
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступне слово 

 

 

 

Перша сесія 

 
                                                                   

«Дві головні загрози реформам в 

Україні: корупція і олігархи» - Тарас 

Шевченко 

 

Конференція в Берліні пройшла в рамках проекту Офісу, який має на меті 
посилити присутність теми України у інформаційному просторі країн-
членів ЄС, надаючі можливість українським та європейським експертам, 
посадовцям ЄС та представникам української влади представляти фахову 
думку про процеси, які відбуваються в Україні. В грудні 2014р. Офіс зосередив 
свою увагу на столицях Західної Європи – Париж, Берлін та Брюссель. На 
черзі – країни Східної та Південної Європи. 
 

Звіт 
 
Українські експерти: час для проведення реформ спливає 
 
15 грудня 2014р., Офіс зв’язку українських аналітичних центрів у Брюсселі в 

співпраці з Міжнародним Звітуванням з Демократії та Київським національним 

університетом ім. Тараса Шевченка, за підтримки Місії США при ЄС, 

Європейського Фонду підтримки демократії, Міжнародного Фонду 

«Відродження», Норвежського Міністерства Закордонних Справ та Фонду імені 

Гайнріха Бьолля організував конференцію «Від революції до реформ: 

найважливіші пріоритети та наступні кроки для України».  

У своєму вступному слові, Василь Химинець, Радник-посланник Посольства 

України у ФРН, зазначив, що сьогодні Україна бореться і головне, що вона не 

одна у своїй боротьбі. Ральф Фюкс, Президент, Фонду імені Гайнріха Бьолля, 

відзначив роботу свого Фонду з демократичного розвитку України і зазначив, що 

ЄС має право вимагати реформи від українського уряду, однак він має також бути 

готовий запропонувати їй адекватні перспективи на майбутнє. Майкл-Меєр 

Резенде, Виконавчий директор, Міжнародне Звітування з Демократії, привітав 

учасників та відзначив важливість підтримки реформ в Україні. 

Перша сесія конференції стосувалась основних проблем та наступних кроків 
на шляху політичних реформ.  
 
Тарас Шевченко, член Ради Реанімаційного Пакету Реформ, поставив питання, 
як можна виміряти успіх реформ. Він позитивно оцінив швидкість прийняття 
законів в Україні, однак зазначив їхню слабку імплементацію. Після Євромайдану 
пройшло достатньо часу, щоб започаткувати реформи, тому очікування 
суспільства в Україні є надзвичайно високими. Найбільшим недоліком 
сьогоднішньої влади є відсутність дійсної боротьби з корупцією та покарання 
злочинців. Експерт підримав позицію ЄС, який вимагає реформ від української 
влади. Громадянське суспільство приєднується до цих вимог та долучається до 
контролю українського уряду. Пан Шевчено виразив також думку про те, що у 
влади сьогодні відсутній чіткий план здійснення реформ. Він визначив дві 
головні загрози у реформуванні України: корупція (та недостатність боротьби з 
нею), та  олігархи (та збережена залежність влади від них). Головна відмінність 
сучасного українського суспільства від суспільства після Помаранчевої революції 

Конференція «Від революції до реформ: найважливіші пріоритети та 
наступні кроки для України», 15 грудня 2014р., м. Берлін 
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«Протягом наступних трьох місяців 
український уряд має зробити 

конкретні кроки та 
продемонструвати прогрес в 

ключових сферах» - Шарлот 
Саммелін 

 

 

«В Парламенті мають бути 

створені тематичні робочі групи з 

важливих реформ» - Наталія 

Агафонова 

 

«На сьогодні важливо не скільки 

вироблення конкретних планів, а 

досягнення консенсусу щодо 

пріоритетності реформ і термінів 

їх впровадження» - Олександр Сушко 

 

«В своїх діях Парламент має 

активно залучати експертну 

громадську думку»- Наталія 

Агафонова 

 

 

«Ключові реформи для України: 

реформи органів виконавчої влади, 

судова реформа і децентралізація» - 

Ігор Коліушко   

 

 «Зараз настав час для 

впровадження реформ.Люди в 

Україні готові активно діяти, а не 

лише чекати на реформи» - 

Олександр Сушко 

 

2004р. полягає у відсутністі ілюзій щодо влади та готовність до її контролю, 
переконаний пан Шевченко. 
 
Наталія Агафонова, Депутат Верховної Ради України, відзначила що 
громадянське суспільство України взяло на себе відповідальність за долю країни. 
Найактивніша її частина увійшла до Парламенту. Позитивними факторами 
розвитку, на її думку, є: швидкість формування парламентської коаліції, 
затвердження коаліційної угоди та швидке призначення на керівні посади 
парламенту та уряду. Програма уряду є політичним документом, який буде 
посилений планами дій кожного окремого міністерства, додала депутат. 
Громадянське суспільство має бути активно долучено до роботи Парламенту, а 
в самому Парламенті мають бути створені тематичні робочі групи з окремих 
напрямків реформ. Зараз в Україні створені всі умови для здійснення реформ, 
заключила депутат.  
 
Ігор Коліушко, Голова правління Центру політико-правових реформ та Офісу 

зв’язку українських аналітичних центрів у Брюсселі, поставив фундаментальне 

питання, чи можна проводити реформи під час війни. Пан Коліушко зазначив, що 

пріоритетними мають бути реформи, направлені на посилення довіри та 

співпраці між владою і громадянами. Експерт підкреслив, що український народ 

готовий терпіти труднощі, якщо бачить, що Україна, завдяки діяльності влади, 

рухається у бік демократії та справедливості. Енергія народних мас, яка виникла 

на Євромадані нікуди не зникла, і сьогодні демократія та справедливість 

залишаються орієнтирами для мільйонів українців. Експерт визначив три 

пріоритетні напрямки реформ: реформування системи державного управління 

(зокрема органів виконавчої влади), децентралізація та судова реформа. Якщо 

ці реформи не будуть проведені, то Україну очікує зневіра і тотальна недовіра 

громадян до влади, переконаний спікер. За таких умов Україна може стати 

легкою здобиччю для зовнішніх ворогів. На сьогодні, в Україні є всі можливості 

щоб уникнути цього сценарію: конституційна, проєвропейська більшість в 

Парламенті, розроблені законопроекти та суспільна підтримка влади. Найближчі 

місяці покажуть спроможність влади до реформ.  

Олександр Сушко, Науковий директор Інституту Євро-Атлантичного 

співробітництва представив роботу Strategic Advisory Groups (SAGs) – групи 

найкращих українських та міжнародних експертів із різних галузей. Роботу SAGs 

підтримує Міжнародний Фонд «Відродження». Він зазначив, що вже всі ключові 

реформи розроблені. Зараз, настав час коли необхідне їх впровадження в життя. 

Запит суспільства на послідовну імплементацію реформ є надзвичайно високим, 

і люди в Україні готові активно діяти, а не лише чекати на реформи, переконаний 

експерт. На сьогодні, важливо не скільки вироблення конкретних планів, а 

досягнення консенсусу щодо пріоритетності реформ і термінів їх впровадження, 

вважає пан Сушко. Реформа державного апарату є наскрізною для всіх сфер, які 

треба реформувати в країні. 
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Друга сесія 

 
«Якщо не буде принципової 

домовленості між прем’єром і 
президентом до кінця 2014р. щодо 
впровадження децентралізації, то 

реформи не буде» - Юрій Ганущак 
 
 

«Найближчі місяці покажуть 

спроможність влади до реформ» -     

Ігор Коліушко   

 
 

 
 Олена Пристайко, Виконавчий директор 

Офісу 

 
«Україна ще всіх здивує, перш за все, 

саму себе» - Олена Пристайко 

Шарлот Саммелін, член Групи Підтримки України, Європейська Комісія, 

перерахувала системні реформ, які необхідні Україні сьогодні: конституційна 

реформа, децентралізація, реформа правоохоронної системи та боротьба з 

корупцією. Вона зазначила, що різні частини української влади мають працювати 

разом, інакше їх чекає провал. Має бути розроблена єдина прграма дій, оскільки 

неможливо працювати за різними неузгодженими планами. Програма дій уряду 

та Парламенту має бути чіткою, а українські громадяни гарно поінформованими 

про плани уряду. Протягом наступних трьох місяців український уряд має 

зробити конкретні кроки та продемонструвати прогрес в ключових сферах, 

підсумувала пані Саммелін.  

Друга сесія конференції стосувалась децентралізації та участі регіонів і молоді 

в реформах. 

Юрій Ганущак, експерт Реанімаційного Пакету Реформ, критично оцінив сучасну 
систему місцевого самоврядування та повідомив про минулі спроби  
реформувати цю систему. Він сказав, що сьогодні Україна досягла критичної 
точки, тому з вирішенням цієї проблеми вже не можна зволікати. Експерт 
відзначив, що якщо не буде досягнуто принципової домовленості між прем’єром 
та президентом до кінця 2014р. щодо впровадження децентралізації, то 
реформи не буде. Вадим Міський, експерт Центру UA зазначив що: по-перше 
реформа місцевого врядування та адміністративного устрою мають бути  
проведені до місцевих виборів у жовтні 2015р.; по-друге, загальна система 
місцевих виборів повинна бути змінена; по-третє, громадяни повинні навчитися 
використовувати новий виборчий закон; по-четверте, громадянське суспільство 
повинно контролювати місцеву владу.   
 
Софія Христал, переможниця студентського конкурсу на найкраще ессе 
звернула увагу присутніх на надзвичайно важливу роль молоді в системі 
реформування України. Вона переконана, що сучасна молодь відрізняється 
своєю свідомою позицією і готовністю працювати заради держави. Микола 
Гнатовський, доцент Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, 
також відзначив необхідність залучення молоді до процесів реформування 
країни. 
 
У своєму заключному слові, Олена Пристайко, Виконавчий директор Офісу 

зв’язку українських аналітичних центрів у Брюсселі,  сказала, що сьогодні Україна 

бореться на двох фронтах і в цій боротьбі вона не може залишатися одна. Коли 

Україна бореться за свої території з зовнішнім ворогом вона насправді бореться 

за своє право визначати своє майбутнє. Внутрішня боротьба означає боротьбу з 

власними «демонами», які, нажаль, нам всім добре знайомі: корупція, олігархія, 

заскорузла система державного управління. Україна має взяти повну 

відповідальність на себе, однак вона потребує постійної допомоги і уваги світу. 

Пані Пристайко закликала учасників зберігати інтерес до України, яка ще всіх 

здивує, перш за все, саму себе.  

 


