврядування є комплексною, яка зачіпає багато сфер в 

управлінні держави. Однак в Україні вона розпочалася з прийняття змін до Бюджетного та 

Податкового кодексів, які повинні були б завершати процес регіональної децентралізації, 

визначаючи фінансову основу місцевих бюджетів (бюджетна децентралізація). Тоді як 

виконання двох перших кроків реформи – розподілення повноважень та зміна 

адміністративно-територіальний устрою, конституційна та територіально-адміністративна 

реформи - гальмується. В той же час перерозподіл доходів і витрат до внесення змін у 

визначення функцій органів місцевого самоврядування та за збереження нинішньої 

централізованої моделі держуправління може призвести до дискредитації реформ як 

таких. 

Ухвалені зміни до Бюджетного та Податкового кодексу та Закон про бюджет-

2015 взагалі заслуговують радше на негативні оцінки, оскільки більшість 

нововведень не відповідають задекларованій логіці реформи та не надають місцевим 

громадам реальної фіскальної автономії, можливостей впливати на найважливіші 
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для їхнього життя сфери суспільної діяльності. Незважаючи на окремі позитивні 

зрушення, як от: перерозподіл на користь місцевих бюджетів нових податків та зборів, 

спрощення процедур для отримання зовнішніх позик місцевих органів влади, нова 

система розрахунку міжбюджетних субсидій, місцеві органи влади зможуть самостійно 

перерозподіляти всі отримані місцеві доходи - прийняті зміни на практиці посилюють 

залежність місцевих бюджетів від трансфертів з центрального бюджету, забирають 

без належної компенсації стабільні джерела доходів і перекладають на регіони 

непрофінансовані видатки під виглядом посилення їх повноважень. Тому реальним є 

посилення ризиків невиконання видаткової частини бюджету на місцевому рівні, 

зростання рівня бюджетної заборгованості та фіскального дефіциту. Зокрема, за 

експертними оцінками ухвалені нововведення до Бюджетного кодексу очікувано 

призведуть до таких наслідків у 2015 р. (на основі аналізу Закону про Державний бюджет-

2015 від 28.12.2014):  

 Можливе ослаблення фінансової спроможності місцевого самоврядування. 

Нововведення в Бюджетному кодексі спричинять зростання залежності місцевих 

бюджетів від трансфертів із Державного бюджету, принаймні у 2015 р. За 

підрахунками CASE Ukraine, якщо на 2014 рік вага трансфертів у доходах бюджету 

була 54,9%, то в 2015 році вона становитиме 61,6%
11

. 

 Дисбаланс у вартості переданих повноважень та фінансових ресурсів місцевих 

бюджетів, зокрема мова йде про передачу 800–900 установ соціально-бюджетної 

сфери, створення місцевої міліції, співфінансування регіонами проектів ліквідації 

підприємств вугільної, проектів у ЖКГ та охорони навколишнього середовища, які не 

мають відповідного фінансування та залежатимуть від трансфертів з центрального 

бюджету. Так, у місцевих бюджетів відбирається 25% податку на доходи фізичних осіб 

(ПДФО), який є основним стабільним джерелом їх наповнення, і пропонується 

натомість компенсація частиною податку на прибуток та введенням нових платежів, 

розмір надходжень від яких поки неможливо точно спрогнозувати. Розрахунки 

збільшення ресурсу місцевих бюджетів на 2015 р. (до 45 млрд. грн додаткових 

доходів) є нереалістичними та зроблені на основі надмірно оптимістичних прогнозів. 

 Надані повноваження місцевим бюджетам насправді не означають автоматичну 

децентралізацію. Причина у тому, що місцеві бюджети все ще мають обмежені 

можливості щодо ефективного використання коштів. Гальмують процеси відсутність 

секторальних та бюджетних реформ, наприклад, коли фінансуються не послуги, а 

бюджетні установи.  

 Нові права територіальних громад на даний момент мають декларативний 

характер, оскільки поки законодавчо не ухвалені критерії об'єднання громад.  

 Зниження рівня соціальних видатків. Нові медичні та освітні субвенції гарантують 

мінімум на виплату зарплат та оплату комунальних послуг, який не досягає рівня 2014 

року
12

. 

 

 

2. Справедлива країна 

2.1 Боротьба з корупцією 

Проблема корупції є однією із найбільш гострих на сучасному етапі для розвитку 

України. Саме корупція була однією із головних причин масових протестів в Україні 
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 Дослідження «Бюджет 2015 – «порожня» версія, підготовлено проектом «Популярна економіка: ціна 

держави» (№ 28) 30 грудня 2014 року (проект реалізується спільно Фондом Східна Європа та CASE 

Україна) http://costua.com/files/budget-2015.pdf 
12

 Там само.  
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наприкінці 2013 р. – на початку 2014 р. «Корупційний» податок є значним тягарем для 

бізнесу, що відволікає ресурси від економічного зростання, погіршує інвестиційний 

клімат. 

Антикорупційна реформа – найбільш очікувана за даними переважної більшості 

проведених соціологічних опитувань громадської думки. Так відповідно до даних 

дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 6 по 17 грудня 

в усіх регіонах країни
13

, 47,3% респондентів вважали, що рівень корупції після початку 

реформ не змінився; 31,8% - що підвищився; 5% - відчули зниження корупційного тиску і 

15% - не змогли визначитися з оцінкою масштабів корупції. За даними іншого 

дослідження, що фокусувалося на вивченні політичних поглядів біль активної аудиторії 

Інтернет користувачів і було проведене TNS On-line Tracking у грудні 2014 р., 87% 

опитаних акцентували на необхідності проведення антикорупційної реформи, як найбільш 

пріоритетної
14

.  

Завдання щодо створення окремого антикорупційного органу з правоохоронними 

функціями випливає із зобов’язань України перед міжнародними організаціями, такими як 

Група держав проти корупції (GRECO), ЄС (макродопомога, безвізовий режим), 

Організація економічної співпраці та розвитку (OECD), Міжнародний валютний фонд. 

В цілому програмні документи у частині викладення цілей та завдань у сфері 

антикорупційної політики відповідають громадським очікуванням та відображають 

перелік зобов’язань, наданих владними інститутами міжнародним партнерам; 

тексти програмних документів є узгодженими. Коаліційна угода і Урядова програма 

передбачають створення системи спеціалізованих антикорупційних органів 

Національного антикорупційного бюро (НАБ) та Національного агентства з питань 

запобігання корупції. Серед задекларованих пріоритетів, наприклад, такі, як 

впровадження перевірок доброчесності та моніторингу способу життя осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави; впровадження стандартів відкритого 

доступу до інформації, електронне декларування доходів і витрат чиновників, створення 

Єдиного реєстру декларацій чиновників; публікація даних про власників нерухомого 

майна, земельних ділянок. У загальних рисах Програма КМУ містить перелік заходів з 

реформи державного управління, які спрямовані на зменшення бюрократичного тиску та 

адміністрування, поліпшення доступу до інформації. Основні заходи заплановані на 2015 

р, частина - на 2016 р.  

Президентська Стратегія 2020 містить критерій виконання реформи: «за індексом 

сприйняття корупції, який розраховує Тransparency International, Україна увійде до 50 

кращих держав світу». Цей показник є дуже амбітним для періоду 5 років, оскільки 

Україна стабільно займає одні з найнижчих місць в цьому рейтингу. Так, позиція України 

в рейтингу сприйняття корупції у 2014 році майже не змінилася - 142-е місце (2013р - 144-

е). 

Попри те, що програмні документи охоплюють широкий спектр антикорупційних 

реформ, на наше переконання, у практичній площині результати здійснення 

антикорупційної політики є вражаюче мізерними. По-перше, владні інституції 

нехтують соціальним запитом щодо викорінення корупції у вищих органах влади (про 

це свідчать і показники соціологічних опитувань, постійні публічні дискусії в медіа щодо 

окремих посадовців, які зберігають свої посади, незважаючи на висловлення підозр у 

корупційних діях тощо).  

По-друге, відбувається постійне гальмування та саботаж щодо впровадження 

запланованих реформ. Ухвалення основних антикорупційних законів затягувалося, 

найбільш проблемним було прийняття закону про створення незалежного 

                                                           
13

 Опитування, проведене у 2014 році щотижневиком «Зеркало недели» на тему: «Народ і влада»  

http://opros2014.zn.ua/authority 
14

 TNS On-line Tracking исследование политических взглядов интернет пользователей в Украине (волна 10 

Декабрь 2014) http://www.slideshare.net/TNS_Ukraine/2095-report-on-line-trackpoliticwave10december-2014final 
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антикорупційного органу. Починаючи з березня-квітня 2014 р., у Верховній Раді було 

зареєстровано кілька законопроектів про створення антикорупційного бюро, однак, 

конкуренція і протистояння політичних партій за контроль над посадою голови 

майбутнього антикорупційного бюро блокували процес їхнього розгляду. Протистояння 

та постійні політичні торги щодо призначення керівника антикорупційного органу ставить 

під сумнів можливість його незалежності. Основний пакет антикорупційних законів був 

нарешті прийнятий у жовтні 2014 р., проте запрацювати закони зможуть не раніше другої 

половини 2015 р. Пакет включав: «Закон про засади державної антикорупційної політики» 

(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», «Про систему спеціальних 

уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції» (або Закон «Про Національне 

антикорупційне бюро України»), нову версію закону "Про державні закупівлі» та Закон 

«Про протидію корупції». Станом на кінець січня 2015 р. Антикорупційне бюро так і не 

запрацювало; триває конкурс на посаду керівника бюро. Без дієвого контролю з боку 

громадськості та міжнародних донорів є високі ризики продовження імітації боротьби з 

корупцією. 

По-третє, про відсутність прогресу у боротьбі з корупцією свідчить також 

збереження сформованих за попередніх режимів корупційних схем. За оцінками 

незалежних експертів, найбільше уражені корупцією такі сфери державного управління, 

як: державні закупівлі, зовнішньоторговельні операції (контрабанда тощо), податкові 

майданчики і ями, побори контролюючих органів, непрозоре рефінансування банків, 

виділення землі і т.д. Як зазначає голова Європейської бізнес асоціації Т.Фіала, бізнес 

спільнота наразі не відчуває зниження рівня корупції, особливо в системі правоохоронних 

органів та на митниці
15

. 

2.2 Реформа правоохоронних органів  

Цільовим орієнтирам з реформування правоохоронної системи відведено 

центральне місце у всіх програмних документах влади. Очевидно, серед головних 

чинників високої пріоритетності реформ правоохоронної системи можна вказати на 

наступні: 

(1) суспільні очікування щодо «знищення апарату насильства та свавілля» (з чим 

асоціюються функції міліції та інших силових структур часів режиму Януковича), 

(2) актуалізація завдань з розбудови та захисту нової української державності і 

потреба в ефективних та дієздатних органах правопорядку; 

 (3) високий пріоритет антикорупційної реформи і, відтак, потреба у створенні 

нових силових структур, що були би самі вільні від корупційних впливів та 

демонстрували спроможність виконувати завдання у цій сфері. 

Таким чином, правоохоронна реформа є задекларованим пріоритетним завданням 

програмних документів, представлених головними суб’єктами політичної влади в Україні 

- Президентом, Парламентом та Урядом. Практично всі програмні тексти сфокусовані на 

реформі МВС та створенні нових органів правопорядку («реформа системи органів 

правопорядку», «нова правоохоронна система», «реформа правоохоронної системи»). 

Коаліційна угода та Програма діяльності КМУ передбачають створення Державного бюро 

розслідувань. Однак Коаліційна угода задає більш широку «рамку» реформи, що не 

відображено в урядовій програмі та тим більше – у схематичній Стратегії 2020.  

Серед кроків з переформатування органів правопорядку, зокрема, йдеться про 

підпорядкування МВС Державної прикордонної служби, Державної міграційної служби, 

Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії як окремих ЦОВВ. У 

подальшому: створення на базі Державної прикордонної служби та Державної міграційної 

                                                           
15

 Інтерв’ю з Т.Фіала, «Еще три месяца, и про президента с премьером можно будет говорить «рыба гниет с 

головы»-глава EBA, журнал «Новое время» http://nvua.net/publications/eshche-tri-mesyaca-i-pro-prezidenta-s-

premerom-mozhno-budet-govorit-ryba-gniet-s-golovy-prezident-eva--30442.html 
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служби єдиного органу – Державної служби міграційного контролю та прикордонної 

охорони. Передбачається також створення Державного бюро розслідувань, муніципальної 

та військової поліції. 

Перелічені вище заходи радше дають уяву про нову архітектуру органів 

правопорядку (з використанням міжнародного досвіду), проте майже на фокусуються на 

змістовних критеріях реформ, а саме, на чинниках, що зумовлюють високий соціальний 

запит на таке реформування. Перш за все, мова йде про відновлення довіри до 

правоохоронних органів; кардинальну переорієнтацію діяльності правоохоронних органів 

на захист прав і законних інтересів громадян та відмову від репресивного ухилу 

(Програма КМУ, наприклад, містить гасло «Служити та захищати» замість «Карати і 

кришувати», але не розкриває інструментів бажаних трансформацій). Не зазначені 

принципи, на яких здійснюватиметься реформа – деполітизація, демілітаризація, 

демократизація. Стратегія 2020 у якості показника успіху реформи МВС передбачає 

збільшення довіри громадян до міліції (70% - за результатами опитування). А також 70% 

зміну особового складу.  

 Програма діяльності КМУ не містить жодних посилань на документи щодо 

реформування МВС, які міністерство вже презентувало суспільству. Відсутність в усіх 

документах згадки про необхідність створення загальної концепції реформування чи 

реалізації вже прийнятих свідчить про хаотичність у реалізації реформ та схематичність 

спрямованих на якісні зміни у цій сфері дій.  

За нашими оцінками, реформа органів правопорядку належить до найвищих 

суспільних пріоритетів і тому перебуватиме під постійним тиском громадськості та 

міжнародної спільноти. Проте внаслідок відсутності консолідованої позиції різних 

гілок влади щодо етапності та змісту реформ, а також з огляду на наявні конфлікти 

інтересів, збережені корупційні схеми тощо, практичні кроки із втілення реформ не 

відображають задекларовані у програмних документах наміри головних політичних 

суб’єктів в Україні.  
Реалізація реформи по суті ще не почалася, лише перед виборами до Верховної 

Ради уряд затвердив пакет відповідних ініціатив у цій сфері. Серед основних документів – 

Концепція першочергових заходів реформування системи МВС, Стратегія розвитку 

органів внутрішніх справ України та проект Постанови Кабінету Міністрів України щодо 

знаків розрізнення працівників органів внутрішніх справ. За задумом авторів, метою 

Концепції першочергових заходів реформування системи МВС є перетворення МВС на 

цивільне правоохоронне багатопрофільне відомство з чітким розмежуванням політичної 

та правоохоронної функцій (включає Національну поліцію, Національну гвардію, 

Державну міграційну службу, Державну прикордонну службу, Державну службу з питань 

надзвичайних ситуацій).  

Однак незважаючи на закладені позитивні заходи, експерти наголошують на 

непрозорому і кулуарному доопрацюванні фінальної редакції тексту цих документів, що 

знизило їхню якість, а також наявності декларативних і неконкретних норм, які буде 

важко проконтролювати громадськості
16

. Крім того, суттєвим ризиком є відсутність 

фінансового забезпечення реалізації реформи. 19 січня 2015 р. МВС анонсувало початок 

процесу створення нової патрульної служби у м.Києві (ДАІ буде ліквідована). Однак 

голова фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко нещодавно заявив, що зараз на 

реформування Міністерства внутрішніх справ України немає грошей ні спонсорських, ні 

бюджетних. Тому до державного бюджету необхідно внести зміни, які дадуть можливість 

реалізувати реформу МВС, старт якої дано у Києві»
17

.  

 

                                                           
16

 Портал, присвячений реформам органів правопорядку http://police-reform.info/ 
17

 Портал «Коментарі», розділ новин: «На реформу МВС хочуть попросити грошей» від 29.01.2015 

http://ua.comments.ua/politics/249598-na-reformu-mvs-hochut-poprositi-groshey.html 
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2.3 Реформа системи судочинства 

Судова реформа – це визначальна реформа у контексті постреволюційних 

очікувань українських громадян запровадження інститутів незалежного та справедливого 

судочинства, а також європейських стандартів захисту прав людини. На необхідність 

проведення судової реформ в Україні вказують також багато міжнародних організацій (Є 

висновки Венеціанської комісії, рішення Європейського суду з прав людини, рекомендації 

європейських експертів), це одне із зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію з 

Євросоюзом. На сьогодні суспільна довіра до вітчизняних судів є критично низькою через 

високий рівень корупції. За даними соціологічних досліджень, зокрема “Барометра 

світової корупції”, найкорумпованішою сферою українці вважають судову владу. За 

даними Світового індексу правосуддя, Україна у сфері “відсутність корупції” в судовій 

системі зайняла 94 місце з 99 проаналізованих країн.  
Експерти акцентують увагу на таких ключових проблемах судової системи в 

Україні, як: 1) корупція; 2) політична залежність судді, (оскільки призначення суддів та 

кар’єра суддів залежить від Президента і Верховної Ради); 3) неефективність діяльності 

судів (потреба у оптимізації людських та матеріальних ресурсів, спрощення процедур 

тощо). 

Усі програмні документи влади визначають цю реформу першочерговою. 

Однак порівняння Коаліційної угоди та Програми КМУ свідчить про певні розбіжності 

щодо змісту реформи, пріоритетів і, відповідно, переліку заходів. Останні поєднують мету 

та інструменти досягнення мети: 

Коаліційна угода Програма діяльності КМУ  

Створення некорумпованої, ефективної і 

незалежної системи правосуддя, яка буде 

забезпечувати право на справедливий і 

безсторонній (неупереджений) суд:  

- добір на суддівські посади за конкурсом; 

- удосконалення діяльності Вищої ради 

юстиції та кваліфікаційної комісії суддів; 

- зменшення ланок суддівського 

самоврядування; 

- вдосконалення процедур притягнення 

судді до дисциплінарної відповідальності; 

- підвищення ролі адвокатури; 

- виконання судових рішень; 

- вдосконалення процесуального 

законодавства 

- продовження реформи прокуратури; 

- внесення змін до Конституції (щодо 

добору суддів, відповідальності, 

недоторканності тощо). 

Нова система правосуддя: 

- реформування судової системи 

- ухвалення нової редакції Закону «Про 

судоустрій і статус суддів» 

- забезпечення доступу до правосуддя 

- спрощений порядок розгляду 

цивільних та господарських справ 

- ініціювання внесення змін до 

Конституції України щодо 

завершення судової реформи 

(запровадження триланкової системи 

судів, переатестація всіх суддів, 

зняття суддівської недоторканності, 

усунення політичного впливу на 

процеси добору, кар’єри та 

відповідальності суддів, оновлення 

судової системи та суддівського 

корпусу) 

- повернення Верховному суду України 

повноважень вищої судової інстанції 

- внесення змін до всіх процесуальних 

кодексів 

 

Стратегія 2020 вказує, що критерієм здійснення судової реформи є збільшення 

довіри експертного середовища до суддів на рівні 70% ( за результатами опитування 

адвокатів, юристів). Якою має бути реакція всього суспільства на діяльність судової гілки 
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влади, а не лише групи фахівців, Стратегія не зазначає. В той же час Президент П. 

Порошенко під час ХІІ З’їзду суддів у вересні 2014 р. заявив, що згідно з останніми 

опитуваннями, «довіра українців до судової системи становить всього 7%»
18

.  

У «Стратегії-2020» також задекларована мета про оновлення суддівського корпусу 

на 70%, однак це досить схематичний підхід і обґрунтування саме такої цифри нічим не 

обґрунтоване. Крім того, за відсутності чітких критеріїв на рівні закону критеріїв 

звільнення суддів, є значні ризики, що механізм переатестації суддів може бути 

використаний у політичних цілях.  

В Коаліційній угоді перераховано досить багато заходів, реалізація яких націлена 

на реформу судової системи вже у другому кварталі 2015 р. Однак цей розділ виписаний 

досить абстрактно, тут переважають декларації про наміри без конкретних інструментів та 

рішень. Пропонується, зокрема, обмежити недоторканність суддів (судді будуть 

користуватися тільки функціональним імунітетом); оновити суддівський корпус, однак, 

незрозуміло, яким чином це буде здійснюватися, тим більше до кінця другого кварталу 

2015 р. Зобов’язання щодо запровадження реальних конкурсних засад для заняття посади 

судді, критеріїв доброчесності, відповідності витрат, високих професійних та моральних 

якостей звучать як хороші побажання, однак, як вони будуть досягатися, не уточнюється.  

Аналогічні недоліки характеризують положення щодо необхідності змін до 

законодавства щодо формування Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів, зменшення кількості органів суддівського самоврядування, створення єдиного 

незалежного органа, що відповідатиме за призначення, кар’єру та звільнення суддів. 

Загалом вказані заходи є позитивним кроком на шляху євроінтеграції, однак, механізми 

реалізації не визначені.  

Водночас у програмних документах також присутні і більш конкретні 

зобов’язання, зокрема, запровадження залежності кар’єри судді від оцінки його вироків 

Європейським судом з прав людини (зараз немає такої залежності), обмеження 

недоторканності суддів тільки функціональним імунітетом тощо.  

Положення про «забезпечення реального виконання судових рішень» є 

популістським, оскільки, з одного боку виконання судових рішень є невід’ємним 

атрибутом правоохоронної системи (без цього судочинство взагалі не має сенсу), а з 

іншого - потребує суттєвого посилення інституту судових виконавців та значних 

бюджетних витрат; але про цим крокам в програмних документах не приділено достатньої 

уваги. 

Перші кроки реформи системи судочинства були не інституційними та 

системними, а дещо поверховими і не зовсім ефективними. Прийнятий парламентом у 

лютому 2014 р. закон щодо окремих питань судоустрою та статусу суддів посилював роль 

парламенту у призначенні суддів, що суперечить європейським стандартам. Інший закон 

«Про відновлення довіри до судової влади в Україні» (або закон про люстрацію суддів) 

передбачає припинення повноважень членів Вищої ради юстиції та заміну голів і 

заступників голів усіх судів, а також люстрацію суддів, що виносили політизовані 

рішення у справах, пов’язаних із громадськими протестами. Хоча згаданий закон мав 

значну громадську підтримку, деякі його положення суперечать іншим нормативним 

актам або здоровому глузду, тому виконання цього закону йде важко, подекуди 

блокується, тому він не досяг задекларованих цілей.  

Загалом, можемо стверджувати, що швидких та фундаментальних змін у судовій 

системі не відбулося. Складнощі у досягнені відчутних результатів у проведенні реформи 

(що відповідали би суспільним очікуванням), пов’язані як з об’єктивними чинниками, так 

і з чинниками політичного та суб’єктивного характеру. Так, більшість задекларованих 

заходів у сфері реформи судочинства вимагають змін до Конституції та прийняття низки 
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законів, а цей процес затягується. На сьогодні не вдалося зламати механізми впливу 

політичної влади на суддів. Експерти відмічають небажання Президента відмовитися від 

впливу на судову гілку влади. Збережено «судову корупцію», а система в багатьох 

випадках контролюється тими, хто її контролював за попереднього політичного режиму. 

Про це свідчить, зокрема, блокування створення нових органів - Вищої кваліфікаційної 

комісії, Вищої ради юстиції (після повалення режиму Януковича минулий склад був 

звільнений, але нові представники все ще не введені до складу цих органів). 

Серед основних здобутків судової реформи вкажемо на наступні: внесено до 

Верховної Ради України 17 грудня 2014 р. і прийнято у першому читанні проект нової 

редакції Закону «Про судоустрій і статус суддів» та зміни до процесуальних кодексів та 

інших законів; створено консультативно-дорадчий орган - Раду з питань судової реформи. 

Також за участю експертів Реанімаційного пакету реформ розроблено законопроект щодо 

удосконалення заходів із відновлення довіри до судової влади (передано до робочої групи 

з оновлення законодавства про люстрацію відповідно до висновку Венеційської комісії); 

проект регламенту ТСК щодо перевірки суддів для впровадження Закону «Про 

відновлення довіри до судової системи» (положення проекту враховано у чинному 

регламенті); проект змін до Конституції України в частині регулювання судівництва 

(передано до Ради з питань судової реформи і парламентарям); проект змін до 

Кримінального процесуального кодексу
19

.  

 

3. Суверенна держава 

3.1 Реформа системи національної безпеки (реформа Збройних сил 

України, ОПК) 

Згідно з дослідженням TNS On-line Tracking щодо політичних поглядів Інтернет 

користувачів в Україні, проведеного у грудні 2014 р., 63% опитаних вказують на 

необхідність проведення реформи армії в Україні. Реформа армії включає в себе 

переозброєння українського війська і тому нерозривно пов’язана зі змінами у сфері ОПК.  

Водночас програмні документи влади, хоча і враховують високі соціальні 

очікування та запит громадянського суспільства на забезпечення державного суверенітету 

та територіальної цілісності держави, жоден з них не дає чітких та однозначних відповідей 

щодо того, як може бути досягнуто таких стратегічних орієнтирів. Коаліційна угода 

містить досить еклектичний набір проблем і заходів, пов’язаних з військовою реформою. 

Загалом у Угоді представлено спектр підходів та настанов для формування різноманітних 

державних політик: зовнішньої, внутрішньої, безпекової, регіональної. Деякі розділи 

прописані дуже загально (стратегічне планування, оптимізація СБУ), деякі – надмірно 

деталізовані (військова розвідка). У частині зобов’язань маємо перевищення повноважень 

парламенту та втручання у компетенцію Президента та Міністра оборони (документи 

оборонного планування). Натомість, Програма Уряду та особливо Стратегія 2020 

звужують проблему військової реформи до питань посилення збройних сил. Першим 

заходом Програми Уряду є збільшення видатків на оборону та правоохоронну діяльність 

до 5% ВВП у 2015 р. Коаліційна угода та Стратегія 2020 наводять цифру – 3% від ВВП 

(лише військові витрати). Коаліційна Угода містить більш-менш чіткий перелік 

нормативно-правових актів, які необхідно прийняти для здійснення реформ. Натомість 

перелік заходів Програми КМУ, що мають бути здійснені до 2018 року, є схематичним, 

несистемним набором різних заходів як політичного так і прикладного змісту. Серед них – 

відмова від позаблокового статусу (виконано), затвердження Державної програми 
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розвитку ЗСУ, розвиток співробітництва з НАТО, відновлення та модернізація ОПК, 

реалізація проекту «Європейський вал» тощо. Згідно показників Стратегії 2020 в Україні 

має бути збільшено кількість професійних військових. Інші програмні документи цього 

орієнтиру не декларують (том не зрозуміло, яке саме військо буде основою 

обороноспроможності держави). 

Крім того, програмні документи охоплюють далеко не всі аспекти функціонування 

Збройних Сил України, відсутні блоки, пов’язані з інформаційною безпекою, 

удосконаленням медичного забезпечення в умовах зростаючої потреби у військових 

лікарях, питання розвитку інфраструктури та квартирно-експлуатаційного забезпечення, 

тощо.  

В контексті відмови України від безблокового статусу та визначенні курсу на вступ 

до НАТО у програмних документах не достатньо концентрується увага на цих питаннях. 

Зокрема, тільки у Програмі КМУ передбачена розробка річної програми співробітництва з 

НАТО, разом з тим у жодному документі не згадується перспективною ціллю найближчих 

років отримання Плану дій з членства в НАТО (ПДЧ), виконання якого є ключовим на 

шляху вступу до цієї організації. Зовсім не висвітлені питання спільних навчань Україна-

НАТО, реалізація яких є також однією з умов вступу України до НАТО.  

Якщо Коаліційна угода містить деталізований перелік заходів з реформування 

ОПК, то Програма КМУ ставить загальне завдання – «розвиток ОПК», інструментом 

якого є новий закон про державне оборонне замовлення та укладення міжнародних угод 

про технічну кооперацію. Стратегія 2020 взагалі просто згадує «реформу військово-

промислового комплексу» як одну із понад 60 реформ, яку слід здійснити. При цьому слід 

відзначити відсутність єдності термінології (ВПК/ОПК, де ВПК вважається застарілим, 

успадкованим від СРСР).  

В цілому питання реформування ОПК висвітлені фрагментарно і не дають 

розуміння перспектив цього комплексу в умовах повного розриву коопераційних зв’язків 

з РФ. Відсутні відповіді на питання, що мають роботи орієнтовані на експорт 

підприємства ОПК, які донедавна виробляли продукції для ОПК Росії (ракетобудування, 

приладобудування, виробництво турбін та ін). Відсутнє бачення шляхів нарощення 

експорту продукції ОПК на світові ринки (в 2012 р. за версією SIPRI Україна була 

четвертою у світі за об’ємом експорту зброї, у 2013 р. вже восьмою). Відсутні пропозиції, 

спрямовані на стимулювання експорту надлишкової застарілої військової техніки з метою 

спрямування отриманих коштів на розробку та закупівлю більш сучасної зброї.  

У державному бюджеті України на 2015 р. витрати оборонного відомства 

зростають до 40,2 млрд.грн., що майже втричі більше, порівняно з 2014 р. (15,1 млрд.грн.). 

На перший погляд це значне зростання, проте зміцненню оборонного потенціалу України 

у 2015 р. буде заважати кілька факторів: по-перше, вища інтенсивність боїв на Сході 

країни у 2015 р. потребуватиме більш значних асигнувань; по-друге, у 2015 р. ціни на 

товари, які потребує армія, будуть суттєво вищими, ніж попереднього року (наприклад 

дизпаливо, медикаменти, спеціальне обладнання), що також відтягуватиме фінансові 

ресурси; по-третє, на розвиток озброєння та нову техніку планується витрати 5,2 млрд.грн. 

Для прикладу, новий танк «Оплот» коштує приблизно 3,8 млн.дол., «Булат» - приблизно 

600-700 тис.дол., літак F-16 - від 25-40 млн.дол. (в залежності від стану техніки). Якщо 

перерахувати виділені кошти в одиниці зазначеної бойової техніки, то у 2015 р. озброєння 

української армії навряд чи зможе суттєво збільшитися. 
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4. Економічні реформи 

4.1 Макроекономічна стабілізація та реформа державних фінансів  

 Повернення України на шлях сталого економічного зростання є одним із головних 

пріоритетів чинного порядку денного більшості політичних діячів та політичних партій. 

Попри те, що метою економічних реформ є відновлення зростання та формування нової 

структури економіки, суспільні очікування щодо змісту та етапності економічних реформ 

є неоднорідними та суперечливими. Так, за даними соціологічного дослідження 

Київського міжнародного інституту соціології
20

, лише 60% опитаних мають власну думку 

про те, якою має бути економічна система України. При цьому голоси між прихильниками 

ліберальної ринкової моделі і планової економіки розділилися порівну - 22,8% і 22,7%. На 

Заході країни та на Донбасі прихильниками ринкової економіки є близько 26% опитаних, 

в центрі таких найменше - 18,7%. Що важливо, в Центральній Україні взагалі найменше 

прихильників не тільки ліберальної ідеї, але й лівої - 14,9%, але при цьому половина 

опитаних не взагалі мають відповіді на питання: яку економіку повинна будувати країна 

(49%). Відсутність єдності у суспільстві (та, дзеркально, і в політичному середовищі) 

щодо принципів економічного розвитку зумовлює відсутність усталеного та 

збалансованого порядку денного економічних реформ.  

Оскільки макроекономічна стабільність в українському суспільстві, що пережило 

на початку 90-х період гіперінфляції, визнається як обов’язкова умова відновлення 

сталого економічного розвитку, цілі забезпечення довгострокової макроекономічної 

стабілізації присутні у всіх досліджуваних програмних документах. Разом з тим, у 

Коаліційній угоді найбільш повно викладені напрямки політики, що за уявленням владної 

коаліції, мають забезпечити досягнення задекларованих орієнтирів. Зокрема, у розділі 

«Забезпечення прискореного економічного розвитку» передбачається реалізувати такі 

заходи: розробити довгострокову стратегію розвитку високотехнологічних виробництв із 

визначенням галузей-драйверів, яка дасть можливість забезпечити створення нових 

робочих місць та повернення трудових мігрантів тощо; сформувати через залучення 

приватних інвесторів сучасну індустріальну та інноваційну інфраструктуру; запровадити 

стимули на законодавчому рівні для нових виробництв; забезпечити розбудову 

інноваційної інфраструктури, забезпечити законодавче запровадження захищених 

ринкових механізмів інвестування в енергомодернізацію та ін.  

Разом з тим, у програмі діяльності КМУ аспекти макроекономічної стабілізації та 

реформи держаних фінансів розкриваються через загальний інструментарій «Нової 

економічної політики», який передбачає: зниження витрат державного сектору, 

скорочення податків, легалізацію заробітної плати, зменшення обігу тіньової економіки, 

завершення реформ державних закупівель та ін.  

У свою чергу Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» складається з низки 

блоків реформ в різних сферах, реалізація яких має надати імпульсу економіці країни, що 

сприятиме збільшенню ВВП на душу населення до 16 000 дол. США., входженню до 40 

кращих країн світу за глобальним індексом конкурентоспроможності та отриманню 40 

млрд. дол. США чистих надходжень прямих інвестицій за період 2015-2020 рр.  

Відзначимо, що питання виходу економіки країни на сталий розвиток з системною 

основою не розкривається у жодному з новітніх програмних документів влади. Жоден з 

концептів запропонованих владою не містить опису економічної моделі, яка б в сучасних 

умовах могла б забезпечити вихід України на індикатори реалізації стратегії «Україна-

2020». Крім того, відзначимо, що наведені індикатори є занадто оптимістичними з 

урахуванням найкращих світових прикладів реформування та розвитку економіки. При 

цьому відсутні проміжні індикатори досягнення цілей стратегії.  
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В цілому ж програмні документи влади, у частині макроекономічної 

стабілізації та реформи державних фінансів, слабко узгоджуються між собою. 

Фактично відсутня логіка, яка має передбачати здійснення поетапних перетворень, що 

закріплюється програмними документами тактичного характеру, з метою отримання 

результату, що передбачається стратегією, яка розробляється на декілька років. Крім того, 

навіть ті заходи, які запропоновані і можуть бути кваліфіковані, як такі, що покликані 

забезпечити макроекономічну стабілізацію, у середньостроковій перспективі носять, 

швидше, фрагментарний характер і концентруються на окремих інструментах, а не на 

політиці з вирішення певних питань. Також незрозумілим є те, як в поточних умовах може 

бути реалізований, наприклад, захід щодо забезпечення розбудови інноваційної 

інфраструктури.  

Що стосується реформи державних фінансів, то у програмних документах 

фактично відсутнє бачення перетворень, які дадуть можливість перейти до етапу 

відновлення економіки країни у середньо- та довгостроковій перспективах, а також 

до зниження показника державний борг/ВВП (який зріс з приблизно 40% у кінці 2013 

р. до приблизно 100%)
21

. Відзначимо, що параметри Державного бюджету на 2015 рік не 

вказують на те, що влада планує змінювати критичну ситуацію у галузі державних 

фінансів, пов’язану із значним дефіцитом державного бюджету. Тобто, запланованим є 

дефіцит державного бюджету на рівні 13% від ВВП і значна його частина 

покриватиметься за рахунок емісії, що не буде сприяти макроекономічній стабілізації в 

країні.  

 

4.2 Підвищення енергетичної безпеки та енергоефективність, реформа 

ЖКХ, реформа газового сектору 

Дискурс з приводу енергетичної безпеки України вже давно вийшов за межі 

експертного середовища і є однією з найсерйозніших загроз розбудови української 

державності в умовах відбиття агресії з буку РФ. Про необхідність зниження газової 

залежності, підвищення енергоефективності, проведення реформи секторі енергетики та 

сфері ЖКХ мова йде на рівні вищих щаблів української влади щонайменше останніх 

десять років. 

 Серед основних очікувань суспільства, пов’язаних з енергетичним сектором, 

вкажемо на наступні: радикальне зниження залежності від РФ в енергетичній сфері (у 

першу чергу від російського газу); проведення реформи, спрямованої на підвищення 

публічності діяльності НАК «Нафтогаз України»; а також реформа ЖКХ, спрямована на 

створення умов для поліпшення якості послуг та покращення енергоефективності у цьому 

секторі. Запровадження ринкових принципів ціноутворення на енергоносії з 

відповідним механізмом компенсації видатків для малозабезпечених громадян не має 

підтримки серед населення України. До речі, такий стан справ повною мірою 

відображає інтереси та підтримується представниками бізнесу та політичних партій, 

що мають доступ до корупційних доходів внаслідок маніпуляцій з цінами на 

енергоресурси. 

Зважаючи на високу соціальну чутливість завдань, пов’язаних з підвищенням 

енергетичної безпеки та енергоефективності, реформи в секторі енергетики досить 

широко висвітлені у всіх основних програмних документах влади. Найширше ці питання 

виписані у Коаліційній угоді, де запропоновані заходи згуртовані у 8 окремих блоків, що 

охоплюють питання реформи газового та вугільного секторів, створення умов для 

залучення приватних інвестицій, стимулювання енергоефективності, запровадження змін 

у податковому законодавстві нафтогазової галузі та ін. В той же час, у стратегії «Україна-

                                                           
21

 Журнал «Кореспондент», розділ новин: «Внешние долги Украины составят 102% ВВП», 10.10.2014 

http://korrespondent.net/business/economics/3429930-vneshnye-dolhy-ukrayny-sostaviat-102-vvp 



21 
 

2020», основним завданням щодо зниження енергонезалежності визначено «забезпечення 

енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та енергоощадного використання та 

споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій». Програма 

діяльності уряду також включає широкий спектр заходів, спрямованих на модернізацію 

інфраструктури паливно-енергетичного комплексу, диверсифікацію шляхів та джерел 

постачання енергоносіїв, реорганізації НАК «Нафтогаз України», реформування вугільної 

галузі, та ін. Таким чином, у цілому, програмні документи влади у питаннях 

підвищення енергетичної безпеки та енергоефективності є узгодженими та частково 

доповнюють один одного.  

Разом з тим викликає сумніви можливість влади реалізувати задекларовані заходи:  

зокрема, незрозумілими є перспективи повного оздоровлення НАК «Нафтогаз України» (у 

2017 р.), задеклароване у Програмі діяльності КМУ, враховуючи поточний дефіцит НАКу, 

що перевищив 100 млрд. грн на кінець 2014 р.
22

 В умовах спаду економіки та глибокої 

девальвації ефект від підвищення тарифів на газ для населення та комунальної сфери буде 

мати обмежений вплив на доходи НАК «Нафтогаз України». Також через брак 

фінансування існують значні ризики щодо реалізації планів з побудови нових 

інтерконекторів, збільшення видобутку вуглеводнів, побудови нових енергоблоків на 

Хмельницькій АЕС, побудови LNG терміналу, модернізації ТЕС/ТЕЦ до 2020 р. Ресурсів 

на їх фінансування не закладено і навряд чи вони з’являться у найближчі роки (при цьому 

подібні плани, окрім матеріальних витрат, вимагають достатньо тривалих часових 

проміжків). Так, у державному бюджеті України на 2015 р. капітальні інвестиції 

передбачені на рівні 1 млрд.грн.
23

 (для прикладу будівництво LNG терміналу в Україні у 

2012 р. оцінювалось у 1 млрд.євро). Початок реалізації таких проектів приватними 

інвесторами у найближчій перспективі є сумнівним оскільки інвестиції в Україну наразі є 

занадто ризикованими.  

Крім того, на практиці спостерігається відсутність прогресу у реформуванні 

механізмів функціонування газового ринку в Україні, зокрема, у частині реформ, 

пов’язаних з його лібералізацією. Спостерігається концентрація впливу на ринку НАК 

«Нафтогаз України» через впровадження норми, що робить обов’язковим закупівлю газу 

промисловими споживачами країни виключно у НАК «Нафтогаз України». 

Викликає занепокоєння відсутність системного підходу щодо реформування 

вугільної галузі. Зокрема, зміни у галузі зводяться до різкого зниження її фінансування, 

при цьому відсутні заходи з адаптації галузі до таких змін (у Державному бюджеті 

України на 2015 рік пункту «дотація на часткове покриття витрат із собівартості для 

вугледобувних підприємств», у 2014 році на ці цілі було виділено 11 млрд.грн., скасовані 

основні соціальні гарантії для працівників та пенсіонерів галузі та ін.). Крім того, оскільки 

значна частина територій, на яких розміщені вугільні шахти, є окупованою, не зрозуміло, 

як можуть бути реалізовані норми щодо приватизації шахт в Україні у відповідності до 

норм Закону України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств», що 

передбачено у Коаліційній угоді.  

Заходи, спрямовані на енергетичну безпеку країни, фактично не охоплюють 

питання розвитку та використання альтернативних видів палива (торф, горючі сланці, 

целюлоза та ін.), якими Україна володіє в досить великих кількостях.  

В цілому у програмних документах влади недостатня увага приділена питанням 

стимулювання підвищення енергоефективності, зокрема в ЖКХ. Мова про це йде 

виключно у Коаліційній угоді, при цьому, запропоновані заходи є досить абстрактними та 
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розмитими, що не дає можливості зрозуміти бачення представниками влади можливого 

ефекту від реалізації запропонованих заходів в масштабі країни. У Програмі КМУ 

реформи у ЖКХ зводяться до запровадження компенсаторних механізмів для 

малозабезпечених верств населення у контексті ліквідації перехресного субсидування, а 

також до запровадження нових стандартів енергоефективності при будівництві і 

реструктуризації житла. 

 

4.3 Покращення умов ведення бізнесу та інвестиційного клімату 

(дерегуляція, податкова реформа) 

Зниження рівня корупції є одним з головних завдань влади на шляху покращення 

умов ведення бізнесу та інвестиційного клімату. Разом з тим важливою є дерегуляція 

економіки країни, зокрема зниження кількості дозвільних процедур, а також спрощення 

податкової системи та зниження податкового навантаження.  

 Програмні документи влади передбачають досить широкий спектр заходів, 

спрямованих на покращення умов ведення бізнесу та інвестиційного клімату в Україні. 

Зокрема, передбачається різке зменшення кількості податків (з 22 до 9), відмова від 

каральної моделі податкового контролю, перехід від адміністративного контролю до 

підтримки бізнесу, зниження податкового навантаження на малий та середній бізнес, 

забезпечення ефективного захисту права приватної власності та ін. В цілому програмні 

документи влади узгоджуються між собою та доповнюють один одного. 

 Економіка України є однією з найбільш зарегульованих у світі, при цьому у 

державних програмних документах зібрано досить велику кількість заходів, спрямованих 

на покращення умов ведення бізнесу, однак повністю відсутня логіка щодо послідовності 

дій з дерегуляції, що може породжувати різноманітні «шоки» в державному апараті, таким 

чином погіршуючи систему роботи державних органів влади в цілому. 

 Разом з тим, є не до кінця зрозумілим, яким чином держава може знизити 

податковий тиск на бізнес в умовах значного дефіциту державного бюджету, а також 

різкого збільшення коефіцієнту державного боргу до ВВП у 2014 р. По факту цільовий 

орієнтир щодо запровадження податкових реформ (поліпшення ділового клімату та 

стимулювання росту) входить у жорстке протиріччя з іншим цільовим орієнтиром 

макроекономічної стабільності.  

На наше переконання, практичні кроки влади у сфері податкової (фіскальної) 

політики свідчать про нехтування задекларованими пріоритетами економічного зростання 

та дерегуляції бізнесу. Деякі задекларовані заходи, пов’язані зі зменшенням кількості 

податків із 22 до 11, забороною перевірок малого та середнього бізнесу на 2015-16 рр. та 

зниженням ставки ЄСВ, вже були реалізовані одночасно з прийняттям Державного 

бюджету України на 2015 рік. Проте ці заходи не призвели до відчутного зменшення  

податкового тиску на бізнес та громадян. Фактично більшість податків з 22 були 

перегруповані в 11 груп, а у 2014 р. з’явилися ще й нові податки («військовий податок», 

підвищення ставки податку на пасивні доходи, ін.). Відповідно до Закону про державний 

бюджет на 2015 р. від 28.12.2014 заплановано зростання надходжень на 26% (476 млрд 

грн проти 378 млрд грн в 2014 р). Це додаткові майже 100 млрд грн., що їх влада планує 

вилучити через податки та інші платежі від суб’єктів економічної діяльності
24

.  

За нашими оцінками, фактичне перерозподілення частки ВВП через 

державний бюджет у поточному році може сягнути 70%. Закономірно, що такий 

орієнтир повністю перекреслює будь-які сподівання на відновлення економічного 

зростання у перспективі допоки не будуть усунуті зазначені дисбаланси. Відтак 

зрозуміло, чому у нових кодексах та бюджеті немає жодного уточнення, за рахунок чого 
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може відновитися економічне зростання та досягнуті інвестиційна привабливість чи 

забезпечена детінізація. Формально задекларований Кабінетом міністрів шлях до 

детінізації через реформування єдиного соціального внеску (ЄСВ) експерти називають 

«профанацією». Отже прийнято бюджет, в якому економічне зростання "відкладено" на 

2016 рік, при цьому не створено для нього серйозних передумов. 

У програмних документах влади недостатньо опрацьовані питання дерегуляції 

стосовно принципів державного втручання в економіку, що мають окреслити межі та 

сфери державного впливу, а також напрями, від яких держава відмовляється зовсім або 

передає недержавним суб’єктам. Таким чином, не встановлено прозорі «правила гри», що 

запроваджує держава з метою пожвавлення бізнес-активності в країні. 

Заходи програмних документів влади лише частково можуть вирішити проблему 

зниження корупції та дерегуляції. Іншим аспектом цього питання має стати зниження 

«людського фактору» при наданні дозвільних документів, шляхом розробки чітких 

критеріїв проходження дозвільних процедур та відповідальність посадової особи за 

блокування видачі дозвільних документів у випадку повного виконання передбачених 

критеріїв. 

Глибоке протиріччя між цілями економічного зростання та бюджетної 

консолідації невідворотно наближає країну до чергового етапу загострення 

економічної та політичної кризи. В контексті пошуку нових підходів до балансування 

політичних та економічних інтересів різних гілок влади, можемо прогнозувати 

повернення основних політичних суб’єктів до перегляду ключових засад економічної 

політики на поточний рік. Оскільки закон про державний бюджет містить прихований 

дефіцит у розмірі близько 190 млрд гривень
25

, влада буде змушена провести скорочення 

державних видатків на відповідну величину. Проте, за свідченням самих представників 

провладної коаліції, на сьогодні ні в парламенті, ні в Уряді немає політичної волі провести 

скорочення видатків та збалансувати бюджет.  

 

5. Соціальна держава 

5.1 Пенсійна реформа 

Пенсійна система України на даний час залишається взірцем консервативності та 

домінування радянських підходів у сфері соціального забезпечення. Загалом соціальна 

сфера зазнала найменшого реформування за всі роки існування пострадянської України. В 

результаті пенсійна система держави поступово набула характеристик несправедливої, 

корумпованої та потенційно «вибухонебезпечної» сфери суспільного життя. Маніпуляції з 

призначенням пенсій, множинність правил нарахування пенсій, вражаючі розриви (до 100 

разів) між найменшими і найбільшими пенсіями, постійне зростання дефіциту пенсійного 

фонду тощо - такими є реалії функціонування пенсійної системи в Україні.  

Закономірно, що утвердження справедливої системи пенсійного забезпечення 

відображає основні суспільні очікування, пов’язані з перетворенням України – в 

результаті Революції гідності - у соціальну державу. Проте очікування щодо пенсійної 

реформи у населення та влади суттєво різняться
26

. Так, для перших пріоритетом реформ є 

запровадження справедливої пенсійної системи, підвищення пенсій, зниження пенсійного 

віку. В свою чергу, бачення влади (що спирається на фахову експертизу) реформування 

пенсійної системи пов’язується із стабілізацією пенсійних зборів у довгостроковому 

періоді (у перспективі загострення демографічної кризи), зниження дефіциту Державного 

пенсійного фонду, запровадження системи недержавних пенсійних накопичень тощо.  
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Потенційно висока конфліктність реформи пенсійної системи України та 

об’єктивна складність забезпечення пенсіонерів гідним соціальним захистом в 

умовах високих темпів інфляції обумовила намагання влади уникнути деталізації 

пенсійних проблем у програмних документах. Зокрема, у Коаліційній угоді ці питання 

зводяться до єдиного пункту, що передбачає встановлення єдиних принципів нарахування 

пенсій, розроблення уніфікованого механізму осучаснення пенсій, розвиток недержавного 

пенсійного страхування. Програма діяльності КМУ пропонує дещо інші підходи до 

пенсійної реформи, зокрема: запровадження справедливого пенсійного забезпечення та 

скасування системи спеціальних пенсій, що включатиме в себе оподаткування високих 

пенсій, розвиток недержавного пенсійного страхування, створення умов для розвитку 

накопичувальної системи пенсійного страхування. У стратегії «Україна-2020» реформа 

пенсійної системи згадується виключно як назва однієї з реформ, що влада має намір 

реалізувати.  

 В цілому програмні документи влади не дають відповіді на питання, що хвилюють 

населення: підтримання рівня життя пенсіонерів в умовах знецінювання національної 

валюти. Індексація не вирішує цього питання, оскільки для її розрахунку 

використовуються номінальні, а не реальні показники, крім того індексація пенсій і 

соціальних виплат планується тільки на середину 2015 р. При цьому у Державному 

бюджеті на 2015 р. передбачені видатки для фінансування дефіциту Пенсійного фонду 

України на рівні 80,9 млрд.грн., у 2014 р. - 72,6 млрд.грн., враховуючи стан економіки 

країни, дефіцит Пенсійного фонду України у 2015 році може збільшитись, у зв’язку з чим 

навіть питання індексації пенсійних виплат може стати «непідйомним» для влади. 

Відсутнє бачення реформування пенсійної системи країни в цілому (у кінці 2014 р. 

у парламенті різними політичними силами було зареєстровано близько десяти 

законопроектів щодо змін до пенсійного законодавства). Разом з тим згадування у 

програмних документах влади стосовно запровадження системи недержавних пенсійних 

фондів виглядає швидше декларативним, оскільки не було представлено бачення 

реалізації подібної системи у найближчому майбутньому. Така система мала б почати 

акумулювати капітал для належного соціального забезпечення пенсіонерів і передбачала б 

зниження дефіциту Державного пенсійного фонду у середньостроковій перспективі.  

 

5.2 Освітня реформа 

Серед основних суспільних очікувань щодо змін у сфері освіти є створення умов 

для підвищення конкурентоспроможності українських випускників ВНЗ у світі, тобто 

узгодження якості освіти в Україні з сучасними вимогами, запровадження європейських 

стандартів у систему освіти в Україні, підвищення ефективності фінансування системи 

освіти з метою підвищення її якості. 

У Програмі діяльності КМУ освітня реформа охоплює такі компоненти як: 

реалізація закону про вищу освіту, що передбачає нові правила акредитації та 

ліцензування, незалежну систему оцінки якості вищої освіти, фінансову автономію 

навчальних закладів. Крім того програма уряду передбачає реформування дошкільної, 

позашкільної, середньої, професійно-технічної освіти згідно з європейськими стандартами 

та інтеграцію науки та освіти. В цілому Програма діяльності КМУ узгоджується з 

Коаліційною угодою, де передбачається переорієнтація освіти на формування 

необхідних для життя ключових компетенцій, утвердження реальної 

університетської автономії, у тому числі щодо використання ВНЗ зароблених ними 

коштів; розвиток професійної освіти. Крім цього, Коаліційна угода охоплює такі 

аспекти, як недопущення зменшення рівня оплати праці педагогічних працівників, 

збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та ін. У Стратегії сталого розвитку 

2020 освітня реформа згадана виключно у списку 62 реформ, що передбачені цим 

документом. 
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Основним недоліком програмних документів влади у сфері освіти є 

відсутність розуміння того, яким чином мають профінансуватися витрати, що 

асоціюються з підвищенням якості освіти, починаючи з матеріальної бази та 

закінчуючи заробітною платнею вчителів та викладачів. Крім того, програмні 

документи влади не дають відповіді на питання, пов’язані з шляхами відродження освіти у 

сільській місцевості, рівень якої погіршується із року в рік. Відсутні питання підвищення 

пріоритетності професії вчителя, викладача та ін. Крім того, наслідком запровадження 

бюджетної децентралізації може стати зменшення витрат на освіту у ряді населених 

пунктів України, що також не буде сприяти підвищенню якості освіти.  

Показники державного бюджету України на 2015 р. не підтверджують 

реалістичність задекларованих цілей у сфері освіти у поточному році. Оскільки відповідно 

до закону про бюджет на 2015 р. обсяг фінансування галузі буде зменшено: фінансування 

Міністерства освіти України на 2015 рік заплановано на рівні 12,1 млрд.грн., що на 4,4 

млрд.грн. менше порівняно з сумою, витраченою у 2014 році.  

 

5.3 Реформа охорони здоров’я 

Система охорони здоров’я України переживає глибоку кризу, яка в кінцевому 

підсумку проявляється у зниженні тривалості життя населення, погіршенні показників 

народжуваності дітей та підвищенні смертності від хвороб. Відповідно до даних 

дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, реформування 

системи охорони здоров'я є однією з найочікуваніших реформ, 43,6% респондентів 

поставили саме цю реформу на перше місце
27

.  

Пріоритети реформи системи охорони здоров’я: підвищення якості та доступності 

медичних послуг, оновлення матеріальної бази закладів охорони здоров’я, сприяння 

використанню нових технологій у медицині, впровадження страхової медицини.  

У частині реформування системи охорони здоров’я Коаліційна угода фокусується на 

таких аспектах: підвищення якості та доступності медицини, формування системи 

забезпечення і підтримки якості медичної допомоги, здійснення раціональної 

фармацевтичної політики, підтримання здорового способу життя та структурної 

реорганізації системи медичного обслуговування. При цьому у Програмі діяльності КМУ 

заходи, пов’язані з підвищенням якості та доступності медицини, зводяться до планів з 

трансформації та модернізації мережі лікарень, прийняття низки законів (про заклади 

охорони здоров’я та медичне обслуговування, про державно-приватне партнерство) без 

деталізації та пояснень, які саме проблеми системи охорони здоров’я будуть вирішені 

таким шляхом. Крім того, Програма діяльності КМУ зосереджується на заходах з 

усунення корупційних схем в медицині, дерегуляції фармацевтичного ринку та ухваленні 

закону про медичне страхування. У Стратегії сталого розвитку 2020 вказано на досить 

абстрактний орієнтир – «створення системи охорони здоров’я для всіх громадян України 

на рівні розвинутих європейських держав та підвищення особистої відповідальності 

громадян за власне здоров’я».  

Покращення якості медичних послуг в Україні потребує значних 

капіталовкладень, як на поточну діяльність установ сфери охорони здоров’я, так і 

для оновлення обладнання та підтримання кваліфікаційного рівня лікарів. Проте 

згадані програмні документи не дають відповіді на питання щодо джерел 

фінансування задекларованих реформ. Крім того, неоднозначно в умовах різкого 

погіршення рівня доходів населення виглядає захід, який міститься у блоці реформ 

системи охорони здоров’я Стратегії 2020 щодо забезпечення для громадян вільного 

вибору постачальників медичних послуг належної якості. На наш погляд, вільний вибір 
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постачальників медичних послуг вже існує в Україні, але постає питання доступу до таких 

постачальників, через низькій рівень купівельної спроможності населення України. У 

середньостроковій перспективі цю проблему могло б вирішити запровадження медичного 

страхування, питання запровадження якого у документах влади висвітлюється мінімально. 

Крім того, жоден з програмних документів на дає відповіді на питання щодо 

невідповідності між потребою у медичних фахівцях та їх підготовкою за кошти 

державного бюджету, шляхів вирішення даної проблеми не передбачено програмними 

документами влади. Загалом програмні документи влади не включають чіткої моделі 

нової системи охорони здоров’я, розуміння етапності і комплексності реформування.  

5.4 Реформа системи соціальної допомоги 

З реформуванням системи соціальної допомоги асоціюється низка заходів, 

спрямованих на забезпечення однієї з найважливіших функцій соціальної держави, а саме, 

матеріальне підтримання соціально незахищених груп населення або підтримання 

окремих осіб в певні кризові періоди життя. 

Реформування системи соціальної допомоги у Програмі діяльності КМУ передбачає: 

ліквідацію неефективних пільг та забезпечення переходу до адресної допомоги й 

монетизації пільг; об’єднання фондів соціального страхування та забезпеченні прозорості 

їхньої діяльності; соціальний захист внутрішньо переміщених осіб. Коаліційна угода 

більш широко розкриває заходи щодо соціального захисту, зокрема: спрощення процедур 

щодо отримання соціальної допомоги, декларує необхідність оптимізації системи 

соціального страхування, створення справедливої системи адресної допомоги, скасування 

системи пільг та привілеїв для посадовців, зниження єдиного соціального внеску та ін. В 

цілому Програма діяльності КМУ та Коаліційна угода узгоджуються у цій частині. 

Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» включає реформу системи соціального 

захисту у перелік 62 реформ, які передбачає стратегія.  

Відзначимо, що в умовах різкої девальвації національної валюти та подорожчання 

послуг сфери ЖКХ існує ризик невиконання планів щодо монетизації пільги в повному 

обсязі, в результаті чого значна частина населення опиниться на межі бідності. При тому, 

що у Державному бюджеті на 2015 рік є згадка про підвищення тарифів на комунальні 

послуги до економічно обґрунтованого рівня (подальше підвищення таких тарифів). 

Якщо ж порівнювати заплановані видатки для Мінсоцполітики у Державному 

бюджеті України на 2015 рік у порівнянні з 2014 роком, то вони збільшаться із 77,2 

млрд.грн. до 88,1 млрд.грн. або на 14% у гривневому виразі. Але ці цифри є 

номінальними, оскільки загальний рівень інфляції за 2014-2015 роки, як очікується, сягне 

40%, а індексацію планується розпочати не раніше грудня 2015 року. Таким чином, по 

факту рівень соціального захисту населення в Україні у 2015 році суттєво 

погіршиться, а програмні документи влади не враховують цей виклик. 

Що стосується соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, то у Державному 

бюджеті на 2015 рік для надання щомісячної адресної допомоги особам, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території, передбачено всього 510 млн.грн. 

Враховуючи, що кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні вже становить понад  1 

млн.осіб
28

, держава не зможе забезпечити належний соціальний захист для цих людей. 

Очевидно, що обсяг допомоги необхідно збільшувати.   

                                                           
28

 BBC Україна, розділ новин: «УВКБ ООН: в Україні понад 1 мільйон переселенців» від 13.02.15 

http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2015/02/150213_unhcr_refugees_ukraine 
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Висновки 

1. Програмні документи основних політичних суб’єктів української влади - 

Президента (Стратегія 2020), Парламенту (Коаліційна угода) та Уряду (Програма 

діяльності КМУ), - значною мірою відображають післяреволюційні очікування 

громадянського суспільства України та фокусуються на однакових пріоритетах у 

царині європейської інтеграції, відновлення економічного зростання, забезпечення 

принципів соціальної держави, захисту прав людини та збереження територіальної 

цілісності держави. 

2. Суттєвою концептуальною вадою програмних документів всіх суб’єктів 

політичного процесу (Президента, Парламенту, Уряду) є відсутність бачення 

виключного переліку першочергових реформ, які потрібно провести задля 

уникнення фінансового банкрутства держави. Відтак реалізація першочергових 

реформ відбувається у «пожежному» порядку і у відсутності плану дій (хоч і при 

наявності трьох програмних документів).  

3. Відсутність помітного прогресу у реалізації задекларованих програмних 

пріоритетів та цільових завдань, за нашими оцінками, є наслідком дії наступних 

факторів: 

a. брак консолідованої позиції влади, що проявився у невідповідності та 

нескоординованості програмних цілей різних гілок влади (Коаліційна угода 

є деталізованим та суперечливим документом, що мав на меті об’єднати 

підходи прихильників ліберально-ринкової та прорадянської (популістської) 

моделі розвитку країни; Програма Уряду, в свою чергу, фокусується на 

класичних ринкових реформах, але містить погано приховані наміри зняти 

відповідальність з Уряду або вивести з-під реформування соціально 

уразливі сектори та сфери з високими корупційними інтересами; Стратегія 

2020 у порівнянні з більш конкретними деклараціями про наміри від 

Парламенту та Уряду є схематичним та малозмістовним документом).  

b. відсутність політичної волі до реалізації окремих реформ 

(антикорупційна, дерегуляція підприємницької діяльності, фіскальна тощо); 

c. відсутність традицій та інститутів реалізації політичних стратегій, 

відтак несерйозне ставлення політичних діячів та політичних сил до 

виконання взятих зобов’язань; відсутність механізмів координації політики 

реалізації реформ, необов’язковість кореляції програмних цілей, 

бюджетного фінансування та організаційно-правового забезпечення 

виконання програмних документів; 

d. прийнятність політичними суб’єктами практики, коли наступні 

політичні рішення повністю перекреслюють задекларовані стратегічні 

пріоритети. Приклад – Закон про державний бюджет на 2015 р., який 

фактично скасовує більшість стратегічних орієнтирів з основних соціально 

очікуваних реформ; 

e. наявність альтернативних планів з реформування (які можуть не 

співпадати із заявленими у програмних документах) у новопризначених 

на посади міністрів-іноземців; 
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f. переорієнтація державних витрат на потреби армії, фактично зводить 

можливості державі у сфері капітальних інвестицій до мінімуму, що 

підтримуватиме інерційну деградацію основних фондів ЖКХ, енергетики, 

транспортної інфраструктури та ін. 

g. відсутність «швидких реформ» у сфері енергетики з об’єктивних 

причин змушує українську владу йти на компроміси з «агресором», 

відходячи від планів зниження енергозалежності (прикладом є 

відновлення закупівлі природного газу у РФ, імпорт електроенергії та 

вугілля); 

h. критичний стан економіки обмежує простір влади у сфері дерегуляції та 

зниження податкового навантаження, змушуючи її відкладати 

ліберальні зміни, фактично не виконуючи соціальний договір, який був 

досягнутий у пост-Майданний період (прикладом є Податкова реформа, 

скорочення кількості податків з 22 до 9 фактично не зменшило податкове 

навантаження на бізнес, банківська система взагалі працює в «ручному 

режимі», обмежуючи доступ ринкових суб’єктів до валютного ринку тощо); 

i. акумуляція економічних, соціальних, політичних та військових ризиків 

не дає змогу говорити про покращення інвестиційного клімату в 

Україні (в таких умовах з Україною відмовляються співпрацювати не 

тільки приватні інвестори, а й міжнародні організації, що остаточно 

підриває довіру до національної валюти, сприяє доларизації та тінізації 

економіки країни);  

j. критичний стан державних фінансів обумовлює відсутність позитивних 

змін у соціальній сфері (освіті, медицині, системі соціального захисту) в 

таких умовах держава не має можливості підтримувати соціальну сферу 

навіть на рівні попередніх років. Погіршення якості життя через зниження 

соціальних стандартів є одним з факторів, який обумовлюватиме 

підвищення соціального напруження. 

 

Авторський колектив: Ірина Клименко, Вадим Ємець, Оксана Маркєєва, Світлана Таран. 

 


