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УКРАЇНСЬКИЙ КОНФЛІКТ І МАЙБУТНЄ СВІТОВОЇ  
ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

авторський колектив:  
андрій Єрмолаєв, святослав Денисенко, оксана маркєєва, леонід поляков

І. ІнтенсифІкацІя глобальної кризи: проблема «слабких ланок»

З початком економічної кризи світ вступив в період динамічних трансформацій, що проявля-
ються зараз практично у всіх вимірах життя сучасної цивілізації. Прискорюються трансформаційні 
процеси у глобальній економіці, в системі міжнародного розподілу праці, міжнародній валютно-
фінансовій системі, виникають передумови для переходу на нові моделі та уклади економічного 
зростання. Загострюється геополітична конкуренція між провідними світовими державами та 
групами держав, що претендують на провідні позиції при організації системи міжнародних від-
носин посткризового світу. Водночас, закладаються підвалини масштабних геокультурних змін. 
Народжується світ Нового Модерну – світ, обличчя та структура якого ще не визначені, а його на-
родження відбувається не менш складно й суперечливо, як і знайомий нам світ Пізнього Модерну 
та Постмодерну «довгого 20 століття».

За оцінками багатьох аналітиків, зокрема й З. Бжезінського, на початку 21 століття світ увійшов 
у зону турбулентності, коли нестабільність та хаос лише посилюватимуться. Значні території по-
терпають від воєнних конфліктів, масових безладів, стихійних лих, посилюються техногенні ризики. 
Загострюються релігійні, світоглядні, етнічні, расові суперечності на фоні зростання потужності 
дії чинників, що їх посилюють. Таким чинником є зростання напруги між «бідними та багатими», 
як у внутрішньому вимірі кожного суспільства, так і в міждержавному, міжрегіональному вимірі.  
В умовах інформаційної уніфікації, поряд з нарощуванням можливостей освіти, стимулюється 
занепад локальних культур, загострюються проблеми ідентичності та самобутності спільнот. А в 
умовах глобалізованого «суспільства споживання» ці проблеми стають своєрідними «революційни-
ми чинниками» – боротьба за справедливість набуває характеру «культурно-споживацьких» бунтів 
та революцій з консервативними гаслами збереження самобутності, справедливого розподілу 
ресурсів та забезпечення рівності доступу до природних та соціальних благ і стандартів життя.

«Накопичення багатств перестало бути пов’язаним із вирішенням основних проблем людства. 
Це свідчить про вичерпаність традиційного механізму розвитку людства і необхідності зміни його 
парадигми» – висловився Кофі Аннан на «Саміті тисячоліття».

В цих процесах українська криза набуває особливого значення, і як окремий акт глобально-
го переходу, і як драма незалежної держави, змушеної виживати та робити свій вибір в умовах 
«конфліктної трансформації» світу.

І.1. Зміна логіки глобального «переходу»: від колективних антикризових стратегій до 
державного егоїзму

Вже через рік після початку проблем на фінансових ринках (орієнтовно з середини 2008) стало 
зрозуміло, що це не проста «флуктуація» біржових індикаторів. Світова фінансово-економічна 
система швидко поринула в масштабну кризу, наслідки якої торкнулись всіх без виключення країн, 
вбудованих у глобальний розподіл праці.

У той момент більшість політиків та експертів бачили подолання кризи у логіці «керованого пере-
ходу» до більш збалансованої моделі світоустрою. При цьому пропонувались різні бачення такої 
організації: в діапазоні від поліцентричної системи світоустрою (лідери країн, що розвиваються) до 
нової біполярної «Кімерики» – китайсько-американської осі (З.Бжезинського) та навіть у формулі 
світового економічного уряду на базі G-20 (Г.Браун).

В рамках логіки керованої трансформації замислювалась реформа СОТ і МВФ, що мали 
на меті розширення представленості інтересів країн що розвиваються. Передбачалось інститу-
ційне укріплення та посилення можливостей G-20 у прийнятті узгоджених антикризових рішень. 
Пожвавилось обговорення глобального переходу на модель сталого економічного зростання та 
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досягнення цілей тисячоліття, напрацьованих під егідою ООН. Розпочались дискусії щодо транс-
формації системи міжнародних фінансів. Були зроблені практичні кроки щодо вирішення про-
блеми «офшорних гаваней» та встановлення контролю над рухом капіталу.

Симптоматично, що на цей часовий відрізок припадає і активізація дискусій щодо перебу-
дови системи безпеки у світі та Європі зокрема. Ведуться продуктивні консультації на рахунок 
підвищення ефективності роботи ООН: розширення повноважень Генеральної Асамблеї, зміни 
кількісного складу та повноважень Ради Безпеки. Обговорюється реформа ОБСЄ, в тому числі в 
рамках «процесу Корфу». У відносинах між ключовими гравцями лунають гучні заяви про «пере-
завантаження», декларуються наміри рухатись у площині подальшої демілітаризації світу.

Відмінною особливістю логіки «керованого переходу» була наявність доброї волі та прагнення 
всіх учасників процесу до пошуку колективної, компромісної стратегії відповіді на виклики кризи. 
Як засвідчив подальший розвиток подій ідея «колективної відповіді» на кризу не знайшла практичної 
реалізації. Провідні держави швидко повернулись до пошуку «національних» антикризових страте-
гій, які здебільшого не були обтяжені необхідністю узгодження власних кроків та інтересів з іншими.

Першими проявами реалізації цих «егоїстичних» стратегій стала конкурентна девальвація на-
ціональних валют, що приводила до створення штучних переваг експортного сектору окремих 
національних економік. Згодом, у 2010 році, це явище дуже влучно охарактеризував тодішній 
міністр фінансів Бразилії Гвідо Монтега, назвавши це «валютними війнами».

Дуже скоро, поряд з «валютними» розпочинаються «ресурсні» та «торговельні» війни, в яких ви-
користовуються різні типи «інструментів»: від обмеження на експорт з країни стратегічної сировини 
до посилення нетарифних бар’єрів для доступу імпорту на внутрішній ринок.

Водночас, з початку 2010 року спостерігалось зростання глобального геополітичного напру-
ження. В багатьох країнах «периферії» нездатність урядів вирішити економічні проблеми (зокрема 
на Близькому Сході, у країнах арабського Магрибу, Африки та Південно-східної Азії), породила 
масові заворушення на соціальному та релігійному тлі. В умовах зростання глобальної конкуренції 
втручання глобальних гравців та швидка інтернаціоналізація цих конфліктів не принесли їх врегулю-
вання. Навпаки, спостерігається їх подальша ескалація, «розповзання» та поступове перетворення 
на знаряддя у глобальній грі між геополітичними центрами .

Водночас, гальмується процес реформ практично всіх міжнародних інститутів. Не дивлячись на 
прийняті рішення практично заблоковане реформування МВФ, дуже складно йде узгодження ре-
форми СОТ. З порядку денного поступово сходить питання реформи ООН та Ради безпеки, у тупик 
заходять переговори щодо реформування ОБСЄ та контролю над озброєннями в Європі (ДЗЗСЄ).

Поряд з цим відбувається прискорене оформлення нових геополітичних та гео-економічних 
альянсів, що претендуватимуть на роль центрів зростання у пост кризовому світі. В цьому ряду – іні-
ціативи США щодо формування Трансатлантичної та Транс-тихоокеанської спільнот, прискорене 
конструювання ЄАЕС з боку Росії, активність Китаю щодо розвитку АТЕС та ШОС, рішення країн-учас-
ниць Ради співробітництва арабських держав перської затоки про посилення військово-політичного 
співробітництва.

Наприкінці 2014 – початку 2015 років тренд до загострення конкуренції та зростання геополі-
тичного напруження лише посилився. Суперечності між основними геополітичними гравцями 
зняти не вдалося. В економічній площині поряд з локальними обмеженнями все ширше розпо-
всюджується практика тотальних торговельних та фінансових «ембарго». У геополітичний площині 
постають загрози прямих збройних зіткнень між конкуруючими державами та блоками держав із 
дуже тривожною перспективою застосування сил ядерного стримування.

І.2. Український конфлікт та криза проекту «Великої Європи»

Розвиток ситуації в Європейському регіоні став проявом і, водночас, дзеркальним відображенням 
зміни логіки глобального «переходу». Мирна «колективна» Європа в логіці спільної відповідальності 
за вихід з кризи перетворилась на палаюче вогнище протистояння через зіткнення «егоїстичних» 
стратегій.

З початку 2000-х років все більшої популярності в Європі та пострадянському просторі набуває 
формула побудови «Великої Європи»: від Владивостока до Дубліна.

Форвардом реалізації цієї ідеї де-факто став Європейський Союз, який наполегливо просував 
цілу низку ініціатив різношвидкісної інтеграції та наближення. З 2003 року старт бере Європейська 
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політика сусідства для Східної Європи (Україна, Білорусь, Молдова). У 2008 році Франція виступає 
із проектом Середземноморського Союзу, покликаного гармонізувати відносини країн ЄС з сусі-
дами в цьому регіоні. Складовою руху до спільного простору на той час виглядав також розвиток 
взаємин між ЄС та Російською Федерацією. Навіть керівництво Росії під час президентства Дмитра 
Медвєдєва неодноразово підкреслювало цивілізаційну спорідненість ЄС та РФ.

За допомогою нарощування дипломатичних зусиль, впливу «м’якої сили», задля організації про-
стору партнерства на континенті, ЄС прагнув перетворитись на дійсно незалежний центр розвитку. 
Формула Великої Європи давала шанс ЄС поступово закріпити за собою роль фінансового, техно-
логічного, політичного лідера. Водночас, реалізація нової концепції регіональної безпеки відкривала 
можливості знизити ризики військового конфлікту в Європі і оптимізувати зобов’язання ЄС перед США.

Для РФ логіка зближення з ЄС давала шанс на прискорення модернізації економіки. Відкри-
валась можливість залучити необхідні ресурси та технології до програми освоєння Арктики, Схід-
ного Сибіру, у реалізацію космічних та енергетичних проектів. Так само важливим для Росії було 
остаточне оформлення контуру європейської безпеки. Це давало можливість сконцентруватись 
на викликах тероризму та релігійного екстремізму, які створюють істотну небезпеку для східних 
областей РФ, підривають її позиції на Кавказі та у Центральній Азії.

Такий підхід виглядав дуже привабливим не тільки для ЄС та РФ. Фактично на континенті зніма-
лась проблема конкуренції у «буферних зонах» (Молдова, Україна, Грузія). Виникали перспективи 
врегулювання «заморожених конфліктів» (Придністров’я, Абхазія, Південна Осетія, Нагірний Кара-
бах). Відкривались широкі перспективи для економічного співробітництва, безперешкодного руху 
ресурсів, капіталів та робочої сили по всьому континенту. Водночас, у «фронтирних» країнах, як то 
Україна, Молдова, Білорусь, знімались ризики внутрішнього напруження, внаслідок необхідності 
робити вибір між проектами інтеграції. Ці країни з «кордонних» перетворювались на «сполучні», 
що давало нові можливості для розвитку національних економік.

Велика Європа здавалась настільки привабливою ідеєю, що навіть конфлікт між РФ та Грузією 
у серпні 2008 року певний час сприймався, як прикрий інцидент, який має не уповільнювати, а 
прискорювати роботу над інтеграцією.

Політичним апогеєм плану Великої Європи можна вважати тристоронній (ФРН, Франція, РФ) 
саміт в Довілі 19.10.2010 на якому було узгоджено план дій, згідно з яким через 10-15 років між ЄС 
та РФ повинен виникнути єдиний економічний безвізовий простір із спільною системою безпеки.

В рамках реалізації ідеї Великої Європи підписання Угоди про Асоціацію з ЄС дійсно давало 
Україні конкурентні переваги в процесі континентальної інтеграції. Швидка адаптація до норм та 
технічних регламентів Європи, як найбільш передових, ставала стимулом до прискорення мо-
дернізації національної економіки, системи соціального забезпечення. З’являвся шанс укріпити 
національні позиції у регіональному розподілі праці, зберегти свої експортні ніші, а у перспективі 
і наростити обсяги виробництва. При цьому, Україна намагалась збалансувати західний вектор 
за рахунок створення ЗВТ з СНД та реалізації формули «3+1» у відносинах з РФ та країнами Євра-
зійського Союзу, що прискорено народжувався.

Втім, в умовах загострення глобальної конкуренції така тактика України принесла проти-
лежний результат.

Полишивши зусилля до узгодження позицій великі гравці обрали стратегію «політико-еконо-
мічного домінування» та контролю над «зонами виключних геополітичних інтересів». Напруження 
у відносинах між РФ та ЄС почало зростати. З середини 2011 року воно постійно проявлялось у 
торговельних конфліктах, взаємних політичних демаршах та культурно-ідеологічних провокаціях.

Європейський Союз все відчутніше почав схилятись до вибору євроатлантичного вектору роз-
витку та оформлення Трансатлантичної економічної зони зі США. Натомість Росія, особливо після 
кіпрської кризи, почала робити ставку на розвиток за рахунок мобілізації та етатизації економіки. 
При цьому, загрозу випадіння з європейського ринку керівництво РФ прагнуло компенсувати за 
рахунок прискореного виходу на ринки КНР та країн Південно-Східної Азії.

Так, досить швидко, ЄС та ЄАЕС з протагоністів – двох центрів єдиного інтеграційного процесу, 
перетворились на антагоністів, що борються за сфери впливу.

За нових обставин тактика України що полягала у балансуванні між Європою та Росією стала 
джерелом нових протиріч. З боку Європи такий український курс почав сприйматись, як подвійна 
гра, а з боку РФ – як остаточний вихід із «зони впливу».



Інститут стратегічних досліджень “Нова Україна”

8

Саміт у Вільнюсі, на якому Україна оголосила прохання про відтермінування підписання Угоди 
про Асоціацію став лише «точкою вибуху», приводом для ескалації ситуації в самій Україні, і у від-
носинах між центрами інтеграції на континенті.

З форварда континентальної інтеграції Україна перетворилась на «детонатор» континентальної 
кризи. Було «висмикнуто чеку» з заряду, який може остаточно поховати ідеї Великої Європи, мрії 
ЄС про суб’єктність та завершити майже 400-літній період вестернізації Росії.

Для того, щоб не втратити історичну перспективу ЄС та РФ доведеться швидко визначатися зі 
своїми пріоритетами. Адже з огляду на інтенсивність української кризи та запеклість протистояння 
ситуація на континенті може змінитись радикально і надовго.

Все більш ймовірним стає сценарій цивілізаційного розлому. У якому між ЄС та РФ походить 
нова лінія розмежування, що унеможливлює подальше співробітництво та кооперацію. ЄС буде 
змушений до прискореної інтеграції в «проект євроатлантики», який дуже активно лобіюють США. 
Або, відмовившись від американського проекту, Європа залишиться у геополітичній самоті у вкрай 
невигідній позиції: з економікою у затяжній рецесії та обмеженими ресурсами для розвитку, з про-
блемами релігійного екстремізму та зростаючою націоналістичною реакцією в країнах-членах, 
та військово-політичними загрозами з боку РФ, в якій остаточно переможуть сили, орієнтовані на 
здобуття геополітичного реваншу. Перспектива Європи зведеться до простого вибору: розчинення 
у атлантичному проекті, тиха стагнація та ймовірний розпад.

Водночас, в Росії розрив відносин із Європою призведе до розгортання фінансово-економічної 
кризи та подальшого науково-технологічного відставання. Етатизація та мобілізація економіки без 
активної присутності на зовнішніх ринках можуть лише відтермінувати кризу. Але не забезпечать 
довгостроковий усталений розвиток. Малоймовірно, що азійські ринки (технологій, капіталу та збуту) 
у коротко та середньостроковій перспективі зможуть повноцінно замінити РФ кооперацію з ЄС. 
Соціально-економічні здобутки останніх 10-ти років розвитку будуть втрачені. Посиляться проблеми 
ксенофобії, релігійної та етнічної нетерпимості, які у попередні роки компенсувались зростанням 
економіки та рівня життя. Водночас виникнуть ризики відцентрових тенденцій та колапсу держави 
вже у середньостроковій перспективі.

Незалежно від того, з якої сторони «цивілізаційного розлому» опиниться Україна, цей сценарій 
не принесе країні жодних переваг.

Обрана Україною роль «торговця геополітичних вигод» в цьому цивілізаційному протистоянні 
не дасть очікуваних окремими експертами та політиками переваг. Навпаки, це зробить Україну 
країною із високими ризиками інвестування, що обмежить реалізацію високотехнологічних про-
ектів та прихід інвестицій в реальний сектор. Диспропорції у розвитку різних секторів національної 
економіки будуть поглиблюватись, прискорюватимуться деіндустріалізація, деградація системи 
соціального забезпечення та падіння рівня життя населення. Це, у свою чергу, призведе до розрос-
тання демографічних проблем, відтоку населення та зміни етнічного ландшафту країни. Ризики 
швидкої соціально-економічної деградації та втрати державності зростуть.

Другий сценарій – зупинка ескалації конфлікту та новий поштовх до інтеграції наразі має не-
значні шанси на реалізацію, які з кожним днем зменшуються. Втім, ще залишається шанс пере-
ведення ситуації у русло діалогу та відновлення руху у площині співробітництва, а не конфронтації. 
Це потребуватиме значних змін у внутрішній політиці України та відновлення політичного діалогу 
між ЄС та РФ у просуванні проекту створення єдиного континентального простору.

При цьому, як бачиться, важливо не послідовно, а одночасно робити внутрішні перетворення в 
Україні та кроки до нормалізації у відносинах ЄС-РФ. Саме синхронність та взаємопов’язаність 
таких зусиль стане ключем до розв’язання української кризи. І в цій логіці першочергового значення 
набуває вироблення нових підходів до забезпечення колективної безпеки в регіоні.

І.3. Безпековий вимір глобальної кризи: чинники та прояви

Основна конструкція міжнародних інститутів з підтримання безпеки дісталась нинішньому світо-
вому порядку у спадок від біполярного світу. Основним завданням їх діяльності у середині ХХ століття 
було запобігання новому глобальному збройному конфлікту, з чим ця система більш-менш вдало 
впоралась. Водночас, вже у 60-70-х роках минулого століття стало зрозуміло, що для врегулюван-
ня регіональних криз, навіть за участю наддержав, така конфігурація інститутів не пристосована.

Неготовність реагувати на численні виклики регіональних конфліктів та криз стали ще більш оче-
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видними у пострадянський період. Основним призначенням безпекових інститутів доби «холодної 
війни» з середини 90-х та у нинішній час здебільшого став політичний супровід військових кампа-
ній. Їх роль у попередженні та врегулюванні міжнародних конфліктів та криз істотно знижена, а в 
окремих випадках майже зведена до нуля.

Превентивна дипломатія, як метод розпізнавання та раннього попередження ескалації конфлікту 
здебільшого підміняється превентивним застосуванням сили. При цьому необхідність отримання 
міжнародно-правової легітимності для силових акцій нерідко ігнорується. Навіть масштабні воєнні 
дії часто відбуваються поза рамками міжнародних безпекових інститутів, або навіть без огляду на 
їх позицію. Найбільш показовими прикладами стали застосування збройних сил НАТО у Югославії 
(1999 рік), операція США в Іраку (2003), які відбулись без відповідного мандату ООН.

Здатність інститутів безпеки реагувати на виклики та приймати необхідні для стабілізації ситуації 
рішення часто блокуються на рівні Ради безпеки ООН. Широке використання права вето з боку 
постійних членів вводить РБ у стан політичного паралічу та перетворює на майданчик для виголо-
шення пропагандистських заяв.

Це досить чітко демонструє тривалий конфлікт в Сирії та інтенсивне збройне протистояння в 
Україні. Політичні формули не спрацьовують, а легітимних механізмів колективного примусового 
завершення бойових дій не існує.

Навіть під егідою міжнародних безпекових інститутів силові акції часто не досягають своєї мети. 
Навпаки, часто призводять до довготривалої деградації. Як продемонструвало міжнародне втру-
чання в Лівії, відсутність інструментів міжнародного пост-конфліктного врегулювання веде до від-
творення конфлікту та його ескалації.

На тлі зниження ефективності та впливовості глобальних інститутів безпеки загострюється про-
блема мілітаризації світу. Зокрема, все більш очевидними є ознаки початку нової «гонки озбро-
єнь», в тому числі у її найбільш небезпечному ядерному компоненті.

Нинішня система міжнародної безпеки майже не здатна реагувати на кризи, ініціаторами яких 
виступають терористичні, екстремістські та фундаменталістські рухи. Допомога країнам у боротьбі 
із тероризмом та екстремізмом здебільшого відбувається у двосторонніх, або блокових форматах.

Недостатніми та обмеженими бачаться можливості міжнародної системи забезпечення безпеки 
у реагуванні на виклики економічній, інформаційній, ресурсній та гуманітарній безпеці окремих 
країн. Це істотно скорочує потенціал міжнародних інститутів у врегулюванні «гібридних» конфліктів 
та попередженні їх переростання у відкриту фазу.

В умовах розгортання чергової хвилі глобальної економічної кризи та зростання конфліктності у 
відносинах між провідними світовими державами, регіональними лідерами, блоками держав така 
слабкість міжнародних та регіональних безпекових інститутів сама становить загрозу. Відсутність 
надійних запобіжників для розростання конфліктів підвищує ризики нових масштабних збройних 
протистоянь. Навіть таких, де переможців не буде.

ІІ. Український конфлІкт У контекстІ глобальної кризи

ІІ.1 «Майдан» та причини конфлікту

Революційні події в Україні восени 2014 р. зупинили процес деградації суверенної України 
(пострадянського її проекту, у версії 1991 р.). Своєрідний перелом і прискорення бажаного для 
Кремля процесу «поглинання» України (не-справжня держава) стався у 2008 році, коли Кремль 
формалізував бачення майбутнього України у складі нового євразійського союзу. В 2013 р. такий 
сценарій розвитку подій став виглядати досить реальним.

Політика ре-колонізації України (в період 2008-2013 рр.) здійснювалася за чотрима основними 
напрямками – економічна система в цілому, енергетичний сектор, сектор безпеки, інформа-
ційна політика. Російський президент був добре обізнаний про специфіку держави-корпорації 
екс-президента Януковича. Це давало йому впевненість вважати, що Україна – «не держава» в 
звичайному розумінні цього терміна, і відповідно до цього визначатися у прийнятному рівні втру-
чання у внутрішню і зовнішню політику України. Якщо для Януковича у всіх сферах життєдіяльності 
країни вищою метою було особисте збагачення, то для режиму Путіна набір завдань в Україні 
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був значно ширшим. У сфері економіки метою РФ було надійно прив’язати Україну до Росії, не 
допустити зближення з Європейським Союзом і США, перешкодити інституційній та структурній 
модернізації економіки. Посилення енергетичної залежності України не стільки полегшувало до-
сягнення цих цілей, скільки розширювало можливості кремлівського режиму в проведенні політики 
енергетичного диктату на міжнародному рівні. В кінцевому рахунку, трансформація інститутів 
держави в централізовану систему з вилучення ресурсів з економіки відкривала перед РФ широкі 
можливості для «оптових закупівель політичного і військового керівництва» країни та «клонування» на 
українській території квазі-держави за моделлю, зручною для російського зовнішнього керування.

У цьому контексті, причинами українського конфлікту «майданної» фази стало посилення 
зазначених протиріч, по суті відтворення руйнівних світових явищ на національному ґрунті при-
скореними темпами. Правляча верхівка займалася власним збагаченням через пограбування 
ресурсів держави, на фоні системних порушень політичних, економічних, соціальних і культурних 
прав громадян України. Зростання безробіття, зубожіння населення на фоні розкрадання суспіль-
них ресурсів, корупція, відсутність справедливого судівництва, незахищеність, але головне – від-
сутність перспектив вирішення цих проблем, консервація цього клептократично-кланового укладу 
створили підґрунтя для соціального вибуху.

Приводом для початку кризи стала відмова від підписання главою держави Угоди про Асоціацію 
з ЄС. Але стрімкий розворот у бік Митного Союзу поклав край надіям активної, свідомої частини 
українського суспільства на демократичний розвиток держави на основі європейських принципів, 
а відповідно і особистим очікуванням.

На початок кризи соціальне розшарування суспільства досягло критичних значень. Дві третини 
власності держави контролюється сотнею багатіїв. Розрив у доходах «децильних» груп –10% най-
більш багатих і 10% найбільш бідних українців за оцінками експертів сягнув 35 разів . На початок 
2013 року Україна (а також) РФ впевнено лідирувала у Європі за кількістю людей, що стрімко 
збагатилися – 397 осіб володіли активами понад $30 млн.

Наявність значної кількості населення, що перебуває за межею бідності ( а в Україні, за даними 
ООН 80% населення є бідними), суттєва диференціація доходів породжують не тільки економічні 
наслідки, а й порушення демократичних засад існування ринкової економіки, права людини на 
достойне життя.

Визнано, що цей показник (децильний коефіцієнт) за граничного значення 10:1 є критичним для 
національної безпеки і свідчить про імовірність виникнення соціальної нестабільності.

Найбільш активна та продуктивна частина населення України – підприємці, робітники були 
готові стати на шлях протесту. Наповнення бюджету значною мірою здійснювалось за рахунок 
податкового навантаження на малий та середній бізнес, до цього слід додати і повсякденний 
корупційний тиск (хабарі, побори). Вітчизняне виробництво руйнувалось за рахунок імпорту, дер-
жавні активи розкрадались. Стратегічні підприємства – порти, підприємства машинобудування, 
зв’язку, доводилися до банкрутства, продавалися за безцінь.

Мирний вихід із цієї кризи був би можливий за рахунок мирної зміни влади, проведення необхідних 
реформ. Та, натомість, контрольована ззовні правляча верхівка продемонструвала кардинальну 
зміну політичного курсу – відхід від демократичного шляху і повернення на шлях авторитаризму, 
курс на вступ до клубу диктаторів – «Митний союз», спроби вирішення соціальних конфліктів на-
сильницькими методами, безкарність.

ІІ.2 Російська Федерація як сторона конфлікту та «enfant terrible» глобальної безпеки.

Вихід України з пострадянського проекту і перехід до українського європейського проекту став 
тестом на силу та життєздатність імперської влади в Росії. Український майдан 2014 року збудив 
фантомні болі імперії і старі страхи перед неминучими внутрішніми та глобальними змінами. 
Український шлях – це уособлення драми переходу від диктатури до демократії. Нелінійна історія 
розвитку Росії за останнє століття – події 1917 року, 1991 р., 2014 р. – свідчить, про складний процес 
утвердження російської державності в епоху розпаду класичних імперій. Конфлікт в Україні – мані-
фестація незавершеності трансформації Російської імперії в сучасну державу. Російська політика 
відносно України, що вилилась у територіальні захоплення і військовий конфлікт є віддзеркаленням 
внутрішніх протиріч та страхів Росії, які вона неспроможна подолати іншими засобами.

На початку ХХІ століття Російська Федерація не розглядається як третій «полюс сили», і сприй-
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мається лише як сильна регіональна держава. Таке сприйняття виходить із показників соціально-
економічного розвитку країни, що не відповідають показникам розвинутої держави, високого рівня 
корупції, демографічного потенціалу.

Частка РФ у світовому ВВП зростала за рахунок зростання цін на вуглеводні (2000 рік – 0,8%, 2013 
рік – 2,8%). Згідно з прогнозами Світового банку та МВФ, у 2019 році частка РФ зменшиться до 2,5%. 
Водночас, частка США у 2019 році залишиться практично на рівні сучасних показників – 21,8%, а 
частка Китаю зросте до 14,7%. Ці розрахунки, станом на початок 2014 року, не враховують вплив 
санкцій США та ЄС на економіку Росії. За експертною оцінкою у 2019 році частка Росії у світовому 
ВВП складатиме 1,8%, що перетворює країну на економічного карлика.

Не погоджуючись із другорядністю, Росія демонструє амбіції до створення нового полюсу сили, 
залучаючи до свого кола країни, що мають певний економічний потенціал і невдоволення бреттон-
вудською системою (Всесвітній банк і Міжнародний валютний фонд), а також низкою ситуаційних 
конфліктів (США-Індія, США-Бразилія).

БРІКС – це також спроба створення клубу, альтернативного G7 та іншим форматам. Але вну-
трішні протиріччя, нерівнозначність та слабкість деяких гравців, залежність від міжнародних фінан-
сових інститутів, ставлять великий знак запитання щодо спроможності існування цієї організації. 
Нейтралітет членів БРІКС в «українському» питанні може згодом негативно позначитися на них 
самих, оскільки ці країни також мають дефіцит безпеки, внутрішньої стабільності (сепаратизм, 
тероризм) та мають прикордонні конфлікти. Росія, що виступила ініціатором створення, не зможе 
лідирувати у ній, з огляду на інтереси КНР. Оскільки БРІКС дуже значною мірою залежатиме від 
позиції Китаю, ступеню порозуміння Китаю та Індії, слід розглядати цей клуб лише периферією 
Китаю, як полюсу сили. Навіть те, що Банк розвитку БРІКС знаходиться у Шанхаї, демонструє, де 
знаходитиметься центр прийняття рішень. Нині цей проект знаходиться під питанням: агресивна 
риторика керівництва Росії, демонстративне порушення міжнародних правил гри чітко визначила 
роль РФ як світового агресора і спричинила її ізоляцію. Нові союзники мають свої національні інтер-
еси і навряд чи ставитимуть себе у невигідні економічні умови заради РФ.

Успіх БРІКС та альтернативних Світовому банку та МВФ структур можливий лише за умови по-
вного нейтралітету цих питаннях США та ЄС. Але КНР, Індія, Бразилія дуже залежні від торгівельних 
відносин з цими країнами, а санкції проти Росії не дозволяють взагалі розвивати цей проект.

Іран, що окрім БРІКС, міг би виступити союзником Росії, зацікавлений у отриманні частки росій-
ського ринку постачання вуглеводнів у Європу, знятті економічних санкцій, тому діятиме у межах 
домовленостей з США та ЄС.

Шанхайська організація співробітництва (ШОС) є спробою створення регіонального безпеко-
вого союзу. Рівень економічної та військової потужності, є нерівномірним, а відповідно, таким буде 
і внесок у цю організацію. На сьогодні найбільш потужний у цьому форматі Китай відіграватиме 
найбільш значну роль та відповідно, зможе використати ШОС для впливу на більш слабкі та залежні 
країни. Це очевидно з огляду на економічні та поки що не артикульовані територіальні інтереси 
КНР у регіоні Середньої Азії та Далекого Сходу, Східного Сибіру.

Причинами анексії Криму та інспірування штучного конфлікту на Сході України, оголошення 
«війни проти всіх» є економічна слабкість Росії, неспроможність до подолання внутрішніх протиріч: 
демографічної кризи, корупції, переродження державного апарату. Не у останню чергу агресивні 
дії керівництва РФ спричинені т.зв. «національними інтересами», що витікають із неспроможності 
конкурувати на світовій мапі: 1) ризик втрати домінуючої ролі на пострадянському просторі; 2) ризик 
відцентрових тенденцій на території РФ; 3) традиційними уявними ризиками воєнного шантажу з 
боку НАТО та США; 4) ризик внутрішньої нестабільності, неспроможності подолати внутрішні со-
ціальні та економічні виклики. Усі ці ризики потенційно загрожують стабільності політичної системи 
та збереженню влади правлячими елітами.

Консолідація суспільства навколо керівництва країни, мобілізація його на тлі війни проти фан-
томного зовнішнього ворога має, на думку В.Путіна та його оточення, пом’якшити дію руйнівних 
чинників та віддалити у часі розпад держави. Але такі дії виявилися ірраціональними. Росія по-суті 
руйнує ті фактори, що були причинами її економічних та політичних успіхів.

Деякі наслідки. Збройний конфлікт на сході України за активною участю Росії та санкції проти 
неї не лише ускладнюють, а й ставлять під сумнів подальші інтеграційні процеси на теренах по-
страдянських держав. Зокрема, трансформацію Митного Союзу в Євроазійський економічний 
союз. Посилюються дезінтеграційні процеси у СНД – учасники цього формату знаходяться у стані 
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війни (Вірменія-Азербайджан, Україна-Росія). Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджи-
кистан, Туркменістан – всі мають різні політичні та економічні цілі. По-суті СНД відіграв свою роль і 
«помер». Проекти «єдиного економічного простору» (ЄЕП) та Митного Союзу, були зняті з порядку 
денного. На їх місці виник більш амбітний формат — Євразійського союзу, проте складності при 
його формуванні, суперечності та приховані конфлікти інтересів між учасниками ставлять під 
сумнів його успішний розвиток у майбутньому.

Здавалося, захоплення території Криму мало б дати геоекономічний ресурс (захоплення шель-
фу, рекреаційний потенціал). Натомість, Росія зіткнулась з низкою економічних, соціальних та інф-
раструктурних проблем, бюджетними витратами, неможливістю внаслідок санкцій скористатися 
з цього потенціалу. Воєнно-стратегічне використання Криму перекреслює перспективи викорис-
тання рекреаційних ресурсів і робить півострів потенційною мішенню для НАТО ( система ПРО).

Після окупації Криму від Кремля чекали підтвердження, що Росія залишатиметься в межах хоча б 
«світового порядку для третього світу». натомість В.путін позиціонував себе як ревізіоніст загально 
світового порядку, тобто запропонував поважати право переможця у війні як невід’ємне право 
сучасного світового порядку. Переломна подія 17 липня 2014 року – збитий сепаратистами літак 
«Малайзійських авіаліній» «Боїнг-777», позначила край міжнародного несприйняття дій агресора, 
вкладаючи новий сенс у поняття «віроломного порушенням кордону». Якщо досі конфлікт на Дон-
басі переважно інтерпретувався як локальний, то насильство в небі над цією територією стало 
посяганням на суверенітет тих країн, чиї громадяни стали жертвами нападу. Саме тому сучасний 
світовий порядок є особливо чутливим до порушень принципу недоторканності транспортних 
коридорів, повітряного простору і морських шляхів.

Що стосується «здобутків» РФ, отриманих внаслідок конфлікту на сході України, вони також є сум-
нівними. гібридна війна має результатом гібридні наслідки. Промисловий потенціал зруйновано, 
населення розпорошене, зруйнована міська інфраструктура, територія потерпає від забруднення, 
техногенних наслідків війни, злочинності. «Влада» сепаратистів, що не є консолідованою, потерпає від 
внутрішніх протиріч та конфліктів, не спроможна подолати ці проблеми, контролювати кримінал. Зи-
мовий період суттєво посилює ці проблеми. У результаті допомога «російськомовному населенню» 
перетворюється у знищення регіону, що стає непридатним ні для проживання, ні для виробництва. 
Наявність такого ексклаву – наповненого зброєю, криміналом, з відкритими кордонами становить 
небезпеку не лише для України, а й для Росії. Донбас є джерелом «експорту нестабільності» для 
обох держав. Вірогідним стає ризик перенесення нестабільності на російську територію, через 
відтік озброєних маргіналів, біженців, зростання незаконного обігу зброї.

Перелічені наслідки ще раз підкреслюють ірраціональність, у стратегічному сенсі, дій політич-
ного керівництва Російської Федерації.

чи варто розглядати українсько-російський конфлікт як точку відліку нової «третьої» світової 
війни. Російський політикум продовжує зберігати агресивну риторику. Інформаційна війна йде не 
лише на «російсько-українському фронті», РФ прагне дезінформувати весь світ. Збільшується вій-
ськова присутність Росії на території Донбасу та на кордоні з Україною. Продовжуються наступальні 
дії сепаратистів на територію, контрольовану Україною. Застосування важкої військової техніки, 
ракетної артилерії, як це було продемонстровано у Волновасі, Донецьку, Маріуполі обумовлює 
чисельні втрати серед мирного населення, руйнування цивільної інфраструктури.

Внаслідок економічних та політичних санкцій, Росія несе репутаційні і фінансові збитки, зали-
шається сам-на сам у боротьбі проти всього світу. Жоден з її «союзників» і лоббістів не готовий 
нести політичні чи економічні втрати заради невідомої мети. Водночас, зона нестабільності може 
розширюватись. Методи «розхитування» стабільності, терористичні засоби можуть бути засто-
совані на інших територіях, не лише в Україні. Вірогідність цього припускає керівництво США та 
командування НАТО, вживаючи відповідні кроки щодо збільшення військової присутності в Європі.

ІІ.3 «Українське питання в конексті глобальної безпеки

В нинішніх умовах США та ЄС змушені демонструвати зусилля по виходу з кризи, посилювати со-
юзницькі зв’язки. Подекуди це пов’язано з прийняттям непопулярних економічних та політичних рішень.

Нині США та ЄС демонструють певне послаблення та рух до занепаду перед обличчям нових 
геополітичних та внутрішніх викликів, втрату контролю над ситуацією, неспроможність ефективно 
впливати на неї. Зокрема, це стосується неміжнародних збройних конфліктів (за визначенням Між-
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народного комітету Червоного Хреста), що відбуваються у Колумбії, Лівії, Сирії та періодично – в 
Ліберії. Відповідно до міжнародного гуманітарного права ситуація на Донбасі світовими гравцями 
також розглядається як «неміжнародний збройний конфлікт». Російська сторона офіційно не всту-
пила у воєнні дії і всіляко заперечує військову присутність в Україні.

Тим не менше, у вирішенні української кризи США та ЄС змушені були зайняти проукраїнську 
позицію. «Демократії не воюють», а Україна продемонструвала потужний рух до демократії, 
очищення від авторитаризму та корупції. Іншим позитивним моментом є відсутність в України 
територіальних претензій до сусідів, дотримання міжнародних зобов’язань. Захист принципів де-
мократичного розвитку і змушує блок «США-ЄС» демонструвати солідарність з Україною, вводити 
санкції проти агресора.

На сьогодні по східному кордону України формується нова лінія поділу, що позначає межу 
демократичного та нео-тоталітарного світу, Європи та «Русского мира». Крах участі України у 
інтеграційних проектах на території колишнього СРСР прискорює остаточний розпад СНД, під-
риває перспективи Євразійського Союзу та ОДКБ (союзники не захотіли розподілити негативні 
наслідки санкцій проти РФ) а також наступної фрагментації Російської Федерації. Слід очікувати, 
що Росія змушена буде діяти на близьких орбітах до Китаю, слідувати у фарватері його інтересів 
та поступово «розчинятись» у них.

Одним із шляхів повернення ситуації до стабільного стану, виходу із хаосу, залишається опора 
на традиційні «полюси сили» – США з колом європейських союзників, а також Китай.

На думку З.Бжезінського, концепція багатополюсного світу на фоні нинішніх конфліктів не є 
виправданою, оскільки ці полюси демонструють різну потужність, різні інтереси. Тому умовний 
блок «США – КНР», виглядає найбільш прийнятним з точки зору нинішніх полюсів безпеки, оскільки 
існує можливість його неконфліктного співіснування.

Активний вплив на перебіг української кризи та хід збройного конфлікту на українському сході 
стали своєрідним превентивним кроком РФ з упередження власної кризи. Поступова ескалація 
конфлікту, аж до загрози переростання у повномасштабну війну, є по-суті інструментом шанта-
жу Заходу з боку РФ та намагання позиціонувати себе як наддержава. Проте малоймовірно, що 
така стратегія матиме очікувані керівництвом РФ наслідки.

З огляду на реалії в україно-російських відносинах (анексія Криму з боку РФ та нав’язування 
Україні замороженого конфлікту на Донбасі), Україна мала б запропонувати нові підходи та 
українську платформу діалогу.

загальнІ ВисноВки:

Глобальні наслідки
1. «Українське питання» та загострення міжцивілізаційної конфліктності, є випробуванням як 

для країн-світових лідерів, так і для країн, так чи інакше втягнутих у вирішення української кризи, а 
також міжнародних інститутів.

Україна – країна, територіальну цілісність і державний суверенітет якої гарантували США, 
Франція, Великобританія і Російська Федерація. Внаслідок агресії Росії в Криму, а згодом – на 
сході України, зруйнована система міжнародних договорів, післявоєнна система безпеки, знову 
виникли лінії поділу в Європі.

Загострилась проблема невизнаних територій – Придністров’я, Абхазії, Південної Осетії, ЛНР/
ДНР – так званої «Новоросії».

Позиціонування країн по українському питанню розділило світ на дві опонуючі групи – Росія – 
США і союзники, що використовують воєнну риторику.

2. Україна стала уособленням загрози світової війни та викликом світовому порядку. Україна 
сьогодні ризикує перетворитись на простір нового геополітичного розколу в центрі континенту. 
Подальша ескалація конфлікту та неспроможність провідних держав забезпечити його політичне 
врегулювання, поверне ситуацію на континенті до часів «холодної війни». Ризики масштабного 
збройного конфлікту в регіоні за участі «ядерних держав» істотно зростуть.

3. Консерватизм міжнародних безпекових інституцій загрожує європейській та світовій безпеці.
Мають бути подолані кризові явища, зокрема інституційна неспроможність ООН, Рада Безпеки 
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ООН у питаннях попередження та врегулювання збройних конфліктів. На сьогодні система Ради 
Безпеки ООН (право вето п’яти постійних членів) демонструє неможливість прийняття потрібних 
для світової стабільності рішень, не відповідає інтересам нових потужних світових гравців, тому 
потребує реформування.

Має бути укладений новий договір ОБСЄ. Її рішення мають виконуватися, повинні бути створені 
механізми для контролю та примусу їх виконання.

4. На сьогодні врегулювання українського конфлікту мирними, дипломатичними засобами з 
огляду на важкі людські та економічні втрати є єдиним виправданим шляхом. Водночас, зберіга-
тимуться ризики ескалації.

5. Воєнні аспекти. Український конфлікт – це прецедент «гібридної війни», що може або під-
твердити її унікальну нищівну дію, або, навпаки, стимулюватиме результативний пошук заходів 
протидії «гібридним» технологіям. Український прецедент може бути тиражований як спеціальна 
операція з руйнування державності, в ході якої підрив здійснюється через ескалацію внутрішніх 
політекономічних протиріч (країн, регіонів, міжнародних блоків). Корумпування вищих посадових 
осіб, опора на системну корупцію в інституційно слабких державах, дискредитація і без того слаб-
ких державних інститутів, становитиме потенційну загрозу втрати державності в епоху гібридних 
воєн. Соціально-політична нестабільність всередині держав – нова зброя сучасних війн. Подібно 
до того, як національні держави колись мобілізували внутрішні ресурси для здобуття глобального 
впливу, тепер вони повинні мобілізувати глобальні ресурси, щоб гарантувати внутрішню соціаль-
но-політичну стабільність. Макрофінансова уразливість в поєднанні з деформованою структурою 
економіки в українському випадку виявилися необхідними і достатніми умовами для підготовки та 
реалізації гібридної агресії сусідньої держави.

5. Втрати та збитки від екологічних наслідків руйнації техногенних об’єктів в результаті військового 
конфлікту суттєво перевищують шкоду від прямого застосування зброї.

Під питанням постає сама можливість репродукування сучасної цивілізації в умовах військових 
дій в техногенному середовищі.

Наслідки для України
Демонструючи інституційну слабкість Україна стає потенційною жертвою для зовнішньої агресії. 

Водночас, країна виявила спроможність до збройного супротиву агресору, виявляючи патріотизм, 
відданість громадянського суспільства ідеям державної незалежності. Це робить можливим роз-
виток національного проекту «Нова Україна» за умови внутрішньої консолідації, кардинальних 
реформ та зовнішньої підтримки.

У сфері економіки Україна буде вразливою до втрати російських ринків, зменшення промисло-
вого потенціалу, зруйнованого війною. Конкурувати на європейських ринках буде проблематично.

Водночас, з’являються стимули до детінізації економіки, боротьби з корупцією, поліпшення інвес-
тиційного клімату, ефективного використання її стратегічних ресурсів, зокрема, землі, створення 
більш гнучкої системи керівництва державою.

На певний час, до створення та зміцнення ефективних державних інститутів потрібною може 
виявитись активна зовнішня допомога з боку країн та інституцій, що є її кредиторами.

Наслідки для Росії
Внаслідок конфлікту Росія може отримала локальний, короткотерміновий ефект у внутрішньо-

політичній площині. Населення згуртувалось навколо політичного керівництва. Економічні негаразди, 
авторитарні тенденції, звуження демократії можна виправдовувати війною Заходу проти Росії. Слід 
також констатувати, що економічні санкції, застосовані США і ЄС до Росії не мали очікуваного 
стримуючого ефекту.

Довготермінові наслідки будуть негативними, передусім, в соціально-економічній, внутрішньо- 
та зовнішньополітичній площинах.

Втрата зовнішньополітичного авторитету, імідж країни-агресора, звузить можливості Росії для участі 
у вирішенні глобальних питань, посилюватиме її ізоляцію. Враховуючи ядерний статус держави, ці 
заходи відбуватимуться не воєнними засобами. Реальною стає і загроза нової «холодної війни», яка, 
на відміну від попередньої, матиме прояв не лише у вигляді ідеологізованого геополітичного проти-
стояння, але і як цивілізаційно-культурне протиставлення («Русский мир» проти «Західної цивілізації»).

Одночасно загострюватимуться внутрішньополітичні загрози: невдоволення населення вну-
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трішніми негараздами може бути перенесене з «зовнішнього ворога» на політичне керівництво. 
Посиляться відцентрові тенденції у суб’єктах федерації. Росія поступово зануриться у епоху вну-
трішньої нестабільності. Посилюватиметься політична та економічна залежність Росії від Китаю. У 
майбутньому не виключене переростання повзучої експансії Китаю на російському Далекому 
Сході у територіальні захоплення вже апробованими Росією гібридними методами. При цьому 
слід очікувати «пасивно-стурбованої» реакції світової спільноти.

ДоДаток 1 
«Мирний план: перезавантаження»

(підготовлений Інститутом стратегічних досліджень «Нова Україна», лютий 2015)
Збройний конфлікт на Донбасі ставить під удар стабільність світоустрію. Інтернаціоналізація 

цього конфлікту може перетворитися на масштабну європейську війну, в якій не буде переможця.
Подальша ескалація збройного конфлікту може призвести до нових потрясінь в Україні та кризи 

її державності. Саме тому праві ті, хто вважають що в цього конфлікту немає і не може бути во-
єнного рішення. Заклик до політичного врегулювання конфлікту є у документах і заявах ЄС, ПАРЄ, 
представників НАТО та ОБСЄ, лідерів держав що підписали Будапештський меморандум, усіх 
держав-партнерів України.

За час конфлікту, на Донбасі зміцнився озброєний сепаратистський рух, що має зовнішню 
підтримку з боку Російської Федерації (воєнна та матеріальна допомога, жива сила, дипломатія, 
пропаганда).

Згідно до останніх документів ПАРЄ, сепаратисти називаються «стороною» (а саме, резолюція 
№2034, п.8). Це відображає нову політичну реальність, пов’язану з початком «мінського процесу» 
переговорів повноважних сторін, та прийняттям так званого «мирного плану», якого, на жаль, сто-
рони не дотримувались.

Варто констатувати, що неефективність переговорного процесу на високому рівні (так званий 
«норманський» та «женевський» формати) викликана, перш за все, відсутністю дієздатної пере-
говорної основи на рівні безпосередніх учасників конфлікту.

Події січня 2015 року, що пов‘язані з сильною ескалацією збройного протистояння і фактичним 
зривом «мінського процесу», вказують на те, що конфлікт переходить у фазу фронтальної війни 
і може вийти з-під контролю всіх учасників.

Вже зараз бойові дії призвели до гуманітарної катастрофи: тисячі жертв серед мирного насе-
лення, більше мільйона біженців, зруйновані десятки населених пунктів та інфраструктура регіону, 
планомірно знищуються економічні та соціальні об’єкти.

Голод, холод, злидні, безробіття, насильство і кримінальне свавілля, страх і відчай мирних гро-
мадян – це нова реальність на Донбасі, породжена війною.

У цій критичній ситуації необхідно забезпечити три взаємозв’язаних умови подолання конфлікту:
По-перше, забезпечити діалог і переговорний процес на двох рівнях одночасно – національ-

ному (за участю конфліктуючих сторін) і міжнародному.
По-друге, організувати міжнародну миротворчу місію, що гарантуватиме дотримання умов 

досягнутого миру на перехідний період, який буде визначений новим мирним планом.
По-третє, широкий національний діалог про умови та перспективи забезпечення суверенітету, 

цілісності та єдності країни, розвиток місцевої демократії на базі самоврядування, посилення 
гарантій громадянських прав і свобод.

Війна має бути зупинена. Мир, компроміс, відновлення нормального життя регіону і всієї 
країни – ці цілі можуть об’єднати всіх українців і зупинити катастрофу, що насувається.

Для забезпечення нового миру необхідні такі кроки.
Перше. Створення нового, «пост-мінського» переговорного формату. Сторони переговорів – 

уповноважені представники Президента, парламенту та уряду України, керівництво Донецької та 
Луганської областей (держадміністрації, місцеве самоврядування), уповноважені представники 
самопроголошених ДНР і ЛНР, дипломатичні представники РФ та ЄС, уповноважена місія ОБСЄ, 
спеціальний представник ООН. Завдання нової переговорної групи – розробка конкретного плану 
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кроків щодо припинення вогню, забезпечення гуманітарного перемир’я, звільнення полонених, 
затвердження гарантованої лінії розмежування. План кроків також повинен включати заходи з гума-
нітарної підтримки населення, відновлення господарських об’єктів та інфраструктури, допомоги 
та підтримки біженців. План повинен припускати перехідний період мінімум три місяці.

Місцем роботи групи може бути визначений населений пункт України, який буде визнаний 
сторонами як безпечний та компромісний.

Одночасно, для організації системної роботи з територіями, що постраждали від конфлікту, 
необхідний окремий комітет Верховної Ради з відродження територій, що постраждали від зброй-
них конфліктів.

Друге. Міжнародний переговорний формат у складі України, країн-гарантів безпеки України 
(підписанти Будапештського Меморандуму), Європейського Союзу, та за участі міжнародних 
організацій – ООН і ОБСЄ. Завдання переговорів – гарантії миру і безпеки України, в контексті під-
готовки та реалізації нового мирного плану.

Третє. Створення українсько-російської комісії з врегулювання прикордонних проблем за посе-
редництва ОБСЄ. Відповідно до термінів нового мирного плану, повинні бути забезпечені: контроль 
україно-російського кордону, заходи щодо повернення громадян РФ, які беруть участь у конфлікті 
на Донбасі, в Росію, припинення поставок військової техніки та боєприпасів в зону конфлікту.

Четверте. Термінове проведення сесії (засідання) ОБСЄ, яка повинна стати організатором і 
координатором у реалізації миротворчої місії в зоні конфлікту (лінія розмежування, прикордонна 
лінія Україна-РФ). В якості безпосередніх учасників можуть бути залучені члени ОБСЄ з числа ней-
тральних і позаблокових країн.

Для забезпечення такої місії пропонується прийняти Програмну Заяву ОБСЄ з українського 
питання. В цій Заяві мають бути закладені нові завдання місії ОБСЄ як єдиної міжнародної органі-
зації з безпеки в Європі, що користується довірою і здатна стати основою оновленої європейської 
архітектури безпеки.

П’яте. Необхідно провести ретельне міжнародне розслідування всіх фактів військових злочинів 
проти мирних мешканців Донбасу. З цією метою має бути створена спеціальна комісія Верхо-
вної Ради, яка разом з представниками країн-членів ОБСЄ забезпечить об’єктивне і чесне роз-
слідування ВСІХ військових злочинів.

Шосте. Одночасно зі встановленням миру необхідно створити широку Раду щодо Донбасу, куди 
увійдуть представники місцевого самоврядування, громадських організацій та бізнес-асоціацій, 
представники різних фракцій Верховної Ради, моральні авторитети. Мета такої Ради – розробити 
довгострокову програму розвитку Донбасу, організувати широкий діалог як в самому регіоні, що 
постраждав від конфлікту, так і між іншими регіонами України.

Сьоме. За фактом встановлення миру – проведення Національного форуму єдності, в якому 
візьмуть участь представники місцевого самоврядування усіх регіонів України, представники пар-
ламентських фракцій, Глава держави. Мета форуму – досягнення згоди з проблем реформи 
самоврядування та адміністративно-територіального устрою України. Підсумки роботи Форуму 
можуть бути відображені в Конституційному Маніфесті, який поклав би початок новому консти-
туційному процесу в Україні.

Восьме. Найважливішою умовою миру і безпеки є відновлення довіри та ділових відносин між 
Україною, ЄС і РФ. Зняття санкцій, нормалізація економічних відносин, формування нової договір-
ної бази відносин вимагає нового постійно діючого переговорного формату Україна-ЄС-РФ. Цей 
формат може бути створений як постійно діюча тристороння депутатська комісія за підтримки 
тристоронньої експертної групи.

Діалог про майбутнє України стане можливий лише за умови миру. Ці кроки дозволять нам 
зупинити війну, зберегти тисячі життів наших співвітчизників, повернути мир Україні і Європі, і почати 
серйозний діалог про те, як жити далі в єдиній країні.
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ДоДаток 2 
Пост-конфліктна перспектива

1. У разі досягнення миру на сході України та початку нового діалогу стосовно майбутньої ста-
білізації та облаштування України принципового значення набуває проблема організації нового 
діалогу у трикутнику Україна-ЄС-Росія.

Досягнення миру дозволить поступово демонтувати санкції та відновити економічне співробіт-
ництво між ЄС та РФ. Водночас, слід враховувати високий рівень недовіри, зруйновані торговельні 
стосунки, заморожені численні спільні інвестиційні та виробничі проекти.

Для України ці питання мають особливо критичне значення, враховуючи високий обсяг товарообігу 
та економічного о співробітництва у попередні роки. Дискредитована практично вся договірно-право-
ва база стосунків України та Російської Федерації. Відновлення довіри в економіці та міждержавних 
відносинах потребує організації діалогу на рівні експертів та представників політичного класу.

Першим кроком по відновленню такого діалогу може стати створення тристоронньої експертної 
групи та міжпарламентської депутатської групи, які мали б напрацювати програму під умовною 
назвою «Відновлений мир та співробітництво».

Складовою такої програми мають стати погоджені підходи, стосовно україно-російських еко-
номічних відносин та відносин РФ-ЄС. Водночас, для стосунків України з ЄС базою є і залишається 
Угода про асоціацію та створення зони вільної торгівлі.

2. Зусилля України для досягнення миру та співробітництва на континенті мають бути спрямовані 
на розвиток економічної співпраці між ЄС, Євразійським Союзом, Китаєм та іншими економіч-
ними центрами континенту.

В цьому контексті, актуальною може бути ініціатива України (звернена до членів РБ ООН) про 
проведення Міжнародного Євро-Азійського форуму щодо економічного відродження Донбасу. 
Створення нових перспектив для розвитку Донбасу – це нове позиціонування України та регіону у 
якості логістичного, промислово-індустріального та технологічного центру на новому Шовковому 
шляху між Азією та Європою.

У перспективі на новій платформі можуть бути реалізовані багатосторонні проекти у паливно-
енергетичному комплексі (транзит, нетрадиційна енергетика), машинобудуванні та сільському 
господарстві.

ДоДаток 3 
Пропозиції щодо реформування ОБСЄ

(Витяг з Меморандуму Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна»  
«Уроки Української кризи», червень 2014 року)

На регіональному рівні (в Європі) одним із найбільш актуальних питань є реформування ОБСЄ. 
Формування нової архітектури європейської безпеки має здійснюватись таким чином, щоб права 
на безпосередній контроль над озброєннями, військовими технологіями, застосуванням збройних 
сил були передані під широкий «колективний суверенітет», яким має бути наділена ОБСЄ.

Зокрема, пропонується:
Реформування ОБСЄ з метою перетворення в організацію з про-активними безпековими 

функціями, що дозволить поєднати інтереси держав-учасниць, які є членами діючих військово-
політичних блоків, проводять позаблокову політику та є нейтральними. Формування об’єднаних 
військових сил ОБСЄ, здатних локалізувати та долати конфлікти регіонального рівня.

Наділити організацію правом на превентивну воєнну допомогу країні-учасниці колективними 
збройними силами у разі заявки про допомогу;

Формування механізму забезпечення «колективного суверенітету» для країн-учасниць, що 
означає вирішення конфліктних територіальних проблем (регіоналізація, спірні території, само-
визначення спільнот) лише на основі консенсусного рішення членів ОБСЄ.

Створення системи моніторингу та контролю за мілітаризацією новітніх «цивільних» технологій, 
наукових винаходів з метою обмеження можливостей їх впровадження в сфері озброєнь (мож-
ливо, доцільно напрацьовувати такий механізм з ООН).
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Формування системи ГІС-моніторингу (космічні технології спостереження за поверхнею Землі) 
воєнної, інфраструктурної та екологічної безпеки на континенті при ОБСЄ. Створення при ОБСЄ 
міжнародної інтелектуальної мережі дослідницьких центрів з безпекових питань.

Ключовим для перезавантаження ОБСЄ має стати новий договір про безпеку на континенті. 
Дискусія та підготовка такого договору має бути розгорнута вже у 2014 році, підставою для якої є 
виклик, породжений українською кризою.

На майбутнє модель ОБСЄ може бути запроваджена на рівні макро-регіонів світу з одночасним 
створенням системи комунікацій та субординації з ООН та Радою Безпеки ООН.

ПРОГРАМНІ ДОКУМЕНТИ ПАРЛАМЕНТУ, УРЯДУ ТА 
ПРЕЗИДЕНТА: ПОЛІТИЧНІ ДЕКЛАРАЦІЇ, СУСПІЛЬНІ 

ОЧІКУВАННЯ, ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕФОРМ…
авторський колектив:  
Ірина клименко, Вадим Ємець, оксана маркєєва, світлана таран

ВстУп 

У представленому документі експерти Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна» про-
аналізували концептуальні засади основних програмних документів Президента, Парламенту 
та Уряду, а саме, Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» (далі – Стратегія 2020), Коаліційну 
угоду та Програму діяльності КМУ1. 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 відповіда-
ють 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 укра-
їнського 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 по-
літики 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 іг-
норується 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 укра-
їнська державність і якою саме ця нова державність буде. 

Відправною точкою дослідження став огляд суспільних очікувань, що кристалізувалися під час 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
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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 інте-
грації, забезпечення сталого економічного розвитку, перетворення України в справедливу та 
соціально-орієнтовану державу, захист державного суверенітету та територіальної ціліснос-
ті. 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 на відсутність результатів з переважної 
більшості напрямків реформування, можемо припустити, що новій владі за відсутності консо-
лідованої 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. Стра-
тегія 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 програм-
них 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 загострен-
ням 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 довго-
очікуваних реформ. Відтак, зрив порядку денного Вільнюського саміту був сприйнятий як консер-
вація статусу-кво, зрада сподівань на побудову нової країни. 

Трагічні події 2014 року та погіршення стосунків з Росією (в т.ч. анексія Криму та збройний кон-
флікт на Донбасі) призводять до збільшення кількості прихильників європейської інтеграції в Україні. 
Так, за результатами дослідження Фонду «Демокра¬тичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» та соціо-
логічної 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 
тому2 . 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 при-
хильників Митного союзу – з 24% у квітні до 17% у листопаді (19% – не визначилися). В регіональному 

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
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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 союзу3.

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 від-
носинах 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 гро-
мадян 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 покра-
щення 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, Страте-
гію 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 елек-
тронних 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 обереж-
но 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 прин-
ципі 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 торговель-
ними партнерами прописані дуже пунктирно, очевидно, через політичні чинники (наприклад, 
які плани щодо торговельних відноси з країнами снД не зазначено). 

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 по-
винні суперечити принципам вільної торгівлі. Це послаблює мотивацію уряду щодо беззапере-
чного 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 

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/

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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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 ін-
струмент 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 вказу-
ють 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 клю-
човим 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 орга-
нів 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 скла-
ду 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. Од-
нак 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 запро-
вадження широкої інформаційної та роз’яснювальної кампанії про зміст, можливості та переваги 
Угоди про асоціацію для українського суспільства та бізнесу, про необхідні перетворення, фінан-
сову допомогу ЄС на проведення реформ. Важливим є висвітлення діяльності органів виконав-
чої влади у цій сфері – для їх 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 євроінтеграцій-
ного курсу, може зменшити рівень його підтримки громадянами України. Відповідно до соціо-
логічних 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 за-
тягування 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 Пайєтт5 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 вза-

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
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ємодію 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 відпові-
сти 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, по-
літичне рішення про запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС може бути ухвалене 
саміті «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 незалежно-
го 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 безві-
зовий 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 децен-
тралізації 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 

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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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 мі-
рою 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, не-
гативно – 15%, решта – не визначилися8. 

Подібний результат щодо підтримки реформи децентралізації надає дослідження політичних 
поглядів Інтернет користувачів в Україні, проведеного TNS On-line Tracking у грудні 2014 р. 49% опи-
таних вважають реформу з децентралізації необхідною9. 

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 спілку-
вання. Водночас центральній владі вони хотіли б залишити медицину, освіту та соціальну допомогу10. 

Питання децентралізації включене до всіх трьох програмних документів, 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, забезпе-
чення спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної 
організації влади в Україні, реалізація у повній мірі положень Європейської хартії місцевого са-
моврядування, 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 рефор-
ми: 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 архітектур-
но-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 характерис-
тик для наповнення цих законів та принципів роботи офісів. В Програмі уряду не згадується про 
більшість базових кроків реформи, передбачених у Коаліційній угоді (наприклад, адміністра-
тивно-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 забез-
печення 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.

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

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
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Запропоновані завдання часто сформульовані як концептуальні принципи (наприклад, Пере-
глянути систему розподілу повноважень між державою та місцевим самоврядуванням відповідно 
до принципів субсидіарності; Наділити органи місцевого самоврядування фінансовими ресур-
сами 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 бю-
джетів, також немає параметрів «єдиних нормативів відрахувань з податку на доходи фізичних 
осіб та податку на прибуток суб’єктів приватного сектору». Згодом така невизначеність виклика-
ла 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 територі-
альної організації влади передбачається внесення змін до Конституції України. В рамках територі-
альної 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 Ка-
бінету Міністрів у квітні 2014 р. Немає співставлення обсягів закріплених повноважень та фінансо-
вих 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 бю-
джетного 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 мате-
ріально-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 за-
можних 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 від-
повідальність 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 ко-
дексів, 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, консти-
туційна 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 за-
декларованій логіці реформи та не надають місцевим громадам реальної фіскальної авто-
номії, можливостей впливати на найважливіші для їхнього життя сфери суспільної діяльності. 
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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 само-
стійно перерозподіляти всі отримані місцеві доходи – прийняті зміни на практиці посилюють 
залежність місцевих бюджетів від трансфертів з центрального бюджету, забирають без на-
лежної компенсації стабільні джерела доходів і перекладають на регіони непрофінансовані 
видатки під виглядом посилення їх повноважень. Тому реальним є посилення ризиків невико-
нання видаткової частини бюджету на місцевому рівні, зростання рівня бюджетної заборгова-
ності 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. Нововведен-
ня 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 бюдже-
тів, 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 за-
лежатимуть 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 де-
централізацію. 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 року12.

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 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 країни13, 47,3% рес-
пондентів 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 коруп-
ції. 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 пріоритетної14. 

11	 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.
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://
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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 антикоруп-
ційної 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 спеціалі-
зованих 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 най-
нижчих 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 вра-
жаюче 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 запланова-
них реформ. Ухвалення основних антикорупційних законів затягувалося, найбільш проблемним 
було прийняття закону про створення незалежного антикорупційного органу. Починаючи з бе-
резня-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 орга-
ну 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» (Анти-
корупційна 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 про-
довження імітації боротьби з корупцією.

По-третє, про відсутність прогресу у боротьбі з корупцією свідчить також збереження сформо-
ваних за попередніх режимів корупційних схем. За оцінками незалежних експертів, найбільше 
уражені корупцією такі сфери державного управління, як: державні закупівлі, зовнішньоторго-
вельні 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 митниці15.

www.slideshare.net/TNS_Ukraine/2095-report-on-line-trackpoliticwave10december-2014final
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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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 ефек-
тивних 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 викону-
вати завдання у цій сфері.

Таким чином, правоохоронна реформа є задекларованим пріоритетним завданням про-
грамних документів, представлених головними суб’єктами політичної влади в Україні – Прези-
дентом, 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 Програ-
ма 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 підпорядку-
вання 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 служби єдиного органу – Державної 
служби міграційного контролю та прикордонної охорони. Передбачається також створення Дер-
жавного бюро розслідувань, муніципальної та військової поліції.

Перелічені вище заходи радше дають уяву про нову архітектуру органів правопорядку (з викорис-
танням 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 першо-
чергових заходів реформування системи МВС, Стратегія розвитку органів внутрішніх справ Укра-
їни 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). 
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Однак незважаючи на закладені позитивні заходи, експерти наголошують на непрозорому і ку-
луарному доопрацюванні фінальної редакції тексту цих документів, що знизило їхню якість, а також 
наявності декларативних і неконкретних норм, які буде важко проконтролювати громадськості16. 
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 спонсор-
ських, ні бюджетних. Тому до державного бюджету необхідно внести зміни, які дадуть можливість 
реалізувати реформу МВС, старт якої дано у Києві»17. 

2.3 Реформа системи судочинства

Судова реформа – це визначальна реформа у контексті постреволюційних очікувань укра-
їнських 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, зо-
крема “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) ко-
рупція; 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, пріо-
ритетів і, відповідно, переліку заходів. Останні поєднують мету та інструменти досягнення мети:

Коаліційна угода Програма діяльності КМУ
Створення некорумпованої, ефективної і не-

залежної системи правосуддя, яка буде забез-
печувати 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 само-

врядування;
• вдосконалення процедур притягнення 

судді до дисциплінарної відповідальності;
• підвищення ролі адвокатури;
• виконання судових рішень;
• вдосконалення процесуального законо-

давства
• продовження реформи прокуратури;
• внесення змін до Конституції (щодо до-

бору суддів, відповідальності, недотор-
канності 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 Конститу-

ції України щодо завершення судової 
реформи (запровадження триланкової 
системи судів, переатестація всіх суд-
дів, зняття суддівської недоторканності, 
усунення політичного впливу на процеси 
добору, кар’єри та відповідальності суд-
дів, оновлення судової системи та суддів-
ського корпусу)

• повернення Верховному суду України 
повноважень вищої судової інстанції

• внесення змін до всіх процесуальних 
кодексів

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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Стратегія 2020 вказує, що критерієм здійснення судової реформи є збільшення довіри екс-
пертного середовища до суддів на рівні 70% ( за результатами опитування адвокатів, юристів). 
Якою має бути реакція всього суспільства на діяльність судової гілки 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%, од-
нак 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 здійснювати-
ся, 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 досяга-
тися, не уточнюється. 

Аналогічні недоліки характеризують положення щодо необхідності змін до законодавства щодо 
формування Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, зменшення кількості орга-
нів 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 лю-
дини (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 відпо-
відали 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 ре-
форми судочинства вимагають змін до Конституції та прийняття низки 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 

18	 Р.Романюк	«Реформування	судової	системи	сьогодні	є	одним	з	першочергових	завдань	нашої	держави»	від	27.09.2014	Сайт	
партії	УДАР	Віталія	Кличко	http://klichko.org/team/blogs/?id=28588
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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 судоу-
стрій і статус суддів» та зміни до процесуальних кодексів та інших законів; створено консультатив-
но-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 процесуаль-
ного кодексу19. 

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 рефор-
ми 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 пар-
ламенту 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. Нато-
мість перелік заходів Програми КМУ, що мають бути здійснені до 2018 року, є схематичним, не-
системним набором різних заходів як політичного так і прикладного змісту. Серед них – відмова 
від позаблокового статусу (виконано), затвердження Державної програми 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 військо-
вих. 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 про-
грамних 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 доку-
менті 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. 

19	 Портал	ініціативи	«Реанімаційний	пакет	реформ»,	розділ	«Судова	реформа»	http://platforma-reform.org/?p=18
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Якщо Коаліційна угода містить деталізований перелік заходів з реформування ОПК, то Програ-
ма КМУ ставить загальне завдання – «розвиток ОПК», інструментом якого є новий закон про дер-
жавне 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, спрямо-
вані 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 обладнан-
ня), 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.

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 еко-
номічних 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 соціології20, 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 розділили-
ся 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 про-
грамних документах. Разом з тим, у Коаліційній угоді найбільш повно викладені напрямки політики, 
що за уявленням владної коаліції, мають забезпечити досягнення задекларованих орієнтирів. Зо-
крема, у розділі «Забезпечення прискореного економічного розвитку» передбачається реалізувати 
такі заходи: розробити довгострокову стратегію розвитку високотехнологічних виробництв із визна-
ченням 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 

20	 Опитування,	проведене	у	2014	році	щотижневиком	«Дзеркало	тижня»	на	тему:	«Народ	і	реформи»		http://opros2014.zn.ua/reforms
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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 заро-
бітної 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 запропоно-
ваних 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 реформу-
вання та розвитку економіки. При цьому відсутні проміжні індикатори досягнення цілей стратегії. 

В цілому ж програмні документи влади, у частині макроекономічної стабілізації та реформи 
державних фінансів, слабко узгоджуються між собою. Фактично відсутня логіка, яка має передба-
чати 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, заплано-
ваним 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 серед-
овища 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 україн-
ської влади щонайменше останніх десять років.

Серед основних очікувань суспільства, пов’язаних з енергетичним сектором, вкажемо на на-
ступні: 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 ціно-
утворення 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 

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
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програмних документах влади. Найширше ці питання виписані у Коаліційній угоді, де запропоно-
вані 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-2020», основним завданням щодо зниження енергонезалежності визначено «забезпе-
чення 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.), задекла-
роване 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 фі-
нансування 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 та-
ких 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 функ-
ціонування газового ринку в Україні, зокрема, у частині реформ, пов’язаних з його лібералізаці-
єю. 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 перед-
бачено 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 розмитими, що не дає можливості 
зрозуміти бачення представниками влади можливого ефекту від реалізації запропонованих за-
ходів в масштабі країни. У Програмі КМУ реформи у ЖКХ зводяться до запровадження компен-
саторних механізмів для малозабезпечених верств населення у контексті ліквідації перехресного 
субсидування, а також до запровадження нових стандартів енергоефективності при будівництві 
і реструктуризації житла.

22	 Журнал	«Кореспондент»,	розділ	новин:	«Дефицит	Нафтогаза	больше	дефицита	госбюджета	–	Яценюк»	від	03.12.2014	http://
korrespondent.net/business/economics/3451271-defytsyt-naftohaza-bolshe-defytsyta-hosbuidzheta-yatsenuik

23	 РИА	Новости	Украина:	«Госбюджет	предусматривает	капитальные	вложения	в	размере	1	млрд.	грн.	–	Яценюк»	від	29.12.2014	
http://rian.com.ua/politics/20141229/361521363.html
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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, зокре-
ма 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 про-
грамних документах зібрано досить велику кількість заходів, спрямованих на покращення умов 
ведення бізнесу, однак повністю відсутня логіка щодо послідовності дій з дерегуляції, що може по-
роджувати 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 пере-
вірок 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 діяльності24. 

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 жод-
ного уточнення, за рахунок чого 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 «про-
фанацією». 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 прин-
ципів 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 пожвав-
лення 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 про-
цедур та відповідальність посадової особи за блокування видачі дозвільних документів у випадку 
повного виконання передбачених критеріїв.

24	 Тарас	Козак,	Координатор	групи	«Податковий	Кодекс»	громадянської	платформи	«Нова	Країна»,	Уряд	забув	про	криву	Лаффера	
http://focus.ua/money/323753/
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Глибоке протиріччя між цілями економічного зростання та бюджетної консолідації невід-
воротно 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 при-
хований дефіцит у розмірі близько 190 млрд гривень25, 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 домінуван-
ня 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 
різняться26. Так, для перших пріоритетом реформ є запровадження справедливої пенсійної сис-
теми, 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 на-
копичень тощо. 

Потенційно висока конфліктність реформи пенсійної системи України та об’єктивна склад-
ність 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 згаду-
ється 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 по-
казники, 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 Пенсій-
ного 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 за-

25	 Віктор	Пинзеник:	“Закон	є,	бюджету	немає”,	–	http://pynzenyk.com.ua/Articles/detail.php?ID=22379
26	 Опитування,	проведене	у	2014	році	щотижневиком	«Дзеркало	тижня»	на	тему:	«Народ	і	реформи»		http://opros2014.zn.ua/reforms
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провадження 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 пенсіо-
нерів 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 підвищен-
ня 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 перед-
бачає 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.

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 задекларо-
ваних 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 про-
являється у зниженні тривалості життя населення, погіршенні показників народжуваності дітей та 
підвищенні смертності від хвороб. Відповідно до даних дослідження, проведеного Київським між-
народним інститутом соціології, реформування системи охорони здоров’я є однією з найочіку-
ваніших реформ, 43,6% респондентів поставили саме цю реформу на перше місце27. 

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 під-
тримки 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 

27	 Тижневик	«Дзеркало	тижня»,		розділ	новин:	«Українці	назвали	першочергові	реформи	–	дослідження»	від	27.12.14	http://dt.ua/
ECONOMICS/ukrayinci-nazvali-pershochergovi-reformi-doslidzhennya-160271_.html
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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 шля-
хом. 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 підви-
щення особистої відповідальності громадян за власне здоров’я». 

Покращення якості медичних послуг в Україні потребує значних капіталовкладень, як на по-
точну діяльність установ сфери охорони здоров’я, так і для оновлення обладнання та підтри-
мання 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 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 вирі-
шити 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 під-
тримання соціально незахищених груп населення або підтримання окремих осіб в певні кризові 
періоди життя.

Реформування системи соціальної допомоги у Програмі діяльності КМУ передбачає: лікві-
дацію неефективних пільг та забезпечення переходу до адресної допомоги й монетизації пільг; 
об’єднання фондів соціального страхування та забезпеченні прозорості їхньої діяльності; соці-
альний 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 сис-
теми 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 пере-
міщених осіб в Україні вже становить понад  1 млн.осіб , держава не зможе забезпечити належний 
соціальний захист для цих людей. Очевидно, що обсяг допомоги необхідно збільшувати.  
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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 відобра-
жають післяреволюційні очікування громадянського суспільства України та фокусуються на однакових 
пріоритетах у царині європейської інтеграції, відновлення економічного зростання, забезпечення прин-
ципів 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 ре-
форм, 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 доку-
ментом, 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 ви-
вести з-під реформування соціально уразливі сектори та сфери з високими корупційними інтер-
есами; 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 очіку-
ваних реформ;

e. наявність альтернативних планів з реформування (які можуть не співпадати із заявленими 
у програмних документах) у новопризначених на посади міністрів-іноземців;

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 україн-
ську 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 по-
даткового навантаження, змушуючи її відкладати ліберальні зміни, фактично не виконуючи 
соціальний договір, який був досягнутий у пост-Майданний період (прикладом є Податкова ре-
форма, 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 гово-
рити 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 можли-
вості підтримувати соціальну сферу навіть на рівні попередніх років. Погіршення якості життя 
через зниження соціальних стандартів є одним з факторів, який обумовлюватиме підвищення 
соціального напруження.
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І. IntensIfIcatIon of Global crIsIs: the problem of “weak lInks”

Since the beginning of the economic crisis the world has entered a period of dynamic transformations, 
which are currently manifested in almost all dimensions of the life of modern civilization. The transformation 
processes are accelerated in global economy, in the international division of labor, international 
monetary and financial system; prerequisites for the transition to new models and modes of economic 
growth are occurring. There is exacerbated geopolitical competition between major world states and 
groups of countries, aiming at the leading positions in the organization of international relations in the 
post-crisis world. At the same time, the foundation for large-scale geo-cultural changes is being laid. 
The world of New Modern is emerging – a world, with a face and structure yet to be determined, the 
birth of which is as complex and controversial as the familiar world of the Late Modern and Postmodern 
of the «long 20th century».
According to the assessments of many analysts, including Z. Brzezinski, at the beginning of 21st century, 
the world entered a turbulence zone, with instability and chaos intensifying. A significant number of 
territories are affected by armed conflict, mass riots, natural disasters, man-made threats, which are 
amplified. Aggravation of religious, ideological, ethnic, racial controversy is taking place given the 
growing power of the factors reinforcing them. This factor is the growing tension between «the rich and 
the poor», in the internal dimension of every society and in international, inter-regional dimensions alike. 
In the environment of information unification, along with increased educational opportunities, there 
is a decline of local cultures, aggravation of identity issues and the identity of communities. And the 
globalized «consumers’ society» makes these problems a kind of «revolutionary factor» – the struggle for 
justice assumes the character of «cultural-consumer» riots and revolutions with conservative slogans to 
preserve identity, equitable distribution of resources and equity of access to natural and social benefits 
and standards of life.
«The accumulation of wealth is no longer associated with solving the major problems of mankind. This 
indicates exhaustion of traditional mechanisms of human development and the need to change its 
paradigm «Kofi Annan at the «Millennium Summit».
Amid these processes the Ukrainian crisis is of particular importance, as a separate act of global transition, 
and as a drama of an independent state, forced to survive and make its choice in the conditions of a 
«conflict transformation» of the world.

І.1. Changes in the global “transition” logic: from collective anti-crisis strategies to state selfishness

A year after the problems in the financial markets occurred (approximately from mid-2008) it became 
clear, that this was not just a «fluctuation» of stock indicators. The global financial and economic system 
quickly plunged into a large-scale crisis, the consequences of which affected all countries without 
exception built into the global division of labor.
At the time, most politicians and experts saw the way out of the crisis in the logic of a «managed 
transition» towards a more balanced model of world order. They offered different visions of such 
organization: ranging from a polycentric world order (leaders of developing countries) to a new bipolar 
«Chimeric» – Sino-American axis (Z.Brzezinski) and even the formula of a world economic government 
based on the G-20 (Gordon Brown).
The reform of WTO and IMF, aimed at expanding the representation of the interests of developing 
countries, were planned under the logic of driven transformation. It was expected that it would result 
in institutional strengthening and an increase in the capacity of the G-20 on adopting coordinated 
anti-crisis decisions. There was a revival in the discussions of a global transition to a model of sustainable 
economic growth and achievement of the MDGs, elaborated under the auspices of the UN. Discussions 



Інститут стратегічних досліджень “Нова Україна”

40

on the transformation of the international finance system began. Practical steps were taken to address 
the problem of «offshore havens» and establishing control over the movement of capital.
It is symptomatic, that during this time period there are increased discussions on the restructuring of 
global security and that of Europe, in particular. Productive consultations are held on improving UN 
efficiency: empowerment of the UN General Assembly, changes in the quantitative structure and 
powers of the Security Council. There is discussion on the reform of OSCE, including under the «Corfu 
Process». In the relations between key players, there are loud statements about a «reboot», intentions 
are declared to move in the plane of further demilitarization of the world.
A distinctive feature of the «managed transition» logic was the good will and desire of all parties to 
find a collective, compromise strategy to the challenges of the crisis. Subsequent events evidenced 
that the idea of a «collective response» to the crisis did not find a practical application. The leading 
countries quickly returned to finding «national» anti-crisis strategies, that were largely not burdened by 
the need to harmonize their own steps and interests with others.
The first signs of these «selfish» strategies being implemented was the competitive devaluation of national 
currencies, which led to the creation of artificial advantages of the export sector of individual national 
economies. Later, in 2010, this phenomenon was very aptly described by the then Finance Minister of 
Brazil, Guido Mantega, calling it «currency wars».
Shortly after «currency» wars there was a rise in «resource» and «trade» wars, which used different types 
of «tools»: from restrictions on exports of strategic raw materials from a country, to increased non-tariff 
barriers on access of imports to the domestic market.
Meanwhile, since the beginning of 2010 there has been an increase of global geopolitical tensions. 
The government’s failure to solve economic problems in many ‘periphery’ countries (including the 
Middle East, the Arab Maghreb, Africa and Southeast Asia) gave rise to mass riots on social and 
religious background. In the face of rising global competition interference of global players and rapid 
internationalization of theses conflict did not lead to their settlement. On the contrary, there is further 
escalation, «spread» and their gradual transformation into a tool in the global game of geopolitical 
centers.
At the same time, there is a slow down in the reform process of almost all international institutions. 
Despite the adopted decisions, reform of the IMF is virtually blocked, coordination of the WTO reform 
is facing difficulties. The issue of UN reform and reform of the the Security Council is gradually being 
removed from the agenda, negotiations to reform the OSCE and control of arms in Europe (CFE) have 
reached a deadlock.
Meanwhile, there is rapid growth of new geopolitical and geo-economic alliances, that will aspire to 
the role of growth centers in the post-crisis world. These include – a US initiative on forming Transatlantic 
and Trans-Pacific communities, accelerated construction of YEAES by Russia, China’s activity on the 
development of APEC and SCO, the decision of member countries of the Gulf Cooperation Council 
to strengthen political and military cooperation.
By the end of 2014 – early 2015 the trend of increased competition and rising geopolitical tension 
only increased. The contradictions between major geopolitical players failed to be removed. In the 
economic sphere, along with local constraints the practice of total trade and financial «embargo» is 
being increasingly applied. In the geopolitical plane there is the threat of direct armed clashes between 
rival countries and blocs of countries with the disturbing prospect of the use of nuclear deterrence forces.

І.2. The Ukrainian conflict and crisis of the “Greater Europe” Project

Development of the situation in the European region became a manifestation and, at the same time, 
a reflection of the changes in the logic of global «transition». Peaceful «collective» Europe, with the 
logic of shared responsibility for overcoming the crisis, turned into a blazing fire of resistance, through 
collision of «selfish» strategies.
Since the early 2000s, the formula of building a «Greater Europe»: from Vladivostok to Dublin had been 
gaining more and more popularity in Europe and the former Soviet Union.
The forward in the realization of this idea de facto became the European Union, which strongly 
promoted a number of initiatives on multi-speed integration and convergence. Since 2003, the European 
Neighbourhood Policy was launched in Eastern Europe (Ukraine, Belarus, Moldova). In 2008 France 
proposed a Mediterranean Union project, aimed to harmonize EU relations with its neighbors in the 
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region. At the time, part of the movement towards a joint space was also the development of EU-RF 
relations. Even the Russian leadership under President Dmitry Medvedev repeatedly emphasized the 
civilizational affinity of the EU and the RF.
Through increased diplomatic efforts, the impact of «soft power», for the organization of space for 
partnership on the continent, the EU sought to become a truly independent development center. 
The Greater Europe formula gave the EU a chance to gradually consolidate its role of a financial, 
technological, political leader. Meanwhile, the implementation of the new regional security 
concept opened the possibility to reduce the risks of military conflict in Europe and optimize the 
EU’s commitment to the US.
To the RF the logic behind closer ties with the EU gave a chance to accelerate economic modernization. 
It presented the opportunity to attract necessary resources and technology for the development 
program of the Arctic, Eastern Siberia, in the implementation of space and energy projects. The final 
arrangement of the European security profile was equally important to Russia. This enabled Russia to 
focus on the challenges of terrorism and religious extremism, which pose a significant threat to the 
eastern regions of the Russian Federation, undermining its position in the Caucasus and Central Asia.
This was a very attractive approach not only for the EU and the RF. The problem of competition in the 
«buffer zones» (Moldova, Ukraine, Georgia) was virtually eliminated on the continent. The prospects of 
finding resolutions to «frozen conflicts» arose (Transnistria, Abkhazia, South Ossetia, Nagorno-Karabakh). 
Broad prospects opened up for economic cooperation, free movement of resources, capital and 
labor across the continent. Meanwhile, in the «frontier» countries, such as Ukraine, Moldova, Belarus, 
the risks of internal stresses due to the need to choose between integration projects were eliminated. 
These «border» countries turned into «connecting» ones, which presented new opportunities for the 
development of national economies.
A Greater Europe seemed such an appealing idea, that even the conflict between the RF and Georgia 
in August 2008, for some time was regarded as an unfortunate incident, that should not slow down but 
rather speed up work on integration.
The political culmination of the Greater Europe plan can be considered the trilateral (Germany, France, 
the RF) summit in Deauville 19.10.2010, during which an action plan was agreed upon, which foresaw 
that in 10-15 years the EU and the RF are to have a common economic visa-free space with a common 
security system.
As part of the idea of a Greater Europe the Association Agreement with the EU did really give Ukraine 
a competitive advantage in the process of continental integration. Rapid adaptation to European 
standards and technical regulations, as the most advanced, became an incentive to accelerate 
the modernization of national economy, the social security system. An opportunity presented itself 
to strengthen national positions in the regional division of labor, to maintain its export niches, and, in 
the long term, increase production volumes. At the same time, Ukraine tried to balance the western 
vector by establishing FTA with CIS and implementation of the «3 + 1» formula in relations with the RF 
and countries of the Eurasian Union, which was witnessing accelerated formation.
however, in the face of escalating global competition such tactics of Ukraine brought about the opposite 
result.
Abandoning efforts to coordinate their positions, the big players chose the strategy of «political and 
economic domination» and control over «areas of exceptional geopolitical interests». Tensions between 
the RF and the EU began to grow. Since mid-2011, it is constantly manifested in trade conflicts, reciprocal 
political demarches, cultural and ideological provocations.
The European Union is noticeably gravitating towards the Euro-Atlantic vector of development and 
establishing a Transatlantic Economic Zone with the United States.
Whereas, Russia, especially after the Cyprus crisis, expects development thought mobilization and 
etatisation of its economy. Meanwhile, RF leadership sought to compensate the threat of losing the 
European market by accelerated access to the markets of PRC and South-East Asia.
This being the case, the EU and YEAE, rather quickly, changed from protagonists – the two centers of 
a single integration process, into antagonists, vying for influence.
Under the new circumstances Ukraine’s tactics of balancing between Europe and Russia became 
a source of new contradictions. Europe perceives this course as a double game, while the Russian 
Federation views this as Ukraine’s final step out of the «influence zone».
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The Summit in Vilnius, where Ukraine requested for postponement of the Association Agreement, 
became the «point of explosion», the reason for the escalation of the situation in Ukraine itself and in 
the relations between centers of integration on the continent.
From the «forward» of continental integration, Ukraine became the «detonator» of continental crisis. 
The «safety pin of the charge was yanked», which may definitively bury the idea of a Greater Europe, 
EU dreams of subjectivity and end a nearly 400-year period of westernization of the RF.
In order not to lose the historical perspective, the EU and the RF will have to quickly determine their 
priorities. Given the intensity of the Ukrainian crisis and fury of the confrontation the situation on the 
continent could change radically and for long.
the scenario of rupture of civilizations is all the more likely. Under this scenario there is a new demarcation 
strip between the EU and the RF, preventing further collaboration and cooperation. The EU will be 
forced to accelerated integration into the «Euro-Atlantic project», which the USA is very actively 
lobbying. Or, by abandoning the American project, Europe will remain in geopolitical solitude in a 
very disadvantageous position: with the economy in a protracted recession and limited resources for 
development, with problems of religious extremism and growing nationalistic reactions among member 
states, and military-political threats from the RF, in which, ultimately, forces that are focused on gaining 
geopolitical revenge will prevail. The prospect of Europe will be reduced to a simple choice: dissolution 
in the Atlantic project, quiet stagnation and a likely collapse.
Meanwhile, Russia’s break in relations with Europe will lead to the unfolding of a financial and economic 
crisis and subsequent scientific and technological lag.
Etatization and mobilization of the economy without an active presence in foreign markets can only 
postpone the crisis. But it will not provide long-term, steady development. It is highly unlikely that Asian 
markets (technology, capital and marketing) in the short and medium term will fully replace Russia’s 
co-operation with the EU. The socio-economic achievements of the last 10 years of development will be 
lost. The problem of xenophobia, religious and ethnic intolerance will intensify; these were compensated 
by economic growth and improvement in living standards in previous years. Meanwhile, there will be 
a rise in risks of centrifugal tendencies and the collapse of the state as early as the medium term.
No matter which side of «rupture of civilizations» Ukraine will take, this scenario will not bring any benefits 
the country.
Ukraine’s chosen role as a «merchant of geopolitical benefits» in this civilization confrontation will not 
give the benefits estimated by individual experts and politicians. On the contrary, it will make Ukraine 
a country with high investment risks, that will limit the implementation of high technology projects and 
arrival of investments into the real sector. The imbalance in the development of various sectors of the 
national economy will deepen, deindustrialization, degradation of the social security system and falling 
living standards will accelerate. This, in turn, will lead to the expansion of demographic problems, exodus 
and changes in the ethnic landscape of the country. The risks of rapid socio-economic degradation 
and loss of statehood will increase.
The second scenario – cessation of crisis escalation and a new impetus to integration, currently, has 
little chance of being implemented, and that chance is reducing every day. However, there is still 
a chance to channel the situation in the dialogue dimension and restore movement in the plane of 
cooperation, not confrontation. This will require significant changes in the internal politics of Ukraine 
and the restoration of a political dialogue between the EU and the RF in moving the project to create 
a single continental zone.
This being the case, it is evident, that internal reforms in Ukraine and steps to normalize EU-RF relations 
should be made not only consistently, but simultaneously as well. Synchronism and interconnectedness of 
these efforts will be key to solving the Ukrainian crisis. Following such logic, it is of paramount importance 
to develop new approaches of providing collective security in the region.

І.3. Security dimension of the global crisis: factors and manifestation

The current world order inherited its basic design of international institutions on maintaining security 
from the bipolar world. The main objective of their work in the mid-twentieth century was to prevent a 
new global armed conflict, a task the system more or less coped with successfully. However, it became 
clear as early as the 60-70ies of the last century that even with the participation of superpowers this 
configuration of institutions is not fit for the settlement of regional crises.
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Inability to respond to the many challenges of regional conflicts and crises became even more evident 
in the post-Soviet period. The main purpose of the security institutions of the «cold war» era since the mid 
90’s and at present is mainly to provide political support to military campaigns. Their role in preventing 
and resolving international conflicts and crises is significantly reduced, and in some cases is almost 
reduced to zero.
Preventive diplomacy, as a method of recognizing and preventing conflict escalation is largely replaced 
by preventive use of force. Whereas, the need for international legal legitimacy for enforcement 
actions is often ignored. Even large-scale military operations often take place outside the framework 
of international security institutions, or even regardless of their position. The most illustrative example 
was the use of NATO forces in Yugoslavia (1999), US operation in Iraq (2003), which took place without 
a proper UN mandate.
The ability of security institutions to respond to challenges and adopt decisions necessary for the 
stabilization of the situation are often blocked at the level of the UN Security Council. The widespread 
use of veto by the permanent members puts the Security Council into a state of political paralysis and 
converts it into a platform for delivering propaganda statements.
This is clearly demonstrated by the long conflict in Syria and intense armed confrontation in Ukraine. 
Political formulas do not work, while there are no legitimate mechanisms to collective forced end of 
hostilities.
Even under the auspices of international security institutions security measures often do not reach their 
goal. On the contrary, they often lead to long-term degradation. As demonstrated by international 
intervention in Libya, the lack of instruments of international post-conflict settlement results in the 
reproduction of conflict and its escalation.
Amid the drop in effectiveness and influence of global security institutions, the problem of global 
militarization is intensifying. In particular, the signs of the beginning of a new «arms race», including its 
most dangerous nuclear component, are becoming more obvious.
The present system of international security is barely able to respond to crises, initiated by terrorist, 
extremist and fundamentalist movements. Assistance to countries in their fight against terrorism and 
extremism is largely given in bilateral or bloc formats.
Insufficient and limited are the opportunities of the international security system in responding to the 
challenges of economic, information, resource and humanitarian security in individual countries. This 
greatly reduces the potential of international institutions in handling «hybrid» conflicts and prevent them 
from escalating into an open phase.
Amid the deployment of the next wave of global economic crisis and growing conflicts between major 
world powers, regional leaders, bloc of countries such weakness of international and regional security 
institutions is a threat in itself. The lack of reliable safety devices against the spread of conflicts poses 
the threat of new large-scale armed confrontations. Even ones with no winners.

ІІ. the UkraInIan conflIct In the context of a Global crIsIs

ІІ.1 “Maidan” and the causes of conflict

The revolutionary events in Ukraine in autumn 2014 stopped the degradation process of sovereign 
Ukraine (its post-Soviet project, in the version 1991). A kind of break and acceleration, much desired 
by the Kremlin, of the process of Ukraine’s «absorption» (not a real state) occurred in 2008, when the 
Kremlin formalized its vision for Ukraine in the new Eurasian Union. In 2013, this scenario began to look 
quite realistic.
The policy of Ukraine’s re-colonization (during 2008-2013) was carried out in four main areas – the 
economic system as a whole, the energy sector, the security sector, and the information policy. The 
Russian President was well aware of the peculiarities of former President Yanukovych’s corporation-state. 
This gave him the confidence to assume that Ukraine – is not a «state» in the usual sense of the term, 
and accordingly determined the level of his intervention in the domestic and foreign policy of Ukraine. 
Out of all spheres of the country’s functioning Yanukovych’s highest goal was personal enrichment, 
whereas the Putin regime had a much broader set of tasks in Ukraine. In the economic sphere the 
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aim of the RF was to securely bind Ukraine to Russia, prevent rapprochement with the European Union 
and the United States, avert institutional and structural modernization of the economy. Increasing 
Ukraine’s energy dependence not only facilitated the achievement of these goals, but also expanded 
Kremlin’s capabilities of carrying out an energy policy of dictation at the international level. Ultimately, 
the transformation of state institutions into a centralized system for the extraction of resources from 
the economy opened up vast opportunities for the RF to «purchases the state’s political and military 
leadership in bulk» and «to clone» on Ukrainian territory a quasi-state designed for convenient Russian 
foreign control.
In this context, the causes of the Ukrainian conflict in its «maidan» phase was the aggravation of these 
contradictions, essentially a rapid display of devastating world events on national land. The ruling 
elite engaged in personal enrichment through plundering the resources of the state, amid systematic 
violations of political, economic, social and cultural rights of Ukrainian citizens. Rising unemployment, 
poverty against the background of theft of public resources, corruption, lack of fair judiciary, insecurity, 
but most importantly – the lack of prospects for solving these problems, conservation of this kleptocratic-
clan structure created the basis for social explosion.
The reason for the crisis was the refusal of the head of state to sign the Association Agreement with the 
EU. But the rapid reversal in the direction of the Customs Union put an end to the hopes of the active, 
conscious part of Ukrainian society of democratic development of the state based on European 
principles, and therefore to their personal expectations.
At the beginning of the crisis, the social stratification of society reached critical values. Two-thirds of 
state property is controlled by a hundred of the rich. Experts estimate the income gap of «decile» 
groups –10% of the richest and 10% of the poorest Ukrainians reached 35 times. At the beginning of 2013 
Ukraine, (and) the RF where the leading countries in Europe on the number of people, who became 
rich rapidly – 397 persons had assets of over $ 30 million.
The large number of people living below the poverty line (in Ukraine, according to UN data 80% of the 
population is poor), significant differentiation of incomes generate not only economic implications, but 
also violate democratic principles of a market economy, the human right to a dignified life.
It is recognized that this figure (decile coefficient) with the limit value of 10:1 is critical for national security 
and indicates the probability of social instability.
The most active and productive part of Ukraine’s population – entrepreneurs, workers were ready to 
embark upon the path of protests. The budget was filled largely through the tax burden on SMBs, added 
to daily corruption pressure (bribery, extortion). Domestic production was being destroyed by imports, 
public assets were looted.
Strategic enterprises – ports, machine building enterprises, communications were pushed to bankruptcy, 
sold for nothing.
A peaceful way out of the crisis would have been possible through peaceful change of government, 
implementation of necessary reforms. Instead, the externally controlled ruling elite showed a radical 
change of policy – deviation from the democratic path and a return to the path of authoritarianism, 
the course of joining the club of dictators – «Customs Union», attempts to resolve social conflicts by 
violent means, impunity.

ІІ.2 The Russian Federation as one side of the conflict and “enfant terrible” of global security

Ukraine’s exit from the post-Soviet Project and the transition to a Ukrainian European project was 
a test of strength and vitality of the Russian imperial power. Ukrainian Maidan in 2014 stirred up the 
phantom pain of the Empire and old fears of imminent internal and global changes. The path of 
Ukraine – is the personification of the drama of transition from dictatorship to democracy. Russia’s 
nonlinear history of development in the last century – the events of 1917, 1991, 2014 – reveal a complex 
process of the strengthening of Russian statehood in the era of the collapse of classical empires. The 
conflict in Ukraine – is a demonstration of the incompleteness of the transformation of the Russian 
Empire into a modern state. Russian policy towards Ukraine, which resulted in the seizure of territories 
and a military conflict is a reflection of internal contradictions and fears of the RF, which it can not 
overcome by other means.

At the beginning of the XXI century the Russian Federation is not considered a third «pole of power», 
and is seen only as a strong regional state. This perception stems from the figures of the country’s socio-
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economic development, which do not correspond to the figures of developed countries, high levels 
of corruption, demographic potential.
The share of the RF in the world’s GDP grew at the expense of rising prices for hydrocarbons (2000 – 
0.8%, 2013 – 2.8%). According to estimates of the World Bank and the IMF, in 2019 the share of the RF 
will fall to 2.5%. Meanwhile, the US share in 2019 will remain almost at the level of current indicators – 
21.8%, while China’s share will increase to 14.7%. These calculations, made at the beginning of 2014, 
do not take into account the impact of US and EU sanctions on the Russian economy. According 
to expert estimates, in 2019 the share of RF in world GDP will be 1.8%, which turns the country into 
an economic dwarf.
Not accepting inferiority, Russia demonstrates the ambition to create a new pole of power, bringing 
into its circle states with a certain economic potential, and discontent with the Bretton Woods system 
(the World Bank and International Monetary Fund), and a number of situational conflicts (USA-India, 
US-Brazil).
BRICS – is another attempt to create a club, which would be an alternative of the G7 and other formats. 
But internal contradictions, in-equivalence and weakness of some players, dependence on international 
financial institutions question the organization’s ability to exist. The neutrality of BRICS members on the 
«Ukrainian» issue may eventually have a negative impact on them, as these countries also lack security, 
internal stability (separatism, terrorism) and have border disputes. Russia, which initiated its establishment, 
will not be able to lead, given the interests of China. As BRICS will largely depend on the position of 
China, the degree of understanding between China and India, this club should only be considered as a 
periphery of China, as a pole of power. Even the fact that the Bank of BRICS development is located in 
Shanghai reveals where the decision-making center will be located. Currently, the project is in question: 
the aggressive rhetoric of the Russian leadership, demonstrative violation of international rules clearly 
defined Russia’s role as a world aggressor and caused its isolation. New allies have their national interests 
and are unlikely to put themselves in unfavorable economic conditions for the sake of the RF.
The success of the BRICS and other structures, alternatives of the World Bank and IMF, are possible 
only the US and EU demonstrate absolute neutrality on the issues. But China, India and Brazil are very 
dependent on trade relations with these countries, while sanctions against Russia do not allow to 
develop this project altogether.
Iran, which, apart form BRICS, could act as a Russia’s ally, is interested in obtaining Russia’s share of the 
market supply of hydrocarbons to Europe, lifting of economic sanctions, therefore, it will act within the 
agreements with the USA and the EU.
The Shanghai Cooperation Organization (SCO) is an attempt to create a regional security alliance. The 
level of economic and military capacities is uneven, and accordingly, this will determine the level of 
contribution to the organization. At present, the most powerful in this format, China will play the most 
important role and accordingly, can use SCO to influence weaker and dependent countries. This is 
obviously through the economic and not yet articulated territorial interests of China in the region of 
Central Asia and the Far East, Eastern Siberia.
The reasons for the annexation of the Crimea and inspiration of an artificial conflict in eastern Ukraine, 
declaration of «war against all» is the economic weakness of Russia, inability to overcome internal 
contradictions: a demographic crisis, corruption and degeneration of the state apparatus. The 
aggressive actions of the RF leadership are also caused by the so-called «national interests», arising 
from the inability to compete on the world map: 1) the risk of losing the dominant role on former Soviet 
Union territory; 2) the risk of centrifugal tendencies on Russian territory; 3) traditional imaginary risks of 
military threat from NATO and the USA; 4) the risk of internal instability, inability to overcome internal 
social and economic challenges. These risks potentially threaten the stability of the political system and 
the preservation of power by the ruling elites.
The consolidation of society around the country’s leadership, its mobilization amid the war against 
a phantom external enemy will, according to Putin and his entourage, mitigate the effects of the 
devastating factors and delay the country’s collapse. But such actions have proven to be irrational. 
Russia is essentially destroying those factors, which contributed to its economic and political success.
Some implications. The armed conflict in eastern Ukraine with the active participation of Russia and 
sanctions against it do not only complicate, but also question the further integration processes in the 
post-Soviet states. In particular, the transformation of the Customs Union into a Eurasian Economic 
Union. Disintegration processes in the CIS are amplifying – members of this format are at war (Armenia-
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Azerbaijan, Ukraine-Russia). Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Turkmenistan – all 
have different political and economic goals. In essence, CIS played its part and «demised». The projects 
of a «Single Economic Space» (SES) and the Customs Union have been removed from the agenda. A 
more ambitious format arose in their place – the Eurasian Union, but the difficulties in the process of its 
formation, contradictions and hidden conflicts of interest between the members have questioned its 
successful development in the future.
It seemed that seizure of the Crimean territory would grant geo-economic resources (shelf, recreational 
potential). Instead, Russia is facing a number of economic, social and infrastructural problems, budgetary 
costs, inability to use this potential as a result of sanctions. Military and strategic use of the Crimea cancels 
the prospects of making use of the recreational resources and makes the peninsula a potential target 
for NATO (missile defense system).
After the occupation of the Crimea the Kremlin was expected to confirm that Russia will remain within the 
boundaries of at least a «world order for the third world.» Instead, putin positioned himself as a revisionist 
of the general world order, i.e. proposed to respect the right of the winner in the war as an inalienable 
right of the modern world order. The turning event July 17, 2014 – the «Malaysian Airlines’» «Boeing 777» 
shot down by separatists, marked an end of international rejection of the aggressor’s actions, adding 
new meaning to the concept of «treacherous violation of the border.» Up to that point the conflict 
in Donbas was mainly interpreted as a local one; however, the violence in the skies over this territory 
was perceived as an encroachment on the sovereignty of the countries, whose citizens were victims 
of the attack. That is why the current world order is particularly sensitive to violations of the principle of 
inviolability of transport corridors, airspace and sea routes.
The «achievements» of the RF, derived from the conflict in eastern Ukraine, are also questionable. hybrid 
warfare results in hybrid consequences. The industrial capacity is destroyed, the population is scattered, 
urban infrastructure is destroyed, the area is suffering from pollution, man-made implications of war, 
crime. The separatists’ «leadership», who are not consolidated and suffer from internal contradictions 
and conflicts, are not able to overcome these problems, control crime. The winter period significantly 
increases these problems. As a result, assistance to the «Russian-speaking population» leads to the 
destruction of the region, that is unfit for habitation or production. The presence of this exclave – filled 
with weapons, crime, with open borders poses a threat not only to Ukraine, but to Russia as well. Donbas 
is the source of «export of instability» for both countries. There is a risk of instability transferring to the 
Russian territory, due to the outflow of armed marginals, refugees, rise in illegal trafficking of arms.
The listed implications reiterate the irrationality, in strategic terms, of the actions of RF’s political leadership.
should the Ukrainian-russian conflict be considered as the starting point of a new «third» world war. 
Russian politicians continue to maintain an aggressive rhetoric. Information warfare is taking place not 
only on the «Russian-Ukrainian front», the RF seeks to mislead the whole world. The military presence 
of Russia in Donbas and on the border with Ukraine is increasing. Separatists continue carrying out 
offensives on the territory controlled by Ukraine. The use of heavy military equipment, rocket artillery, as 
was demonstrated in Volnovakha, Donetsk and Mariupol results in numerous casualties among civilians, 
the destruction of civilian infrastructure.
As a result of economic and political sanctions, Russia incurs reputational and financial losses, it is alone 
in the fight against the world. None of its «allies» and lobbyists are ready to bear political or economic 
losses for an confusing purpose. However, the zone of instability may expand. Methods «undermining» 
stability, acts of terror can be applied to other areas, not only in Ukraine. The US government and NATO 
command presume such unfolding of events, and they are taking appropriate steps to increase military 
presence in Europe.

ІІ.3 The “Ukrainian issue” in the context of global security

In the present environment, the US and the EU have to demonstrate efforts to resolve the crisis, strengthen 
alliance relations. Sometimes this is linked with the adoption of unpopular economic and political 
decisions.
Currently, the US and the EU are demonstrating a certain weakening and are moving towards a decline 
in the face of new geopolitical and domestic challenges, loss of control over the situation, failure to 
effectively influence it. In particular, this applies to non-international armed conflicts (as defined by 
the International Committee of the Red Cross) occurring in Colombia, Libya, Syria and periodically – in 
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Liberia. Under international humanitarian law the situation in Donbas is also seen as a «non-international 
armed conflict» by global players. The Russian side has not officially joined the hostilities and strongly 
denies military presence in Ukraine.
Nevertheless, in addressing the Ukrainian crisis the US and the EU had to take a pro-Ukrainian position. 
«Democracies do not fight,» and Ukraine demonstrated a powerful movement towards democracy, 
eradication of authoritarianism and corruption. Another positive aspect is the lack of Ukraine’s territorial 
claims to neighbors, adherence to international commitments. The protection of democratic principles 
is what forces the «USA-EU» bloc to show solidarity with Ukraine, impose sanctions against the aggressor.
Today, on the eastern border of Ukraine a new dividing line is emerging that marks the boundary of 
a democratic and neo-totalitarian world, Europe and the «Russian World». The collapse of Ukraine’s 
participation in integration projects on the territory of the former Soviet Union accelerates the final 
collapse of the CIS, undermines the prospects of the Eurasian Union and the Collective Security Treaty 
Organization (allies did not wish to share the negative effects of sanctions against the RF) and the 
subsequent fragmentation of the Russian Federation. It is expected that Russia will have to act in close 
orbits to China, follow in the footsteps of its interests and gradually «dissolve» in them.
One way of returning the situation to a stable state, the way out of the chaos, is the reliance on traditional 
«poles of power» – USA with a range of European allies, and China.
According to Z.Brzezinski, the concept of a multipolar world against the background of the current 
conflicts is not justified, as these poles exhibit different capacities, different interests. That is why the 
conventional bloc «US – PRC», is the most appropriate in terms of current security poles, because there 
is a possibility of its peaceful coexistence.
Active influence on the Ukrainian crisis and the course of the armed conflict in eastern Ukrainian became 
a type of a preventive measure of the RF in averting its own crisis. Gradual escalation of the conflict, 
up to the threat of escalating into full-scale war, is essentially Russia’s tool to blackmail the West and its 
attempts to position itself as a superpower. However, it is unlikely that this strategy will bring the results 
expected by the leadership of the Russian Federation.
Given the realities in the Ukraine-Russia relations (annexation of the Crimea by the RF and imposing the 
frozen conflict in Donbas on Ukraine), Ukraine should offer new approaches and a Ukrainian dialogue 
platform.

General conclUsIons:

Global implications
1. The «Ukrainian issue» and exacerbation of conflicts between civilizations is a challenge for both leading 
countries of the world, and for countries which are involved in one way or another in the resolution of 
the Ukrainian crisis, as well as international institutions.
Ukraine – is a country, the territorial integrity and sovereignty of which were guaranteed by the US, 
France, Great Britain and the Russian Federation. As a result of Russian aggression in the Crimea, and 
subsequently – in eastern Ukraine, the system of international agreements and the post-war security 
system have been destroyed, the dividing lines in Europe emerged once more.
The problem of unrecognized territories – Transnistria, Abkhazia, South Ossetia, the LPR / DPR – the so-
called «New Russia» – has exacerbated.
The countries’ stand on the Ukrainian issue has divided the world into two opposing groups – Russia – US 
and its allies, which apply military rhetoric.
2. Ukraine became the personification of a World War threat and a challenge to global order. Currently, 
Ukraine faces the risk of becoming a zone of a new geopolitical split in the center of the continent. 
Further escalation of the conflict and the inability of the leading states to ensure its political settlement, 
will bring the continent back to the «Cold War» environment. The risks of large-scale armed conflict in 
the region with the application of «nuclear powers» will significantly increase.
3. The conservatism of international security institutions threatens European and world security.
The crisis needs to be resolved, including UN institutional inability, UN Security Council in the prevention 
and resolution of armed conflicts. At present, the system of the UN Security Council (veto power of the 
five permanent members) demonstrates the impossibility of adopting the required decisions for global 
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stability, does not meet the interests of the powerful new global players, thus it is in need of a reform.
A new OSCE agreement is required. Its decisions are to be carried out, mechanisms for monitoring and 
enforcement of their performance are to be established.
4. Today, settlement of the Ukrainian conflict by peaceful, diplomatic means, in view of the heavy 
human and economic losses, is the only justified way. However, risks of escalation will remain.
5. Military aspects. The Ukrainian conflict – is a precedent of a «hybrid war», that can either confirm its 
unique crushing force, or, on the contrary, encourage efficient search of countermeasures to «hybrid» 
technologies. The Ukrainian precedent can be replicated as a special mission aimed at the destruction 
of the state, in which disruption is achieved through escalating internal political and economic 
contradictions (countries, regions and international blocs). Corruption of top officials, reliance on 
systemic corruption in institutionally fragile states, discredit of the already weak state institutions will be 
a potential threat to loss of statehood in the era of hybrid wars. Social and political instability within a 
state – is the new weapon of modern warfare. Just as nation states once mobilized internal resources 
to gain global exposure, they must now mobilize global resources to ensure internal social and political 
stability. Macro-financial vulnerability combined with the deformed economic structure in the Ukrainian 
case revealed to be necessary and sufficient conditions for the preparation and implementation of 
hybrid aggression by a neighboring country.
6. The losses and damage from the environmental effects of destruction of man-made objects in the 
course of military conflict significantly exceed the harm from direct use of weapons.
The very possibility of the reproduction of modern civilization under the conditions of military actions in 
the industrial environment is under question.

Implications for Ukraine
Demonstrating institutional weakness Ukraine becomes a potential victim to external aggression. At 
the same time, the country has identified its capacity for armed resistance to the aggressor, showing 
patriotism, devotion to the ideas of civil society independence. This enables the development of the 
national project «New Ukraine», on condition of internal consolidation, fundamental reform and external 
support.
In the economic sphere Ukraine is vulnerable to the loss of Russian markets, reduction of its industrial 
capacity, destroyed by war. Competing on European markets will be problematic.
Meanwhile, there are incentives for legalization of the economy, fighting corruption, improving the 
investment climate, effective use of its strategic resources, including land, creating a more flexible 
system of state governance.
For some time to come, active external assistance may be required from countries and institutions that 
are Ukraine’s creditors, in order to establish and strengthen effective public institutions.

Implications for Russia
As a result of the conflict Russia witnessed a local, short-term effect in the domestic plane. The population 
has united around the political leadership. Economic difficulties, authoritarian tendencies, narrowing 
democracy can be justified by the war of the West against Russia. It should also be noted that the 
economic sanctions applied by the US and EU against Russia did not have the expected deterrent effect.
Long-term consequences will be negative, especially in the socio-economic, internal – and foreign 
policy planes.
The loss of foreign-policy authority, the country’s image of an aggressor sate will narrow Russia’s possibilities 
to participate in global issues, strengthen its isolation. Due to the country’s nuclear status, these events 
will not take place through military means. The threat of a new «Cold War» has become a reality, which, 
unlike the previous one, will display itself not only as an ideologically geopolitical confrontation, but as 
a civilizational and cultural opposition (the «Russian World» against «Western civilization»).
There will be a simultaneous aggravation of domestic threats: public discontent regarding internal 
turmoil can be shifted from the «external enemy» to the political leadership. Сentrifugal tendencies 
will intensify among the Federation’s constituent members. Russia will gradually plunged into an era 
of internal instability. Political and economic dependence on China will intensify. In the future, there 
is a possible escalation of China’s creeping expansion in the Russian Far East into seizure of territory, 
through hybrid methods that have already been tested by Russia. This being the case, one can expect 
a «passive-troubled» reaction from the international community.
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appendIx 1. 
“Peace Plan: Reboot”

(prepared by the Institute of Strategic Studies “New Ukraine”, February 2015)
The armed conflict in Donbas jeopardizes the stability of world order. Internationalization of the conflict 
could turn into a large-scale European war, which will have no winner.
Further escalation of the armed conflict could lead to new upheavals in Ukraine and crisis of its statehood. 
That is why, right are those who believe that this conflict has no military solution. The call for a political 
settlement of the conflict is in the documents and statements issued by EU, PACE, NATO and OSCE 
representatives, state leaders of the Budapest Memorandum signatories, all state-partners of Ukraine.
During the conflict, the armed separatist movement in Donbas has strengthened, with external support 
from the Russian Federation (military and financial aid, manpower, diplomacy, propaganda).
According to recent PACE documents, the separatists are called «party» (i.e., resolution №2034, p.8). 
This reflects a new political reality, associated with the beginning of the «Minsk Process» of negotiations 
of authoritative parties, and the adoption of the so-called «peace plan», which, unfortunately, the 
parties do not adhere to.
It should be noted that the ineffectiveness of negotiations at the highest level (the so-called «Norman» 
and «Geneva» formats) is, above all, conditioned by the lack of a viable basis for negotiating at the 
level of the direct participants of the conflict.
The events of January 2015, related to strong escalation of armed confrontation and the actual 
breakdown of the «Minsk process», indicate that the conflict is entering a frontal war phase and can 
get out of hand for all the participants.
Already, hostilities have led to a humanitarian disaster: thousands of civilian casualties, more than one 
million refugees, dozens of destroyed settlements and infrastructure in the region, with economic and 
social facilities systematically being destroyed.
Hunger, cold, poverty, unemployment, violence and criminal tyranny, the fear and despair of 
civilians – this is the new reality of Donbas, caused by the war.
In this critical situation, it is necessary to provide three interrelated conditions to overcome the conflict:
First, ensure dialogue and negotiations at two levels simultaneously – national (involving the conflicting 
parties) and international.
Second, organize an international peacekeeping mission, that will ensure adherence to the conditions 
of the achieved peace during the transition period, determined by the new peace plan.
Third, a broad national dialogue on the conditions and prospects of ensuring sovereignty, integrity 
and unity of the state, development of local democracy based on self-government, strengthening 
guarantees of civil rights and liberties.
The war must be stopped. Peace, compromise, restoration of normal life in the region and the whole 
country – these goals can unite all Ukrainians and stop the impending disaster.
The following steps are required to ensure new peace.
First. Create a new, «post-Minsk» negotiation format. The negotiators – authorized representatives of 
the President, Parliament and Government of Ukraine, the leadership of the Donetsk and Luhansk 
regions (public administration, local government), authorized representatives of the self-proclaimed 
DPR and LPR, diplomatic representatives of the RF and the EU, an authorized OSCE Mission, UN Special 
Representative. The task of the new negotiating team – develop a specific action plan for a cease fire, 
provide humanitarian truce, release of prisoners, approve the guaranteed boundary line. The action 
plan must also include measures to provide humanitarian support to the population, restoration of 
economic facilities and infrastructure, provide assistance and support to refugees. The plan should 
assume a transition period of at least three months.
The group’s place of operation may be any settlement in Ukraine, which is recognized by the parties 
as safe and which is selected by mutual concession.
At the same time, to organize systematic work on areas affected by conflict, there is a need in a 
special committee of the Verkhovna Rada (Supreme Council) on the revival of areas affected by 
armed conflicts.
Second. An international negotiation format within Ukraine, the Guarantor States on Security Assurance 
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(signatories of the Budapest Memorandum), the European Union and with the participation of 
international organizations – the UN and the OSCE. The objective of the negotiations – guarantee 
Ukraine’s peace and security, in the context of the preparation and implementation of a new peace 
plan.
Third. Establish a Ukrainian-Russian Commission for the settlement of border issues, with the mediation 
of the OSCE. Under the terms of the new peace plan, the following must be ensured: control of the 
Ukraine-Russian border, measures to return Russian citizens, participating in the conflict in Donbas, back 
to Russia, cessation of supplies of military equipment and ammunition in the conflict zone.
Fourth. Hold an urgent session (meeting) of the OSCE, which should become the organizer and 
coordinator in implementing the peacekeeping mission in the conflict zone (boundary line, Ukraine-RF 
border line). OSCE members, among neutral and non-aligned countries, may be involved as direct 
participants.
To ensure such a mission, it is suggested to adopt an OSCE Policy Statement on the Ukrainian issue. This 
Statement should outline the new tasks of the OSCE Mission, as the only international organization on 
security in Europe, granted credence and which can form the basis of the renewed European security 
architecture.
Fifth. It is necessary to conduct a thorough international investigation of all the facts of war crimes 
against civilians in Donbas. For this purpose, a special commission of the Verkhovna Rada must be set 
up, which, in coordination with representatives of OSCE member-states, will ensure an objective and 
fair investigation of ALL war crimes.
Sixth. Along with the establishment of peace, it is necessary to create a broad Council on Donbas, 
which will include representatives of local government, NGOs and business associations, representatives 
of different factions in the Verkhovna Rada, moral authorities. The purpose of this Council – develop 
a long-term development program of Donbas, organize a broad dialogue in the region, which was 
affected by the conflict, as well as between other regions of Ukraine.
Seventh. Upon achieving peace – hold a National Unity Forum, which will be attended by representatives 
of local governments from all regions of Ukraine, representatives of parliamentary factions, the Head 
of State. The purpose of the Forum – reach an agreement on the issues of reforming self-government 
and the administrative-territorial structure of Ukraine. The results of the Forum could be displayed in the 
Constitutional Manifesto, which would mark the beginning of a new constitutional process in Ukraine.
Eighth. The most important prerequisite for peace and security is the restoration of confidence and 
business relations between Ukraine, EU and RF. Removal of sanctions, normalization of economic 
relations, formation of a new contractual basis for relations require a new permanent Ukraine-EU-RF 
negotiation format. This format can be created as a permanent tripartite parliamentary committee, 
with the support of a tripartite expert group.
Dialogue on the future of Ukraine will be possible only if there is peace. These steps will allow us to stop 
the war, save thousands of lives among our fellow countrymen, restore peace in Ukraine and Europe, 
and start a serious dialogue on how to live in a united country.

appendIx 2.  
Post-conflict Perspective

1. If peace is established in eastern Ukraine and a new dialogue on the future of stabilization and 
improvement of Ukraine emerges fundamental importance is given to the issue of launching a new 
dialogue in the Ukraine-EU-Russia triangle.
Achieving peace will allow for a gradual dismantling of sanctions and to restore economic cooperation 
between the EU and the RF. However, one should consider the high level of mistrust, damaged trade 
relations, numerous frozen joint investment and production projects.
For Ukraine, these issues are of critical importance, given the high volume of trade and economic 
cooperation of the previous years. The entire legal framework of Ukrainian-RF relations has virtually 
been discredited. Restoring confidence in the economy and inter-state relations calls for a dialogue 
between experts and members of the political class.
The first step to restore such a dialogue could be the creation of a tripartite expert group and an inter-
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parliamentary deputy group, that would work out a program under the code-name «Restored peace 
and cooperation.»
Part of the program should be devoted to coordinating approaches, regarding Ukrainian-Russian 
economic relations and RF-EU relations. Meanwhile, the base for Ukrainian-EU relations is and will remain 
to be the Association Agreement and the FTA.
2. Ukraine’s efforts to achieve peace and cooperation on the continent should be directed at the 
development of economic cooperation between the EU, Eurasian Union, China and other economic 
centers of the continent.
In this context, it may be relevant for Ukraine to launch an initiative (addressed to the members of the 
UN Security Council) on holding an International Eurasian forum on the economic revival of Donbas. 
Creating new opportunities for the development of Donbas – is a new positioning of Ukraine and the 
region as a logistic, industrial and technological center of the new Silk Road between Asia and Europe.
In the future, multilateral projects in the energy sector (transit, alternative energy), mechanical 
engineering and agriculture can be implemented on the new platform.

appendIx 3. 
Proposals on Reforming OSCE

(An extract from a Memorandum by the Institute of Strategic Studies «New Ukraine»,  
«Lessons from the Ukrainian crisis», June 2014)

At the regional level (in Europe) one of the most pressing issues is the reformation of the OSCE. The 
formation of a new European security architecture should be executed in such a way that the right to 
direct control of arms, military technology, the use of armed forces are placed under broad “collective 
sovereignty”, which the OSCE must be empowered with.
In essence, the following is proposed:
A reform of the OSCE in order to transform it into an organization with pro-active security functions, 
that will combine the interests of the member parties of the current military-political blocs, conduct 
non-aligned policy and are neutral. Formation of OSCE combined forces, that can locate and deal 
with conflicts at the regional level.
Give the organization the right to provide preventive military aid of collective forces to the country 
involved, in the event of a request for assistance.
Formation of a mechanism to ensure “collective sovereignty” to the countries involved, which means 
resolving territorial conflict issues (regionalization, disputed territories, self-determination of communities) 
only on the basis of the consensus decision made by OSCE members.
Creation of a monitoring and control system to supervise the militarization of advanced “civilian” 
technologies, scientific inventions with the aim of limiting the possibilities for their implementation in the 
field of arms (perhaps it would be best to work out such a mechanism with the UN).
Formation of the system of GIS monitoring (Space Technology for the Earth Observation) of military, 
infrastructure and environmental security on the continent under the OSCE. Establish within the OSCE 
an international intelligent network of research centers on security issues.
The new agreement on security on the continent is key to the OSCE reboot. The discussion and 
preparation of the contract should be launched as early as 2014, the basis for which is the challenge 
posed by the Ukrainian crisis.
In the future, the OSCE model could be implemented at the level of the world’s macro-regions at the 
same time creating a system of communication and subordination with the UN and the UN Security 
Council.
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PROGRAM DOCUMENTS OF PARLIAMENT, GOVERNMENT 
AND THE PRESIDENT: POLITICAL DECLARATIONS, PUBLIC 

EXPECTATIONS, FIRST REFORM RESULTS…
writing team:  
Iryna klymenko, vadym Yemets, oksana markeyeva, svetlana taran

IntrodUctIon 

In the given document, experts from the Institute of Strategic Studies “New Ukraine” analyzed the 
conceptual foundations of the main program documents of the President, Parliament and Government, 
namely, the Strategy for Sustainable Development “Ukraine-2020” (hereinafter – Strategy 2020), Coalition 
Agreement and the Action Program of the CMU28. The analysis of the given program documents in 
comparison with public expectations and the first results of the reforms allowed the authors of the report 
to provide answers to a number of issues, including, to what degree the declared programs meet public 
expectations, how consolidated the position of the new government is on the objectives and priorities 
of the reforms, how effective and realistic the declared intentions are and so on.
It has been over a year since the beginning of the Revolution of Dignity and almost a year since 
the complete change of political power in the country. During this time there have been dramatic 
transformations in almost all spheres of the state’s social life. War is the reality. And that armed opposition 
of military aggression is currently a powerful driver  to rebooting Ukrainian statehood – from the formation 
of new Ukrainian troops, revival of the defense industry, introduction of a number of security sector 
reforms to building a new foreign policy.
The second front line – economic – is testing the Ukrainian nation’s ability to survive and recover growth. 
The deep economic crisis is the result of many factors: the criminal policies of the previous government, 
the virtual absence of economic reforms before and after the change of government in 2014, Russia’s 
economic war against Ukraine, and especially – the incompetent and ineffective policies of the new 
government. As a result, 2015 will be a turning year, that will answer the question whether Ukrainian 
statehood will be ensured economically, ie, whether the new government will be able to avert the 
threat of complete financial and economic collapse and default.
The political system of the state has been affected the least. Paradoxically, the requirement, which 
initiated the Revolution of Dignity – complete reformatting of the power system – is virtually being 
ignored by government institutions. Thus, the third symbolic front line runs through the political system. 
And the outcome of the struggle between old and new political structures – institutions, traditions, 
interests, personalities, etc. – will condition whether there will be a Ukrainian statehood and what this 
new statehood will be like. 
The starting point of the study was a review of public expectations that crystallized during and after 
the revolutionary events of 2013-2014 and which are a practical criterion of trust and support towards 
actions of certain politicians and political parties. Therefore, the program documents were analyzed in 
the context of reform targets supported by the public, namely: implementation of european integration 
objectives, sustainable economic development, Ukraine’s transformation into a fair and socially oriented 
state, protection of state sovereignty and territorial integrity. The next step – analysis of major government 
program documents for signs of consistency and consideration of socially important priorities in the key 
strategic documents of different branches of government. The final element of the analysis – assessment 
of the feasibility of the declared program objectives, the current state of the actual implementation of 
government program documents (reflected in legislation and the state budget, etc.). 
The serious challenges – security, economic, political, on the one hand, and high public expectations 
(currently – growing public discontent) raise the issue of a possible escalation (a new round) of political 
crisis in Ukraine. Given the increase in public negative evaluations of the activities of the new government 
and the lack of results in the vast majority of areas of reform, we can assume that the new government, 

28	 Coalition	Agreement	http://samopomich.ua/wp-content/uploads/2014/11/Koaliciyna_uhoda_parafovana_20.11.pdf

Strategy	of	reforms	2020,	http://www.president.gov.ua/documents/18688.html

Action	Program	of	the	CMU	http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=247809587
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in the absence of a consolidated position in the ruling coalition lacks, first of all, a “road map” of reforms, 
secondly, clear strategic guidelines for reform (which would prevent the “loss of goals”), and thirdly, 
the political will to implement reforms. 
Among the reviewed documents, the most meaningful and detailed is the Coalition Agreement. The 
other documents – Strategy 2020 and the Program of the CMU are more like declarations. The Strategy 
does not contain specific terms and tools, only objectives and indicators. Whereas, the Program of 
the CMU provides rough terms, a set of measures, but is very vague on the objectives and indicators. 
It is noteworthy, that the political program of the President, Government and Parliamentary Coalition 
intended to present the expectations of Ukrainian society in the form of “declarations of intent”, that 
symbolically binds the authors to specific political steps. Responding to public demand, the most 
anticipated reforms are reflected in government program documents. Among the priority reforms one 
can identify: a new anti-corruption policy, reform of law enforcement, judiciary reform. However, the 
lack of effective results, even in the so-called “priority” areas, indicates that the program documents 
have little to do with the actual political process. Thus, a new impetus to political destabilization could 
become the reality of post-revolutionary Ukraine, caused by a loss of trust towards politicians, who have 
replaced the Yanukovych regime, as well as a sharp aggravation in the economic crisis. 

1. eUropean fUtUre for UkraIne 

1.1 The signing and implementation of the Ukraine-EU Association Agreement

The unexpected rejection in November 2013 to sign the Association Agreement with the EU caused 
mass protests, which subsequently escalated into the Revolution of Dignity. The general public and the 
political and business elites linked their expectations of Europeanization, renovation and modernization 
with the Agreement. Experts viewed the Agreement as a precautionary measure to prevent the cessation 
of democratic processes in Ukraine, as well as a tool which would encourage authorities to implement 
long-awaited reforms. Thus, the failure of the Vilnius summit agenda was perceived as preservation of 
the status quo, betrayal of hopes of building a new country.
The tragic events of 2014 and the deterioration of relations with Russia (including the annexation of the 
Crimea and the armed conflict in Donbas) led to an increase in the number of European integration 
supporters in Ukraine. Thus, according to the survey by the “Ilko Kucheriv Democratic Initiatives” 
Foundation and sociological services of the Razumkov Center, at the end of 2014 EU membership was 
supported by 57.3% of respondents, while in 2013 – 46.4%; Customs Union membership was supported 
by 16.3% of respondents in 2014 and 35.7% a year ago29. Similar results are presented in the survey 
by the Sociological group “Rating”: the number of supporters for EU membership increased from 
55% in April 2014 to 64% in November 2014, while there was a drop in the number of Customs Union 
supporters – from 24% in April to 17% in November (19% – undecided). By regions, the EU accession is 
supported by the majority of respondents in the West, North, Centre, East and South, while in Donbas 
the majority is for Ukraine’s accession to the Customs Union30.
Expectations of different social groups of Ukrainian society from European integration are quite diverse 
and include, among other things – the European system of values and standards of human rights, 
European quality of life and standards of education, medicine, pensions, European business standards 
and protection of property rights, etc. An important aspect of Ukrainian society’s expectations regarding 
European future is “a desire for change in the state and citizen relationship, which includes curbing 
corruption, guarantee of an effective independent judiciary system, democratization of the political 
system and humanization of the legal framework.” According to the survey by the Sociological group 
“Rating” (as of March 2013), Ukrainians expected to receive the following basic benefits from the EU-
Ukraine rapprochement: opportunities for citizens to travel more (55%), better job opportunities (53%), 
an increase of investments into Ukraine (51%), development of democracy (41%), opportunity to get 
a better education (41%), poverty decline (39%), corruption decline (39%)31. 

29	 A	sociological	survey	conducted	by	Razumkov	Centre	on:	“What	union	should	be	priority	for	Ukraine	to	enter?”	http://www.razumkov.org.
ua/ukr/poll.php?poll_id=1006

30	 A	survey	conducted	by	the	Sociological	group	“Rating”	on:	“Assessment	of	the	situation	in	the	East.	Foreign	policy	orientations	of	the	
population”	(November	2014)	http://ratinggroup.com.ua/products/politic/data/entry/14117/

31	 A	survey	conducted	by	the	Sociological	group	“Rating”	on:	“At	the	Crossroads	or	Integration	Puzzles”	(April	2013)	http://ratinggroup.
com.ua/products/politic/data/entry/14059/
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Overall, Ukrainians primarily expected an improvement in their lives from the signing of the Association 
Agreement with the EU, and this held a great risk of disappointment, as rapid improvements are less 
dependent on the signing of the Agreement, and more – on the implementation of this Agreement.
European integration and the implementation of the Association Agreement with the EU –  is one of the 
main campaign pledges of the new government. The main government program documents, including 
the Coalition Agreement, Reform Strategy 2020 and the Program of the CMU – generally reflect public 
expectations regarding a European future. These documents conceptually reinforce a European course, 
and the Association Agreement is defined as “a guide and basis” for all transitions and reforms. In 
particular, the Coalition Agreement states, that “we will implement reforms to achieve European quality 
of life for the citizens of Ukraine”, the Reform Strategy 2020 pledges “the implementation of European 
standards of living in Ukraine and Ukraine making its way to leading position in the world”.
Obligations regarding the implementation of European standards are also in the sections, dealing with 
specific economic and social policy. In particular, the Coalition Agreement has specific references 
to European standards and EU legislation, the state of the Association Agreement (eg, environmental 
sphere, the energy sector, commitment on the introduction of an electronic government procurement 
system, etc.),  however, there are also general formulations of European standards and best European 
practices, that do not contain clarification / references, specific indicators and timelines for their 
implementation. Such ambiguity and vagueness of measures creates risks of failure to fulfil and 
manipulation.
The issue of Ukraine’s accession to the EU is not raised in these documents. Only  strategy 2020 cautiously 
notes, that “the implementation of the association agreement allows Ukraine to subsequently become a 
full member of the european Union” – if the required criteria are met. Formerly, Ukraine insisted on a clear 
prospect of membership. This change in official rhetoric is grounded and is, apparently, in agreement 
with the EU position on this issue. There is also no mention of the introduction of a free trade area with 
the EU (it has been postponed by the EU Council until 2016), which adds an element of time uncertainty 
about the real implementation of these provisions into action. Overall, the issues of the foreign-economy 
policy and the development of economic relations with trading partners are recorded very vaguely, 
apparently due to political factors (for example, plans on trade with cIs countries are not stated).
None of the strategy documents states / declares as the main principle of government policy, that 
government actions should not violate the provisions of the Association Agreement and should not 
contradict the principles of free trade. This weakens the government’s motivation for implicit adherence 
to the Agreement’s provisions. Already, there are indicative government implementations of a temporary 
import fee of 5 -10% or possible introduction of grain export quotas in 2015, which are contrary to the 
spirit of free trade and are ambiguous in terms of the so-called WTO rules and Association Agreement 
with the EU. Despite the change of government, it is trying to use a traditional set of instruments, with 
a large corruption component and which is protectionist in nature, it continues to ignore compliance 
with procedural requirements for consultation with key trading partners prior to the implementation of 
such measures.
The program documents give a very general outline of tasks, required for the creation of a free trade 
Agreement with the EU (FTA). There is no separate chapter on this issue, FTA with the EU is referred 
to as a support tool for Ukrainian exports and which will reduce the regulatory burden on business 
(through reform of technical regulations, sanitary and phytosanitary measures, etc.). Meanwhile, it 
does not envisage measures on training and providing assistance to business entities for the transition 
and adaptation to European standards in the field of technical regulations, sanitary and phytosanitary 
measures, environmental protection, and so on. The program documents do not indicate sources 
of funding (internal, external) for the adaptation process to EU standards (for the state and  business 
entities), which casts doubt on the possibility of accomplishing the tasks in the terms given (from 2 to 5 
years), especially under the existing condition of severe depression of the national economy and the 
crisis in the national financial and banking system.
An important obligation of political forces, who signed the Coalition Agreement, is that  “the coalition 
will ensure priority consideration by the Verkhovna Rada of Ukraine of legislation, designated to meet 
the requirements of the EU-Ukraine Association Agreement and an Action Plan for its implementation.” 
However, the Government’s Program does not even mention the execution of the Action Plan for 
the implementation of the Agreement, although the implementation program of the Association 
Agreement should have been the key regulatory document for the Government in its current activities. 
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In addition, there are no references to the execution of the state building contract, which was signed 
in May 2014 by the Government and the European Commission. It provides financial assistance from 
the EU in the amount of 355 million euros to support reforms in public administration (reform of the civil 
service and local government; public finance management; the system of providing administrative 
services; strengthening anti-corruption measures); improving access to information; completion of the 
constitutional reform and the reform of the electoral legislation.
The issue of institutional support and coordination of the European integration policy under the 
Agreement with the EU, information and organizational support to the European integration process 
– were not included in the program documents. There are no noticeable systematic actions in this 
area in the current work of the government. Experts (including from the Reanimation Center of 
Reforms) have suggested various approaches and concepts on institutional support, including, a 
separate executive agency on European integration issues, the establishment of the post of Deputy 
Prime Minister – Minister of European Integration, etc. However, in the end, a Government office on 
issues of European Integration was set up, with the introduction of the posts of deputy ministers of 
European integration in most ministries. The Government Office for European Integration received 
limited powers to coordinate European integration and the work of this office is still not visible. Also, 
the government made no steps to carry out a broad information and education campaign about 
the content, opportunities and advantages of the Association Agreement for Ukrainian society and 
business, the necessary changes, financial assistance from the EU to implement reforms. It is important 
to highlight the activities of executive authorities in this area – for their accountability, transparency 
and adherence to the pace of reforms. The postponement of the establishment of FTA with the EU 
(until 2016) should be used for in-depth farmiliarization and information about business activities in 
the new environment. 
The lack of systemic reforms, that would demonstrate to the public benefits of the European integration 
policy, can reduce the level of public support in Ukraine. According to opinion polls, respondents point 
to the lack of progress on key reforms (especially anti-corruption, judicial, public administration), and 
as a result – business and society do not see the long-awaited improvements in relations with the state. 
Government excuses on delaying reforms due to military actions will be perceived more and more 
skeptical. 
The inhibition of reforms is also reported by international partners and donors, who warn that further 
financial assistance will depend on the implemented reforms, not promises. Thus, the Extraordinary 
and Plenipotentiary Ambassador to Ukraine Geoffrey R. Pyatt32 called the implementation of reforms a 
“matter of life and death” and noted that “the deceleration of reforms in the first 11 months after the 
revolution gave rise to frustration ... their implementation – is the requirement of Ukrainian civil society 
and ordinary citizens. But today I am absolutely sure that if you continue to do business the way it was 
done before, or if the political and business elites try to organize their interaction as it was normally 
done, then the question arises whether Ukraine will survive?”
The American financier George Soros also notes, that “for Europeans and for Ukrainians alike, it is still a 
mystery what constitutes this new Ukraine. You still do not have such vivid examples of reforms, like the 
ones which were implemented in Georgia”33. 
The EU also wants to see specific reform results: “The Council reiterates its call on the Government 
of Ukraine to accelerate the implementation of political and economic reforms. It urges Ukraine to 
achieve concrete results in key areas of reform in order to respond to the aspirations of the population 
on democratic and modernized Ukraine, which respects the rights of national minorities“34. 

1.2 Visa facilitation

Obtaining a visa-free regime with the EU for short trips of Ukrainian citizens – is the most anticipated 
benefit of European integration among citizens, supported by the vast majority of Ukrainians. Moreover, 
according to opinion polls, traveling to the EU promotes a positive attitude to the process of European 
integration among citizens.

32	 “Mirror	Weekly”,	news	section	“Pyatt:	Reforms	for	Ukraine	–	a	matter	of	life	and	death”	from	31.01.2015	http://dt.ua/POLITICS/payyett-
reformi-dlya-ukrayini-pitannya-zhittya-i-smerti-162895_.html

33	 Information	portal	“Ukraine	without	corruption”,	news	section:	“I	do	not	understand	how	the	“new	Ukraine”	differs	from	the	old	one,	–	
Soros”	from	27.01.2015	http://www.coruption.net/novini/item/14023-ya-ne-ponymaiu-chem-novaia-ukrayna-otlychaetsia-ot-staroi-soros

34	 “European	Council	Decision	on	Ukraine.	Full	text”,	e-newspaper	“European	truth”	from	29.01.2015	http://www.eurointegration.com.ua/
articles/2015/01/29/7030271/
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In June 2014, the EU Council of Foreign Affairs confirmed that Ukraine has fulfilled all the measures 
established in the first phase of the Action Plan on visa liberalization and adopted the decision to start 
the assessment of targets set in the second phase. The mission of EU experts on assessment of criteria 
for the second phase began its work September 16, 2014.
The issue of visa liberalization with the EU is only included in the Government Program, other document 
do not mention this. In particular, the government undertakes to “fulfil the criteria for a visa-free regime 
with the EU / biometric passports in 2015”. That is, the government hopes to meet all the necessary criteria 
of the second phase in 2015. According to the Prime Minister A.Yatsenyuk, the political decision on a 
visa-free regime between Ukraine and the EU could be adopted at the summit of “Eastern Partnership” 
in Riga, May 2015 and will come into action in 2016. Previously, there were promises of a visa-free regime 
as early as January 2015. On its part, the EU gives more cautious forecasts and stresses the need to fully 
and effectively achieve all the criteria of the second phase (related to document security, including 
biometrics; combating illegal migration, including readmission; ensuring public order and security; 
ensuring human rights and fundamental freedoms).
Therefore, the EU decision will depend on the implementation of a number of reforms, including: 
speeding up the process of issuing biometric documents, execution of anti-corruption reforms and the 
establishment of an independent anti-corruption agency, the reforms to combat organized crime, 
migration management and management of the state border, and so on. However, the gap in the 
implementation of the main criteria (e.g,, the work of an independent anti-corruption agency and 
results from anti-corruption reforms) pose risks to the prospects of the EU approval on a visa-free regime 
in May 2015. In addition, the EU must evaluate possible migration and the impact of further visa regime 
liberalization for Ukraine on EU security. The escalation of conflict in the East could also have a negative 
impact on the assessment of the EU and lead to postponement of the decision (for fear of rising flow of 
refugees, security issues, etc.). Already, some EU countries (Poland) have tightened their requirements 
on obtaining visas for Ukrainians.

1.3 Decentralization and development of local self-government

Officials and the international community agree on the idea that decentralization can unite Ukraine, 
expecting local government reforms to pave the road to stabilization of the domestic political situation, 
maintaining the state’s integrity. President Petro Poroshenko and the Speaker of Parliament, V.Hroysman 
view the bills on decentralization as a priority in the work of the Verkhovna Rada of new convocation.
Judging by the intensity of debate on the ways to reform local self-government against the backdrop 
of the lack of progress in the process of decentralization, we can speak about intentional inhibition 
of reforms in this area. Representatives of local communities give a negative assessment to the fiscal 
decentralization initiated by officials for 2015, pointing out that innovations have further sharpened 
the problem at the level of regional authorities, but have not created conditions to eliminate abuse of 
power; no transfer of more powers to the regions, no real empowerment of local communities and no 
development of institutions of local self-government.
The attitude of society to the problems of decentralization remains controversial, largely due to the lack 
of a clear vision of an “action plan” on the part of the officials. The problem is that many Ukrainians 
do not understand the concept of “decentralization”, indicating lack of information support and 
promotion of this reform. According to a survey conducted by a sociological agency “Fama”, only 
half of Ukrainians correctly or partially correctly understand what decentralization of power means. 
There is a positive and more positive attitude towards decentralization among 47% of respondents, 
negative – 15%, the rest – undecided35. 
A similar result, as to the support of decentralization reforms, is provided through research of political views 
of Internet users in Ukraine, conducted by TNS On-line Tracking in December 2014. 49% of respondents 
consider decentralization a necessary reform36. 
With regard to the division of responsibility between central and local authorities, the sociological survey 
conducted by the agency “Fama” revealed, that on average Ukrainians are willing to delegate most 
powers to local governments – infrastructure development, housing development, amenities, passenger 

35	 Information	agency	 UNIAN,	 news	 section:	 “The	 majority	 of	 Ukrainians	do	 not	 understand	what	 decentralization	 is	 –	 a	 survey”	 from	
03.12.2014	http://www.unian.ua/society/1017321-bilshist-ukrajintsiv-ne-rozumiyut-scho-take-detsentralizatsiya-opituvannya.html

36	 TNS	On-line	Tracking	a	study	of	political	opinions	of	Internet	users	in	Ukraine	(wave	December	10,	2014)	http://www.slideshare.net/
TNS_Ukraine/2095-report-on-line-trackpoliticwave10december-2014final
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transportation, housing and utilities, selection of official language. However, they would like to leave 
medicine, education and social assistance under the jurisdiction of the central government37. 
Decentralisation is included in all three program documents, however, it is revealed in different 
ways. The documents practically do not duplicate each other on this issue, except for the common 
objective of reform. In particular, Strategy 2020 provides only a broad definition of policy objectives 
of decentralization, namely: “a break away from the centralized model of management in the state, 
providing capacity for local self-government and the establishment of an effective system of territorial 
organization of power in Ukraine, the implementation of the provisions of the European Charter on local 
self-government to the full, the principles of subsidiarity, ubiquity and financial self-sufficiency of local 
government”. The Strategy does not contain specific tools and timing for the implementation of reforms. 
There is only one key indicator to assess the implementation of the reform agenda: the share of local 
budgets will amount to at least 65% of consolidated state budget (currently about 50-55%). However, 
this indicator is rather sketchy and generally does not reflect the acquisition of real autonomy (in terms 
of expenditure and income) and financial self-sufficiency of local communities. 
The issue of decentralization is very fragmented in the Program of the Government – it is covered only 
by three measures: fiscal decentralization (changes to the Budget and Tax Codes) – the first quarter of 
2015 (adopted); adoption of the law on the decentralization of powers in the sphere of architecture 
and construction control – the first quarter of 2015; the establishment of “Transparent Offices” within 
public administration – 2015. Clearly, the implementation of these commitments of the government 
can be controlled only by one indicator – that of time, since the Government Program contains neither 
qualitative characteristics of these laws, nor the mode of operation of the offices. The Government 
Program does not mention most of the basic reform steps envisaged in the Coalition Agreement (e.g., 
the administrative-territorial reform, amendments to the Constitution regarding the division of powers, 
etc.). That is to say, the government did not declare its readiness to fulfil the commitments declared in 
the agreement in this area, which undermines confidence in the Coalition Agreement and may indicate 
the lack of a unified vision of reform within the Coalition.
The Coalition Agreement contains the most comprehensive list of specific actions within the four elements 
of the reform: efficient allocation of powers (2015), sufficient supply of resources for local government (I 
Quarter of 2015), the formation of self-sufficient communities (2015), the territorial organization of power 
at the local level (2015). That means, that the ruling Coalition pledges to implement the whole range 
of measures on decentralization and reform of local government in 2015.
The proposed objectives are often formulated as conceptual principles (e.g., Rethink the system 
of division of powers between the state and local government in accordance with the principle of 
subsidiarity; Grant local authorities financial resources in accordance with the powers established by law; 
Provide financial independence of local budgets based on decentralization; Secure regular sources of 
revenue for local budgets and expand the revenue base of local budgets). However, a disadvantage 
is that it lacks clear performance criteria, so these events resemble the declaration of intent. That 
being said, the Agreement does not list the sources to form the revenue base of local budgets, and 
there are no principles of “standardized deductions from the tax on personal income and tax on the 
profit of private sector entities.” Subsequently, this uncertainty caused heated debate when changes 
were made to the Budget Code (indicative were the disputes over the meaning behind the intent “to 
provide Kyiv with adequate financial resources, allowing it to perform the functions of the capital”).
Amendments to the Constitution of Ukraine are to be made with the aim of providing the legal framework 
for the implementation of the reform of local self-government and territorial organization of government. 
As part of the territorial organization of government at the local level councils of district and regional 
levels are to be granted the right to form their own executive bodies. Public administrations are to be 
reformed into organs of prefectural (supervisory) types. The Agreement does not enumerate the new 
powers of local governance, as well as their distribution among the different levels of self-government. 
It is mentioned that the process of redistribution of power will be in accordance with the Concept 
of local government reform and territorial organization of power in Ukraine, approved by the CMU 
decree in April 2014. The volumes of assigned powers and financial resources of local budget have not 
been brought in compliance with each other, and this poses the threat of local budgets not receiving 
significant funds for financing basic public services – education, medicine, social security, etc. As a 
result, there is a risk of decline in the volume and the quality of providing these services at the local level. 

37	 Information	agency	 UNIAN,	 news	 section:	 “The	 majority	 of	 Ukrainians	do	 not	 understand	what	 decentralization	 is	 –	 a	 survey”	 from	
03.12.2014	http://www.unian.ua/society/1017321-bilshist-ukrajintsiv-ne-rozumiyut-scho-take-detsentralizatsiya-opituvannya.html
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There are proclaimed intention of strengthening the role of the State Regional Development Fund, 
which will be the main instrument of state involvement in the development of territories; however, with 
the acute budget deficit, the chances of implementing this measure are insignificant. State-private 
partnership in the field of infrastructure development is also to be stimulated, but there is no mention 
of  specific mechanisms for implementing this task. 
In order to form self-sufficient communities (consolidation of communities with the aim of improving 
their material and financial capacity for providing public services) criteria for the formation of baseline 
administrative and territorial units (communities) are to be defined, based on their material and financial 
capacity to ensure access to basic public services.
The dependence of local budgets on state subsidies and transfers from the state budget remains. 
However, the Agreement provides for the introduction of a horizontal equalization system of local 
budget capacity by revenues, in order not to withdraw all excess revenues from wealthy communities 
and step away from totally providing for less well-off communities while encouraging them to develop. 
Local authorities are granted the right to serve local budgets by revenues and expenditures of a special 
fund in a bank of their choice, however, on other payments, the key role remains with the State Treasury. 
Intentions are declared to strengthen the responsibility of the State Treasury for the transit of payment 
orders.
Local government reform is complex, affecting many areas in state governance. However, in Ukraine, it 
began with the adoption of amendments to the Budget and Tax codes, which should have finalized the 
regional decentralization process, defining the financial basis of local budgets (budget decentralization). 
Whereas, the implementation of the first two steps of the reform – allocation of responsibilities and 
changing the administrative-territorial structure, constitutional and administrative-territorial reform – is 
being hindered. At the same time, the redistribution of income and expenses for changes in the definition 
of the functions of local governments and for the preservation of the current centralized model of public 
administration may bring about the discredit of reforms. 
The approved amendments to the Budget and Tax Code and the Law on Budget 2015 overall deserve 
rather a negative evaluation, since most innovations are not in compliance with the declared logic of 
reform and do not give local communities any real fiscal autonomy, an opportunity to influence the most 
vital spheres of social activity. Despite certain improvements, such as: redistribution of new taxes and 
fees in favor of local budgets, simplification of procedures to obtain external loans by local government 
bodies, a new system of calculating inter-budgetary subsidies, government bodies will be able to 
independently redistribute all received local revenues – in practice, the adopted changes reinforce 
the dependence of local budgets on transfers from the central budget, withdraw, without adequate 
compensation, regular source of income and transfer to the regions non-funded expenditures under 
the disguise of strengthening their powers. Therefore, there is a real threat of failure of expenditures at 
the local level, a rise in fiscal debt and fiscal deficit. In particular, according to expert’ estimates the 
adopted innovations to the Budget Code are expected to result in the following consequences in 2015 
(based on the analysis of the State Budget Law 2015 of 28/12/2014): 
• the possible weakening of the financial capacity of local governments. Innovation in the Budget 
Code will lead to higher dependence of local budgets on transfers from the State budget, at least 
in 2015. According to the estimates of CASE Ukraine, if in 2014 the volume of transfers in government 
revenue was 54.9%, in 2015 it will be 61.6%38.
• the imbalance in the value of delegated powers and financial resources of local budgets, in 
particular, the transfer of 800-900 institutions of social and public sector, the establishment of local 
police, regional co-financing of projects to eliminate coal enterprises, projects in housing and utilities 
and environmental protection, that do not have adequate funding and will depend on transfers from 
the central budget. Thus, 25% of tax on personal income (PIT), the main regular source which fills the 
budget, will be withdrawn from local budgets, instead they will be offered compensation through part 
of the income tax and the introduction of new payments, the amount of revenue of which is not yet 
possible to predict accurately; calculations on the growth of local budgets resources for 2015 (up to UAH 
45 billion of additional income) are unrealistic and are made on the basis of too optimistic predictions.
• In reality, power delegation to local budgets does not automatically mean decentralization. 
The reason is that local budgets still have limited opportunities on effective use of funds.  The lack of 

38	 Publication	“Budget	2015	–	“empty”	version,	prepared	by	the	project	“Popular	Economics:	the	Price	of	the	State	“	(№	28)	December	30,	
2014	(the	project	was	implemented	jointly	by	the	Eastern	Europe	Foundation	and	CASE	Ukraine)	http://costua.com/files/budget-2015.pdf



Бюлетень, лютий 2015 року

59

sectoral and budget reforms impedes the process, for instance, cases when funding goes to budget 
institutions, rather than to the service provided.
• the new rights of local communities are declarative as for now, since the criteria for community 
consolidation have not been legally approved so far.
• reduced social spending. New medical and educational subsidies guarantee a minimum for 
the payment of wages and utilities, which does not reach the level of 201439.

2. faIr state

 2.1 Eradicating corruption

Corruption is one of the most critical issues at the current stage of the development of Ukraine. 
Corruption was one of the main causes of mass protests in Ukraine in late 2013 – early 2014. “Corrupt 
tax” is a significant burden on businesses, that diverts resources from economic growth, worsens the 
investment climate.
Anti-corruption reform – the most anticipated one, according to the findings of the majority sociological 
opinion polls. Thus, according to the study, conducted by the Kiev International Institute of Sociology 
from the 6 to the 17 December in all regions of the country40, 47.3% of respondents believe that the level 
of corruption has not changed since the beginning of reforms; 31.8% – believe it has risen; 5% – felt the 
corruption pressure has declined and 15% – are undecided in their assessment of corruption. According 
to another study, which focused on the examination of the political views of a more active audience 
of Internet users and was conducted by TNS On-line Tracking in December 2014, 87% of respondents 
stressed the need for an anti-corruption reform, as the top priority41. 
The task of creating a separate anti-corruption agency with law enforcement functions stems from 
Ukraine’s commitments to international organizations, such as the Group of States against Corruption 
(GRECO), EU (macro-assistance, free-visa zone), the Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD), the International Monetary Fund.
In general, the Program Documents, in their statement of goals and objectives in the area of anti-
corruption policies, meet public expectations and reflect the list of commitments given by government 
agencies to international partners; the texts of the Program Documents are consistent. The Coalition 
Agreement and the Government Program envisage the establishment of a system of specialized anti-
corruption bodies within the National Anti-Corruption Bureau (NAB) and the National Agency for the 
Prevention of Corruption. Among the declared priorities are, for instance, the introduction of integrity 
checks and monitoring the lifestyle of persons authorized to perform state functions; implementation 
of standards of open access to information, e-declaration of officials’ income and expenditures, 
establishing a unified register of the declarations; publication of data on property owners, land. In 
general, the Program of the CMU includes a list of measures to reform public administration, aimed at 
reducing bureaucratic pressure and administration, improving access to information. The main events 
are scheduled for 2015, and some – for 2016.
The Presidential Strategy 2020 contains criterion for the implementation of reform: “the corruption 
perception index, in which, as calculated by Transparency International, Ukraine will join the top 50 
countries in the world.” This figure is very ambitious for a period of 5 years, as Ukraine consistently ranks 
among the lowest in this ranking. Thus, Ukraine’s position in the ranking of perceived level of corruption 
in 2014 has remained almost unchanged – 142nd position  (2013 – 144th).
Although the program documents cover a wide range of anti-corruption reforms, it is of our belief that, 
in practical terms, the results of implementing anti-corruption policy are incredibly scarce. First of all, 
government institutions neglect social demand to eradicate corruption in higher bodies of authority 
(as evidenced by public opinion polls, permanent public discussion in the media about some officials, 
who retain their positions despite the expressed suspicion of their corrupt practices, etc.).

39	 Ibid.
40	 The	poll	was	conducted	in	2014,	by	the	weekly	newspaper	“Zerkalo	Nedeli”	(Mirror	Weekly)	on:	“People	and	Authorities’’	http://opros2014.

zn.ua/authority
41	 TNS	On-line	Tracking	a	study	of	political	opinions	of	Internet	users	in	Ukraine	(wave	December	10,	2014)	http://www.slideshare.net/

TNS_Ukraine/2095-report-on-line-trackpoliticwave10december-2014final
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Secondly, there is constant hindering and sabotage of the implementation of planned reforms. The 
adoption of main anti-corruption laws was constantly delayed, the most problematic was the enactment 
of the establishment of an independent anti-corruption body. Since March-April 2014, several bills on 
the establishment of an anti-corruption bureau were registered in the Verkhovna Rada, however, 
competition and opposition among political parties for control of the position of Chairman of the future 
anti-corruption bureau blocked the process of them being considered. Confrontation and constant 
political bargaining as to the appointment of the Head of the anti-corruption body casts doubt on 
it being independent. The basic package of anti-corruption legislation was finally passed in October 
2014, but the legislation can not be put into effect until the second half of 2015. The legislative package 
included: “Law on Principles of State Anti-Corruption Policy (Anti-Corruption Strategy) for years 2014-
2017”, “On a system of authorized entities in combating corruption” (or the Law “On the National 
Anti-Corruption Bureau of Ukraine”), a new version of the law “Public Procurement” and the Law “On 
Combating corruption”. At the end of January 2015 the Anti-Corruption Bureau still has not begun to 
function; competition continues for the post of the  Head of the Bureau. Without effective control by the 
public and international donors there are high risks that the imitation of fighting corruption will continue.
Third, the lack of progress in fighting corruption is also evidenced by the preservation of corruption 
schemes from the previous regimes. According to independent experts, among the main spheres of 
governance,  most affected by corruption, are public procurement, foreign trade (smuggling, etc.) and 
tax sites and pits, extortion by regulatory authorities, non-transparent bank refinancing, land allocation, 
etc. Accordig to the President of the European Business Association Tomas Fiala, business community 
does not perceive the reduction of the level of corruption; especially it is relevant for law enforcement 
agencies and customs42.

2.2 Reform of law enforcement agencies 

Reform of the law enforcement system is given a central place in all government program documents. 
Apparently, among the main factors for the high priority of reforming the law enforcement system, the 
following can be pointed out: 
(1) public expectations about the “destruction of the apparatus of violence and tyranny” (associated 
with functions of the police and other security forces from the days of the Yanukovych regime);
(2) actualization of the tasks of building and protecting the new Ukrainian statehood and the need for 
effective and competent law enforcement agencies;
 (3) high priority to the anti-corruption reform and, therefore, the need for new power structures, that 
would be free from corrupt influences and demonstrate the ability to perform tasks in this sphere.
Therefore, law enforcement reform is a declared priority task of the program documents, presented by 
the main players of the political power in Ukraine – the President, Parliament and Government. Practically 
all program documents focus on reforming the Ministry of Internal Affairs and establishing new bodies of 
law enforcement (“reform of law enforcement agencies”, “a new law enforcement system”, “reform 
of the law enforcement system”). The Coalition Agreement and the Program of the CMU envisage the 
establishment of the State Bureau of Investigation. However, the Coalition Agreement sets a broader 
“frame” for reforms, that are not reflected in the Government Program, and even less reflected in the 
schematic Strategy 2020. 
The steps to reformat law enforcement agencies, in particular, refer to the subordination of MIA, State 
Border Service, State Migration Service, State Emergency Service, the National Guard as a separate CEB. 
Subsequently, the establishment of a single body – the State Service for migration control and border 
protection on the basis of the State Border Service and State Migration Service. The establishment of 
the State Bureau of Investigation, municipal and military police is also envisaged.
The enumerated measures give an idea of the new architecture of law enforcement agencies (using 
international experience), but almost do not focus on meaningful reform criteria, namely, the factors 
that stipulate high social demand for such reform. First of all, it is about restoring trust in law enforcement 
agencies; a radical reorientation of law enforcement bodies to protect the rights and legitimate interests 
of citizens and rejection of repressive inclinations (the Program of the CMU, for example, contains the 
slogan “Serve and protect” instead of “Punish and provide cover up”, but does not disclose the tools 

42	 Interview	with	Tomas	Fiala,	“Three	more	months,	and	we	will	be	able	to	say	about	the	President	and	the	Prime	Minister	that	“the	fish	rots	
from	the	head”	–	Head	of	EBA,	the	magazine	“New	time”	http://nvua.net/publications/eshche-tri-mesyaca-i-pro-prezidenta-s-premerom-
mozhno-budet-govorit-ryba-gniet-s-golovy-prezident-eva–30442.html



Бюлетень, лютий 2015 року

61

for achieving the transformation desired). The principles of implementing reforms – depoliticization, 
demilitarization, democratization,  are not stated. Strategy 2020 envisages an increase in public trust 
towards the police (70% – according to a poll) as an indicator of the success of MIA reform. Also, a 
70% change in personnel. 
 The Program of the CMU does not make any references to documents on the reform of the MIA, which 
the ministry has already presented to the public. The fact that none of the documents mention the 
need for a general concept of reform or the implementation of the already adopted reforms evidences 
the chaos in the implementation of reforms and the schematic nature of actions aimed at qualitative 
changes in this field. 
Our estimates suggest that, the reform of law enforcement agencies is among the highest priorities of the 
public and, therefore, will be under constant pressure from the public and the international community. 
However, due to the lack of a consolidated position of various branches of power on the phases and 
content of reforms, and in view of the conflict of interest, preserved corruption schemes, etc., practical 
steps to implement reforms do not reflect the declared intentions in the program documents of the 
main political players in Ukraine.
In essence, the implementation of reforms has not yet begun, just prior to parliamentary elections the 
government approved a package of relevant initiatives in this area. Among the main documents 
are – Concept of priority measures on reforming the MIA system, Development Strategy of Internal 
Affairs Authorities of Ukraine and a CMU draft resolution on the insignia of law enforcement officers. 
According to the authors, the purpose of the Concept of priority measures on reforming the MIA 
system is the transformation of the MIA into a civilian versatile law enforcement agency with a clear 
separation of political and law enforcement functions (including the National Police, National Guard, 
State Migration Service, State Border Service, the State Emergency Service). 
However, despite the underlying positive measures, experts stress the non-transparent and back-room 
nature of the completion of the final version of the documents’ text, which lowered their quality and 
the presence of declaratory and vague standards, that would be difficult for the public to control43. In 
addition, a significant risk is the lack of financial support for the implementation of the reform. January 
19, 2015 MIA announced the beginning of the process of creating a new patrol service in Kiev (SAI will 
be liquidated). However, the Head of the “Petro Poroshenko Bloc”, Yuriy Lutsenko recently said that 
“there are currently no sponsorship or budget funds for the reform of the Ministry of Internal Affairs of 
Ukraine. Therefore, the state budget must be amended, to create opportunities for the implementation 
of reforms in the MIA, which started in Kyiv”44. 

2.3 Reform of the judicial system

Judicial reform – is the defining reform in the context of post-revolutionary expectations of Ukrainian 
citizens on the introduction of neutral and fair trial, as well as European human rights standards. The 
need for judicial reform in Ukraine is also backed by many international organizations (the conclusions 
of the Venice Commission, the European Court of Human Rights, the recommendations of European 
experts), it is one of Ukraine’s commitments under the Association Agreement with the EU. At present, 
public confidence in domestic courts is critically low, due to the high level of corruption. According to 
sociological research, including the “World Corruption Barometer”, Ukrainians consider judiciary to be 
the most corrupted sphere. According to the WJP Rule of Law Index, Ukraine was ranked 94th of the 
99 countries analyzed in the “no corruption” in the judicial system sphere. 
Experts focus on such key issues of the judicial system in Ukraine, as: 1) corruption; 2) political dependence 
of the  judge (as the appointment of judges and their career rests with the President and Parliament); 
3) the ineffectiveness of the courts (the need to optimize human and material resources, simplifying 
procedures, etc.).
All program documents give this reform priority status. However, a comparison of the Coalition Agreement 
and the Program of the CMU reveals certain discrepancies on the content of the reform, priorities and, 
consequently, the set of measures. The latter, combines goals and tools to achieve the goal:

43	 Portal	on	reforming	law	enforcement	agencies	http://police-reform.info/
44	 Portal	“Comments”,	the	news	section:	“Asking	for	money	on	the	reform	of	MIA”,	from	29.01.2015	http://ua.comments.ua/politics/249598-

na-reformu-mvs-hochut-poprositi-groshey.html
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Coalition agreement CMU program
Create an uncorrupted, efficient and independent 
justice system, which will provide fair and impartial 
(unbiased) trial:
• selection of judges by means of a contest;
• improving the functioning of the High Council 

of Justice and Qualifications Commission of 
Judges;

• reduction of links in judicial self-government;
• improving the procedures for bringing judges 

to disciplinary liability;
• enhancing the role of advocacy;
• enforcement of court rulings;
• improving procedural law;
• continue the reform of prosecution;
• making amendments to the Constitution (on 

the selection of judges, liability, immunity, etc.)

A new system of justice:
• reform of the judiciary system;
• adopt the new draft of the law “On the judicial 

system and status of judges”;
• better access to justice;
• simplified procedure for civil and commercial 

cases;
• initiate amendments to the Constitution to 

complete the judiciary reform (to introduce a 
three-tier system of courts, to recertify all judges, 
to eliminate judicial immunity, to eliminate 
political influence on the appointment, career 
and responsibility of judges, renewal of the 
judiciary system and the judicial body)

• return to the Supreme Court of Ukraine its 
powers as the superir court;

• amend all codes of procedure.
  
“Strategy 2020” indicates that the criterion of judicial reform is to increase confidence in judicial authority 
among the experts’ community to the level of 70% (in a survey of lawyers, attorneys). The Strategy does 
not state what the reaction of the whole society should be on the activities of the judiciary, not just a 
group of experts. At the same time, during the XII Congress of Judges, in September 2014, President P. 
Poroshenko stated that, according to recent polls, “Ukrainian trust in the judiciary is only 7%”45. 
“Strategy 2020” also declares the intent to renew the judicial body by 70%, but this is a rather schematic 
approach and this numbers is in no way justified. In addition, the absence of clear criteria at the level 
of law, criteria for the dismissal of judges create significant risks that the mechanism of re-certification 
of judges may be used for political purposes.
The Coalition Agreement lists a lot of measures aimed at judicial reform in the second quarter of 2015. 
However, this section is presented in a quite abstract manner, it is dominated by a declaration of 
intent without specific tools and solutions. It is proposed, in particular, to limit the immunity of judges 
(judges will enjoy only functional immunity); renew the judicial body, however, it is unclear how this 
will be achieved, especially by the end of the second quarter of 2015. Obligations to introduce real 
competition principles to select a judge, criteria of integrity, compliance of costs, high professional and 
moral qualities all sound like good intentions, but it is not specified how they will be achieved.
Similar disadvantages characterize the stand on the need for changes to legislation concerning the 
High Council of Justice, the High Qualifications Commission of Judges, reducing the number of judicial 
self-governance bodies, creating a single independent body responsible for the appointment, career 
and dismissal of judges. Overall, the stated measures are a positive step towards European integration, 
however, the implementation mechanisms are not defined.
At the same time, the program documents also contain more specific obligations, including the judge’s 
career depending on an assessment of its judgments by the European Court of Human Rights (currently, 
there is no such dependence), limiting immunity of judges only to functional immunity and so on.
Regulation on the “ensuring effective implementation of court rulings” is populist, as, on the one hand, 
the execution of court decisions is an essential part of the law enforcement system (without this, justice 
has no meaning) and on the other – requires significant strengthening of the enforcement institution 
and significant budget costs; however, these steps did not receive sufficient attention in the program 
documents.
The first steps of the reform of the judiciary were not institutional and systemic, rather somewhat superficial 
and not very effective. The Law on the Judiciary and the Status of Judges, passed by Parliament in 
February 2014, increased the role of Parliament in the appointment of judges, which runs contrary 

45	 R.Romanyuk	“Reform	of	the	judiciary	is	one	of	the	priorities	of	our	country”	09/27/2014	Site	of	the	UDAR	party	of	Vitali	Klitschko	http://
klichko.org/team/blogs/?id=28588
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to European standards. Another law “On Restoring confidence in the judiciary in Ukraine” (or law on 
lustration of judges) provides for the termination of powers of the members of the High Council of 
Justice and replacement of Heads and Deputy Heads of all courts, as well as lustration of judges, who 
made politicized rulings in cases on public protests. Although the above mentioned legislation had 
significant public support, some of its provisions conflict with other regulations or common sense, that 
is why the implementation of this law is facing difficulties, sometimes it is blocked, therefore, it has not 
reached the intended goals.
In general, we can say that there have been no rapid or fundamental changes in the judicial system. 
Difficulties in achieving tangible results from the reform (which would meet public expectations) are 
related to both objective factors and factors of political and subjective nature. Thus, most of the declared 
activities in the field of judicial reform, require amendments to the Constitution and the adoption of a 
number of laws, and this process is being delayed. To date, the mechanisms of influence of political 
power on judges fails to be broken. Experts note the President’s reluctance to abandon the practice 
of exerting influence on the judicial branch. “Judicial corruption” still prevails, and in many cases, the 
system is controlled by those, who controlled it under the previous political regime. This is evidenced 
by the impeded establishment of new bodies – the High Qualifications Commission, the High Council 
of Justice (after the overthrow of Yanukovych’s regime the last personnel was relieved of their duties, 
but new representatives still have not been introduced into the structure of these bodies).
Among the major achievements of the judicial reform, we can single out the following: submitted to 
the Verkhovna Rada of Ukraine December 17, 2014 and adopted on first reading a new draft law “On 
the Judicial System and the Status of Judges” and changes to the procedural codes and other laws; 
the creation of an advisory body – the Council for Judicial Reform. In conjunction with experts of the 
Reanimation Package of Reforms a draft law has been drawn up on the development of measures 
to restore confidence in the judiciary (submitted to the working group on amending legislation on 
lustration in accordance with the decision of the Venice Commission); draft regulation of the Interim 
Commission for the verification of Judges on the implementation of the Law “On restoring confidence 
in the judicial system” (draft provisions are included in the current regulations); draft amendments to 
the Constitution of Ukraine on regulating the judiciary (submitted to the Council on Judicial Reform and 
parliamentarians); draft of amendments to the Criminal Procedure Code46. 

3. sovereIGn state

3.1 Reform of the national security system (reform of the Armed Forces of Ukraine, the defence 
industry complex)

According to a study of the political views of Internet users in Ukraine, conducted by TNS On-line Tracking 
in December 2014, 63% of respondents indicate the need to reform Ukraine’s army. Reform of the army 
includes rearmament of the Ukrainian army and is, therefore, inseparably linked with changes in the 
defence industry sector.
However, none of the government program documents, while taking into account high social 
expectations and demand of civil society to provide state sovereignty and territorial integrity, give a clear 
and definitive answers as to how these strategic guidelines can be achieved. The Coalition Agreement 
contains a fairly eclectic set of issues and measures, related to military reform. In general, the Agreement 
presents a spectrum of approaches and guidelines for the formation of various state policies: external, 
internal security, regional. Some sections are very general (strategic planning, optimization of SBU), 
some – are too detailed (military intelligence). In the obligations’ part there are actions of Parliament, 
which exceed authority and the interference in the jurisdiction of the President and the Minister of 
Defence (Defense Planning documents). Instead, the Government Program and, especially, “Strategy 
2020” narrow down the issue of military reform to strengthening of the armed forces. The first measure 
of the Government Program is to increase government spending on defence and law enforcement 
to 5% of GDP in 2015. The Coalition agreement and “Strategy 2020” provide the figures – 3% of GDP 
(only military spendings). The Coalition Agreement contains a more or less clear list of legal actions, 
required for the implementation of reforms. Whereas, the actions which are defined in the Program of 
the CMU and are to be implemented by 2018, are a sketchy, unsystematic set of different events of 

46	 Portal	of	the	initiative	“The	Reanimation	Package	of	Reforms”,	section	“The	Judicial	Reform”,		http://platforma-reform.org/?p=18
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political, as well as applicable content. Among them – repeal non-bloc status (completed), approve 
the State program for Armed Forces capacity building, develop cooperation with NATO, restoration 
and modernization of the defense industry, implement the “European Rampart” project and so on. 
According to the figures of “Strategy 2020”, Ukraine should witness an increase in the number of military 
personnel. Other program documents do not declare this (therefore, it is not clear what kind of army 
will be the foundation of the state’s defence). 
In addition, the program documents do not cover all aspects of the functioning of the armed forces of 
Ukraine, there are no sections on information security, improved healthcare in terms of the increasing 
need for military doctors, development of infrastructure and provision of housing, and so on.
In the context of Ukraine’s repeal of non-bloc status and determining the course of joining NATO, not 
enough attention is given to these issues in the program documents. In particular, only the Program of 
the CMU provides for the development of an annual program of cooperation with NATO, however, none 
of the documents mentions obtaining the Action Plan for NATO membership (MAP) as a perspective 
goal of the coming years, which is key for the accession to this organization. No light has been shed 
on the issue of joint Ukraine-NATO training progrmes, the implementation of which is also a condition 
of Ukraine’s accession to NATO. 
The Сoalition Agreement contains a detailed list of measures to reform the defense industry, whereas 
the Program of the CMU sets a general objective – “the development of the defense industry”, the 
tools of which are a new legislation on state defense procurement and international agreements on 
technical cooperation. “Strategy 2020” only refers to the “reform the military-industrial complex” as 
one of over 60 reforms that should be undertaken. It should also be noted, that there is a disunity of 
terminology (military industrial complex / defence industry complex where military industrial complex 
is considered obsolete, inherited from the Soviet Union).
In general, the issues of reforming the defence industry complex are presented in a fragmented 
manner and do not provide an understanding of the perspectives of this complex, in terms of 
a complete break of cooperation relations with the RF. There are no answers to the question 
what the export-oriented the defence industry’s enterprises should do, which, until recently, 
produced products for the defense industry of Russia (rocket building, instrument manufacturing, 
manufacturing of turbines, etc.). There is no vision of ways to increase the volume of defense industry 
exports to world markets (according to SIPRI in 2012 Ukraine was fourth in the world by volume of 
arms exports, in 2013 – eighth). There are no proposals to encourage exports of surplus obsolete 
military equipment in order to direct the received funds at the development and purchase of 
more modern weapons.
In the state budget of Ukraine for 2015, the spendings of the defense department increase to UAH 40.2 
billion, which is almost three times higher than in 2014 (UAH 15.1 billion). At first glance, this is a significant 
increase, but several factors will impede the strengthening of the  defense potential of Ukraine in 2015: 
first of all, the higher intensity of the fighting in the East of the country in 2015 will require larger allocations; 
secondly, in 2015 prices on goods, required by the army, will be significantly higher than in the previous 
year (e.g., diesel fuel, medicines, special equipment), which will also require financial resources; thirdly, 
there are planned spendings of UAH 5.2 billion on the development of armament and new equipment. 
For example, the new tank “Oplot” is worth approximately USD 3.8 million, “Bulat” – approximately  USD 
600-700 thousand, fighter F-16 – from USD 25-40 million (depending on the condition of the technology). 
If you convert the allocated money into units of the aforementioned military equipment, in 2015 the 
armament of the Ukrainian army is unlikely to increase significantly.

4. economIc reforms

4.1 Macroeconomic stabilization and reform of public finances 

Redirecting Ukraine onto the path of sustainable economic growth is a major priority of the current 
agenda of most politicians and political parties. Although the purpose of economic reforms is to 
restore growth and formation of a new economic structure, public expectations on the content 
and stages of economic reforms are mixed and inconsistent. Thus, according to the sociological 
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study of the Kiev International Institute of Sociology47, only 60% have their own opinion about what 
the economic system of Ukraine should be like. At the same, votes between supporters of the liberal 
market model and that of planned economy were divided equally – 22.8% and 22.7%. In the west 
of the country and in Donbas, the market economy received the support of approximately 26% of 
respondents, their number is the lowest in the center of the state – 18.7%. Importantly, central Ukraine 
has not only the lowest number of supporters of the liberal idea, but also the left one – 14.9%, whereas 
half of those surveyed did not have an answer to the question: what type of economy should the 
country build (49%). The lack of public unity (which is also reflected in the political environment) on 
the principles of economic development, leads to the lack of a sustainable and balanced agenda 
of economic reform.
As macroeconomic stability in Ukrainian society, that witnessed a period of hyperinflation in the early 
90’s, is recognized as a mandatory prerequisite to restore sustainable economic development, the 
goal of ensuring long-term macroeconomic stabilization is present in all the Program documents. The 
Coalition Agreement more fully sets forth policies that, according to the belief of the ruling coalition, 
will achieve the declared guidelines. In particular, the “Ensuring accelerated economic development” 
section presupposes the implementation of the following measures: develop a long-term strategy for 
the development of high-tech industries and define driving-industries, which will enable the creation of 
new jobs and the return of migrant workers, etc; form a modern industrial and innovational infrastructure 
through involving private investors; create incentives at the legislative level for new industries; ensure the 
development of innovative infrastructure; provide legislative introduction of secure market mechanisms 
to invest in energy modernization, and others. At the same time, in the Program of the CMU the aspects 
of macroeconomic stabilization and reform of public finance are revealed through a general toolkit 
“The New Economic Policy”, which provides for: the reduction of public sector spending, tax cuts, the 
legalization of wages, reducing circulation of the shadow economy, the completion of the reform of 
public procurement, etc.
In turn, the Sustainable Development Strategy “Ukraine-2020” consists of several blocks of reforms in 
different areas, the implementation of which should give impetus to the state’s economy, which will 
increase the GDP per capita to USD 16 000, joining the top 40 countries in the Global Competitiveness 
Index and receiving USD 40 billion of FDI net inflow for the period 2015-2020. 
It should also be noted, that the ascend of Ukraine’s economy onto the path of sustainable development 
with a systematic basis, is not disclosed in any of the latest government program documents. None of 
the concepts proposed by the leadership contain the description of the economic model, which, under 
current conditions, could provide Ukraine with a path leading to the indicators of the implementation 
the “Ukraine-2020 Strategy”. In addition, we would like to note that, the presented indicators are too 
optimistic considering the world’s best examples of reform and economic development. Moreover, 
there are no intermediate indicators of achieving the objectives of the strategy. 
In general, government program documents, in terms of macroeconomic stabilization and reform of 
public finances, are in weak agreement with each other. There is practically no logic, which should 
provide for the implementation of incremental changes,  established by program documents of 
tactical nature, in order to obtain results that are presupposed by the strategy developed for several 
years. Furthermore, even those measures, which have been suggested and which can be qualified as 
being designed to ensure macroeconomic stabilization, in the medium term have a rather fragmented 
nature and focus on specific tools, not on policies to address specific issues. It is also unclear how, for 
example, the measure to ensure the development of innovation infrastructure can be implemented 
in the current environment.
As for the reform of public finances, the program documents virtually present no vision of changes, that 
will allow to move towards the stage of the state’s economic recovery in the medium and long term, 
as well as the decrease in the public debt / GDP (which increased from approximately 40% at the end 
of 2013, to approximately 100%)48. It should also be noted, that the parameters of the State Budget for 
2015 do not indicate that government’s intentions to change the critical situation in public finances, 
associated with a significant budget deficit. That is, there is a planned state budget deficit of 13% of 
GDP and much of it is to be covered through currency issue, that will not contribute to macroeconomic 
stabilization in the country. 

47	 A	poll	conducted	in	2014,	by	the	weekly	newspaper	“Zerkalo	Nedeli”	(Mirror	Weekly)	on:	“People	and	reforms”	http://opros2014.zn.ua/reforms
48	 Magazine	“Korrespondent”,	news	section:	“Ukraine’s	external	debt	will	reach	102%	GDP”,	from	10.10.2014	http://korrespondent.net/

business/economics/3429930-vneshnye-dolhy-ukrayny-sostaviat-102-vvp
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4.2 Enhancement of energy security and energy efficiency, reform of housing and communal 
services, reform of the gas sector

The discourse on the energy security of Ukraine went beyond the expert community a long time ago 
and is one of the most serious threats to the development of Ukrainian statehood in the current condition 
of warding off RF’s aggression. Discussions on the need to reduce gas dependency, enhance energy 
efficiency, reform the energy sector and municipal economy have been going on for at least ten years 
now at the level of Ukraine’s top authorities.
Among the main expectations of society, related to the energy sector, the following can be pointed 
out: a radical reduction of dependence on the RF in the energy sector (especially, Russian gas); 
reform aimed at increasing the publicity of “Naftogaz Ukraine”; and reform of housing and communal 
services, aimed at creating conditions for the improvement of the quality of the services and improving 
the sector’s energy efficiency. The introduction of market principles of energy price formation with a 
corresponding mechanism of expenditures’ compensation for low-income citizens has no support 
among the population of Ukraine. By the way, this situation fully reflects the interests of and is supported 
by representatives of businesses and political parties, who have access to the proceeds of corruption 
through manipulating energy prices.
Given the high social sensitivity of the issues, related to enhancing energy security and energy efficiency, 
reforms in the energy sector are covered extensively in all major government program documents. These 
issues are covered the most in the Coalition Agreement, which unites the proposed measures into 8 
separate blocks, covering issues of reforming the gas and coal sectors, creating conditions for attracting 
private investments, encourage energy efficiency, the introduction of changes in tax legislation of the 
oil and gas industry and other. At the same time, the “Ukraine-2020 Strategy” defines “ensuring energy 
security and the transition to energy-efficient and energy-saving use and consumption of energy, with 
the introduction of innovative technologies”, as the main objective to reduce energy dependence. 
The Program of the Government  also includes a wide range of measures aimed at modernizing the 
infrastructure of the fuel and energy complex, and diversification of energy supply sources and routes, 
reorganization of “Naftogaz Ukraine”, restructuring of the coal industry, and others. In general, the 
government program documents on improving energy security and energy efficiency are consistent 
and partly supplement each other.
At the same time, there are uncertainties regarding the government’s capacity to implement the 
declared measures: in particular, the prospects, declared in the Program of the CMU, for the full revival 
of “Naftogaz Ukraine” (in 2017) are not clear, given NAC’s current deficit, which exceeded UAH 100 
billion at the end of 2014.49 Economic downturn and the deep devaluation effect of raising gas prices for 
households and the municipal sphere will have a limited impact on the income of “Naftogaz of Ukraine”. 
In addition, due to lack of funding, there are significant risks to the plans to build new interconnectors, 
increase hydrocarbon production, construction of new reactors at Khmelnitsky NPP, construction of 
an LNG terminal, modernization of TPS / TPP by 2020. Resources to fund these projects have not been 
appropriated and are unlikely to appear in the coming years (moreover, similar plans, in addition to 
material costs, require quite long periods of time). Thus, the State Budget of Ukraine for 2015 envisages 
capital investments of UAH 1 billion50 (for example, the construction of an LNG terminal in Ukraine in 
2012 was estimated at EUR 1 billion). The implementation of such projects, by private investors, in the 
short term is questionable, as investments into Ukraine are currently too risky.
Moreover, in practice, there is a lack of progress in reforming mechanisms of the functioning of the gas 
market in Ukraine, in particular, reforms related to its liberalization. One can observe concentration of 
influence on the market of “Naftogaz Ukraine”, through the introduction of a rule that makes it mandatory 
for the country’s industrial consumers to purchase gas only from “Naftogaz Ukraine”.
There is the lack of a systemic approach to reforming the coal industry so far. In particular, changes in 
the coal industries include first of all a sharp decline in its financing (the elimination of the provision on 
“subsidy to partially cover the cost price for coal mining companies” from the State Budget of Ukraine 
for 2015, while in 2014 UAH 11 billion was allocated for this purpose; abolishing the main social benefits 
for workers and retirees of the industry, etc.), with no measures to adjust the industry to these changes. 
Moreover, as much of the area, on which the coal mines are, is occupied, it is not clear how the rules on 

49	 Magazine	“Korrespondent”,	news	section:	“Naftogaz	deficit	exceeds	Ukraine’s	state	budget	deficit	–	Yatsenyuk”	from	03.12.2014	http://
korrespondent.net/business/economics/3451271-defytsyt-naftohaza-bolshe-defytsyta-hosbuidzheta-yatsenuik

50	 RIA	News	Ukraine:	“The	state	budget	appropriates	capital	expenditures	of	$	1	billion	UAH	–	Yatsenyuk	“	from	29.12.2014	http://rian.com.
ua/politics/20141229/361521363.html
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privatization of mines in Ukraine in accordance with the Law of Ukraine “On peculiarities of privatization 
of coal mines” can be implemented, which is envisaged by the Coalition Agreement. 
Measures aimed at enhancing the state’s energy security do not embrace the issues of developing 
and making use of alternative fuels (peat, oil shale, cellulose, etc.), that are in fairly large quantities in 
Ukraine.
In general, the government program documents do not give sufficient attention to the issues of 
stimulating energy efficiency, particularly in housing and communal services. This is only mentioned in the 
Coalition Agreement, however, the proposed measures are rather abstract and vague, which makes 
it impossible to understand the vision of government representatives on the possible effects from the 
proposed actions on a national scale. In the Program of the CMU, the reform of housing and communal 
services is reduced to the introduction of compensatory mechanisms for the socially vulnerable in the 
context of the elimination of cross-subsidies, as well as the implementation of new energy efficiency 
standards in the construction and restructuring of housing.

4.3 Improvement of the business environment and investment climate (deregulation, tax reform)

Reducing the level of corruption is one of the government’s main tasks on the path to improving the 
business environment and investment climate. It is equally important to deregulate the country’s 
economy, including reducing the number of licensing procedures, as well as simplifying the tax system 
and tax reduction. 
The government program documents provide a wide range of measures aimed at improving the 
business environment and investment climate in Ukraine. In particular, it envisages a sharp drop in 
the number of taxes (from 22 to 9), the rejection of the punitive tax control model, the transition from 
administrative control to providing support to business, reducing the tax burden on small and medium 
business, providing effective protection of private property rights and so on. In general, government 
program documents are coordinated and supplement each other. 
Ukraine’s economy is one of the most regulated in the world, and the government program documents 
embrace quite a number of measures aimed at improving the business environment, however, they 
lack logic on the sequence of actions on deregulation, which can generate various “shocks” in the 
state apparatus, which eventually will impede the work of public authorities in general. 
In addition, it is not completely clear how the state can reduce the tax burden on business, in conditions 
of high deficits of the sate budget and a dramatic increase in the ratio of government debt to GDP in 
2014. In fact, the targets on tax reform (= improvement of the business climate and stimulating growth) 
are in conflict with other targets of macroeconomic stability.
We believe that the government’s practical steps on tax (fiscal) policy evidence a disregard for 
the declared priorities of economic growth and deregulation of business. The declared measures, 
related to the reduction of taxes from 22 to 11, the ban on inspections of SME’s in 2015-2016, and 
the deacrease of the single social contribution rate, have partly been implemented simultaneously 
with the adoption of the State Budget of Ukraine for 2015. However, these measures have not led to 
a significant reduction of the tax burden on business and citizens. In fact, most of the 22 taxes were 
regrouped into 11 groups, and in 2014 there were introduced new taxes (the “war tax”, increased 
tax rates on passive income, etc.). According to the Law on State Budget for 2015 as of 28.12.2014, 
revenues are to be increased by 26% (UAH 476 billion in comparison with UAH 378 billion in 2014). This 
is an additional almost UAH 100 billion, that the government plans to withdraw through taxes and 
other payments of economic entities51. 
According to our estimates, the actual share of GDP re-distribution of the state budget in the current year 
could reach 70%. It is natural that this completely negates any hope of economic recovery in the future, 
until these imbalances are addressed. This makes it clear, why the new codes and the budget have 
no specification as to how economic growth can be restored, investment attractiveness – achieved 
and legalization of ‘shadow salaries’- ensured. The CMU’s formally declared path to legalization of 
‘shadow salaries’ envisages reform of the single social contribution (Single Contribution), which experts 
are calling a “profanation.” Thus, a budget has been passed, in which economic growth has been 
“postponed” until 2016, while no serious prerequisites have been made.

51	 Taras	Kozak,	coordinator	of	the	group	“Tax	Code”	of	the	“New	Country”	Civil	Platform,	The	government	has	forgotten	about	the	Laffer	
curve	http://focus.ua/money/323753/
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The government program documents do not elaborated enough on the issues of deregulation, 
concerning the principles of state intervention in the economy, which ought to outline the scope and 
limits of state influence and direction, which the state abandons or transfers to non-State entities. Thus, 
there are no clear “rules of the game”, that the state introduces for the purpose of reviving business 
activity in the country.
The measures of government program documents can only partially solve the problem of reducing 
corruption and deregulation. Another aspect of this issue should be the reduction of the “human 
factor” in granting licensing documents, by developing clear criteria of licensing procedures and 
the responsibility of an official for blocking the issuance of a licensing document  in case of full 
implementation of specified criteria.
The deep contradiction between the goals of economic growth and fiscal consolidation inevitably brings 
the country to the next stage of the aggravation of the economic and political crisis. In the context of 
searching for new approaches to balancing political and economic interests of the various branches of 
government, we can predict that the main political actors will have to review the basic components of 
the economic policy for the current year. Since the law on the state budget contains a hidden deficit 
of about UAH 190 billion52, authorities will be forced to reduce government spending to the appropriate 
volume. However, according to most members of the pro-government coalition, currently neither 
Parliament, nor Government has the political will to carry out spending cuts and balance the budget.

5. welfare state

5.1 Pension reform

Ukraine’s pension system currently remains a model of conservatism and domination of Soviet 
approaches in the field of social assistance. In general, the social sector has experienced the least 
number of reforms in all the years of the post-Soviet Ukraine. As a result, the state pension system 
gradually acquired the characteristics of an unjust, corrupt and potentially “explosive” sphere of public 
life. Pension manipulations, the plurality of rules for governing pensions, impressive gaps between the 
lowest and highest pension (up to 100), permanent deficit increase of the Pension Fund, etc. – these 
are the realities of the functioning of the pension system in Ukraine.
It is natural that establishing a fair pension system reflects the main social expectations, which are 
associated with the transformation of Ukraine – as a result of the Revolution of Dignity – into a welfare 
state. However, expectations regarding the pension reform differ significantly among the public and 
Government53. Thus, for the first, a priority reform is the introduction of a fair pension system, pension 
increase and lowering of the retirement age. Whereas, the government’s vision on reforming the pension 
system (based on professional expertise) is associated with stabilization of pension contributions in the 
long run (aggravation of the demographic crisis in the future), reducing the deficit of the State Pension 
Fund, introducing private pension accrual and more.
The potentially high conflict nature of Ukraine’s pension reform and the objective difficulty of providing 
retirees with decent social protection in terms of high inflation, led the government to avoid detailed 
specification of pension issues in the program documents. In particular, these questions are brought 
down to a single position in the Coalition Agreement, which provides for establishment of common 
principles for governing pensions, the development of a unified pension modernization mechanism 
and the development of private pension insurance. The Program of the CMU offers a slightly different 
approach to the pension reform, including: an introduction of a fair pension and the abolition of special 
pensions that will include high pension taxation, the development of private pension insurance, creating 
conditions for developing a cumulative pension insurance system. In “Ukraine-2020 Strategy” the reform 
of the pension system is referred to only as the name of one of the reforms that the government intends 
to implement.
In general, government program documents do not provide answers to questions that concern the 
people: maintaining living standards of retirees in terms of national currency depreciation. Indexing 
does not resolve the issue, because nominal indicators, not real ones are used in its calculation. What 

52	 Victor	Pynzenyk:	“There	is	a	law,	but	there	is	no	budget”	–	http://pynzenyk.com.ua/Articles/detail.php?ID=22379
53	 A	poll	conducted	in	2014	by	the	weekly	newspaper:	“Zerkalo	Nedeli”	(Mirror	Weekly)		on	“The	people	and	reforms”	http://opros2014.

zn.ua/reforms
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is more, indexation of pensions and social benefits is planned no sooner than mid-2015. Thus, the State 
Budget for 2015, envisaged expenditures to finance the deficit of Ukraine’s Pension Fund at the level of 
UAH 80.9 billion, in 2014 – UAH 72.6 billion. Considering the state of the country’s economy, the deficit 
in Ukraine’s Pension Fund may increase in the year 2015 and due to this, even the issue of indexing 
pension may prove to be “unmanageable” for the government.
There is no vision on the reform of the state’s pension system in general (at the end of 2014 about ten 
bills were registered in the Parliament on changes to pension legislation by different political forces). 
At the same time, references in the government program documents on the introduction of private 
pension funds are rather declarative, as no vision of implementing such a system in the near future had 
been presented. This system ought to have begun accumulating capital for proper social maintenance 
of retirees and would have envisage a decline in the State’s Pension Fund deficit in the medium term 
perspective.

5.2 Education reform

The main public expectation on changes in education is to create conditions for improving the 
competitiveness of Ukrainian graduates in the world, that is, to bring the quality of education in Ukraine 
in compliance with modern requirements, implementation of European standards in the education 
system of Ukraine, improve financing of the education system to elevate its quality.
In the Program of the CMU, the education reform includes the following components:  implementation 
of the law on higher education, which provides for new rules of accreditation and licensing, an 
independent system of assessment of the quality of higher education and financial independence of 
educational institutions. In addition, the Program of the Government provides for government reform 
of pre-school, extracurricular, secondary-school, technical and vocational education to comply with 
European standards and integration of science and education. In general, the Program of the CMU 
is consistent with the Coalition Agreement, which envisages the reorientation of education to form 
key life competencies, establishing  actual university autonomy, including usage of earned funds by 
higher educational establishments; the development of vocational education. In addition, the Coalition 
Agreement covers such aspects, as preventing salary reduction of teaching staff, an increase in the 
number of children receiving preschool education and others. The Sustainable Development Strategy 
2020 mentions the education reform exclusively in the list of the 62 reforms envisaged in this document.  
The main drawback in the government program documents on education is the lack of understanding 
on how to fund the expenditures, which are associated with improving the quality of education, ranging 
from resources to salaries of teachers and instructors. In addition, government program documents do 
not give answers to issues related to the ways of revitalizing education in rural areas, the level of which 
has been deteriorating year after year. There is no discussion of increasing the priority of the teaching 
profession, educators and others. In addition, the implication of fiscal decentralization may be – reduced 
education costs in a number of settlements of Ukraine, which will not enhance the quality of education.
Indicators of the State Budget for 2015 of Ukraine do not confirm the feasibility of the declared objectives 
on education in the current year, as, according to the budget law for 2015, the financing of the sector 
will be reduced: UAH 12.1 billion is planned for financing the Ministry of Education of Ukraine in 2015, 
which is UAH 4.4 billion less, compared to the amount spent in 2014.

5.3 Healthcare reform

The healthcare system in Ukraine is experiencing a deep crisis, which is eventually manifested in the 
reduction of life expectancy, declining birth rates and increasing child mortality from disease. According 
to the study conducted by the Kyiv International Institute of Sociology, the healthcare reform is one of 
the most anticipated reforms and 43.6% of respondents ranked it as the top priority54.
Health reform priorities include: improving the quality and accessibility of medical services, updating 
the material base of healthcare facilities, promoting the use of new technologies in medicine and 
introducing health insurance.
The Coalition Agreement focuses on the following aspects of the health reform: improving the quality 
and accessibility of medicine, developing a system of providing and maintaining quality of health-care, 

54	 “Mirror	Weekly”,	news	section:	«Ukrainians	determined	 the	 top	priority	 reforms	–	 survey»	 from	27.12.14	http://dt.ua/ECONOMICS/
ukrayinci-nazvali-pershochergovi-reformi-doslidzhennya-160271_.html
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implementing a rational pharmaceutical policy, supporting a healthy lifestyle and restructuring of the 
health care system. Meanwhile, measures, included in the Program of the CMU, relating to improving 
the quality and accessibility of medicine are restricted to plans of transforming and upgrading the 
network of hospitals, passing legislation (healthcare and medical services, public-private partnership) 
without specifications and explanations of what specific healthcare problems will be solved this way. In 
addition, the Program of the CMU focuses on measures to eliminate corruption schemes in the healthcare 
system, deregulation of the pharmaceutical market and passing legislation on health insurance. A rather 
abstract guideline is presented in the Sustainable Development Strategy 2020 – “creating a system 
of health care for all citizens of Ukraine at the level of developed European countries and increasing 
personal responsibility of citizens for their own health.” 
Improving the quality of medical services in Ukraine requires significant investments, starting from current 
activities of health care facilities and equipment up to updating and maintaining the qualification of 
doctors. However, the mentioned program documents do not provide answers to the questions as to 
the sources for funding the declared reforms. In addition, one of the measures listed in the healthcare 
reform block in the “Strategy 2020” – on providing citizens with the freedom of choice of healthcare 
suppliers of proper quality, is quite ambiguous due to the drastic deterioration of the population’s 
income. It is of our belief, the free choice of healthcare providers already exists in Ukraine, but there is 
the issue of having access to such suppliers due to low purchasing power of Ukrainians. In the medium 
term, this problem could be resolved by introducing health insurance, but this issue is vaguely defined 
in the government documents. What is more, none of the program documents give answers to the 
inconsistencies between the need of healthcare specialists and their training at the expense of the 
State Budget. The government program documents do not provide for ways of solving this problem. 
In general, the government program documents do not present a clear model of the new healthcare 
system, or an understanding of the phasing and integrated nature of the reform.

5.4 Reform of social assistance

The reform of social assistance is related to a  number of measures, aimed at ensuring one of the most 
important functions of a welfare state, namely, providing financial support to the socially vulnerable 
population or support of individuals in certain crisis periods of life.
The reform of social assistance in the Program of the CMU envisages: elimination of inefficient benefits 
and ensuring the transition to targeted assistance and monetization of benefits; merge social insurance 
funds and ensure transparency of their activities; social protection of internally displaced persons. The 
Coalition Agreement covers the measures for social protection more broadly, including: simplification 
of procedures for receiving social assistance, declares the need to optimize the social insurance system, 
establish a fair system of targeted assistance, the abolition of benefits and privileges for officials, lowering 
the single social contribution and others. Overall, the Program of the CMU and the Coalition Agreement 
are consistent in this part. Sustainable Development Strategy “Ukraine-2020” includes the reform of the 
social security system in the list of the 62 reforms, that the strategy envisages.
It is noteworthy, that amid sharp devaluation of the national currency and rising tariffs for housing and 
communal services, there is a risk that plans on monetization of benefits will not be implemented in 
full, due to which, much of the population will be on the poverty line. In addition, the State Budget for 
2015 mentions increasing utility tariffs to economically justified levels (a further increase of such tariffs).
If we compare the planned expenditures for the Ministry of Social Policy in the State Budget of Ukraine 
for 2015 compared to the year 2014, they will increase from UAH 77.2 billion to UAH 88.1 billion, or 14% 
in UAH terms. But these figures are nominal, as the overall level of inflation for the years 2014-2015 is 
expected to reach 40%, and indexing is not expected to start before December 2015. Therefore, in reality, 
the level of social protection in Ukraine in 2015 will decline significantly, and the program documents 
of the government do not take this challenge into account.
As for the social protection of internally displaced persons, the State Budget for 2015 allocates only 
UAH 510 million, to provide monthly targeted assistance to persons who have moved from temporarily 
occupied territories. Given that the number of internally displaced persons in Ukraine already exceeds 
one million people55, the state is unable to provide adequate social protection to these people. 
Obviously, the amount of aid should be increased.

55	 BBC	Ukraine,	news	section:	«The	UN	refugee	agency:	over	one	million	of	internally	displaced	persons	in	Ukraine»	from	13.02.15	http://
www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2015/02/150213_unhcr_refugees_ukraine
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Conclusions
1. The program documents of the main political entities of Ukraine’s leadership – the President (Strategy 
2020), Parliament (Coalition Agreement) and the Government (Program of the CMU) – largely reflect 
the post-revolutionary expectations of Ukraine’s civil society and focus on the same priorities in the 
field of European integration, recovery of economic growth, ensuring the principles of a welfare state, 
protection of human rights and territorial integrity.
2.  An important conceptual flaw in the program documents of all the political players (President, 
Parliament, Government) is the lack of vision of an exclusive list of priority reforms that need to be 
implemented in order to avoid financial bankruptcy of the state. Therefore, the implementation of the 
immediate reforms is carried out in a “hasty” order and in the absence of an action plan (despite the  
existence of three program documents).
3. The lack of significant progress in the implementation of the declared program priorities and targets, 
by our estimates, is the result of the following factors:

a. lack of a consolidated position of the leadership, manifested in the inconsistent and uncoordinated 
nature of the program objectives of different branches of power (the Coalition Agreement is a 
detailed and controversial document, which intended to combine the approaches of supporters of 
the liberal-market and pro-Soviet (populist) model of state development; whereas, the Program for 
the Government (CMU) focuses on classical market reforms, but contains poorly hidden intentions to 
shift responsibility from the Government or to withdraw from reforms socially vulnerable sectors and 
areas with high corruption interests; “Strategy 2020”, compared to the more specific declarations 
of intent from the Government and Parliament, is a schematic and superficial document).

b. lack of political will to implement specific reforms (anti-corruption, business deregulation, fiscal, 
etc.);

c. lack of traditions and institutions for the implementation of political strategies, thus the frivolous 
attitude of politicians and political parties to fulfilling  commitments; lack of policy coordination 
mechanisms for the implementation of reforms; optional correlation of program objectives, budget 
financing and the organizational and legal support of the implementation of program documents;

d. practices of political players, when the successive political decisions completely negate the 
declared strategic priorities. Example – the Law on State Budget for 2015, which effectively cancels 
most of the strategic objectives of the main reforms anticipated by society;

e. availability of alternative plans on reform (which may differ from those stated in the program 
documents) among the newly appointed to the post foreign ministers;

f.  reorientation of public spending on the needs of the army virtually reduces the capacity of the 
state in capital investment sphere to a minimum, which will preserve the inertial degradation of 
the main funds of the housing and communal services, energy, transport infrastructure and so on.

g. the lack of “fast reforms” in the energy sector, for objective reasons, makes the Ukrainian authorities 
compromise with the “aggressor”, moving away from the plans to reduce energy dependence 
(for example, the resumption of natural gas purchases from the RF, import of electricity and coal);

h.  the сritical state of the economy limits the leadership in deregulation and tax reduction, forcing 
it to postpone liberal changes, without actually implementing the social contract that had been 
achieved in the post-Maidan period (an example is the Tax reform, reducing the number of 
taxes from 22 to 9 did not reduced the tax burden on business in practice, the banking system is 
functioning “manually”, limiting access of market entities to the currency market, etc.);

i. the accumulation of economic, social, political and military risks makes it impossible to speak 
about improving the investment climate in Ukraine (under such circumstances not only private 
investors refuse to cooperate with Ukraine but also the international organizations, which ultimately 
undermines the credibility of the national currency, promotes the dollarization and the shadowing 
of the state’s economy);

j. the critical state of public finances is conditioned by the lack of positive changes in the social sector 
(education, healthcare, social protection system). Under such conditions, the state is unable to 
maintain social services even at the level of previous years. Deterioration of the quality of life due 
to the lowering of  social standards is one of the factors that will cause increasing social tension.
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