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Тема: «Просування реформ в Україні: швидкість, успіхи та 

провали»  

Учасники панелі говорили передусім про вже проведені в Україні реформи. Адже 

після трьох років реформування потрібно зупинитися й озирнутися на зроблене. 

За словами керуючого директора ЄБРР у країнах Східної Європи та 

Кавказу Франсіса Маліжа, зроблено багато неможливого. Зокрема, він 

пригадав, що кілька років тому вирішення питання націоналізації ПриватБанку 

багато експертів вважало неможливим. Не оминули увагою учасники панелі 

також реформу ринку газу та реформу й очищення банківської системи. 

З одного боку, не можна не відзначити суттєвого прогресу в реформах за останні 

три роки порівняно з попередніми десятиліттями, адже зроблено дуже багато, 

ще чимало перетворень розпочато. Усі реформи підтримані нехай крихким, але 

зростанням економіки. З другого боку, слід усвідомлювати, що темп реформ 

повільний і потрібно зробити ще дуже багато й дуже швидко. 

Усі учасники зауважили, що для досягнення кращого життя, приєднання України 

до Європейського Союзу, де її однозначно бачить у майбутньому пан Бокрош, 

професор Центрально-Європейського університету у Будапешті 

та колишній міністр фінансів Угорщини, потрібно не зупинятися, 

провести багато реформ, до того ж дуже швидким темпом. 

Швидкість реформ украй важлива, оскільки Україна дуже відстає від країн, до 

яких прагне наблизитися. За прогнозом Світового банку, 2017 року зростання 

становитиме близько 2%, а цього дуже мало. Така динаміка наразі не дає змоги 

повернути доходи громадян хоча б до рівня 2014 року. Відсутні ривки в окремих 

секторах. 

Але для проведення реформ потрібна політична воля. Це вирішальний фактор 

перетворень. Не варто забувати, що реформи, як і політика, циклічні, тож 

важливо не допустити повернення назад у процесі реформ чи навіть їх 

скасування зі зміною політичної ситуації. 

Антикорупційна реформа. Чи не найбільшою проблемою, на думку 

учасників панелі, є корупція, адже вона стосується всіх сфер життя в країні, а 

боротьба з нею є складовою будь-якої реформи. У цьому контексті передусім 

обговорювалося питання антикорупційного суду. А також наголошувалося на 

важливості верховенства права та захисту приватної власності, без яких 

приватизація та інвестиції будуть неможливими. 

Інвестори мають бути впевнені в захищеності їхніх вкладень в українську 

економіку. Вони враховують усі ризики, можливий дохід та його розмір. Тож це 

потрібно збалансувати. Однак, на думку представника ЄБРР, створення 

Антикорупційної палату при Верховному Суді загалом є недоцільним і можна 

розглядати лише як тимчасовий захід. 
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Земельна реформа. Однією з основних, на думку учасників панелі, є земельна 

реформа. Ринок землі не функціонує лише у двох країнах Європи: Білорусі, де землею 

управляють колективні господарства, та Україні. І це при тому, що сільське 

господарство є одним з основних в українській економіці. 

Потрібно усвідомлювати, що наразі в Україні земля не може використовуватися 

повноцінно. Вона не може бути предметом застави, і це породжує корупцію. А брак 

контролю за її продажем створює тіньові схеми та можливості для відмивання грошей. 

Запровадження ринку землі дасть значний поштовх для економічного зростання і 

відповідно кращого та швидшого просування інших реформ. І з цього питання 

відбувається тісна співпраця з багатьма міжнародними організаціями, представники 

яких брали участь у форумі й, зокрема, у панелі. 

Пенсійна реформа. Пенсійна реформа додатково обговорюватиметься на 

четвертій (паралельній) панелі. Однак і сьогодні її не оминули увагою, оскільки вона є 

дуже важливою для розвитку економіки. Як позитивний приклад згадали реформу в 

Австралії, проведену близько 15 років тому. Зараз австралійська пенсійна система 

входить до п’ятірки найкращих у світі. Запровадження обов’язкових персоніфікованих 

відрахувань стало основним формуючим фактором для значного обсягу довгих грошей 

в економіці країни. Утім, повертаючись до циклічності реформ, учасники не оминули 

увагою й Угорщину, де так званий другий рівень з обов’язковими пенсійними 

відрахуваннями було скасовано після тих самих 15 років від часу проведення реформи. 

Приватизація та охорона здоров’я. Питання приватизації державних 

підприємств та реформи охорони здоров’я більше згадувалися в контексті корупції та 

несприйняття перетворень населенням країни. Проблема в тому, що більшість 

населення – близько 60% тих, хто чув про реформу, а чула лише третина – часто не 

сприймає реформи. Тому потрібно проводити маркетингові заходи, пояснювати, для 

чого потрібні нововведення і який результат буде для кожного. Необхідно інвестувати 

в роз’яснювальну роботу. 

Висновки. Усі учасники панелі висловлювали дуже схожі думки, наголошували на 

необхідності реформ, а також на тому, що потрібно значно пришвидшити їх 

проведення, щоб не допустити сповільнення темпу змін у країні й підтримати 

економічне зростання. Наразі реформи відбуваються вкрай повільно, що ставить під 

сумнів їх успішність. 

І такі дискусії, на думку учасників панелі, дуже важливі. Головне не захопитися й через 

розширення дебатів і залучення до них суспільства «не відкрити скриньку Пандори». 
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ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» Ліцензії НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: 

дилерська діяльність – AE 263019, брокерська діяльність – AE 263018, депозитарна діяльність депозитарної установи – АЕ 

286555, діяльність андерайтера – АЕ 263020. 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ / РОЗКРИТТЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Цю аналітичну публікацію підготовлено у ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» суто для інформаційних цілей для своїх клієнтів. Вона 

не є інвестиційною порадою або пропозицією продати чи купити будь-який фінансовий інструмент. Тоді як було вжито відповідних 

заходів, щоб опублікована інформація не була неправдивою чи вводила в оману, ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» не робить 

заяв, що вона є повною і точною. Інформація, що міститься у цій публікації, може бути змінена без жодних попереджень. Захист 

авторських прав та права на базу даних присутні в цій публікації, і її не може відтворити, поширити або опублікувати будь-яка особа 

для будь-яких цілей без попередньої згоди ТОВ «Інвестиційний капітал Україна». Усі права захищено. 

Будь-які інвестиції, згадані тут, можуть включати значний ризик, не обов’язково у всіх юрисдикціях, можуть 

бути неліквідними і не можуть бути прийнятними для всіх інвесторів. Вартість або дохід згаданих тут 

інвестицій можуть змінюватися або залежати від обмінного курсу. Історичні дані не можуть бути підставою 

для майбутніх результатів. Інвестори мають робити власні дослідження та приймати рішення, не 

покладаючись на цю публікацію. Лише інвестори зі значними знаннями й досвідом у фінансових питаннях, 

спроможні оцінити переваги та ризики, мають розглядати інвестиції в будь-якого емітента або ринок, а інші 

особи не повинні робити жодних дій на підставі цієї публікації. 

Будь-ласка надсилайте запит про додаткову інформацію із цього звіту на research@icu.ua. 
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