Проект фінансується ЄС, співфінансується та виконується ПРООН

Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки

РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ЕКОНОМІЧНИХ ТА
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ РЕФОРМ 2009

Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки є проектом, що фінансується ЄС,
співфінансується та виконується ПРООН. В своїй роботі Центр керується принципами
вільної та демократичної ринкової економіки. Центр поєднує досвід штатних
співробітників з досвідом провідних національних та міжнародних експертів та
аналітичних центрів. Співпраця Центру з представниками Уряду України зміцнює
потенціал Уряду у процесі формулювання та впровадження політики. Центр
координує свою діяльність з іншими донорськими організаціями задля ефективного
використання ресурсів. Центр сприяє створенню публічно-приватних партнерств
для розроблення ключових напрямків політики та забезпечення голосу
громадянського суспільства в процесі прийняття рішень.
***
Європейський Союз охоплює 27 країн-членів, які об’єднали передові досягнення,
ресурси та долі своїх народів. Протягом 50 років спільними зусиллями їм вдалося
створити зону стабільності, демократії та стабільного розвитку, зберігши при цьому
культурне розмаїття, особисті свободи та атмосферу терпимості. Європейський Союз
неухильно прагне передавати і долучати до своїх досягнень і цінностей країни і
народи за його межами.
Для докладнішої інформації про ЄС:
http://www.delukr.ec.europa.eu/
***
Програма розвитку ООН є глобальною мережею Організації Об’єднаних Націй в
галузі розвитку, організацією яка виступає за позитивні зміни та надає країнам доступ
до джерел знань, досвіду та ресурсів задля допомоги людям в усьому світі будувати
краще життя. Ми співпрацюємо з 166 країнами світу, допомагаючи їм знаходити
власні шляхи розв’язання глобальних та національних проблем в галузі людського
розвитку. Покращуючи свої власні можливості, вони мають змогу використовувати
досвід та знання співробітників ПРООН та широкого кола наших партнерів. У всіх
видах діяльності ПРООН виступає на захист прав людини та створення рівних
соціальних можливостей для жінок та чоловіків.
В Україні чотири головні сфери нашої діяльності в галузі розвитку зосереджуються на
демократичному врядуванні; подоланні бідності, досягненні процвітання та
українських Цілей розвитку тисячоліття; місцевому розвитку та забезпеченні
безпечного середовища для людського розвитку; на енергетиці та навколишньому
природному середовищі. В кожній з цих тематичних сфер ми намагаємося
забезпечити баланс між впровадженням заходів щодо розробки політико-правових
документів, аналітично-дорадчою діяльністю, заходами з поліпшення спроможності
наших національних партнерів та окремими пілотними проектами. ПРООН
впроваджує свою діяльність в Україні з 1993 року. Для докладнішої інформації про
діяльність ПРООН в Україні: www.undp.org.ua
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Видано за сприяння Європейського Союзу та Програми
розвитку ООН в Україні. Думки, висновки та рекомендації,
наведені у публікації, належать її авторам та
упорядникам і не обов’язково відображають погляди
Європейського Союзу, Програми розвитку ООН чи інших
організацій та закладів системи ООН.
Матеріали цієї публікації не можуть бути відтворені або
використані з метою отримання прибутку, загалом чи
частково, в жодній формі. Разом з тим, зміст цієї публікації
можна вільно цитувати за умови обов’язкового посилання
на джерело.
© Київ, квітень 2009 р.
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ВСТУП
У 2004 році Програма Розвитку ООН підтримала роботу Комісії Блакитної
стрічки - групи провідних іноземних та українських експертів і політиків, які
підготували звіт щодо пріоритетних сфер реформування, а також рекомендації
Президенту та Прем’єр-міністру України. Продовжуючи традицію КБС, у 2007 році
Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки, спільний проект Європейської Комісії
та ПРООН, презентував «Рекомендації щодо економічних та інституціональних
реформ». Документ пронизувала ідея об’єднати та консолідувати рекомендації щодо
найважливіших заходів економічної політики, які прискорили б розвиток України, з
точки зору міжнародних інституцій та експертного середовища в Україні. Хоча пакет
підготованих рекомендацій формувався винятково АДЦБС, документ представив
консолідоване бачення необхідних реформ, які Уряд, призначений у 2007 році,
покликаний був реалізовувати.
Чинний звіт підсумовує прогрес, досягнутий у реалізації рекомендацій 2007
року, а також містить оновлені рекомендації на 2009 рік. Аналізуючи реалізацію
попередніх рекомендацій, ми враховували як діюче законодавство, так і проекти
законодавчих актів, що знаходяться на розгляді у Верховній Раді України.
Аналіз показує, що певні суттєві досягнення протягом 2008 року та перших
місяців 2009 року затьмарені повільним прогресом у більшості сфер. Найбільшими
досягненнями вбачаються: вступ України до СОТ та початок переговорів про
утворення Зони вільної торгівлі з ЄС, ухвалення сучасного закону про акціонерні
товариства, розвиток законодавств про державні закупівлі та запровадження більш
гнучкого обмінного курсу національної валюти. Однак, список необхідних реформ ще
довгий. Не досягнуто прогресу або досягнуто незначних зрушень у боротьбі з
корупцією, в сфері приватизації, надання більших повноважень органам місцевого
самоврядування, зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського
призначення, реалізації наступного етапу пенсійної реформи, започаткування
ефективної соціальної політики, зниження інфляції, скасування Господарського
кодексу, зміцнення незалежності та неупередженості судової влади. Як підсумок,
Україна займає низькі позиції у світових рейтингах за показниками боротьби з
корупцією, сприятливого середовища для підприємницької діяльності та економічних
трансформацій, що підриває довіру іноземних інвесторів та українських підприємців.
Втім, незаперечними є значно вищі рейтинги України за показниками політичних
свобод та розвитку демократичних інститутів у порівнянні з іншими країнами СНД.
Україна виявилася особливо вразливою до світової фінансової та економічної
кризи через повільне просування реформ. Безпрецедентна криза стала своєрідним
лакмусовим папірцем, що виявив вади в інституціональному середовищі та
економічній базі. З іншого боку, нині відкриваються унікальні можливості для
проведення реформ у більш рішучий спосіб. У кількох пост-комуністичних країнах
життєво важливі реформи проводилися саме тоді, коли політичні лідери та
громадянське суспільство усвідомили неспроможність існуючої інституціональної
системи й надалі забезпечувати добробут людей.
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Попри серйозність економічної кризи та політичну нестабільність, Україна має
надзвичайний потенціал. Згадаймо, що у 2008 році, в умовах виникнення фінансової
кризи, Україна залучила 10 мільярдів доларів США іноземних інвестицій. Немає
потреби наголошувати, що інвестицій було б значно більше, якби були прийняті
необхідні закони, існувала зона вільної торгівлі з ЄС, законодавство ефективно
працювало, а низькі податки прозоро адмініструвалися.
Нинішній документ має на меті запропонувати бачення подальших реформ,
які допомогли б зреалізувати потенціал України. Розділи документа були підготовані
групою міжнародних та українських експертів, у тому числі експертів Аналітичнодорадчого центру Блакитної стрічки. Хоч ми й прагнули проаналізувати всі останні
антикризові заходи та рішення органів державної влади, ми могли не врахувати змін,
що сталися вже після надсилання документа на друк.
Ми сподіваємося, що ці рекомендації спонукатимуть до креативних дискусій
та стануть своєрідним радником для відповідальних за розвиток України державних
осіб.

Марчін Свєнчіцкі
Директор
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ПОДЯКА
Це видання підготоване групою українських та міжнародних експертів, роботу
яких підтримували штатні співробітники Аналітично-дорадчого центру Блакитної
стрічки. Хоча ПРООН та ЄС надавали адміністративну та фінансову допомогу під час
роботи над документом, колектив авторів був повністю незалежним у підготовці та
редагуванні цього Звіту. Аналіз, погляди та рекомендації, вміщені у цьому Звіті,
належать винятково авторам і не обов’язково відбивають точку зору ПРООН та ЄС.
Основними авторами є: Володимир Дубровський (глави 1,5,6), Анатолій
Єфименко (глави 1,3,4), Олександр Пасхавер (глави 2,3 ), Лідія Верховодова (глава 3),
Володимир Артюшин та Микола Кобець (глава 7), Ірина Кобута (глава 8), Інна
Голоднюк (глави 9, 10), Анастасія Єрмошенко (глава 11), Дмитро Боярчук (глави 12,13),
Інна Чапко (глава 14), Микола Пугачов (глава 15), Вольфганг Тіде, (глави 16, 17),
В’ячеслав Герасимович (глава 18).
Валентин Поврознюк упорядкував видання. Кетрін Нервіг була редактором
оригінального тексту англійською мовою, а українська версія була підготована
Тетяною Лужанською.
Роботу над Звітом координував Марчін Свєнчіцкі, Директор Аналітичнодорадчого центру Блакитної стрічки, за підтримки Андрія Заїки та Інни Чапко.
Висловлюємо подяку пану Мартіну Райзеру, Директору Світового банку в
Україні, Білорусі та Молдові за цінні поради та коментарі до цього Звіту.
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I. КЛЮЧОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Забезпечити макроекономічну стабільність
•

Продовжити реалізацію політичних заходів, передбачених Меморандумом
про економічну та фінансову політику, погодженим із МВФ, щодо грошовокредитної політики:
o

o

o

Запровадити режим гнучкого обмінного курсу:
-

Відмінити валютний коридор як завдання грошово-кредитної
політики;

-

Встановлювати офіційний обмінний курс на основі ринкового
обмінного курсу (за попередній день); та,

-

Дотримуватись прозорої та передбачуваної стратегії
інтервенцій на міжбанківському ринку іноземної валюти.

Зменшити рівень інфляції (ІСЦ) до 17 процентів на кінець 2009 року
шляхом:
-

Цільового зростання монетарної бази на 11%;

-

Встановлення ставки НБУ за депозитами, наближеної до рівня
рефінансування;

-

Відновлення попередніх умов резервування; та

-

Продовження практики депозитних аукціонів.

НБУ, як головний гравець та регулятор, повинен розробити свої дії
на ринку іноземної валюти, що зміцнюватимуть ринкові механізми.

•

Поступово знизити питому вагу поточних видатків у ВВП.

•

Знизити з часом ставки податків за умови розширення бази оподаткування
та/або скорочення державних видатків, та збалансованості бюджету.

•

Провести реформи у пенсійній системі: забезпечити фінансову стабільність
першого рівня, запровадити другий рівень та підвищити пенсійний вік.

•

Посилити систему пруденційного нагляду та контролю у фінансовому секторі
з метою підвищення його гнучкості щодо негативних імпульсів.

Посилити ринкові інституції
• Зробити боротьбу з корупцією пріоритетним питанням національної політики,
розробити та впровадити комплексну стратегію радикальних заходів щодо
попередження корупції та покарання за її вчинення
•
•

Проводити прозору приватизацію на конкурентних засадах. Прийняти
Державну програму приватизації
Розробити та реалізувати судову реформу, що матиме на меті зміцнення
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незалежності, гарантування неупередженості та підвищення ефективності
судів; забезпечити невтручання в роботу судів усіх рівнів
•

Завершити процес створення адміністративних судів, які мають бути
укомплектовані кваліфікованим персоналом та отримувати належне
фінансування

•

Децентралізувати державне управління у відповідності до принципів
Європейської Хартії про місцеве самоврядування з метою підвищення
ефективності та відповідальності органів місцевого самоврядування

•

Створити прозорі ринки землі та нерухомості в Україні шляхом скасування
мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення та
запровадження єдиного реєстру прав власності на нерухомість та землі
сільськогосподарського призначення.
Скасувати Господарський кодекс. (Господарський кодекс містить застарілу та
позбавлену регулятивного сенсу класифікацію юридичних осіб та стримує
модернізацію економічного законодавства в багатьох галузях).

•

•

Прийняти закон про товариства з обмеженою відповідальністю.

•

Внести зміни до закону про акціонерні товариства для того, щоб привести
його у відповідність до директив законодавства ЄС про акціонерні товариства
та вдосконалити механізми захисту прав мінори тарних акціонерів та їх
залучення до управління з метою підвищення конкурентоспроможності
українських емітентів на світових фінансових ринках.

•

Створити систему «єдиного вікна» для реєстрації підприємницької діяльності
та полегшити реєстраційні процедури шляхом скорочення кількості
документів, що вимагаються, та кількості самих дозволів. Скласти повний і
вичерпний перелік дозволів в одному законі задля зменшення кількості
дозволів та видів діяльності, які підлягають обов’язковому ліцензуванню.

•

Продовжити вдосконалення законодавства щодо державних закупівель.

•

Підвищити рівень енергетичної безпеки шляхом заохочення конкуренції
приватних виробників та стимулювання енергозбереження через
встановлення тарифів, рівень яких повністю покриває витрати.

Посилити процес інтеграції України у світову економіку
•

Продовжувати та завершити переговори щодо нової посиленої угоди з
Європейським Союзом (включаючи створення зони вільної торгівлі без
виключень як головного її елемента); зменшити кількість виключень та
перехідних періодів, а також повністю зняти обмеження на торгівлю
сільськогосподарською продукцією та продуктами харчування.

•

Прискорити гармонізацію української системи сертифікації та стандартизації з
відповідними європейськими та міжнародними системами.
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II.

АНАЛІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ

1.

Боротьба з корупцією

Загалом, у 2008 р. було реалізовано лише декілька ініціатив з боротьби з
корупцією. Рекомендації, які стосувалися підвищення каральної спроможності
владних органів, мали більшу вірогідність впровадження. Однак, системних заходів
майже не було вжито, за винятком деякого поліпшення ситуації з прозорістю
ухвалення рішень. Було підготовлено низку законопроектів у відповідності до
рекомендацій, деякі з яких були розроблені ще в 2006 р., проте вони не були
розглянуті у 2008 р. навіть у першому читанні.
Найбільш ефективними, хоча й частковими, досягненнями, здійсненими у
відповідності до рекомендацій Аналітично-дорадчого Центру Блакитної стрічки і які
можуть мати системний ефект, були: скасування надзвичайно корумпованої системи
державних закупівель, а також певне розширення політичної незалежності
Генерального прокурора (ГП). Крім того, Закон України «Про Кабінет Міністрів
України» певною мірою визначив обов’язки органів влади та осіб, відповідальних за
ухвалення рішень. Близький до прийняття проект Закону України від 14 січня 2008 р
№ 1343 «Про нормативно-правові акти». Його мета – впорядкування процесу
підготовки та прийняття урядових актів, а також збільшення прозорості
адміністративного процесу в цілому.

1.1. Розробити детальний план імплементації національної антикорупційної
стратегії
та
1.2. Створити орган, відокремлений від функцій правозастосування, що має
зосередитись на нагляді за імплементацією національних антикорупційних
стратегій та пов‘язаних із ними планів дій, а також забезпечити швидке та
гнучке реагування шляхом розроблення та представлення нових стратегій та
заходів проти корупції.
Не впроваджено
Указ Президента України від 11 вересня 2006 року № 742/2006 «Про
Концепцію подолання корупції в Україні « На шляху до доброчесності» був в
подальшому розвинутий у Плані заходів щодо реалізації Концепції подолання
корупції в Україні «На шляху до доброчесності» на період до 2010 року, затвердженим
розпорядженням Кабінету Міністрів України № 657-р від 15 серпня 2007 року. Указом
Президента України № 414/2008 від 5 травня 2008 року чітко передбачається
необхідність внесення ряду поправок до Плану заходів Кабінету Міністрів України,
зокрема щодо утворення антикорупційного органу, запобігання корупції в органах
внутрішніх справ тощо. Проте, зміни до Плану заходів були внесені лише у 2009 році
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 року N 44-р «Про
внесення зміни до Плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в
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Україні "На шляху до доброчесності" на період до 2010 року», згідно з яким керівники
державних органів виконавчої влади повинні регулярно проводити прямі телефонні
лінії з метою забезпечення прозорості їх діяльності.
Не було розроблено жодних вагомих поправок, не кажучи вже про
всеохоплюючий та продуманий довгостроковий стратегічний план, який повинен
стати основою більш детальних майбутніх документів. Проектом Закону України «Про
Антикорупційне бюро України» (№ 2222 від 17 березня 2008 р.) офіційно
пропонується утворити орган, відповідальний за нагляд за впровадженням
національної антикорупційної стратегії та відповідних планів заходів, а також за
вироблення пропозицій щодо нових стратегій та заходів для боротьби з корупцією.
Проте, запропонована агенція (a) наділена правоохоронними функціями, та (б)
підпорядкована Міністерству внутрішніх справ – що послаблює стратегічну та
системну роль, яку могла б відігравати така агенція.
1.3 Внести зміни у законодавство щодо адміністративної відповідальності за
корупцію з метою чіткого встановлення, що корупційні справи мають
кваліфікуватися як кримінальні злочини.
Не впроваджено
1.4. Запровадити кримінальну відповідальність за «торгівлю впливом».
Не впроваджено
1.5. Посилити координацію між різними правоохоронними органами які
залучені до розслідувань корупційних злочинів.
Частково впроваджено
Указом Президента України від 17 квітня 2008 року № 370/2008 «Про
Міжвідомчу робочу групу з питань протидії корупції» було утворено Міжвідомчу
робочу групу з питань протидії корупції. Основними завданнями Міжвідомчої робочої
групи, згідно з названим Указом, є: підготовка пропозицій щодо вдосконалення
взаємодії органів прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства
внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Головного
управління державної служби України, Міністерства юстиції України, інших
центральних та місцевих органів виконавчої влади у питаннях протидії та запобігання
корупції; напрацювання комплексу заходів щодо запобігання та протидії корупції;
розгляд пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань запобігання та
протидії корупції. При цьому, Група працює при Службі безпеки України (СБУ).
Співголовами Групи є Генеральний прокурор України та Голова СБУ, у той час як
представники Міністерства внутрішніх справ (МВС) знаходяться на нижчому рівні. Це
можна трактувати так, що Група є протидіючою МВС. Таким чином, вона зможе
певним чином допомогти у справі запобігання корупції у даному Міністерстві.
Зважаючи на те, що СБУ повністю підпорядкована Президентові України, і
щонайменш до вересня 2008 р. Генеральний прокурор також був майже повністю
залежним від Президента, ми припускаємо, що дана Група була створена більше для
досягнення політичних цілей, ніж для того, щоб протидіяти корупції як такій.
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Донедавна, Група не була активною, аж поки під час політичної кризи не стала
відомою завдяки публічно висунутим звинуваченнями на адресу ряду парламентарів,
із зосередженням уваги на політичних соратниках Президента, які його зрадили. У
січні 2009 р. робота даної Групи була різко розкритикована Президентом та було
вказано на її низьку ефективність.
1.6. Збільшити ступінь незалежності Прокуратури від політичного впливу та
надати їй більш чіткі повноваження щодо її головної ролі у досудовому
розслідуванні кримінальних справ та підтриманні обвинувачення в суді.
Частково впроваджено
Законом України від 4 вересня 2008 року № 502-VI «Про внесення зміни до
Закону України "Про прокуратуру" щодо порядку звільнення Генерального
прокурора України» було відтворено порядок призначення та звільнення
Генерального прокурора (ГП). Раніше Президенту було потрібне схвалення
Парламенту лише щодо призначення ГП, звільнення з цієї посади відбувалося
односторонньо; наразі, таке схвалення необхідне в обох випадках. Дана поправка
дійсно забезпечує меншу залежність Генеральної прокуратури від Президента. Проте,
таким чином він стає більш залежним від парламентарів. Відтак, у той час коли нова
процедура сприяє більшій прозорості системи влади в цілому, позитивний ефект
боротьби з корупцією навряд чи буде відчутним.
По-перше, звільнення Генерального прокурора раніше відбувалося загалом
через офіційну відміну Закону про його призначення. Нова процедура навряд чи буде
дієвою без більш загального положення, яке забезпечувало б неможливість
скасування попередньо прийнятих законів, які вже стали чинними.
По-друге, за жодного інституційного порядку було б неможливо робити
призначення, які були б дійсно незалежними від політичних впливів. Нова процедура
просто забезпечує певний баланс гілок влади, яким підпорядковується ГП згідно з
Конституцією. Лише об’єднана воля політиків може зробити дану посаду політично
незалежною.
1.7. Переглянути законодавство в галузі державних закупівель з метою
приведення його у відповідність до європейських норм та стандартів щодо
формування політики, забезпечення підзвітності та підвищення прозорості.
Частково впроваджено
Державні закупівлі регулювалися Законом України від 22 лютого 2000 року №
1490-III «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», до якого постійно
вносилися зміни. Попередньо процедура державних закупівель була далекою від
вищих стандартів прозорості та звітності. Однак, поправки, внесені Законом від 16
червня 2005 року № 2664-IV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо додаткових гарантій захисту фінансових інтересів держави», насправді
погіршили
ситуацію.
Зокрема,
була
заснована
Тендерна
палата
та
високомонополізована і непрозора схема, справедливо сприйнята як
інституціоналізація та централізація корупції.
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У 2008 р. ця схема була остаточно скасована Законом від 20 березня 2008 року
№ 150-VI «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" разом з раніше діючим законом. Це сталося
в рамках виконання передвиборчих обіцянок та на вимогу місцевих органів влади. В
кінці 2008 р. ситуація майже повернулася до системи, яка діяла до16 червня 2005 р. і
також була непрозорою, та напевне, корумпованою. Наразі державні закупівлі
регулюються Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року № 921
«Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти». Його перша версія була скасована Конституційним Судом України (оскільки
закупівлі мали регулюватися Законом), проте була одразу відновлена. Зараз занадто
рано оцінювати поправки та порівнювати їх з попередньо діючою системою
державних закупівель в контексті збільшення чи зменшення корупційних проявів.
З одного боку, скасування схеми Тендерної палати повинно бути підтримане. З
іншого боку, припущення про те, що міністерства та місцеві органи влади, чия
спроможність щодо ухвалення рішень була відновлена, є менш корумпованими та
більш прозорими, не може сприйматися, як належне. Корупційна практика була
добре налагоджена. Відтак, основною різницею між обома положеннями може бути
просто схема корупції (централізація проти децентралізації), а не її обсяг,
поширеність чи викривлена дія. Таким чином, необхідно вжити інших заходів,
зокрема, згаданих у рекомендаціях 1.8, 1.11, 1.17. Більш того, нове законодавство
зберігає так звані «методологічні ради» при кожному органі влади, наділеному
правом ухвалення рішень щодо закупівель. Такі ради поєднують дорадчі та виконавчі
функції (у тому числі функцію ухвалення рішень), проте не несуть жодної
відповідальності, яка передбачається для виконавчих органів. Також вони мають
непрозору структуру та склад.
Таким чином, хоча скасування очевидно корумпованих процедур є гарною
новиною, наразі успіх загальної боротьби з корупцією очевидним не є.
1.8 Звернутися до широкого застосування таких методів як контрольована
передача хабара, прослуховування телефонних розмов та інших спеціальних
технік розслідування, які довели свою ефективність у викритті корумпованих
чиновників в інших країнах.
Запроваджено, але не підтримано судовою системою
Правоохоронні органи України тривалий час застосовували різноманітні
техніки розслідування. У 2008 р. можна було спостерігати ряд успішних операцій з
викриття хабарників. Тим не менш, сприйняття корупції продовжувало погіршуватися
(показник Transparency International у 2008 р. впав до 2,5 з 2,7 у 2007 р., а
міжнародний рейтинг країни загалом впав на 16 пунктів). Такий результат точно
співпадає з теорією боротьби з системною корупцією. Вчені визнають, що, оскільки
корупційна практика є широко розповсюдженою та має глибоке історичне коріння,
як і в інших республіках колишнього СРСР, каральні заходи мають лише незначний
вплив на поліпшення ситуації в цілому.
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Такі заходи можуть бути дієвими лише за умови, якщо корупція не стала
системною. Якщо ж вона є загальноприйнятим явищем, покарання може бути лише
вибірковим, і знаходитися у повноваженнях певного органу. Проте за таких умов,
колеги викритого хабарника дійдуть висновку про те, що справжньою причиною
його викриття є скоріш за все недостатня політична відданість, небажання
співпрацювати з впливовими особами чи подібні речі, аніж корупція як така. Іншим
недоліком технік розслідувань є те, що вони не були належним чином підкріплені
якістю подальшого розслідування, а також судовою системою в цілому. Лише деякі
згадані хабарники були визнані винними, проте це могло статися тому що з моменту
їх викриття пройшло дуже мало часу.
1.9.
Запровадити норми щодо арешту та конфіскації доходів, отриманих
злочинним шляхом.
Частково запроваджено
Законодавство існує, проте не діє та не було виправлене відповідним чином.
Суди рідко застосовують санкцію арешту та конфіскації майна, оскільки існуючі
недоліки законодавства уможливлюють захист незаконно отриманого майна проти
конфіскації, якщо таке майно є власністю юридичних осіб.
1.10. Зобов‘язати всіх державних службовців декларувати всі інтереси
фінансового характеру, отримувані доходи та придбання нерухомості чи
іншого значного майна, як ними особисто, так і їхніми найближчими родичами;
перевіряти відповідність задекларованих витрат та набутого майна легальним
доходам службовця.
та
1.16. Надати чіткі інструкції всім державним службовцям щодо звітування про
підозри відносно корупційних дій та запровадити захист тих, хто добросовісно
надасть відповідну інформацію (інформаторів) від можливих негативних
наслідків.
та
1.17. Встановити правила щодо обов‘язкового розкриття конфлікту інтересів
посадовцями та передбачити негайне звільнення за порушення цих правил.
Не впроваджено, проте підготовлені проекти
Деякі рекомендації були певним чином враховані у проектах законів,
більшість з яких була подана до першого читання вже у 2006 р. Зокрема, проект
Закону України від 23 листопада 2007року № 0877. «Про відповідальність юридичних
осіб за вчинення корупційних правопорушень»; проект Закону України від 23
листопада 2007року № 0876. «Про засади запобігання та протидії корупції» (крім
усього іншого, містить положення про конфлікт інтересів та захист інформаторів, а
також зобов’язує усіх державних службовців декларувати усі фінансові інтереси);
Проект Закону України від 23 листопада 2007 року № 0875. «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення»
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(підтримує, зокрема, конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом, яка і раніше
передбачалася Кримінальним кодексом1; встановлює кримінальну відповідальність
за «торгівлю впливом»). Проте, незважаючи на підтримку з боку Президента (Указ
Президента України від 5 травня 2008 року № 414/2008 «Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 21 квітня 2008 року "Про заходи щодо
реалізації національної антикорупційної стратегії та інституційного забезпечення
цілісної антикорупційної політики"»), жоден із відповідних законодавчих актів не був
розглянутий навіть у першому читанні2.
В цілому, спільним для даної групи рекомендацій є те, що вони покликані
підвищити вартість корупції для широкого кола державних службовців. Однією з
причин, чому вони не були прийняті та належним чином впроваджені, може бути той
факт, що деякі посадовці та законодавці і самі були залучені до корупційних дій. У
такому випадку, можливість прийняття нових каральних заходів може залежати від
супутніх правових гарантій, які захищають від покарання за попередні корупційні дії
та надають амністію по судових справах за минулі корупційні дії.
1.11. Розширити права громадськості щодо доступу до офіційної інформації,
запровадивши менш обтяжливі процедури запитів, розглянути можливість
запровадження незалежних механізмів досудового перегляду щодо рішень з
відмов у доступі до інформації.
та
1.15. Запровадити вільний доступ громадськості до інформації про участь у
капіталі юридичних осіб з Єдиного реєстру юридичних осіб та реєстрів
акціонерів акціонерних товариств.
Не впроваджено, проте підготовлені проекти.
Проект Закону України «Про доступ до публічної інформації» (№ 2763 від 11
липня 2008) бере до уваги усі відповідні рекомендації Аналітично-дорадчого Центру
Блакитної стрічки. Доступ до інформації про засновників юридичних осіб вже
відкрито, проте він платний3. Реєстрація часток акцій, особливо акцій відкритих
акціонерних товариств, є набагато складнішим завданням, оскільки вимагає робочої
системи обліку усіх фондових операцій. Це питання обговорюється, проте воно ще
далеке від впровадження.

1
Стаття 368 п. 2, 3 Кримінального Кодексу України передбачає, що одержання хабара у великому розмірі, або
службовою особою, яка має категорію вище третьої, передбачає конфіскацію майна. На практиці, майже неможливо
відрізнити доходи, отримані злочинним шляхом, від інших доходів.
2

Перше читання, здійснене попереднім скликанням Парламенту не враховується – з цієї причини, проекти законів
були знову подані на розгляд нового скликання Верховної Ради.

3
http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/edrpoy/ukr/norm/polog_korist_dan.htm. незрозумілим є питання того,
чи повинен платник податків оплачувати дану послугу замість зацікавлених осіб.
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1.12. Прийняти чіткі правила щодо регулювання адміністративного процесу та
процесу ухвалення рішень державними органами, а також чітко визначити
ієрархію різних правових норм та стандартів регулювання державного
управління.
Частково впроваджено
Нова редакція Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (№ 279-VI), яка
була прийнята 16 травня 2008 р., виправила певні протиріччя щодо процесу
ухвалення рішень, які були присутні у попередній редакції. Вона стала важливим
кроком на шляху до визначення відповідальності різних органів влади. Більш того,
проект Закону України «Про нормативно-правові акти» (№ 1343-1 від 21 січня 2008 р.)
був поданий на розгляд та прийнятий у другому читанні. Даний Закон, за умови його
прийняття, об’єднає процедуру підготовки та прийняття нормативних актів. Він також
значно підвищить прозорість нормативно-правових актів шляхом заснування
безкоштовного та легкодоступного (у тому числі через Інтернет) Єдиного реєстру
нормативних актів.
Проте, на жаль, даний проект Закону не передбачає обов’язкової перевірки
слабких місць щодо корупції. Така перевірка повинна бути обов’язковою для всіх
типів нормативних актів. Вона повинна проводитися урядовим органом,
максимально незалежним від виконавчої гілки влади. Усунення слабких місць щодо
корупції на рівні закону здається найбільш ефективним засобом як для запобігання
корупції, так і для зміцнення правового порядку. Воно тісно пов’язано із заходами
щодо поліпшення нормативного та бізнес клімату, проте є ширшим, оскільки охоплює
усі сфери.
1.13. Запровадити прозорість найбільших державних холдингів (таких як
Укрзалізниця, Укртелеком та ін.) шляхом підготовки та оприлюднення річних
публічних звітів та проходження процедур аудиту, що мають здійснюватися
відповідно до міжнародно визнаних правил сертифікованими аудиторськими
фірмами.
та
1.14 Вдосконалити систему управління підприємствами, що перебувають у
державній власності, з метою запобігання розкраданню коштів та майна, які
належать народу України.
Не впроваджено.
Державні холдинги залишаються основним джерелом оренди для державних
службовців та їхніх соратників по бізнесу (насправді, часто їхнім власним бізнесом
офіційно керують друзі чи афілійовані особи).
Запровадження суперечливих та нечітких “показників соціального та
економічного розвитку підприємства” в якості засобу дисциплінування керівників
лише поглибить неефективність державного сектора.
Більше інформації з цього питання див. у Розділі 3 «Вдосконалення управління
підприємствами державної власності».
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Оновлені рекомендації 2009 року:
1.1.
Розробити
антикорупційної стратегії.

детальний

план

впровадження

національної

1.2.
Створити орган, відокремлений від функцій правозастосування, та
незалежний від виконавчої гілки влади, що має зосередитись на зборі та аналізі усієї
наявної інформації про корупцію; визначаючи основні причини корупції та конкретні
слабкі місця, а також їхні законодавчі та інституційні джерела; а також за нагляд за
впровадженням національної антикорупційної стратегії та відповідних планів дій, та
розроблення нових стратегій та заходів щодо боротьби з корупцією, у тому числі
вдосконалення діючого та проектного законодавства, направленого на усунення
слабких місць щодо корупції.
1.3.
Переглянути систему адміністративної відповідальності за корупцію з
метою чіткого встановлення, що корупційні справи мають кваліфікуватися як
кримінальні злочини.
1.4.

Запровадити кримінальну відповідальність за «торгівлю впливом».

1.5.
Посилити координацію між різними правоохоронними органами які
залучені до розслідувань корупційних злочинів; забезпечити проведення відповідних
перевірок, які запобігатимуть тому, щоб працівники правоохоронних органів
вступали у змову з корумпованими посадовцями, їхніми корумпованими колегами, чи
самі чинили корумповані дії.
1.6.
Збільшити ступінь незалежності Прокуратури від політичного впливу
та надати їй більш чіткі повноваження щодо її головної ролі у досудовому
розслідуванні кримінальних справ та підтриманні обвинувачення в суді.
1.7.
Здійснювати моніторинг державних закупівель щодо забезпечення
підзвітності та підвищення прозорості.
1.8.
Звернутися до застосування таких методів як контрольована передача
хабара, прослуховування телефонних розмов та інших спеціальних технік
розслідування та забезпечити ефективні наступні дії.
1.9 Запровадити обов’язкову перевірку слабких місць щодо корупції та
можливого корумпованого впливу усіх існуючих та запропонованих нормативних
актів, у тому числі нормативних актів виконавчої влади усіх рівнів. Така перевірка
повинна проводитися незалежно від виконавчої влади та зосереджуватися на
питаннях, які були визначені як найбільш гострі (див. п.1.2.). Дії, які викликають
підозру щодо їх можливої корумпованості в процесі лобіювання (наприклад, такі, що
забезпечують пільги) повинні ретельно перевірятися.
1.10. Вдосконалити норми щодо арешту та конфіскації доходів, отриманих
злочинним шляхом.
1.11. Зобов‘язати всіх державних службовців декларувати всі інтереси
фінансового характеру, отримувані доходи та придбання нерухомості чи іншого
значного майна, як ними особисто, так і їхніми найближчими родичами; перевіряти
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відповідність задекларованих витрат та набутого майна легальним доходам
службовця.
1.12. Розширити права громадськості щодо доступу до офіційної інформації,
запровадивши менш обтяжливі процедури запитів, розглянути можливість
запровадження незалежних механізмів досудового перегляду щодо рішень з відмов у
доступі до інформації.
1.13. Прийняти чіткі правила щодо регулювання адміністративного процесу
та процесу ухвалення рішень державними органами, а також чітко визначити
ієрархію різних правових норм та стандартів регулювання державного управління.
1.14. Запровадити прозорість найбільших державних холдингів (таких як
Укрзалізниця, Укртелеком та ін.) шляхом підготовки та оприлюднення річних
публічних звітів та проходження процедур аудиту, що мають здійснюватися
відповідно до міжнародно визнаних правил сертифікованими аудиторськими
фірмами.
1.15. Вдосконалити систему управління підприємствами, що перебувають у
державній власності, з метою запобігання розкраданню коштів та майна, які належать
народу України.
1.16. Запровадити вільний доступ громадськості до інформації про участь у
капіталі юридичних осіб з Єдиного реєстру юридичних осіб та реєстрів акціонерів
акціонерних товариств.
1.17. Надати чіткі інструкції всім державним службовцям щодо звітування
про підозри відносно корупційних дій та запровадити захист тих, хто добросовісно
надасть відповідну інформацію (інформаторів) від можливих негативних наслідків.
1.18. Законодавчо визначити конфлікт інтересів, встановити правила щодо
обов‘язкового розкриття конфлікту інтересів посадовцями та передбачити негайне
звільнення за порушення цих правил.

2. Приватизація
2.1. Розробити всебічну програму приватизації.
Рекомендація частково впроваджена.
Приводом для розроблення нової програми приватизації стала спроба Уряду
організувати прискорений продаж стратегічних підприємств задля фінансування
масштабних виплат населенню. На думку деяких експертів, це створювало ризики для
національних інтересів, могло стати додатковим фактором поглиблення інфляції.
Прискорений і одночасний розпродаж стратегічних об’єктів призвів би до зменшення
конкуренції між інвесторами і, як наслідок, до зниження ціни продажу. З метою
запобігання цим ризикам Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) своїм
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рішенням від 15 лютого4 і Президент України своїм Указом від 6 березня 2008 р.5
ввели тимчасовий мораторій на приватизацію стратегічних підприємств до
прийняття Державної програми приватизації на 2008-2012 роки. Одночасно
Президентом були затверджені Концептуальні засади забезпечення реалізації
національних інтересів у сфері приватизації, на основі яких має розроблятися ця
Програма6.
В Концептуальних засадах визначені стратегічна мета приватизації –
створення конкурентоспроможної економічної системи, яка може ефективно
відповідати на глобальні виклики, та розроблення нової стратегії розвитку
приватизації з метою завершення приватизації як такої протягом наступних 5 років.
Концептуальні засади обґрунтовують необхідність переходу від фіскальної до
інвестиційно-інноваційної моделі приватизації. Поставлено завдання щодо
синхронізації процесу приватизації з процесами ринкової трансформації окремих
стратегічних галузей та економіки в цілому. В них встановлено завдання синхронізації
приватизації з ринковими перетвореннями в стратегічних секторах економіки
загалом. Визначені найважливіші напрямки удосконалення приватизаційного
механізму – забезпечення рівного доступу інвесторів до приватизації, досягнення
прозорості та публічності приватизаційного процесу, встановлення відповідальності
покупців за виконання умов договорів купівлі-продажу державних об’єктів тощо.
За короткий час проект Державної програми приватизації на 2008-2012 роки
був підготовлений і 7 квітня Уряд передав його на розгляд Парламенту.
Урядовий проект Програми викликав критику Президента, опозиції, деяких
експертів. У Програмі проголошена стратегічна мета і стратегія розвитку приватизації
на наступні 5 років, які передбачені Концептуальними засадами. Проте це не знайшло
відповідного відображення у приватизаційному механізмі. Він побудований на
фіскальній моделі, яка не надає необхідного правового поля для реалізації нових
стратегічних цілей і завдань. Крім цього, у Програмі по більшості позицій відсутні чіткі
законодавчі норми, що створює умови для застосування "ручних" методів
регулювання приватизаційного процесу. Вона не передбачає засобів запобігання
позаприватизаційному відчуженню державного майна, не надає механізмів, які
гарантують прозорість і публічність процесу зміни форми власності тощо.
Проте, 3 червня 2008 р. урядовий проект Програми був ухвалений
Парламентом у першому читанні7. Приводом для цього стала формальна підстава –

4
Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 р. «Про забезпечення національних
інтересів і національної безпеки у сфері приватизації та концептуальні засади їх реалізації»
5
Указ Президента України від 6 березня 2008 р. № 200/2008 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 15 лютого 2008 року "Про забезпечення національних інтересів і національної безпеки у сфері
приватизації та концептуальні засади їх реалізації"»
6
Указ Президента України від 7 березня 2008 № 200/2008 «Про забезпечення національних інтересів і національної
безпеки у сфері приватизації та концептуальні засади їх реалізації»
7

Постанова Верховної Ради України від 3 червня 2008 р. № 311 «Про прийняття за основу проекту Закону України
"Про Державну програму приватизації на 2008-2012 роки»
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без прийняття Державної програми приватизації Парламент не міг внести зміни до
Державного бюджету на 2008 рік.
18 червня 2008 р. Президент передав до Парламенту зміни і доповнення до
урядового проекту Програми, які відповідали Концептуальним засадам забезпечення
реалізації національних інтересів у сфері приватизації. Проте текст проекту
Державної програми приватизації для другого читання підготовлений без урахування
пропозицій Президента.
Через парламентську кризу нова Державна програма приватизації не була
прийнята. На додаток, конфлікт між Президентом та Прем’єр-міністром щодо
призначення Голови Фонду державного майна України (ФДМУ) ще більше відстрочив
приватизацію.
Розроблення нової Державної програми приватизації є стратегічно важливим
питанням в українській економіці. Вона має відображати нову стратегію – завершення
приватизації в наступні 5 років. Відсутність законодавчо затвердженої Програми
призводить до політичного протистояння і паралізує приватизаційний процес у
країні. Через довготривале блокування приватизації стратегічних підприємств
поширюються позаприватизаційні тіньові методи відчуження державного майна.
Світова фінансова криза, котра почала розвиватися восени 2008 р., вплинула
на приватизацію таким чином, що фіскальний спосіб приватизації отримав нове
підґрунтя. Антикризовий закон від 31 жовтня 2008 р. включає приватизацію як
важливе джерело формування Стабілізаційного фонду8. В результаті фінансової кризи
знижується інвестиційна діяльність внутрішніх та закордонних інвесторів. Це
неминуче призведе до скорочення попиту на об’єкти приватизації і, як наслідок, до
зниження цін продажу
До того ж приватизація стратегічних об’єктів без попередньої підготовки
несе ризики для економіки та безпеки країни. Тому раціонально продавати
стратегічні підприємства за умови попередньої оцінки попиту з боку інвесторів та
після визначення мінімальної ціни.
Незважаючи на те, що фінансова криза є несприятливою для інвестиційноінноваційно орієнтованої приватизації, доцільним є сконцентруватися на підготовці
приватизації стратегічних галузей зараз та на створенні ефективних заходів протидії
відчуженню державного майна іншими способами, а не через приватизацію.
На завершення, Стабілізаційний фонд може виграти від приватизації
земельних ділянок. Тому ми рекомендуємо включати земельні ділянки до об’єктів
приватизації і запровадити процедуру, яка б дозволила компаніям придбавати
земельні ділянки, на яких розташовані приватизовані раніше ними об’єкти.

8

Ст. 1 Закону України від 31 жовтня 2008 р. № 639-IV «Про першочергові заходи для запобігання негативним наслідкам
фінансової кризи та внесення змін до деяких законодавчих актів України»
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2.2. Встановити чіткі та справедливі вимоги до відбору заявників, запобігаючи
зловживанням у формі штучного обмеження кількості заявників через
встановлення несправедливих специфічних вимог
Ряд заходів щодо рекомендації було розроблено, але не ухвалено.
До прийняття нової Державної програми приватизації на 2008-2012 роки
чинною є правова норма про обов’язковий продаж інвестиційно привабливих
об’єктів спеціальній категорії покупців – «промисловим інвесторам», попередній
відбір яких здійснюється шляхом встановлення кваліфікаційних вимог. Цей спосіб
продажу потенційно містить широкі можливості для зловживання у формі штучного
обмеження кількості заявників.
Спосіб продажу державних об’єктів «промисловим інвесторам» продовжує
застосовуватися у практиці української приватизації. У 2008 р. були об’явлені три
конкурси з продажу державних об’єктів зі встановленням кваліфікаційних вимог до
заявників.
У Концептуальних засадах забезпечення реалізації національних інтересів у
сфері приватизації, ухвалених рішеннями РНБО і затверджених Указом Президента
України, серед важливих завдань поставлена вимога усунути умови, які обмежують
участь потенційних покупців у приватизації інвестиційно привабливих об’єктів. На
виконання цієї вимоги в урядовому проекті Державної програми приватизації на
2008-2012 роки, прийнятої Парламентом у першому читанні, ліквідована категорія
«промисловий інвестор». Проте у проекті Програми відсутні чіткі та справедливі
вимоги до відбору заявників при приватизації стратегічних об’єктів. Способи
непрозорого відбору кваліфікованих покупців були замінені відсутністю будь-якого
методу відбору потенційних покупців.
Для підтвердження кваліфікаційної спроможності майбутніх власників
потрібно використовувати інші способи, які, з одного боку, надавали б гарантії
захисту національних інтересів і ефективного розвитку об’єкта після приватизації, з
другого – мінімізували можливості штучного обмеження кількості заявників.
Кваліфікаційну спроможність заявник повинен підтверджувати наданням
органам приватизації Програми розвитку підприємства на 3-5 років. Гарантією може
слугувати встановлення чітких санкцій за невиконання зобов’язань з розвитку
підприємства, що фіксуються у договорі купівлі-продажу, до самого встановлення
підстав для повернення приватизованого об’єкта у державну власність. Підстави
визначаються законодавством і є виключними.
2.3. Залучати міжнародних радників для підготовки приватизації таким чином,
щоб забезпечити справедливі умови конкуренції в галузі, збільшити
надходження до бюджету, залучити значні інвестиції та захистити інтереси
працівників
Рекомендація не впроваджена
У зв’язку зі втратою чинності Закону України від 15 грудня 2005 р. № 3205-IV
«Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
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державні кошти"» фактично відсутня правова база для регулювання процесу закупівлі
послуг міжнародних радників до приватизації.
Окрім цього, протягом періоду, що аналізується, не виникало практичної
потреби у залученні міжнародних радників для підготовки до приватизації
державних об’єктів. У минулому і поточному році не приватизовано жодного
стратегічного підприємства. З березня 2008 р. в Україні встановлено мораторій на
підготовку до приватизації стратегічних підприємств.
Концептуальні засади, а також проект Державної програми приватизації на
2008-2012 роки, прийнятий Парламентом у першому читанні, не містять
рекомендацій щодо залучення міжнародних радників для підготовки до приватизації
державних об’єктів.
Проте на завершальному етапі, коли планується просування приватизації в
стратегічні галузі, природні монополії, соціальну сферу, носіями позитивного
світового досвіду можуть стати міжнародні радники.
Слід додати, що залучення міжнародних радників призводить до збільшення
тривалості та фінансових витрат приватизаційного процесу.
2.4. Забезпечити повну прозорість процедур для всіх приватизаційних
конкурсів
Рекомендація частково впроваджена.
Правове поле9, яке регулює організацію конкурсів, забезпечує прозорість
процесу продажу державних підприємств. ФДМУ забезпечує обов’язкову публікацію
інформації про конкурси, проводить відео- та аудіозапис процедури продажу. Фонд
надає вільний доступ до конкурсних засідань представникам ЗМІ та іншим
зацікавленим сторонам.
Інформація про конкурси розміщується на офіційному веб-сайті ФДМУ. По
найбільш значимих об’єктах ФДМУ розміщує в газеті "Відомості приватизації"
попередню інформацію та запрошує потенційних заявників взяти участь у розробці
умов конкурсу.
Для продажу стратегічних об’єктів з 2005 р. застосовується новий спосіб –
конкурс з вільним встановленням ціни продажу10. При цьому досягається
максимальна прозорість конкурсної процедури, оскільки для відбору заявників не
встановлюються кваліфікаційні вимоги, а переможець визначається за найвищою
ціною продажу.
Проте до сьогодні залишаються чинними правові норми, що не виключають
тіньового розподілу державного майна в тих випадках, коли застосовується спосіб
продажу інвестиційно привабливих об’єктів «промисловим інвесторам». Ця правова
норма буде скасована з прийняттям нової Державної програми приватизації на 20082012 роки.

9
Ст. 19 Закону України «Про приватизацію державного майна», Положення про порядок проведення конкурсів з
продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затверджене наказом ФДМУ від 31 серпня 2004 р. № 1800
10

Наказ Фонду державного майна України від 11 липня 2005 р. № 2029 «Про затвердження змін та доповнень до
Положення про порядок проведення конкурсу з продажу пакетів акцій акціонерних товариств»
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Оновлені рекомендації 2009 року:
2.1.
Прийняти Державну програму приватизації, яка визначить стратегію,
завдання і механізм приватизації на етапі її завершення як масштабного соціальноекономічного проекту, розпочатого в Україні в 1992 р.
2.2.
Встановити чіткі та справедливі вимоги до відбору заявників,
запобігаючи зловживанням у формі штучного обмеження кількості заявників через
встановлення несправедливих специфічних вимог.
2.3.
Залучати міжнародних радників для підготовки приватизації таким
чином, щоб забезпечити справедливі умови конкуренції, надходження до бюджету,
залучення значних інвестиції та захистити інтереси працівників.
2.4.
впровадити обов’язкову процедуру
прийнятті рішень зі стратегічних питань приватизації.

громадських

слухань

при

2.5.
Продаж стратегічних підприємств здійснювати за умови попередньої
оцінки попиту з боку інвесторів і після визначення мінімальної ціни продажу.
2.6.
Доходи Стабілізаційного фонду формувати за рахунок конвеєрного
продажу об’єктів, які приватизуються більш швидкими стандартними способами,
продавати об’єкти приватизації разом із земельними ділянками, на яких вони
розташовані.
2.7.
Здійснити системну підготовку до приватизації стратегічних галузей на
основі галузевих Програм приватизації та ринкової трансформації.
2.8.
Упровадити ефективні засоби запобігання позаприватизаційному
відчуженню державного майна.

3. Вдосконалення управління підприємствами державної власності
3.1. Перед приватизацією перетворити усі державні підприємства на акціонерні
товариства або товариства з обмеженою відповідальністю та замінити систему
безпосереднього відомчого управління державними підприємствами більш
ефективними та прозорими механізмами корпоративного управління;
та
3.2. Скасувати Закон України „Про управління об‘єктами державної власності”,
скасувати всі пільги та спеціальні режими, встановлені для державних
компаній;
та
3.3. Встановити систему моніторингу та контролю за фінансовими ризиками на
підприємствах державної власності; встановити обов’язкові вимоги щодо
щорічного незалежного аудиту підприємств державної власності.
Прогресу немає
Зусилля, що мали на меті врегулювати проблему неефективного
використання майна, що належить державі, і мали результатом ухвалення Закону
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України від 21 вересня 2006 р. № 185-V «Про управління об‘єктами державної
власності» та Закону України від 15 березня 2006 р. № 3528-IV «Про холдингові
компанії в Україні» призвели до консервації старої та неефективної адміністративновідомчої системи управління державним майном у надзвичайно заплутаному її стані.
Господарський кодекс України зберігає неефективні конструкції юридичних осіб,
засновані на концепції радянського соціалістичного підприємства, яка не передбачає
ні ефективного розподілу повноважень між органами підприємства, ні урегулювання
правового стану учасників, ні забезпечення їх ефективним механізмом взаємодії, ні
механізмів зовнішнього та внутрішнього контролю. Господарський кодекс та Закон
«Про управління об‘єктами державної власності» декларують майнову самостійність
«суб‘єктів господарювання», одночасно резервуючи за державними органами широкі
права щодо грубого втручання у господарську діяльність нібито самостійних
юридичних осіб, оминаючи питання щодо відповідальності як державних чиновників,
що наділені правами безпосередньо приймати управлінські рішення, так і
менеджерів державних підприємств (господарських товариств). Все це створює
систему уникнення будь-якої відповідальності за управлінські рішення на
підприємствах та господарських товариствах державного сектора. Наділення
Господарським кодексом державного підприємства сурогатами прав власності – так
званим «правом господарського відання» та «правом оперативного управління» створює додаткові ризики. За наказом державних адміністративних органів керівники
державних підприємств продають або передають сурогати прав так, ніби ці сурогати
є повними правами власності. Це створює велику невизначеність в майновому обігу;
більше того, це сприяє вилученню активів державних або приватизованих
підприємств на виконання наказів адміністративних органів. Велика кількість пакетів
акцій, що належать державі, та відсутність ефективної системи формування політики
та контролю за її реалізацією вкупі із відсутністю системи контролю та
відповідальності державних службовців за свої дії зробили захоплення (збереження)
контролю над акціонерними товариствами шляхом «оренди» голосів за державним
пакетом акцій поширеним явищем. Закон України «Про холдингові компанії в Україні»
фактично легалізує схему тіньової приватизації через вилучення державних пакетів
акцій в якості внесків у капітал «холдингових компаній». Усі ці механізми жодним
чином не узгоджуються із загальновизнаними практиками корпоративного
управління та підходами до управління державною власністю.
Збереження державних мажоритарних пакетів акцій у капіталі окремих
підприємств з метою забезпечення ефективнішого регулятивного впливу на певні
галузі є абсолютно хибною практикою Державі слід якнайшвидше позбутися
переважної більшості пакетів акцій, які вона має в багатьох приватизованих
товариствах, управління якими вона не в змозі ефективно контролювати.
Члени наглядових рад таких акціонерних товариств матимуть право
самостійно обирати (звільняти) виконавчі органи товариства та нестимуть
відповідальність за результати діяльності товариства. Слід встановити заборону на
включення державних службовців до наглядових рад акціонерних товариств «за
посадою», оскільки в цьому випадку їх зобов‘язання за присягою, що дають державні
службовці, створюватимуть конфлікт із зобов‘язаннями діяти в найкращих інтересах
товариства.
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Практика надання пільг і створення переваг для підприємств державного
сектора ґрунтується здебільшого на зусиллях із компенсації неефективності системи
їхнього управління та їхньої неконкурентоспроможності порівняно з приватними
підприємствами. Україна має негативний досвід підтримання державних підприємств.
Пільги для таких підприємств призводять до викривлення чесної конкуренції,
розквіту корупції та жодним чином не сприяють підвищенню ефективності
виробництва або управління; навпаки, вони негативним чином позначаються на
державному бюджеті та національній економіці.
Неефективність правової конструкції «суб’єктів господарювання» (особливо
державних і казенних підприємств), яка перешкоджає можливості створення
ефективних систем моніторингу, контролю за фінансовими ризиками, та виключає
застосування навіть простіших технік корпоративного управління, робить державні
підприємства беззахисними перед зловживаннями їх керівників (виведення активів,
вилучення прибутків).

Оновлені рекомендації 2009 року:
3.1
Прискорити процес виведення держави з комерційної діяльності
шляхом приватизації, концесій, державно-приватного партнерства; усі належні
державі пакети акцій, які не є контрольними, слід продати;
3.2.
Перед приватизацією перетворити усі державні підприємства на
акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю та замінити
систему безпосереднього відомчого управління державними підприємствами більш
ефективними та прозорими механізмами корпоративного управління;
3.3.
Установити обов’язкові вимоги для компаній, в яких державний пакет
акцій більше 50%, про застосування вимог до моделі управління, незалежного аудиту,
оприлюднення фінансової звітності, які передбачені Законом України вiд 17 вересня
2008 року № 514-VI «Про акціонерні товариства» для публічних акціонерних
товариств; створити систему моніторингу та контролю за фінансовими ризиками на
підприємствах державної власності;
3.4.
Організувати відкриті слухання (парламентські дебати) для
обговорення доречності існування державних холдингових компаній і фінансових
результатів їх діяльності.
3.5.
Відокремити функцію держави як власника від функції держави як
регулятора; створити окрему державну установу для управління державними
акціями; розглянути можливість формування реєстру організацій, що могли б
пропонувати кандидатури директорів для обрання до наглядових рад підприємств,
що належать державі;
3.6.
Скасувати Закони України «Про холдинги в Україні» та «Про управління
об’єктами державної власності», скасувати всі пільги та спеціальні режими,
встановлені для державних компаній;
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3.7. Покласти на наглядові ради відповідальність за контроль над
менеджментом державних компаній (зокрема, право обирати/звільняти виконавчий
орган без зазначення причин). Також результати повинні бути надані їхнім
спостережним радам. Слід установити відповідальність членів спостережних рад за
порушення їхнього обов’язку діяти виключно в інтересах компаній. Участь державних
службовців у спостережних радах державних компаній слід заборонити.
3.8. Уникати нерівного ставлення до державних і недержавних підприємств, у
тому числі в будь-яких нових законодавчих актах і політичних заходах, спрямованих
на боротьбу з кризою; Уряд повинен уникати витрачання коштів на підтримку
неефективних державних компаній.

4. Корпоративне законодавство
4.1 Прийняти Закон про акціонерні товариства, що має базуватися на
директивах ЄС з права компаній та принципах корпоративного управління
ОЕСР.
В основному виконано
Великим кроком уперед стало прийняття 19 вересня 2008 р. Закону України
«Про акціонерні товариства», який помітно відрізняється від інших законодавчих
актів, що регламентують діяльність акціонерних товариств, як стосовно
концептуального наповнення, так і за ступенем деталізації норм. Так, перевагами
нового Закону є: врегулювання питання про переважне право акціонерів на
придбання додатково випущених акцій; вимога розміщення акцій за ринковою ціною;
посилення ролі наглядової ради як органу, який здатний ефективно і оперативно
захищати інтереси акціонерів; чітке регулювання процесу прийняття рішень у
товаристві, що складається з однієї особи; забезпечення представництва акціонерів
меншості у наглядовій раді через вимогу обрання наглядової ради із застосуванням
кумулятивного голосування; встановлення процедури укладання значних правочинів
та правочинів, у вчиненні яких присутня заінтересованість; доволі чітко та детально
законом врегульовані питання проведення загальних зборів акціонерів та процедура
припинення акціонерного товариства. Отже, Закон «Про акціонерні товариства»
створив нові стандарти законотворчості та заклав важливу концептуальну базу
подальшого розвитку українського корпоративного законодавства.
Разом з тим Закон не позбавлений суттєвих недоліків і не повною мірою
узгоджується із нормами директив з права компаній ЄС та найкращими практиками
корпоративного управління.
Так, норма щодо прийняття рішення з окремих питань кваліфікованою
більшістю у ¾ від загальної (!) кількості голосів (п. 5. ст. 42), а не від кількості голосів
акціонерів, що беруть участь у загальних зборах (як це передбачено Законом України
«Про господарські товариства» та Цивільним кодексом України), може паралізувати
діяльність переважної більшості акціонерних товариств. Великої шкоди як
акціонерним товариствам, так і ринку цінних паперів України може завдати реалізація
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норми про обов‘язковий (примусовий) лістинг акцій публічних акціонерних
товариств та про продаж їх акцій виключно на біржі (п. 1 ст. 24), що призведе до
масової втечі потенційних емітентів з організаційно-правової форми акціонерного
товариства та імітації торгів та фальшивої ліквідності.
У Законі України «Про акціонерні товариства» не знайшли відображення такі
важливі механізми, як фідуціарні зобов‘язання посадових осіб товариства, похідний
позов, виключне право наглядової ради на обрання виконавчого органу, механізм
оголошених акцій, тендерна пропозиція для придбання контрольного пакету акцій,
заочне голосування акціонерів (поштою), які могли б усунути значні ризики в системі
управління, здешевити процес прийняття рішень та підвищити інвестиційну
привабливість акцій українських емітентів.
Продаж додатково випущених акцій є ефективним способом залучення
додаткових коштів у банки для вирішення проблем із скрутним фінансовим станом
(ст. 2 і 3 Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним
наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів
України»), проте, порядок ухвалення рішень про випуск додаткових акцій та
реєстрацію акцій, передбачений Законом, недосконалий та нереалістичний щодо
строків. Закон стане більш ефективним, якщо вдосконалити певні його положення,
зокрема: використання інституту зовнішнього керуючого (доцільно було б дозволити
призначення зовнішнього управління за заявою учасників), продовження строків,
встановлених для реєстрації документів, і забезпечення права ДКЦПФРУ перевіряти
документи, подані емітентами. Нинішня редакція Закону примушує Комісію приймати
будь-які документи.
4.2 Забезпечити дотримання принципу повної прозорості прав власності та
вільного доступу громадськості до інформації про акціонерів при
реформуванні національного депозитарію та системи реєстрації прав на цінні
папери.
Частково запроваджено
Створення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, який повинен
містити базову інформацію (зокрема про особи учасників) про всі юридичні особи,
передбачене Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців» від 15 травня 2003 р., майже завершено. Планується
надавати безкоштовний відкритий доступ до реєстру через Інтернет і можливість
отримання завірених друкованих документів за невелику плату. Проте, через
специфіку реєстрації прав на акції, щоб не перешкоджати обігу цінних паперів,
інформація про акціонерів акціонерних товариств до Єдиного реєстру не
включається. Існуюча система реєстрації цінних паперів, передбачена Законом
України «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні» (10 грудня 1997 р.), довела свою неефективність та
ненадійність. Плани щодо заміни існуючої системи реєстрації цінних паперів були
втілені у проекті Закону України «Про систему депозитарного обліку цінних паперів»
(№ 3021 від 27 серпня 2008 р.), який було подано до Верховної Ради України
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Кабінетом Міністрів України. На жаль, цей законопроект украй обмежує доступ до
реєстру акціонерів. Пропозиція щодо централізації системи обліку (створення
Центрального депозитарію) не супроводжується механізмами, які забезпечували б
доступ до послуг Центрального депозитарію, з боку дрібних акціонерів, що робить
акції українських акціонерних товариств непривабливим інструментом інвестування
для дрібних приватних інвесторів. Відсутність чіткого й надійного механізму
отримання інформації про власників акцій підриває дієвість багатьох механізмів
Закону України «Про акціонерні товариства».
4.3. Реформувати систему незалежного аудиту задля підвищення її надійності
та громадської довіри шляхом встановлення вимоги щодо створення та
існування аудиторських фірм лише у формі повного товариства та обмежити
практику застосування застережень щодо звільнення від відповідальності, які
використовуються в аудиторських контрактах.
Не запроваджено
Після кризи довіри, спричиненої крахом таких компаній, як Enron, World.com,
Parmalat, більшість країн світу вжили заходів для реформування аудиторської
діяльності, спрямованих на підвищення відповідальності професійних аудиторів і
забезпечення їхньої незалежності та публічної підзвітності. На жаль, незважаючи на
велику кількість законопроектів про внесення змін до Закону України «Про
аудиторську діяльність», розглянутих або розглядуваних Верховною Радою України,
жоден з них не стосується питань, пов’язаних із відповідальністю та незалежністю
аудиторів. Аудиторські фірми можуть легко уникати відповідальності за неправильні
висновки завдяки двом факторам. По-перше, аудиторські фірми можуть набувати
форми акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю з
дуже малим власним капіталом. По-друге, вони можуть застосовувати в аудиторських
контрактах застереження щодо звільнення їх від будь-якої відповідальності. Крім
того, українське законодавство не містить вимоги про неможливість одночасного
надання консультаційних та аудиторських послуг. Багато аудиторських фірм
водночас надають тому ж самому клієнту консультаційні послуги з оподаткування,
кредитування, внутрішнього аудиту тощо. Таким чином, у цих фірм немає стимулу для
того, щоб критично ставитися до проведення аудиту та брати на себе ризик втратити
клієнта. Отже, в Україні аудитори фактично не виконують свою головну функцію –
перевірку та підтвердження достовірності фінансової звітності акціонерних
товариств, що руйнує довіру інвесторів до фінансової звітності й пригнічує
інвестиційні процеси.
Вимога щодо існування аудиторських фірм, як в інших країнах, виключно у
формі повних товариств істотно зміцнила б відповідальне ставлення партнерів до
перевірки інформації, наведеної в аудиторських звітах.
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4.4. Вирішити проблему «корпоративного рейдерства» шляхом
законодавства з чіткими правилами поглинання, що сприятиме
цивілізованого ринку корпоративного контролю (механізми
пропозиції (tender-offer), правила „прориву”, примусового викупу
витіснення (squeezeout).

прийняття
створенню
тендерної
(sell-out) та

Проблема визнана, але не розв’язана
«Вороже поглинання» слід чітко відрізняти від так званого «рейдерства». У
країнах із розвиненою економікою «вороже поглинання» є загалом позитивним
явищем, яке полягає у купівлі в акціонерів контрольного пакету акцій погано
працюючої компанії та заміні некомпетентного керівництва новим в інтересах
акціонерів. Українське «рейдерство» означає протиправне вилучення майна на
формально законних підставах, в основі виникнення яких лежить злочин,
зловживання правом або прогалини в законі. Потребує комплексних підходів як щодо
усунення прогалин в різних законах, так і заходів щодо забезпечення належної
мотивації суддів та правоохоронних органів.
Новий Закон України «Про акціонерні товариства» обмежує можливості
«рейдерства», але не запобігає дуже поширеним схемам захоплення компанії для
подальшого негайного вилучення її активів (див. коментарі до рекомендації 4.1).
Водночас, розділ цього Закону, присвячений регулюванню купівлі контрольного
пакета акцій (поглинання), фактично містить фрагментарні положення, які не
узгоджуються з Директивою ЄС про пропозицію щодо поглинання та які недостатні
для встановлення чітких і цивілізованих правил гри на ринку корпоративного
контролю.
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств» (№
3011), який знаходиться на розгляді у Верховній Раді, передбачає заборону
застосування суддями певних заходів забезпечення позовів, однак не вирішує
питання щодо відповідальності суддів за зловживання службовим положенням.
Боротьба з «рейдерством» вимагає забезпечення належної мотивації та ефективних
механізмів відповідальності суддів і працівників правоохоронних органів (див. також
рекомендацію 17.1).
Зберігаючи поняття «господарюючий суб’єкт», Господарський кодекс України
сприяє захопленню державного майна. «Господарюючий суб’єкт» - це радянська
форма підприємства, створена для потреб адміністративно-командної економіки.
Вона дозволяє урядовим чиновникам прямо втручатися у діяльність підприємства без
будь-якої відповідальності за це, що створює можливість для корупції, непрозорих
оборудок із майном і «рейдерських» схем (див. також рекомендацію 4.5).
4.5 Скасувати Господарський кодекс, який являє собою застарілу та позбавлену
регулятивного сенсу систему визначення юридичних осіб (підприємств),
вдосконалити Цивільний кодекс, орієнтований на ринкову економіку.
Не запроваджено
Міністерство юстиції України підготувало проект Закону «Про основні засади
господарської діяльності», який фактично передбачає скасування у Господарському
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кодексі норм, які збігаються з галузевими законами. Розробники законопроекту,
шукаючи компроміс, навіть спробували зберегти норми щодо альтернативної
нормам Цивільного кодексу системи юридичних осіб. Тим не менш, законопроект був
відхилений парламентським комітетом з питань економічної політики, який
наполягає на збереженні Господарського кодексу. Негативний вплив Господарського
кодексу полягає у таких небезпечних елементах, як закріплення примату державної
власності та адміністративних методів управління економікою; підміна державного
регулювання економіки примітивними методами адміністративного втручання;
створення альтернативної абсурдної системи юридичних осіб, заснованої на
нефункціональних критеріях «форми власності»; намагання витіснити Цивільний
кодекс зі сфери регулювання майнового обороту між юридичними особами.
Неприродне закріплення норм застарілих галузевих законів в Господарському
кодексі позбавлене регулятивного сенсу, створює дублювання та перешкоджає
розвитку та модернізації багатьох галузей економічного законодавства (страхування,
банківська справа, зовнішня торгівля, цінні папери, комунальне господарство тощо);
кодексом консервується застаріла та неефективна система адміністративновідомчого управління державною власністю.
4.6 Прийняти закон про товариства з обмеженою відповідальністю.
Не запроваджено
Одним з найбільш важливих складників сприятливого клімату для розвитку
малого та середнього бізнесу є наявність простої, надійної та ефективної конструкції
товариства з обмеженою відповідальністю. Чинний Закон України «Про господарські
товариства» та положення Цивільного кодексу не забезпечують належною мірою
потреби в детальному, надійному та гнучкому регулюванні товариств з обмеженою
відповідальністю. Наслідком цього є численні конфлікти між учасниками товариств з
обмеженою відповідальністю, що нерідко закінчуються знищенням товариства як
бізнесу. Усунення цього важливого недоліку, який стримує розвиток малого і
середнього бізнесу, не привернуло уваги ані впливових груп в Парламенті, ані
органів влади. Законопроекти, внесені в Парламент, стосуються дуже сумнівної з
точки зору ефективності регулювання пропозиції скасування обмежень щодо
максимальної кількості учасників товариств з обмеженою відповідальністю, при
цьому ігнорується проблема непристосованості конструкції товариства з обмеженою
відповідальністю до вирішення проблем конфлікту інтересів та колективних дій
великої кількості учасників. Пропозиції Міністерства економіки України щодо
внесення змін до Закону «Про господарські товариства» для покращення ділового
клімату шляхом зменшення обсягу мінімального статутного капіталу для товариств з
обмеженою відповідальністю не вирішать проблем, створених недосконалістю
регулювання відносин всередині товариств з обмеженою відповідальністю.

Оновлені рекомендації 2009 року:
4.1.
Внести зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» з метою
приведення його у відповідність до директив ЄС з права компаній та покращити
механізми захисту прав міноритарних акціонерів та їхньої участі в управлінні з метою
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підвищення конкурентоспроможності акцій українських емітентів на світових
фінансових ринках.
4.2.
Забезпечити дотримання принципу повної прозорості прав власності
та вільного доступу громадськості до інформації про акціонерів при реформуванні
національного депозитарію та системи реєстрації прав на цінні папери.
4.3.
Реформувати систему незалежного аудиту задля підвищення її
надійності та громадської довіри шляхом встановлення вимоги щодо створення та
існування аудиторських фірм лише у формі повного товариства та обмежити
практику застосування застережень щодо звільнення від відповідальності, які
використовуються в аудиторських контрактах.
4.4.
Вирішити
проблему
«корпоративного
рейдерства»
шляхом
забезпечення належної мотивації та відповідальності суддів і працівників
правоохоронних органів. Звернутися до Верховного Суду України з запитом про
надання роз’яснень для застосування судами таких понять, як «добросовісний
покупець», встановлення зв’язку між юридичними та фізичними особами,
«запобігання використанню порушником надходжень, отриманих від порушення
закону», «порушник має бути виявлений, а збитки відшкодовані», «зловживання
законним правом».
4.5
Скасувати Господарський кодекс, який містить застарілу та позбавлену
регулятивного сенсу систему юридичних осіб (підприємств), вдосконалити Цивільний
кодекс України , орієнтований на ринкову економіку.
4.6

Прийняти Закон про товариства з обмеженою відповідальністю.

4.7.
Внести зміни у Главу ХІ Закону України «Про акціонерні товариства»
щодо придбання контрольного пакета акцій або прийняти окремий Закон «Про
поглинання» на основі Директиви ЄС про пропозицію щодо поглинання. У законі
мають бути чітко викладені правила поглинання, в тому числі тендерної пропозиції,
правила «прориву», примусового викупу та витіснення, та створені передумови для
формування і розвитку цивілізованого ринку корпоративного контролю.

5. Регуляторна політика і розвиток підприємництва
5.1.
Скоротити та закріпити в єдиному законі повний та виключний список
дозволів, а також вдосконалити визначення документа дозвільного характеру,
яке б охоплювало усі існуючі дозволи. Жодні інші документи дозвільного
характеру не повинні вимагатися.
Впровадження ініційоване
Ціллю проекту закону № 3224 від 25 вересня 2008 року «Про перелік
документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» є кодифікувати
всі дозволи щодо господарської діяльності в єдиному законі. Проект закону
прийнято в першому читанні. Проте, сама ідея такого закону заслуговує уваги лише у
випадку, якщо його прийняття врешті скоротить (а не збільшить) кількість регуляцій в
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господарській діяльності і замінить (а не розширить) численні і несумісні закони. Існує
загроза, що закон може слугувати додатковим інструментом для збільшення кількості
регуляцій, як це трапилися із Законом про ліцензування господарської діяльності 10
років тому. Повна кількість дозволів, поданих у переліку прийнятого проекту закону,
перевищує двісті дозволів.
Закон про державну регуляторну політику та закон про дозволи в
господарській діяльності відмінили вимоги, які безпосередньо не передбачені в
останньому але все ще залишаються на рівні бюрократичних узгоджень. Постанова
Кабінету міністрів № 824-р від 11 червня 2008 року вимагає, щоб ряд державних
агентств виконало цю норму за три місяці. Це завдання було ще більш посилено
Указом Президента від 9 серпня 2008 № 698. Проте, процес ще не завершено.
В той же час, стан невизначеності вищезазначеного закону про дозволи в
господарській діяльності і закону про принципи державного нагляду (контролю) в
сфері господарської діяльності (№ 877-V від 5 квітня 2007) залишається найбільш
проблематичним питанням.
5.2.
Суттєво покращити слідування основним принципам державної
регуляторної політики центральними виконавчими органами, їх місцевими
представництвами, державними місцевими адміністраціями.
Не впроваджено
5.3.
Доповнити законодавство задля чіткого визначення повноважень щодо
проведення перевірок та визначити масштаби перевірок.
Не впроваджено
Не було жодних змін стосовно способу проведення перевірок. Більше того,
податкові органи відкрито опонують будь-якому обмеженню здійснення своїх
перевірок. Вони переконують, що такі можуть завадити їм у стягненні податків.
5.4.
Переглянути
законодавство
задля
скасування
застарілих,
бюрократичних, нереалістичних та невиправдано дорогих вимог, на яких
базуються перевірки.
Не впроваджено
Нічого не було зроблено стосовно відміни або спрощення “застарілих,
бюрократичних, нереалістичних вимог і вимог з невиправданими витратами на їх
виконання”. В той же час, непрактичне законодавство є джерелом найнебезпечнішої
корупції, котра надає можливості для здирництва, вибіркового покарання з
політичних мотивів, усунення конкурентів бізнес-структур близького друга та інших
поширених зловживань в господарській діяльності. Перевірки є рушієм цих
зловживань.
5.5.
Розширити підхід до перевірок шляхом розвитку їх консультативних та
превентивних функцій як доповнення до накладання санкцій.
Не впроваджено
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5.6.
Розширити масштаби застосування декларативного принципу та
спростити або скасувати застарілі, складні та невиправдано дорогі вимоги.
Впровадження ініційоване
Проект про внесення змін та доповнень до закону про дозволи в
господарській діяльності (Номер 1362 з 17 січня 2008) вводить поняття
декларативного принципу. Проект прийнято в першому читанні. Однак, станом на
кінець 2008, лише Пожежна Інспекція формально запровадила декларативний
принцип11. Відповідно ще надто рано для оцінок того, наскільки добре він буде
працювати.
5.7.
Вдосконалити функціонування дозвільних центрів та офісів реєстрації
підприємницьких одиниць на місцях з метою спрощення входу та виходу з
ринку; доповнити існуюче законодавство щодо державної реєстрації та
дозвільної системи.
Не впроваджено
Концепція “єдиного вікна” державної реєстрація і отримання дозволів була
формально запроваджена по всій країні12. Проте, на практиці «єдине вікно» не працює
так як треба через брак імплементації та координації серед різних установ, які
залучені до діяльності «вікна». Більше того, місцева адміністрація часто перешкоджає
роботі «єдиного вікна». Подавачі документів скаржаться на довгі черги, незручний і
короткий робочий час, або навіть грубі відмови обробити заяви за такою
процедурою. Традиційні процедури реєстрації та отримання дозволів все ще
використовуються. Це може слугувати критерієм оцінки справжньої ефективності
єдиного вікна. Іншою причиною є ціна надання послуг, яка не зменшилася.
5.8.
Класифікувати види підприємницької діяльності відповідно до рівня
ризику для громадськості та/або навколишнього середовища; ввести
максимальну частоту та тривалість перевірок для підприємств категорій
ризику.
Частково впроваджено
Критерії оцінки ділової активності відповідно до рівня суспільного ризику або
ризику для навколишнього середовища було запроваджено рядом постанов уряду13
(по одній для кожної відповідної сфери), і мають використовуватися всіма
контролюючими державними органами за винятком податкових органів. Проте,
постанови уряду відносять найбільш активні бізнес-структури до категорії найвищого
ризику. Це в значній мірі знижує ефект від їх запровадження. Станом на даний
момент, не була жодних істотних змін в частоті або тривалості перевірок, хоча

11

http://www.firehelp.org.ua/normative_rs/norm_rs0002.html стаття 11

12

http://docu.com.ua/map/link.htm

13

№ 75 від 22 лютого 2008; № 315 від 9 квітня 2008; № 483 від 21 травня 2008; № 698 від 6 серпня 2008; № 747 від 27
серпня 2008; № 790 від 3 вересня 2008; № 843 від 10 вересня 2008; № 895 від 8 жовтня 2008; № 212 від 19 березня
2008; № 365 від 17 квітня 2008; № 493 від 28 травня 2008; № 699 від 6 серпня 2008; № 775 від 3 вересня 2008; № 835
від 17 вересня 2008; № 848 від 24 вересня 2008; № 1324 від 14 листопада 2007.
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можливо ще дуже рано судити. Проте, цей прогрес є важливим крок на майбутнє,
оскільки це привносить діалог між бізнес сектором і контролюючими органами на
новий більш конструктивний рівень. В подальшому обом сторонам доведеться
забезпечити обґрунтування і підтримку своїх пропозицій, базуючись на фактичному
ризику, який може бути об'єктивно оцінений.
Крім того варто нагадати, що у своєму нинішньому статусі Державний комітет
України з питань регуляторної політики і підприємництва підпорядкований Кабінету
Міністерств. Тому він є надмірно поступливим до вимог Кабміну. Він піддається тиску і
не використовує своє право вето щодо нормативних актів або проектів, які можуть
погіршити підприємницький клімат. Окрім того, комітет зараз відповідає за
виконання функцій управління, перш за все за розподілення фондів, спрямованих на
підтримку підприємництва. Ці чіткі функції потрібно відокремити від діяльності
комітету і передати меншому агентству в межах Міністерства Економіки.
Запропонований урядовий орган повинен управляти цими діями.

Оновлені рекомендації 2009 року:
5.1. Скоротити та закріпити в єдиному законі повний та виключний список
дозволів, а також вдосконалити визначення документа дозвільного характеру, яке б
охоплювало усі існуючі дозволи. Жодні інші документи дозвільного характеру не
повинні вимагатися.
5.2. Суттєво покращити слідування основним принципам
регуляторної політики центральними виконавчими органами, їх
представництвами, державними місцевими адміністраціями.

державної
місцевими

5.3. Доповнити законодавство задля чіткого визначення повноважень щодо
проведення перевірок та визначити масштаби перевірок.
5.4. Переглянути
законодавство
задля
скасування
застарілих,
бюрократичних, нереалістичних та невиправдано дорогих вимог, на яких базуються
перевірки.
5.5. Розширити підхід до перевірок шляхом розвитку їх консультативних та
превентивних функцій як доповнення до накладання санкцій.
5.6. Розширити масштаби застосування декларативного принципу та
спростити або скасувати застарілі, складні та невиправдано дорогі вимоги.
5.7. Вдосконалити функціонування дозвільних центрів та офісів реєстрації
підприємницьких одиниць на місцях з метою посилення імплементації та координації
серед різних установ, залучених до діяльності центрів і офісів; доповнити існуюче
законодавство щодо державної реєстрації та дозвільної системи.
5.8. Запровадити урядовий орган відокремлений від виконавчої влади для
здійснення нагляду за реалізацією регулярної політики і іншого законодавства в сфері
регулювання започаткування господарської діяльності і сприяння розвитку
підприємництва; відокремити ці функції від управління коштами або розробки
законодавства небюрократичного спрямування. Існуючий Державний комітет
України з питань регулярної політики і підприємництва може слугувати моделлю.
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6. Чесна конкуренція
6.1.
Покращити ефективність діяльності Антимонопольного комітету, чітко
визначивши, що його першочерговою метою є створення та підтримання
середовища чесної та справедливої конкуренції шляхом:
a.

Покарання за недобросовісну конкуренцію;

b.

Запобігання монополізації.

Не впроваджено
Не було жодних істотних удосконалень в роботі Антимонопольного Комітету
(АМКУ) в 2008 році. Головним слабким місцем комітету була нездатність парламенту
щодо призначення голови комітету. AМКУ є неефективним в своїх діях і йому бракує
повноважень. Це було явно видно, коли комітет був не в змозі захистити інтереси
клієнтів компанії Воля (кабельний оператор-монополіст) від примусового переходу з
аналогового телебачення на цифрове, яке було більш ніж вдвічі дорожчим. Іншими
словами, Воля примушувала людей придбати послугу, використовуючи своє
монопольне становище, не дивлячись на те, що це заборонено законом. Не
дивлячись на численні скарги, комітет тільки рекомендував компанії Воля
відстрочити припинення трансляції аналогового телебачення на 3 місяці. Однак,
виглядає так, що Воля проігнорувала навіть таку незначну рекомендацію.
6.2.
Наслідуючи підходи, що застосовуються ЄС, стимулювати конкуренцію в
секторі залізничного транспорту шляхом відокремлення підприємства з
обслуговування залізниць від перевізників та створенням умов для конкуренції
між кількома перевізниками.
Не впроваджено
Закон «Про залізничний транспорт» (№ 273/96-вр) був прийнятий в 1996 році,
а зміни до нього востаннє вносилися в 2006 році. Він дозволяє здійснення діяльності
приватним перевізникам. Державна програма реформи залізничного транспорту
(затверджено Розпорядженням Кабінету міністрів № 651-р від 27 грудня 2006 року)
обумовлює деякі заходи щодо відокремлення перевізників від обслуговування
залізниць, але не для приватизації останніх. Не було істотного прогресу у виконанні
цієї програми в 2008 році. В той же час, існуючі приватні перевізники або отримали
пільги або навпаки зазнали дискримінації в залежності від їх політичного впливу.
Починаючи з 1 квітня 2008 року, державна залізнична компанія Укрзалізниця
встановила однакові норми щодо доступу до залізниць і інших послуг, які потрібні
приватним перевізникам, для всіх перевізників. Однак, приватні компанії все ще
повинні сплачувати за ліцензію і нести деякі інші додаткові витрати. На даний час всі
приватні вантажні перевізники є дочірніми компаніями головних клієнтів залізничних
перевезень
(здебільшого
крупних
металургійних,
хімічних,
або
сільськогосподарських фірм) і діють в інтересах своїх материнських компаній. Інші
клієнти не мають вибору. Немає також конкуренції в сфері пасажирських перевезень,
тому що ця сфера не є прибутковою і отримує перехресні субсидії від вантажних
перевезень. Система субсидування перевізників, які конкурують на ринку надання
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регіональних пасажирських транспортних послуг, з боку регіональних органів влади
не уснує.
6.3.
Наслідуючи підходи ЄС та США, дозволити авіакомпаніям з низькими
тарифами надавати послуги в Україні задля розширення масового доступу до
авіаперевезень, стимулювання розвитку туризму та економічної співпраці.
Впровадження ініційовано
Два авіакомпанії з низькими тарифами на повітряне перевезення успішно
ввійшли на український ринок, відповідно до рекомендацій АДЦБС (Wizz Air і Air
Arabica). Відповідно, було здійснено важливий крок щодо демонополізації надмірно
зарегульованого ринку.
Однак, доступ до міжнародних перевезень регулюють двосторонні
міжурядові угоди, які ставлять умови щодо залучення лише певних перевізників і, в
деяких випадках, також встановлюють ціни. Такі угоди ускладнюють вхід на ринок для
нових перевізників, у тому числі перевізників з низькими тарифами.
6.4 Наслідуючи директиви ЄС, ініціювати, розробляти та запроваджувати
норми, які сприятимуть виникненню конкуренції на ринках електроенергетики
та газопостачання.
Не впроваджено

Оновлені рекомендації 2009 року:
6.1.
Покращити ефективність діяльності Антимонопольного комітету, чітко
визначивши, що його першочерговою метою є створення та підтримання
середовища чесної та справедливої конкуренції шляхом:
- покарання за недобросовісну конкуренцію;
- запобігання монополізації;
- розслідування випадків і покарання цінової таємної змови;
- захист клієнтів від зловживань монополістичною владою з боку
природних монополій;
- розслідування випадків встановлення надмірних або штучних
перешкод (правових та інших) щодо входу на ринок і пропозицій щодо
змін.
6.2.
Уникати заохочень від урядових органів, котрі можуть призвести до
укладення таємних угод щодо встановлення цін або поділу ринку.
6.3.
Продовжувати знижувати бар'єри щодо входу на ринок України
авіакомпаній з низькими тарифами збільшити конкуренцію, розширити доступ до
авіаційних перевезень і сприяти розвитку туризму і ділового співробітництва.
6.4.
Наслідуючи підходи, що застосовуються ЄС, стимулювати конкуренцію
в секторі залізничного транспорту шляхом трансформації Укрзалізниці у акціонерне
товариство з метою забезпечення прозорого обліку та фінансової звітності;
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відокремлення підприємства з обслуговування залізниць від перевізників та
створенням умов для конкуренції між кількома перевізниками; забезпечити рівний
доступ до інфраструктури залізниць, приймаючи правила щодо управління доступом,
базуючись на кращій практиці ЄС щодо запобігання корупції.
6.5. Наслідуючи директиви ЄС, ініціювати, розробляти та запроваджувати
норми, які сприятимуть виникненню конкуренції на ринках електроенергетики та
газопостачання.

7. Ринок землі
7.1. Прийняти законодавство щодо стимулювання розвитку ринку землі
та
7.2. Скасувати
призначення.

мораторій

на

торгівлю

землею

сільськогосподарського

Суттєвого прогресу по виконанню цих двох рекомендацій не спостерігається
Найважливіші закони або не прийняті (Про ринок земель, Про державний
земельний кадастр, Про викуп земельних ділянок приватної власності для суспільних
потреб та з мотивів суспільної необхідності), або не виконуються (Закон України «Про
розмежування земель державної та комунальної власності» № 1457-IV від 5 лютого
2004, Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обмежень» № 1952-IV від 1 липня 2004).
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» №
309-VI від 3 червня 2008 року скасування мораторію на продаж
сільськогосподарських земель було поставлено у пряму залежність від прийняття та
набрання чинності законів України «Про ринок земель» та «Про державний
земельний кадастр». Наприкінці 2008 року (23 грудня 2008) Верховною Радою було
розглянуто та прийнято у цілому проект Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової
фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу» № 3353 від 11 листопада
2008, однією із норм якого було передбачено подальше продовження мораторію на
продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 січня 2010 року.
Президент України не підписав даний Закон та разом із своїми зауваженнями
спрямував його у ВР на повторний розгляд. Верховна Рада України 4 лютого 2009
повторно розглянула законопроект та прийняла той пункт, що стосується дії
мораторію із врахуванням пропозиції Президента, а саме в тій редакції, яка викладена
у діючому Земельному кодексі України.
Таким чином ці дві рекомендації тісно пов’язані між собою та залишаються
актуальними.
20 жовтня 2008 р. Рада національної безпеки і оборони України (РНБОУ)
прийняла рішення «Про невідкладні заходи з посилення фінансово-бюджетної
дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку
36

України», в якому вказано на необхідність скорішого скасування мораторію на
продаж земель сільськогосподарського призначення. Вже 24 жовтня 2008 Указом
Президента України № 965/2008 це рішення було введено в дію.
21 листопада 2008 р. РНБОУ прийняла рішення «Про виконання рішень Ради
національної безпеки і оборони України з питань регулювання земельних відносин,
використання та охорони земель», яке було введено в дію 12 січня 2009 року Указом
Президента України № 5/2009. Загалом за рішенням РНБО було сформовано 52
доручення у сфері регулювання земельних відносин, проте з них невиконаними
залишаються 35 – це 67% їх загальної кількості. Виконаними вважаються лише 9
завдань (17%), виконаними частково – 2 (4%).
В цілому протягом лише 2008 року було видано 13 постанов КМУ та 10 Указів
Президента України, що стосуються створення ринку земель та раціонального
використання земельних ресурсів. Проте майже половина з президентських Указів
була спрямована на зупинення дії постанов КМУ.
У 2008 році в профільний Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики
та земельних відносин надійшли на розгляд три законопроекти про ринок земель, що
були підготовані КМУ (реєстр. № 2143), народними депутатами України
П. Сулковським, В. Бевзенком, Є. Сігалом, С. Терещуком, Р. Ткачем та М. Тимошенком
(реєстр. № 2143-1) та народним депутатом України І. Зайцем (реєстр. № 2143-2). За
результатами їх розгляду підготовлений проект постанови Верховної Ради України, в
якому пропонується прийняти за основу проект Закону України «Про ринок земель»
поданий групою народних депутатів України (реєстр. № 2143-1)14 та доопрацювати
зазначений законопроект з урахуванням окремих положень законопроектів
(реєстр. № 2143 та реєстр. № 2143-2). Основними питаннями, що потребують
доопрацювання, є наступні:

−

попередження надмірної концентрації земель у власності однієї особи та
запобігання спекуляції землями с/г призначення;

−

доцільність запровадження обмежень для іноземних фізичних та юридичних
осіб на право власності на землі с/г призначення;

−

встановлення переважного права на набуття земельних ділянок с/г
призначення;

−

регулювання зміни цільового призначення сільськогосподарських земель.

Станом на 30 січня 2009 у Верховній Раді зареєстровано та знаходяться на
різних стадіях проходження та розгляду 25 законопроектів, що стосуються
подальшого розвитку земельного законодавства. Серед них, крім проекту Закону
України «Про ринок земель», найголовнішими є наступні законопроекти:

14

Цей законопроект носить системний характер та найбільш повно врегульовує відносини, які виникають на ринку
земель, в ньому враховані всі суттєві положення законопроекту № 2143, а законопроект № 2143-2 концептуально
відрізняється від двох перших бо передбачає позбавлення юридичних осіб права мати у власності землю
сільськогосподарського призначення та містить внутрішні протиріччя.
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• «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо повноважень
органів виконавчої влади у галузі земельних відносин) реєстр. № 3378 від 18
листопада 2008;

• «Про земельні аукціони» реєстр. № 3666 від 28 січня 2009;
• «Про відчуження земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб
та з мотивів суспільної необхідності» реєстр. № 3682 від 30 січня 200915;

• «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо права власності
іноземних громадян, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб на
земельні ділянки сільськогосподарського призначення» реєстр. № 1273 від 25
грудня 2007;

• «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо зміни цільового
призначення земельних ділянок» реєстр. № 2028 від 11 липня 2008.
В Меморандумі, що був підписаний між КМУ та Міжнародним Валютним Фондом
наприкінці 2008 року, підкреслено, що створення повноцінного ринку земель
сільськогосподарського призначення, є однією з головних умов структурних
перетворень економіки України.
7.3. Запровадити єдиний реєстр прав власності на нерухомість
Прогресу у виконанні цієї рекомендації не спостерігається.
Системи, що гарантує забезпечення прав власності на нерухомість в Україні, ще
не створено16.
Закон України «Про державний земельний кадастр», прийняття якого також є
однією з умов зняття мораторію на відчуження земельних ділянок
сільськогосподарського призначення, поки що не прийнятий.
Проект Закону України «Про Державний земельний кадастр» (реєстр. № 948 від
25 травня 2006) пройшов друге читання та 20 березня 2007 р. був прийнятий
Верховною Радою України в цілому. Проте Президент України не підписав даний
Закон і 13 квітня 2007 р. повернув разом з пропозиціями щодо його корегування. 27
червня 2007 р. Закон був направлений на доопрацювання. Профільний Комітет
Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин розглянув
15

Відповідний Закон України «Про викуп земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб та з мотивів
суспільної необхідності». (реєстр. № 861 від 12 вересня 2006) був прийнятий Верховною Радою 19 квітня 2007, але не
був підписаний Президентом та не набув чинності.

16

Під системою, що гарантує право власності на нерухомість, слід розуміти сукупність засобів ідентифікації та опису
землі та нерухомості (кадастр) та засобів формалізації (підтвердження, надання) прав на землю та нерухомість (реєстр
прав).
Кадастр фокусується на фізичних властивостях землі (форма, розмір, координати, межі ділянки, якість ґрунту, грошова
оцінка, забруднення, наявні будівлі, споруди, водні об'єкти, насадження), тоді як реєстр прав – на її правових
характеристиках (права на ділянку, вимоги щодо неї третіх осіб, публічні обтяження).
Ці дві системи можуть існувати паралельно, але відсутність однієї з них (або їх обох) робить неможливим
функціонування ринку землі зокрема та ринку нерухомості в цілому. Це зумовлено тим, що кадастр забезпечує
впевненість у тому, який саме об’єкт є предметом трансакції, а реєстраційна система забезпечує впевненість у тому,
що трансакцію здійснює повноважна сторона.
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законопроект з пропозиціями Президента та 17 жовтня 2007 р. вніс його на розгляд
до Верховної Ради, але він ще й досі не слухався і, відповідно, не прийнятий.
Виходячи із змісту вищезгаданого проекту Закону України «Про державний
земельний кадастр» (редакція від 30 вересня 2008 р. із зауваженнями Президента
України) в Україні має бути запроваджено єдину кадастрово-реєстраційну систему.
Ведення Державного земельного кадастру на місцевому, регіональному та
загальнодержавному рівнях віднесено до відання центрального органу виконавчої
влади з питань земельних ресурсів (Державний комітет України із земельних ресурсів
- Держкомзем), а відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обмежень» (№ 1952-IV від 1 липня 2004 р.) – ведення
Державного реєстру прав на земельні ділянки та інше нерухоме майно та їх
обмежень, який є складником Державного земельного кадастру, покладається на
державну госпрозрахункову юридичну особу з консолідованим балансом – «Центр
державного земельного кадастру при Державному комітеті України із земельних
ресурсів».
Проте норми Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обмежень» (№ 1952-IV від 1 липня 2004 р.), який визначає
засади створення єдиної системи державної реєстрації речових прав на земельні
ділянки та інше нерухоме майно та обмежень цих прав у складі державного
земельного кадастру, не виконуються: утримувачем Реєстру прав на нерухоме майно
залишається Міністерство юстиції України, а адміністратором Реєстру прав державне підприємство «Інформаційний центр» Мін'юсту України.
Підготований до розгляду проект Закону України «Про державний земельний
кадастр» не розв’язує поставлених завдань, оскільки не встановлює єдиного порядку,
чіткої системи органів та джерел фінансування ведення державного земельного
кадастру та потребує подальшого доопрацювання.
Станом на кінець 2008 р. в профільному Комітеті Верховної Ради з питань
аграрної політики та земельних відносин на розгляді знаходяться наступні проекти
законів, що стосуються розвитку та взаємодії кадастрової та реєстраційної систем:
• Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань
державної реєстрації договорів оренди землі» реєстр. № 2412 від 21 квітня 2008;
• Проект Закону «Про внесення зміни до статті 125 Земельного кодексу України
щодо обмеження строку державної реєстрації документів, що посвідчують право
на земельну ділянку» реєстр. № 2641 від 13 червня 2008;
• Проект Закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких
законодавчих актів України» реєстр. № 3044 від 7 серпня 2008;
• Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
повноважень органів виконавчої влади у галузі земельних відносин)»
реєстр. № 3378 від 18 листопада 2008.
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13 січня 2009 року Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів» (щодо документів, які посвідчують
право власності на земельну ділянку, а також порядку поділу та об'єднання
земельних ділянок) (реєстр. № 2606 від 20 червня 2008.) Законопроектом
пропонується викласти у новій редакції 126 статтю Земельного кодексу України
«Документи, що посвідчують право на земельну ділянку», згідно з якою право
власності на земельну ділянку (право постійного користування) посвідчується не
лише державним актом, але й цивільно-правовими угодами.
7.4. Стимулювати використання дружніх для довкілля сільськогосподарських
технологій та попередити згубне використання природних ресурсів.
Прогресу у виконанні цієї рекомендації не спостерігається.
Станом на 30 січня 2009: до Верховної Ради надійшли та знаходяться на
розгляді в профільному комітеті (Комітет з питань аграрної політики та земельних
відносин) – 9 законопроектів, в інших комітетах – ще 6 законопроектів. Найбільш
актуальними серед них є наступні законопроекти:
• «Про органічне виробництво» реєстр. № 0959 від 23 листопада 2007;
• «Про Загальнодержавну програму
реєстр. № 3310 від 23 жовтня 2008;

використання

та

охорони

земель»

• «Про державну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського
призначення» реєстр. № 2627 від 10 червня 2008;
• «Про консервацію земель» реєстр. № 2628 від 10 червня 2008.
З питань підвищення ефективності державної політики у сфері використання та
охорони земель було прийнято 2 рішення РНБОУ, видано 2 Укази Президента України
та прийнято 4 постанови Кабінету Міністрів України, найважливішими з котрих є:

• постанова КМУ «Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію з
контролю за використанням і охороною земель» № 927 від 16 жовтня 2008 р., та

• рішення РНБОУ від 21 листопада 2008 «Про виконання рішень Ради
національної безпеки і оборони України з питань регулювання земельних
відносин, використання та охорони земель» (введено в дію 12 січня 2009 указом
Президента України № 5/2009).
На сьогодні через недосконале законодавство та відсутність чітко розподілених
повноважень досконалого механізму для забезпечення раціонального і ефективного
використання земель не сформовано.
Переважна більшість землевласників та землекористувачів ігнорує основні
закони землеробства, насамперед, щодо повернення в ґрунт поживних речовин, які
були винесені з урожаєм, лише в окремих підприємствах виконуються
грунтоохоронні заходи.
Практично повсюдно порушено науково обґрунтовані сівозміни, не
дотримується структура посівних площ, яка перевантажена посівами соняшнику та
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іншими енерговитратними культурами. З кожним роком збільшуються площі
еродованих, кислих, солонцюватих земель. Разом з тим, значні площі орних земель не
використовуються для виробництва сільгосппродукції.
В 2008 році Уряд планував створити Державну службу охорони родючості
ґрунтів у системі Міністерства аграрної політики України для встановлення чіткого
державного контролю за використанням і охороною земель та спрямувати на ці цілі
95 млн. грн., які мали бути передбаченими в проекті Державного бюджету на 2009 рік.
Проте в реально прийнятому Бюджеті-2009 фінансування такої служби взагалі не
передбачено, а на виконання робіт з агрохімічної паспортизації земель
сільськогосподарського призначення виділено лише 790 тис. грн. проти 7,9 млн. грн.
у 2008 році, тобто в 10 разів менше. В той же час фінансування Державного комітету
України із земельних ресурсів на цілі збереження, відтворення та забезпечення
раціонального використання земельних ресурсів передбачено в обсязі 470,0 тис. грн.
проти 9,5 млн. грн. у 2008 році, тобто фінансування скорочено в 20 разів.

Оновлені рекомендації 2009 року:
7.1. Прийняти законодавство щодо стимулювання розвитку ринку землі.
7.2.Скасувати
призначення.

мораторій

на

торгівлю

землею

сільськогосподарського

7.3. Розробити ефективну та надійну систему державної реєстрації земельних
ділянок та гарантування прав власності на землю.
7.4. Забезпечити стале використання та ефективність охорони і збереження
земель.

8. Зовнішня торгівля
8.1. Завершити процес вступу до СОТ на початку 2008 року.
Впроваджено, але існувала загроза недотримання відповідності
В 2007 році завершено переговори щодо вступу України до СОТ, які
розпочалися 1993 року. 5 лютого 2008 р. на засіданні Генеральної Ради Світової
організації торгівлі прийнято рішення про приєднання України до Марракеської
угоди про заснування СОТ та підписано Протокол про вступ України до СОТ. 10 квітня
2008 р. Верховною Радою України прийнято Закон України «Про ратифікацію
Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі» (№ 250-VI), а 16 травня
2008 р. Україна набула офіційного членства у СОТ.
За 2005-2008 рр. прийнято 55 законів України та низку постанов Кабінету
Міністрів України із змінами, які приводять окремі їх положення у відповідність з
правилами СОТ. На кінець листопада 2008 р. залишилося прийняти декілька
законопроектів, щоб виконати взяті при вступі зобов’язання. Серед них
законопроекти: № 3322 від 28 жовтня 2008 «Про внесення зміни до статті 1 Закону
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України «Про безпечність та якість харчових продуктів» щодо вдосконалення терміну
«стандарт» у відповідність до Додатку 1 «Терміни та їх визначення» Угоди СОТ про
технічні бар’єри в торгівлі; № 2297 від 31 березня 2008 «Про внесення змін до Закону
України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них»; № 3301 від
20 жовтня 2008 «Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про встановлення
тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини».
Крім того, відразу після офіційного вступу до СОТ Україна була зобов’язана
привести ставки ввізного мита у відповідність з рівнем, визначеним графіком
тарифних зобов’язань України, тобто внести зміни до Закону України «Про Митний
тариф». Підготовлений Урядом законопроект (№ 2351) було відхилено ВРУ. Замість
нього 3 червня 2008 р. ВРУ прийняла законопроект № 2351-1, підготовлений
депутатами, але Президент України наклав вето на цей закон з причини
невідповідності ставок ввізних мит на окремі групи товарів домовленостям із СОТ.
Тимчасові ставки ввізного мита, які не перевищують розмірів, визначених
міжнародною угодою про вступ України у СОТ, використовувалися на основі
доручення КМУ Держмитслужбі до прийняття ВРУ Закону «Про внесення змін до
Закону України «Про Митний тариф України» № 676-VI від 17 грудня 2008 року, який
привів ставки імпортних мит у відповідність із зобов’язаннями України перед СОТ.
Критичні зауваження Президента України були враховані.
Розпорядження КМУ від 30 жовтня 2008 р. № 1381-р «Про затвердження плану
заходів щодо адаптації української економіки до вимог СОТ» в основному дає
доручення міністерствам щодо прискорення реалізацію положень великої кількості
секторальних програм, прийнятих в попередні роки.
Від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу по товарах за 2008 рік
дорівнює 18 млрд. доларів – на 62% більше, ніж за 2007 рік. З метою призупинення
негативних тенденцій в розвитку зовнішньої торгівлі Урядом схвалено
розпорядження «Про затвердження Плану заходів із зменшення негативного сальдо у
зовнішній торгівлі». Цим планом передбачається запровадження більш жорстких
процедур контролю за імпортом товарів з метою недопущення та запобігання
ввезенню на митну територію України товарів, які не відповідають національним
ветеринарним, санітарним, фітосанітарним, екологічним, фармакологічним
стандартам. У пакеті запропонованих антикризових заходів також було чимало
пропозицій щодо обмеження імпорту замість ліберальних зобов’язань з відкриття
внутрішнього ринку, взятих Україною при вступі до СОТ. У випадку погіршення
ситуації із платіжним балансом ГАТТ дозволяє застосовувати деякі захисні заходи, але
у відповідності з положеннями статті XII та XVIII,B ГАТТ 1994. Запровадження
кількісних квот на імпорт не підтримується домовленостями СОТ навіть як захід
поліпшення ситуації з платіжним балансом у відповідності з пар. 2 «Домовленості про
положення Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року щодо платіжного
балансу».
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Через те, що окремі положення багатьох законів, прийнятих ВРУ в грудні 2008
року , не відповідали зобов’язанням України перед СОТ та ГАТТ, Президент України у
січні 2009 року скористався своїм правом вето. У лютому 2009 року ВРУ подолала
вето Президента. Тоді Президент направив декілька законів до Конституційного Суду
для розгляду на невідповідність Конституції України та міжнародним угодам,
ратифікованим ВРУ.
17

На момент підготовки цього розділу відповідь СОТ на введення 13%
тимчасової надбавки до митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію
України в режимі імпорту, крім товарів критичного імпорту, яка була запровадження
згідно із Законом України № 923-VI від 4 лютого 2009 р. «Про внесення змін до деяких
Законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв’язку із
світовою фінансовою кризою» не була відома.
8.2. Прискорити створення зони вільної торгівлі з ЄС, максимально зменшити
кількість виключень та перехідних періодів.
Прогрес у переговорах, але очікується багато вилучень
сільськогосподарською продукцією між Україною та ЄС.

у

торгівлі

В лютому 2008 р. відбулося офіційне відкриття переговорного процесу щодо
створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Сторони зазначили, що формат та
наповнення майбутньої зони вільної торгівлі буде спрямовуватися на досягнення
максимально глибокої економічної інтеграції, до якої будуть готові сторони, та не
матиме аналогів з попередньої практики. В 2008 р. відбулося чотири раунди
переговорів по ЗВТ, під час яких були обговорені питання: щодо вільного руху
товарів, послуг та інвестицій, заснування компаній, руху капіталу; торгових правил та
інституціональні аспекти. Уряд провів ряд консультацій з бізнес-асоціаціями України
та галузевими виробниками з метою опрацювання позиції Української сторони на
переговорах з ЄС.
В 2008 році нова базова розширена угода між Україною та ЄС обговорювалася
під час декількох раундів переговорів. На саміті Україна-ЄС (Париж, вересень 2008 р.)
було домовлено укласти нову угоду в форматі асоціації. Українські перемовники
мають бажання максимально використати угоди про ЗВТ та про асоціацію як
передвступний інструмент до Європейського Союзу, наповнити їх таким змістом, як
це було і є у країн-вступників до ЄС, тобто адаптувати законодавство, створити
інституції, забезпечити ефективне втілення рішень.
На переговорах щодо ЗВТ обидві сторони задекларували мету лібералізувати
до 95% торгівлі та дозволити виключення із режиму вільної торгівлі для 5%, головним
чином для сільськогосподарських товарів. Така позиція двох сторін перешкоджатиме
інтеграції українського сільського господарства з сільським господарством ЄС.
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Закони України: “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи
на розвиток вітчизняної промисловості”; “Про внесення змін до деяких Законів України з метою поліпшення стану
платіжного балансу України у зв’язку із світовою фінансовою кризою”; “Про внесення змін до деяких Законів України
щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового
комплексу”.
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Потенціал України в цій галузі економіки, якій за оцінками експертів ФАО та Світового
Банку, у два, а то й три рази вище від сьогоднішнього рівня виробництва, залишиться
сильно недовикористаним. Виробництво буде меншим і споживачі не зможуть
отримати вигоду від посилення конкуренції, нижчих цін,
різноманітного
асортименту. Сума вигод для виробників та споживачів обох партнерів в умовах
обмеженої торгівлі буде меншою, ніж вона була б за умови повністю режиму вільної
торгівлі.
За умов вільної торгівлі основними обмежувальними факторами для
української продукції будуть все ще високі санітарно-гігієнічні вимоги, які гарантують
безпеку продуктів харчування та кормів для споживачів у країнах ЄС. Доступ до
ринку ЄС потребує значних інвестицій на забезпечення відповідності санітарним і
фітосанітарним нормам ЄС. Якщо нова Угода про ЗВТ передбачатиме вилучення із
збереженням імпортних мит та тарифних квот на імпорт сільськогосподарської
продукції з України до ЄС, то в українського аграрного бізнесу буде відсутній стимул
для запровадження європейських стандартів, особливо для м’ясної та молочної
продукції, бо це занадто кошторисні заходи. Навпаки, Угода про ЗВТ між Україною та
ЄС без вилучень для сільськогосподарських товарів стимулювала б потік інвестицій у
сектори сільського господарства та харчової промисловості України.
Для удосконалення системи координації політики європейської інтеграції
України Урядом створено Координаційне бюро європейської та євроатлантичної
інтеграції (постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 № 649). З метою
налагодження системної роботи органів виконавчої влади у сфері європейської
інтеграції затверджено відповідні графіки щомісячних засідань Української частини
Комітету з питань співробітництва та щоквартальних засідань українських частин
підкомітетів, створених у рамках Комітету.
8.3. Реалізувати домовленості з усунення виключень та бар’єрів торгівлі з
Російською Федерацією, Молдовою, Білоруссю.
Не впроваджено
Попередні домовленості щодо торговельних відносин з країнами СНД
розвивалися в напрямі встановлення між країнами режиму вільної торгівлі без будьяких вилучень. Український Уряд вже домовився про остаточне скасування вилучень
із режиму вільної торгівлі з Молдовою (з моменту вступу України до СОТ), Білоруссю
(2007 р.) та Росією (з 2009 р.). Для збереження позиції українських виробників на
ринках країн-учасниць СНД необхідно реалізувати ці домовленості і не повертатися
до практики вилучень, бо вже в кінці 2008 року з’явилися заяви галузевих асоціацій
про подовження терміну вилучень між Україною та Росією, наприклад, по цукру.
На початку 2009 року Уряд Російської Федерації продовжив до 1 січня 2013
року вилучення цукру з режиму вільної торгівлі з Україною, яке підлягало скасуванню
з 1 січня 2009 року. У відповідь в кінці січня 2009 року Україна також вилучила імпорт
цукру із Росії з режиму вільної торгівлі. Мито на ввезення до Росії білого цукру
становить 340 доларів США за тонну, а в Україну – 50% до митної вартості. Стосовно
спирту також діє вилучення з режиму вільної торгівлі, яке підлягає скасуванню з 1
січня 2010 року.
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8.4. Забезпечити швидке та повне відшкодування ПДВ експортерам.
Певний прогрес
Протягом року Уряд проводив відшкодування ПДВ експортерам.
Розпорядженням КМУ від 6 серпня 2008 р. № 1082-р визначено прискорену
процедуру відшкодування ПДВ експортерам зерна. ДПАУ розробила схему
відшкодування ПДВ зернотрейдерам-експортерам зерна, придбаного безпосередньо
у сільгосптоваровиробників за біржовими цінами, але не нижчими від встановлених
урядом мінімальних закупівельних цін.
Станом на 1 січня 2009 року державний борг по відшкодуванню ПДВ
експортерам дорівнював 3 млрд. грн (станом на 1 січня 2008 р. сума
невідшкодованого ПДВ державою була 4, 1 млрд. грн.)18. Державний борг по
відшкодуванню ПДВ перед експортерами зерна становив близько 1 млрд грн19. Борг
по поверненню ПДВ підприємствам гірничо-металургійної галузі становив 795,7 млн.
грн20. Станом на 1 січня 2009 року. ДПАУ пояснює заборгованість причиною
призупинення вексельних розрахунків та збільшенням експорту.
В рамках антикризового Указу № 965/2008 від 24 жовтня21 Президент України
доручив Уряду забезпечити протягом місяця повернення з державного бюджету
платникам ПДВ заявлених на відшкодування сум податку, які підтверджені
перевірками і наявністю повернутої у 60-денний строк валютної виручки за експорт
товарів і послуг.
8.5. Розробити заходи щодо підвищення рівня диверсифікації торгівлі через
розширення діяльності торгово–економічних місій України, широко
розповсюджуючи інформацію про тенденції на зовнішніх ринках.
Певний прогрес
Мінекономіки за допомогою торгово-економічних місій (ТЕМ) проводить
моніторинг зовнішніх товарних ринків та цін; публікує щорічний календар
проведення міжнародних виставково-ярмаркових заходів у країнах – основних
торговельних партнерах України; випускаються щомісячні бюлетені тощо. Для
підтримки участі українських підприємств у тендерах за кордоном Урядом
проводиться визначення переліку асоціацій українських товаровиробників,
потенційно зацікавлених в отриманні на постійній основі інформації щодо
міжнародних тендерів. Але без збільшення бюджетного фінансування на утримання
ТЕМ закордоном питання підвищення диверсифікації торгівлі не вирішити.
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За інформацією Державної податкової адміністрації України
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За інформацією Української Зернової Асоціації

20

За інформацією Міністерства промисловості України

21

Цим указом Президент України ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони від 20 жовтня «Про
невідкладні заходи щодо посилення фінансово-бюджетної дисципліни й мінімізації негативного впливу світової
фінансової кризи на економіку України».
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8.6. Продовжувати модернізацію процедури митних процедур та норм задля
приведення адміністрування тарифів до рівня більшої ефективності,
прозорості та рівня нижчих витрат.
та
8.7. Відмінити перевірки багатьма органами та вирішити проблеми логістики на
кордонах.
Певний прогрес
Україна втрачає свої переваги через складну організаційно-правову
процедуру виконання всіх адміністративних вимог для зовнішньої торгівлі товарами
(час для виконання вимог при експорті товару – 31 день, при імпорті – 39 днів)22, що
зменшує якість митного обслуговування та пропускну здатність товарного потоку. У
2007 році тривалість такої процедури була довше (33 дні для експорту та 46 днів для
імпорту). Для порівняння, у Польщі здійснення таких самих митних процедур
потребує 19 днів при експорті товару і при імпорті – 26 днів.23 Суттєвою проблемою
також є недосконалість нормативно-правової бази, що призводить до заниження
реальної вартості товару при імпорті-експорті товарів.
З метою реалізації міжнародних вимог щодо застосування до переміщення
вантажів більш простого і прискореного режиму їх контролю у пунктах пропуску
через державний кордон, а також стандартизації та спрощення документального
оформлення процедур перетину кордонів відповідно до міжнародного права і
практики організації спільного контролю Урядом розроблено проект Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення
попереднього документального контролю у пунктах пропуску через митний кордон».
8.8. Запобігти повторному використанню кількісних експортних обмежень
Реалізовано після вступу України до СОТ
Протягом 2006-2008 рр. Уряд запроваджував експортні квоти на зернові
культури та олійні з метою утримати ціни на харчові продукти в країні від зростання.
Обсяг квот на зерно у 2007/08 МР був майже забороною експорту, тому що
дорівнював лише 12 тис. тонн. Постанова КМУ від 12 березня 2008 року № 189 «Про
затвердження обсягів квот на олію соняшникову та насіння соняшнику, експорт яких
підлягає ліцензуванню до 1 липня 2008 року, та порядку видачі ліцензій» затвердила
експортні квоти на насіння соняшнику у розмірі 1 тис. тонн та соняшникову олію у
розмірі 300 тис. тонн. Її дія зупинена Указом Президента України № 481 від 28 травня
2008 року.
За підрахунками Світового Банку24 внаслідок впровадження експортних
обмежень зернових і насіння соняшнику в 2007/08 МР сільськогосподарські
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Звіт «Doing business 2008», ЄБРР та Світовий Банк

23

Звіт «Doing business 2007», ЄБРР та Світовий Банк

24

Документ Світового Банку, травень 2008 р. «Конкурентоспроможне сільське господарство і державний контроль:
реагування України на світову продовольчу кризу», стор.15

http://siteresources.worldbank.org/INTUKRAINE/Resources/WorldFoodCrisisandRoleofUkraine.pdf
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виробники зазнали збитків у розмірі 1,8 млрд. доларів США по пшениці та ячменю, і
0,66 млрд. доларів США по насінню соняшнику.
Відразу ж після вступу до СОТ були скасовані квоти на поставки
сталеливарних виробів до Європейського Союзу, визначені угодою, укладеною між
Урядом України та Європейським Співтовариством про торгівлю деякими
сталеливарними виробами. Зі свого боку Україна скасувала ліцензування експорту
української металопродукції, на яку були встановлені квоти при поставках до ЄС
(постанова Кабінету Міністрів від 4 червня 2008 № 529).
При вступі до СОТ Україна взяла зобов’язання поступово знизити експортні
мита згідно з погодженим графіком на насіння соняшнику, живу худобу, шкури
тварин, брухт чорних і кольорових металів, залишивши за собою право застосовувати
експорті мита у майбутньому. На виконання цих зобов’язань ставки експортного мита
на насіння льону, соняшнику та рижію були знижені до 14% від митної вартості товару
у 2008 році. Ставка експортного мита на насіння вказаних олійних культур щороку
буде зменшуватися на 1 відсотковий пункт до значення 10 %. Експортні мита на живу
худобу та шкіряну сировину почнуть знижуватися, починаючи з 1 січня 2009 року.
Експортне мито на відходи та брухт чорних металів буде зменшуватися
відповідно до Законів України № 400-V від 30 листопада 2006 та № 1105-V від 31
травня 2007. Експортне мито на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових
металів та напівфабрикатів з їх використанням буде зменшуватися відповідно до
Законів України № 441-V від 13 грудня 2006 та № 1106-V від 31 травня 2007.
8.9. Прискорити гармонізацію систем сертифікації та стандартизації України з
міжнародними та європейськими.
та
8.10. Запровадити План дій щодо досягнення повної відповідності національної
системи стандартизації та технічного регулювання в Україні Угоді про технічні
бар'єри у торгівлі СОТ на 2005 – 2011 роки.
Незначний прогрес
В Україні більшість виробників продукції на експорт все ще зобов’язані
відповідати
українським
стандартам
та
стандартам
країни-імпортера.
Держспоживстандарт України проводить роботу з гармонізації національних
стандартів із міжнародними та європейськими на виконання Державної програми
стандартизації на 2006-2010 рр. Станом на початок листопада 2008 прийнято 472
національних стандарти, гармонізованих з міжнародними та європейськими (всього в
Україні чинними є 5015 гармонізованих стандартів, що складає 20% від загальної
кількості українських стандартів). 19 технічних регламентів було запроваджено
протягом 2007-2008 років. Щорічне бюджетне фінансування Держспоживстандарту
на цю ціль не перевищує 12 млн. грн., але галузеві міністерства також отримують з
державного бюджету кошти на гармонізацію галузевих стандартів. Суттєвим
джерелом фінансування може стати європейська технічна допомога та кошти
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приватних підприємств.
Міжнародний принцип добровільного вибору для
застосування тих чи інших стандартів законодавчо не визначений в Україні. А
більшість технічних регламентів, що мають стати обов’язковими для дотримання,
лише на стадії розроблення.
8.11. Просувати досвід та переваги імплементації приватними компаніями
міжнародних стандартів управління якістю та безпеки продукції ISO.
Певний прогрес
Провідні підприємства промисловості України вже вжили заходів для
досягнення відповідності міжнародним стандартам, запровадивши міжнародні
стандарти управління якістю та безпеки продукції ISO. Стандарти ISO 9000-9003
покликані надавати допомогу у визначенні компаній, які пропонують високоякісні
продукти. Продукція підприємства, сертифікованого за системою ISO 9000, має
високий рівень довіри з боку споживачів. Стандарти ISO 9000 визначають вимоги, які
виробник повинен задовольнити для гарантування якості своєї продукції.
Рекомендація щодо поширення цього досвіду залишається актуальною.
8.12. Запровадити решту положень Кіотської Конвенції щодо спрощення та
гармонізації митних процедур.
Певний прогрес
У жовтні 2006 року Україна приєдналася до Міжнародної Конвенції про
спрощення та гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція) з метою
гармонізувати та спростити митні процедури, сприяти розвитку міжнародної торгівлі
та запроваджувати митні принципи, визначені в Угодах СОТ. Через те, що положення
Кіотської конвенції встановлюють лише загальні рамки для подальшого спрощення
митних процедур, увага Уряду має бути сфокусована на рекомендаціях 8.4-8.5 (вказані
нижче) щодо зменшення митних зборів, вирішенні проблем логістики для скорочення
затримок у митному оформленні та оформленні великої кількості документів, що
послідовно сприятиме розвитку транзитного потенціалу України.

Оновлені рекомендації 2009 року:
8.1.
Прискорити створення зони вільної торгівлі з ЄС, максимально
зменшити кількість виключень та перехідних періодів.
8.2.
Реалізувати домовленості з усунення вилучень та бар’єрів торгівлі з
Російською Федерацією, Молдовою, Білоруссю.
8.3.

Забезпечити швидке та повне відшкодування ПДВ експортерам.

8.4.
Продовжувати модернізацію процедури митних процедур та норм
задля приведення адміністрування митних зборів до рівня більшої ефективності,
прозорості та рівня нижчих витрат.
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8.5.
Відмінити перевірки багатьма органами та вирішити проблеми
логістики на кордонах; запровадити чіткий розподіл повноважень органів митного
контролю.
8.6.

Запобігти повторному використанню кількісних експортних обмежень.

8.7.
Прискорити гармонізацію систем сертифікації та стандартизації
України з міжнародними та європейськими.
8.8.
Запровадити План дій щодо досягнення повної відповідності
національної системи стандартизації та технічного регулювання в Україні Угоді про
технічні бар'єри у торгівлі СОТ на 2005 – 2011 роки.
8.9.
Просувати досвід та переваги імплементації приватними компаніями
міжнародних стандартів управління якістю та безпеки продукції ISO.

9. Грошово-кредитна політика
9.1.
Поступово підвищити гнучкість валютного курсу, після чого перейти до
монетарної політики, заснованої на таргетуванні інфляції, чітко визначити
середньострокові цілі щодо її рівня нижче 5%
та
9.2.
Надати Національному банку України (НБУ) чіткі повноваження для
забезпечення стабільності цін як пріоритетної цілі, а також забезпечити його
операційну незалежність для досягнення зазначеної мети
Незначний прогрес
Незважаючи на одностайну думку провідних міжнародних та українських
експертів щодо необхідності переходу від фіксованого валютного курсу до
таргетування інфляції, з часу наших останніх рекомендацій досягнуто обмеженого
прогресу.
Основні засади грошово-кредитної політики НБУ на 2008 р. приймалися з
чіткою метою – утримати курс гривні у межах 4,95-5,25 грн./дол. Щоб підтримати
обмінний курс на заданому рівні, центральний банк продовжує інтервенції на
валютному ринку, збільшуючи в такий спосіб гривневу масу в обігу та сприяючи
зростанню інфляції.
Згадані цілі грошово-кредитної політики пізніше не переглядалися,
незважаючи на очевидні макроекономічні загрози утримання фіксованого курсу –
значне негативне сальдо поточного платіжного балансу, потоки короткострокового
спекулятивного капіталу, які дають реальні доходи внаслідок прискореного
зростання цін і збереження фіксованих обмінних курсів, а також негативні для
ліквідності наслідки спроб стерилізувати національну валюту, емітовану для викупу
надлишкової доларової маси. Ці фактори створили сильний тиск на НБУ щодо
відмови від політики фіксації обмінного курсу або девальвації гривні, яка неухильно
знецінюється.
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В Основних засадах грошово-кредитної політики на 2009 рік, затверджених
НБУ у вересні 2008 р., збережені наміри центрального банку продовжувати
контролювати обмінний курс, використовуючи керований плаваючий курс, щоб
поступово досягти гнучкого курсу. Було оголошено, що обмінний курс гривні до
долара слід підтримувати на рівні 4,85+/-5%. Фінансова криза зробила це
припущення неможливим. Наприкінці 2008 р. обмінний курс виріс приблизно до 8
гривень за долар США.
Створення макроекономічних та інституціональних передумов для переходу
до таргетування інфляції вважається завданням на середньострокову перспективу.
Зокрема, в Основних засадах на 2009 р. указано, що в першій половині 2009 р. мають
бути розроблені заходи, які дозволять перейти до нового монетарного режиму. Ці
заходи мають включати дії з досягнення макроекономічної та фінансової стабільності,
розвитку вітчизняних ринків капіталу, розвитку статистичного, модельного та
прогнозного апарату для задоволення більших потреб у даних, що їх спричиняють
операції з таргетування інфляції. Ці задачі мають супроводжуватися змінами у
банківському законодавстві, які нададуть НБУ чіткі повноваження щодо підтримання
стабільності цін і забезпечать його операційну незалежність у досягненні його цілей.
Такі зміни повинні забезпечити таке необхідне розширення незалежності НБУ – як
операційної, так і політичної, де протягом останнього року досягнень було дуже мало.
Останні події, пов’язані з кризою, примусили НБУ внести корективи до раніше
оголошеного напрямку грошово-кредитної політики. Ураховуючи переговори щодо
умов Програми «стенд-бай» з МВФ, українська влада все ж розглядає можливість
режиму гнучкого обмінного курсу, підтриманого відповідною грошово-кредитною
політикою та валютними інтервенціями, як такого, що допомагає згладжувати
зовнішні шоки та уникати безсистемного розвитку валютного ринку.
Водночас ми хотіли б визнати прогрес НБУ у проведеній на даний час
підготовчій роботі, потрібній для переходу до таргетування інфляції. У січні 2008 р.
було опубліковано Зелену книгу «Зміцнення ролі НБУ у забезпеченні цінової
стабільності». У цьому документі окреслені можливі політичні сценарії та різні
варіанти повноважень і дій НБУ щодо досягнення політичних цілей; крім того,
бізнесовим колам і науковій спільноті пропонується надати свої думки з цих питань.
Програма «стенд-бай», затверджена МВФ, повинна слугувати каталізатором,
який пришвидшує перехід до таргетування інфляції та зміцнює незалежність
Національного банку України. Обидва ці чинники є ключем до створення
номінального якоря за режимом гнучкого обмінного курсу на середньострокову
перспективу.
Співробітництво між Україною та МВФ стосовно реалізації Програми «стендбай» зіткнулося у лютому 2009 р. з серйозними труднощами. Другий транш позики
МВФ не виділений, як планувалося. Згідно з заявою Місії МВФ до України,
оприлюдненою 6 лютого 2009 р., «відбулося суттєве корегування валютного курсу, що
поліпшує прогноз для експортних галузей промисловості України. Дефіцит поточного
рахунку почав звужуватися і, незважаючи на девальвацію, інфляція продовжує
знижуватися… Було досягнуто значного прогресу у обговоренні питань фіскальної,
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монетарної та валютно-курсової політики, а також заходів, спрямованих на зміцнення
довіри до банківської системи, однак кілька питань залишаються відкритими. Дискусії
між представниками влади України та експертами МВФ продовжаться». Зокрема,
розмір дефіциту бюджету на 2009 р. та його фінансування ще не визначені.
9.3.
Регулярно
публікувати
макроекономічним аналізом

звіт

про

інфляцію

з

прогнозним

та
9.4.
Забезпечити НБУ вчасною та надійною інформацією щодо запланованих
урядових дій, які можуть вплинути на ліквідність банківської системи, а також
змін регульованих (державою) цін
Істотний прогрес в обстеженні, неефективне керування обмінним курсом та
інформаційною політикою
Звіти про інфляцію зараз складаються регулярно й публікуються на веб-сайті
НБУ з додаванням щомісячних експрес-оглядів інфляційних подій. У звітах про
інфляцію подається докладний аналіз ситуації у ключових сферах, які впливають на
інфляцію. Іншими важливими досягненнями у цьому відношенні є:
o

Уточнені та безперервні регулярні обстеження ділових очікувань, зокрема
можливих реакцій на заходи грошово-кредитної політики; результати подаються
громадськості на регулярній основі;

o

Основні показники інфляції з січня 2008 року публікуються; повний набір
основних показників базової інфляції ще треба розробити та остаточно
оформити;

o

Оновлене макроекономічне обстеження з метою оцінки короткострокової
перспективи.

Повідомлення НБУ про заходи грошово-кредитної політики, короткострокової
перспективи та очікувань залишались туманними та здебільшого непослідовними. Це
особливо характерно для публічних заяв офіційних осіб НБУ з коментарями щодо
стабільності обмінного курсу та інфляції. За повідомленнями про таргетування
обмінного курсу не були проведені інтервенції на валютному ринку, коли гривня
падала в ціні, що створювало паніку й невизначеність на ринку, які навряд чи сприяли
стабільності гривні. Гірше того, пізніше банкам заборонили продавати іноземну
валюту за ціною, що перевищувала офіційний обмінний курс більш ніж на 1,5%. Такий
захід призвів до колосального дефіциту валюти для продажу та до швидкого розвитку
чорного ринку, між тим як НБУ втрачав контроль над ситуацією на ринку.
Неспокій на ринку, спричинений неузгодженими заявами політиків із різних
таборів, та відсутність послідовних дій з боку НБУ виявилися згубними для
вітчизняного валютного ринку й для визначеності в економіці. У грудні учасники
ринку зіткнулися з дефіцитом, навіть відсутністю, іноземної валюти в банках, тоді як
ціна долара та євро на чорному ринку набагато перевищила обмінний курс,
оголошений НБУ. Ця розбіжність між офіційним і ринковим обмінним курсом,
небачена після наслідків фінансової кризи 1999 року, загострила невизначеність і
плутанину в монетарній системі.
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9.5.
Скасувати податок на операції з іноземною валютою задля поглиблення
ринку іноземної валюти
Певний прогрес
Податок на операції з іноземною валютою у лютому 2008 р. був знижений з 1%
до 0,5% відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік».
9.6.
Перейти до фінансування бюджетного дефіциту шляхом внутрішніх
запозичень та розробити механізми для формування більш розвиненого та
ліквідного внутрішнього ринку цінних паперів
Певний прогрес
Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» передбачає, що
Уряд емітує близько 15 млрд. гривень державних боргових зобов'язань, причому
половина цієї суми має фінансуватися шляхом запозичень на внутрішньому ринку.
Акцент на внутрішніх запозиченнях зберігся й у бюджеті 2009 року – з 90 млрд.
гривень запланованих державних запозичень майже 70 млрд. треба залучити на
внутрішньому ринку. На наш погляд, таке рішення про розподіл є позитивним кроком
і, якщо воно буде виконане, це повинно збільшити питому вагу внутрішнього
фінансування дефіциту та сприяти покращенню ліквідності та ефективності
внутрішніх ринків цінних паперів.
Донедавна Уряд дедалі більше покладався на запозичення з-за кордону.
Частка внутрішньої заборгованості впала з однієї третини загального державного
боргу (на кінець 2004 р.) приблизно до 25% (на кінець 2007 р.) і залишалася на цьому
рівні впродовж усього 2008 року (в тому числі на кінець 2008 р.).
Зараз внутрішній борг, фінансований борговими цінними паперами, складає
близько 23% загального непогашеного державного боргу (станом на грудень 2008 р.;
загальний державний борг не включає гарантії, надані Урядом), що показує наявність
в Уряду широких можливостей для укріплення своєї присутності на внутрішньому
ринку боргових зобов'язань. Емісія внутрішніх боргових зобов'язань не тільки
зменшує операційні витрати Уряду: що важливіше, вона постачає фінансові
інструменти на внутрішні ринки капіталу, де відсутність надійних інструментів
визначена як одне з головних вузьких місць.
9.7.
Посилити незалежність НБУ шляхом збільшення терміну перебування на
посаді Голови НБУ до 8 років та унеможливлення його звільнення за
політичними мотивами
Проекти готові, не виконано
Ряд важливих і пріоритетних завдань ще залишається невиконаним, зокрема
посилення політичної незалежності НБУ шляхом збільшення терміну перебування на
посаді Голови НБУ та унеможливлення політичного тиску. Законопроект про
внесення змін до Закону України «Про Національний банк України» (№ 0851 від 23
листопада 2007 р.) перебуває на розгляді у Комітеті Верховної Ради з питань фінансів і
банківської діяльності. Проектом передбачено збільшення терміну перебування на
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посаді Голови НБУ з п’яти до семи років, а також скорочення переліку обставин, за
яких можуть звільнятися члени Ради НБУ, - можливості звільнення за політичними
мотивами істотно обмежені. У законопроекті також запропоновані декілька змін,
спрямованих на зменшення джерел конфлікту інтересів для керівництва та
працівників НБУ – жоден працівник, у тому числі Голова і Заступники Голови НБУ, не
можуть поєднувати роботу в НБУ з роботою в Уряді, Парламенті або на комерційному
підприємстві. Голова і керівництво НБУ не можуть мати частки участі у комерційних
банках, брати позики в комерційних банках і виконувати управлінські обов’язки в
комерційному банку. Хоча доречність конкретних формулювань і обмежень є
питанням подальшого й глибшого аналізу, в цілому ми оцінюємо запропоновані зміни
як крок у правильному напрямку, який допоможе посилити політичну та операційну
незалежність центрального банку – як органу, що визначає грошово-кредитну
політику, і органу нагляду за комерційними банками.
Спроба Верховної Ради усунути Голову НБУ шляхом скасування постанови про
його призначення була визнана Конституційним судом України неконституційною.

Оновлені рекомендації 2009 року:
9.1. Продовжити реалізацію політичних заходів, передбачених Меморандумом
про економічну та фінансову політику, погодженим із МВФ, щодо грошово-кредитної
політики:
o

Запровадити режим гнучкого обмінного курсу:
•

Відмінити валютний коридор як мету грошової політики;

•

Встановлювати офіційний обмінний курс на основі ринкового
обмінного курсу (за попередній день); та

•

Дотримуватись прозорої та передбачуваної стратегії інтервенцій
на міжбанківському ринку іноземної валюти.

o НБУ як головний гравець та регулятор повинен здійснювати такі дії на
ринку іноземної валюти, що зміцнюватимуть ринкові механізми:
o
шляхом:

Зменшити рівень інфляції (ІСЦ) до 17 процентів на кінець 2009 року
•

Цільового зростання монетарної бази на 11%;

•

Встановлення ставки НБУ за депозитами, наближеної до рівня
рефінансування;

•

Відновлення попередніх умов резервування; та

•

Продовження практики проведення депозитних аукціонів.

9.2.
Надати Національному банку України чіткі повноваження для
забезпечення стабільності цін як пріоритетної цілі.
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9.3.
Працювати над створенням макроекономічних та інституціональних
умов, необхідних для повного переходу до таргетування інфляції.
9.4.
Розширити можливості макроекономічного прогнозування та
підготувати статистичні джерела для задоволення потреб у даних для таргетування
інфляції.
9.5.
Надавати великого значення послідовності та обачності при
оприлюдненні заяв щодо ринку. Необхідно розробити внутрішні правила, що
формалізують порядок оприлюднення інформації, публічних заяв, надання дозволів
на коментування прогнозів, запланованих дій тощо, щоб центральний банк не
слугував джерелом додаткової невизначеності та ризиків для економіки.
9.6.
Посилити операційну та політичну незалежність НБУ, прийняти зміни
до законодавства з метою збільшення терміну перебування на посаді Голови НБУ та
унеможливлення політичного тиску на нього; реформувати Раду НБУ, перетворивши
її на вужчий технічний орган.
9.7.
Активізувати зусилля для розширення сфери дії наявних інструментів
ринку капіталу, зокрема державних облігацій і депозитних сертифікатів; реалізувати
всю відповідну політику, наприклад, управління державним боргом, з урахуванням
наслідків для ринку цінних паперів.
9.8.

Скасувати податок на операції з іноземною валютою.

9.9.
Виробити довгострокове бачення ролі Уряду на внутрішніх ринках
цінних паперів як регулятора ринку і як учасника ринку.

10. Банківський сектор
10.1. Зміцнити ліквідність банківського сектора та управління ризиками в
банках.
Незначний прогрес
Зміцнення спроможності банківського сектора щодо управління ліквідністю та
ризиками показало свою життєву важливість, оскільки криза ліквідності
продовжиться проблемою платоспроможності у найближчому майбутньому. Огляд
структури строків погашення й валютної деномінації активів і пасивів банків показує
існуючі та зростаючі диспропорції та проблеми в управлінні ризиками.
Частка банківських вимог за довгостроковими кредитами25 з 2000 року
постійно зростала і станом на липень 2008 року становила майже 70% кредитного
портфеля банків, тоді як частка довгострокових зобов'язань зростала значно
нижчими темпами, сягнувши позначки 45%.

25

Банківські вимоги за кредитами – це непогашений борг клієнтів щодо виплати основної суми позики та відсотків.
Цей показник зазвичай використовується для характеристики кредитної діяльності банків і слугує оціночним
показником позик, виданих протягом періоду розглядається.
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Водночас, протягом періоду 2000-2008 рр. (і особливо у 2006-2008 роки) обсяг
банківських кредитів зростав більш високими темпами, ніж обсяг позикових коштів,
означаючи зростання ризиків ліквідності та відсутність з боку банків зусиль для
вирішення цього питання.
Дуже швидке зростання кредитного портфеля (на 174% у 2007 році порівняно
з 2006-м) само по собі викликає занепокоєння. Зазвичай таке сильне зростання
означає погіршення якості кредитів, якщо його не супроводжує запровадження
жорсткішого відбору потенційних позичальників, що спричиняє істотні побоювання
щодо майбутнього рівня позик банків, які не виконують своїх зобов’язань.
Високі процентні ставки по депозитах у гривні у комбінації з фіксованим
обмінним курсом спричиняли зростання ризиків обмінного курсу у 2008 році.
Відносна частка зобов’язань у національній валюті постійно зростала, так само як і
процентні ставки по депозитах у гривні. В той же час, в структурі кредитного
портфеля спостерігалася заміна позик в національній валюті на позики, видані у
іноземній валюті (перш за все, в доларах США), а також стабільні, іноді падаючі,
процентні ставки по кредитах. Враховуючи фіксований обмінний курс або укріплення
внутрішньої валюти по відношенню до долара США в середині 2008 року, описана
структура кредитів і депозитів означала зростання зобов’язань, в той час як активи
залишалися такими самими, або зменшувались.
(a) Валютна й строкова структура банківських кредитів і позикових коштів

2000

2003

2006

2 кв. 2008

Гривня

Іноземна
валюта

Короткострокові

Довгострокові

Кредити

54%

46%

82%

18%

Позикові кошти

63%

37%

93%

7%

Кредити

58%

42%

55%

44%

Позикові кошти

69%

31%

70%

30%

Кредити

51%

49%

35%

65%

Позикові кошти

61%

39%

58%

42%

Кредити

51%

49%

31%

69%

Позикові кошти

70%

30%

55%

45%

Джерело даних: Бюлетень Національного банку України
Примітка: позикові кошти включають депозити та рахунки фізичних і
юридичних осіб та кошти, запозичені в інших банків.
Національний банк і Уряд досягли незначного прогресу в зміцненні
спроможності банків щодо управління ризиками, яке погіршувалося. Коли валютні
диспропорції стали тривожними, НБУ просто встановив обмеження на кредитування
в іноземній валюті, які стали головним чинником уповільнення темпів зростання
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обсягів валютних кредитів у 2008 р. Такий захід, хоча й може принести результати
швидше, ніж моніторинг ризиків і примушення банків дотримуватися пруденційних
норм, не є корисним для банківської системі у довгостроковій перспективі, особливо
враховуючи, що НБУ працює над запровадженням Базельських принципів.
З іншого боку, наглядовий орган зараз має обмежені інструменти перевірки
практики управління ризиками та засоби примушення банків до дотримання
добросовісної практики. Щоб мати змогу вести моніторинг практики комерційних
банків з управління ризиками та впливати на неї, наглядовому органу треба надати
повноваження на встановлення норм і вимог щодо управління ризиками та
корпоративного врядування в банках, як зазначено у Базельських принципах.
Постанова Правління НБУ № 319 «Про додаткові заходи щодо діяльності
банків» стала оперативною реакцією на швидке погіршення макроекономічного
середовища та погану ситуацію з ліквідністю в банківській системі. Мета постанови
полягала у нейтралізації впливу глобальної фінансової кризи, мінімізації можливості
масового вилучення вкладів з вітчизняних банків і потенційної кризи ліквідності,
спричиненої таким вилученням. Основні положення постанови полягають у
наступному:
o

Щоб підтримати ліквідність банків, НБУ надаватиме банкам короткострокові
кредити (зі строком погашення до одного року) за фіксованою ставкою не
менше 15%, в обсязі до 60% від регулятивного капіталу банку;

o

Банки повинні обмежити кредити позичальникам, які не мають валютної
виручки;

o

Дострокове зняття коштів з депозитів тимчасово призупиняється;

o

Купівля іноземної валюти з
нерезидентам забороняється;

o

Граничне відхилення між курсом купівлі та продажу готівкової іноземної
валюти не може перевищувати 5%;

o

Дія 20% ставки резервування для короткострокових позик в іноземній валюті,
які залучаються українськими банками, призупиняється.

метою

здійснення

авансових

платежів

Прийнятий згодом Закон України № 639-VI «Про першочергові заходи щодо
запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України», так званий «антикризовий пакет», істотно розширив
можливості втручання Уряду в економіку та ринки. Більшість з положень цього
Закону є дуже спірними й створюють можливості для зловживання владою та ручного
керування банківською системою. Ось приклади таких заходів:
o

Можливість придбання Урядом акцій (часток у капіталі) банків; для оплати
придбаних акцій (часток) можуть використовуватися кошти Державного
бюджету або державні облігації. Якщо для оплати використовуються облігації,
то Національний банк зобов’язаний викупити ці облігації на банку;
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o

Національний банк має визначити процедури, що регламентують антикризове
управління та, можливо, ліквідацію банку, який має серйозні проблеми з
ліквідністю. Антикризове управління має бути спільним обов’язком
тимчасового адміністратора і акціонерів банку. Уряд може при необхідності
придбати акції (частки) проблемного банку;

o

Національний банк може встановлювати конкретні строки реалізації заходів,
спрямованих на підвищення капіталізації банків. Строки, зазначені
Національним банком, мають пріоритет над строками, визначеними
українським законодавством, якщо виникає суперечність у цьому питанні;

o

Виплата дивідендів у проблемних банках або в банках, які мають труднощі з
ліквідністю, не дозволяється.

Незважаючи на доволі дискреційний характер цих положень, Закон не
передбачає умови, за яких Уряд і Центральний банк можуть удаватися до цих заходів,
і обмеження їхньої ролі в такій адміністрації. Крім того, Закон створює лазівки, які
дозволяють Урядові втручатися у сферу компетенції Центрального банку, що може
мати негативний вплив на оперативну незалежність банку.
З іншого боку, перші кроки, зазначені у Постанові № 319 і вжиті Урядом для
усунення зростаючої невизначеності та кризи ліквідності, були цілком адекватними –
тимчасове заморожування дострокового зняття депозитів допомогло уникнути
масового вилучення коштів і паніки, що виявилось паралізуючим навіть у країнах з
сильною економікою, наприклад у США. Інші заходи, передбачені у постанові,
виявилися менш доречними й, можливо, небезпечними для довгострокового
розвитку вітчизняного фінансового сектора. Як уже згадувалося, обмеження
валютних операцій загострило ситуацію на внутрішніх ринках, а також, навіть більш
того, посилило невизначеність і ризики, які виникли для банків. Вплив заходів,
спрямованих на підтримку короткострокової ліквідності, на даному етапі оцінити
складно. Якщо, зрештою, багато банків виявляться неплатоспроможними, то надання
короткострокових кредитів може стати марною тратою, яка «сприятиме» зволіканню
з реструктуризацією банків. Такі заходи, як обмеження кредитів для клієнтів із
гривневими надходженнями і обмеження купівлі іноземної валюти для здійснення
авансових платежів по рахунках, є короткостроковими виправленнями за відсутності
здорової практики управління ризиками в банках. Ці короткострокові обмеження
зазвичай працюють доти, доки банки не створять договірні механізми, які дозволяють
їм уникати обмежень.
Частина антикризових заходів, погоджених з МВФ, включає завершення
проведення діагностичної стадії програми рекапіталізації банків. Її ефективне
виконання має допомогти відновленню довіри до банківської системи.
Умови дворічної Угоди «стенд-бай» МВФ за механізмом надзвичайного
фінансування відповідають рекомендаціям, які ведуть до більш якісного банківського
нагляду та управління ризиками. Зокрема, Уряд погодився:
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o

Здійснювати моніторинг ліквідності банків і активізувати нагляд за тими
банками, які дедалі більше покладаються на Центральний банк щодо
підтримки ліквідності;

o

Вирішити проблеми з банками, що мають складнощі з
капіталом/платоспроможністю. Органам влади рекомендується розпочати
дискусії щодо можливої участі ЄБРР і (або) інших міжнародних фінансових
установ у капіталі з метою прозорої реструктуризації «Промінвестбанку»;

o

Подати діагностичні звіти щодо системних банків до кінця 2008 р. у рамках
механізму комплексної рекапіталізації банків.

10.2. Запровадити консолідоване звітування та перевести банківський нагляд
на консолідовану та оцінюючу ризик основу.
Певний прогрес
Необхідність поглиблення консолідованого звітування та нагляду на основі
оцінки ризиків посилюється, тому що складність вітчизняної фінансової системи
зростає, а кількість малих і слабких банків, тим не менш, залишається великою.
Сприятливою подією у посиленні вимоги про звітування та оприлюднення
звітності стало прийняття у грудні 2007 р. постанови, яка регламентує порядок
складання та оприлюднення фінансової звітності банків України26. У постанові
детально викладені вимоги до змісту й форми фінансової інформації, яка підлягає
обов’язковому оприлюдненню, а також до періодичності та порядку оприлюднення.
Більшість положень постанови узгоджені з методиками МСФЗ і вважаються такими,
що скорочують розрив між західними стандартами й практиками та стандартами й
практиками, які використовують банки України.
Наглядовому органу треба буде продовжувати роботу з метою повного
переходу на уніфікований аналіз і нагляд за комерційними банками на основі оцінки
ризиків. Однак, необхідно вжити наступні заходи:
o

Розширити обсяг і вдосконалити формат/стандарти інформації, що
підлягає обов’язковому оприлюдненню комерційними банками;
проводити моніторинг та публічне звітування про відповідність банків;

o

Провести аналітичну роботу, необхідну для впровадження методики
оцінки ризиків за допомогою зважування ризиків-залежності кожної
конкретної категорії активів;

o

Перейти до нормативу достатності капіталу на основі ризик-зваженого
показника всіх активів;

o

Надати наглядовому органу повноваження вимагати від проблемного
банку більшого капіталу для задоволення мінімальної достатності капіталу;

o

Переглянути, проаналізувати та змінити визначення проблемних позик.

26

Постанова Правління НБУ № 480 від 27 грудня 2007 р. «Про затвердження Інструкції про порядок складання та
оприлюднення фінансової звітності банків України».
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10.3. Внести зміни до законодавства щодо правового захисту дій працівників
НБУ при добросовісному виконанні своїх обов’язків з регулювання та нагляду.
Не впроваджено
10.4. Доповнити Закон України «Про банки і банківську діяльність» вимогою про
ідентифікацію основних власників банку та дозволити НБУ здійснювати оцінку
відповідності прямих та непрямих акціонерів банків.
Певний прогрес
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України
(стосовно діяльності банків)», що перебуває на розгляді у Верховній Раді, передбачає
обширне регулювання розкриття інформації про акціонерів банків. Положення цього
законопроекту вимагають від банків оприлюднювати повну інформацію про особи
акціонерів, які мають більше 10% у капіталі банку (або істотний контроль над банком),
їхню перевірену фінансову звітність (для фізичних осіб – податкові декларації), а
також відомості про пов’язаних з ними осіб. Така ж вимога стосується потенційних
акціонерів, які подали заявки на придбання істотної частки акцій. Крім того, цей
законопроект надає НБУ право відмовити у видачі банківської ліцензії, якщо
інформація про структуру власності банку та про кінцевих власників оприлюднена не
повністю або не може бути достовірно перевірена.
Якщо Парламент прийме цей закон, він значно підвищить прозорість
діяльності банків і покращить оцінку Національним банком відповідності акціонерів
банків.
Незважаючи на відсутність формальних норм, Національний банк уже досяг
істотного прогресу в забезпеченні оприлюднення даних про власність банку. У січні
2008 р. він уперше оприлюднив інформацію про власників банків. Цей звіт готується
щоквартально й публікується на веб-сторінці НБУ, що відповідає його публічній
обіцянці публікувати інформацію на регулярній основі. Звіт має просту й чітку
структуру, легку для користування та розуміння учасниками ринку та загальною
аудиторією.
10.5. Зміцнити банківський нагляд з метою ліквідації непрозорих та
ризикованих операцій з надання позик та залучення депозитів.
Не впроваджено
10.6. Запровадити чіткі норми щодо надання позик пов’язаним особам.
Не впроваджено
Норми, що регламентують надання позик пов’язаним особам, залишаються в
основному без змін. Положення Закону України «Про банки і банківську діяльність» та
Інструкції НБУ про порядок регулювання діяльності банків в Україні досі є
нормативами, які дають визначення інсайдерів і вказують максимально припустимі
розміри позик і гарантій на одну пов’язану особу, а також загальну суму позик і
гарантій для всіх пов’язаних осіб. Нормативних актів щодо умов надання позик
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пов’язаним особам та їхнього застосування, крім загальної згадки про те, що вони не
повинні відрізнятися від умов, установлених для непов’язаних осіб.
10.7. Зміцнити пруденційні та регулятивні норми шляхом запровадження
пруденційних
обмежень
по
співвідношеннях
«кредит–вартість»
та
«обслуговування боргу – дохід» по іпотечних кредитах.
Не впроваджено

Оновлені рекомендації 2009 року:
10.1. Запровадити
програму
рекапіталізації
банків
та
прозору
реструктуризацію банків, а також інші зобов’язання, передбачені Угодою «стенд-бай»
МВФ.
10.2. Продовжити моніторинг ліквідності та капіталу на предмет можливого
скасування тимчасових обмежень, установлених у жовтні-листопаді 2008 року.
10.3. Удосконалити систему частого моніторингу НБУ, розвивати цільові
перевірки на місцях, покращити міжнародне співробітництво у сфері нагляду.
10.4. Запровадити чіткіші норми щодо надання позик пов’язаним особам, у
тому числі визначити умови; упровадити аналіз ризиків і достатності капіталу за
вагою ризиків відповідно до Базельських принципів.
10.5. Зміцнити банківський нагляд з метою ліквідації непрозорих та
ризикованих операцій з надання позик та залучення депозитів.
10.6. Зміцнити пруденційні та регулятивні норми шляхом запровадження
пруденційних обмежень по співвідношеннях «кредит–вартість» та «обслуговування
боргу – дохід» по іпотечних кредитах.
10.7. Працювати у напрямку прийняття законопроекту про впровадження
нових стандартів оприлюднення даних про кінцевих власників банків; розробити
додаткові нормативні акти, потрібні для забезпечення застосування цього закону.
10.8. Зміцнити спроможність
стандартів управління ризиками.

НБУ

щодо

забезпечення

застосування

10.9. Внести зміни до законодавства щодо правового захисту дій
працівників НБУ при добросовісному виконанні своїх обов’язків з регулювання та
нагляду.
10.10. Зменшити стимули до розходжень активів і пасивів балансу,
відійшовши від режиму фіксованого обмінного курсу.
10.11. Вести ретельний моніторинг практики управління ризиками в банках,
поглибити консолідований нагляд і звітування на основі оцінки ризиків,
застосовувати ваги ризиків із метою урахування різної ризикованості категорій
активів.
10.12. Запровадити удосконалені стандарти оприлюднення банківської
інформації, контролювати своєчасність публікування інформації банками.
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11. Сектор небанківських фінансових (НБФ) послуг
11.1. Підвищити політичну та фінансову незалежність Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України (ДКРРФПУ) та Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку України.
Не впроваджено
Серед ініціатив законодавчого характеру слід відзначити Проект Закону
України (ЗУ) «Про внесення змін до ЗУ «Про фінансові послуги та державне
регулювання фінансових послуг» (щодо уточнення статусу ДКРРФПУ та
удосконалення її структури), направлений на удосконалення державного
регулювання в сфері фінансових послуг, і пов’язаний із необхідністю внесення змін
щодо організації діяльності ДКРРФПУ, що дозволить підвищити інституційну
спроможність та ефективність роботи цього державного органу.
11.2. Підвищити технічну та професійну спроможність регулятора НБФ послуг у
здійсненні нагляду.
Рекомендація не виконана
11.3. Забезпечити спроможність регулятора здійснювати нагляд за НБФ
установами на основі ризиків.
Не впроваджено
Слід відзначити ініціативи щодо створення сучасних елементів системи
пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами, вимог до
корпоративного управління як частини системи управління ризиками (проект Закону
України «Про внесення змін до ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг»).
11.4. Розробити комплексну регуляторну базу для діяльності НБФ установ.
Не впроваджено
11.5. Вдосконалити регулювання діяльності НБФ із залучення фінансових
ресурсів з метою зменшення ризиків та попередження незаконних операцій у
кредитних союзах, інвестиційних фондах та фондах фінансування будівництва.
Частково впроваджено
Розроблено Проект ЗУ «Про Фонд гарантування інвестицій на фондовому
ринку», Проект ЗУ «Про Фонд гарантування вкладів кредитних спілок» (від 8 жовтня
2008 № 3265), а також Проект ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань діяльності системи кредитної кооперації» (від 20 березня 2008 №
2256), в основу якого покладено концептуальну ідею узгодження норм Цивільного та
Господарського кодексів України, Законів України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки», «Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та «Про
організацію формування та обігу кредитних історій».
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11.6. Підвищити рівень прозорості інфраструктури ринку капіталів.
Частково впроваджено
В даній сфері прийнято наступні законодавчі ініціативи:
1.
Продовжувалась робота над розробленням довгострокової стратегії
розвитку фінансового сектора України (проект Стратегії розвитку фінансового
сектора України до 2015 р.). Проектом зазначеної Стратегії передбачається створити
ефективну систему захисту законних інтересів прав інвесторів шляхом підвищення
інформаційної прозорості ринку та запровадження компенсаційних механізмів
відповідно до вимог законодавства Європейського Союзу.
2.
Розроблено Проект ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про
цінні папери та фондовий ринок» (щодо розкриття інформації на фондовому ринку)»
в частині уточнення норм, які стосуються системи розкриття регулярної та особливої
інформації про емітента цінних паперів.
3.
Розроблено Проект ЗУ «Про Фонд гарантування інвестицій на
фондовому ринку», що врегульовує питання створення і функціонування Фонду
гарантування інвестицій, за рахунок коштів якого будуть здійснюватись
компенсаційні виплати інвесторам у разі втрати інвестицій – коштів та цінних паперів,
переданих торгівцю цінними паперами на підставі договору про управління цінними
паперами, а також коштів, вкладених у цінні папери інститутів спільного інвестування.
11.7. Удосконалити стандарти обліку, аудиту та звітування для небанківських
фінансових установ у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової
звітності (IAS/IFRS).
Не впроваджено
11.8. Прийняти нову редакцію Закону України «Про страхування», що відповідає
директивам ЄС та регуляторним принципам, затвердженим Міжнародною
асоціацією органів страхового нагляду (IAIS).
Не впроваджено
11.9. Покращити прозорість та захист споживачів фінансових послуг в галузі
страхування.
Частково впроваджено
В рамках цієї сфери у 2008 р. велась робота щодо розроблення:
1.
Законодавчої бази для запровадження системи захисту прав
споживачів небанківських фінансових послуг (проект розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про схвалення Концепції захисту прав споживачів небанківських
фінансових послуг в Україні»). Метою Концепції є створення єдиної системи захисту
прав споживачів фінансових послуг, підвищення рівня захисту та покращення
доступу споживачів до якісних фінансових послуг, зміцнення довіри і захист від
можливих зловживань споживачів з боку фінансових установ.
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2.
Складових частин нагляду за фінансовими установами на
консолідованій основі (проект ЗУ «Про внесення змін до ЗУ «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг (щодо нагляду на консолідованій
основі)»). Запровадження нагляду на консолідованій основі має сприяти захисту прав
споживачів ринків фінансових послуг, а завданням такого нагляду є забезпечення
фінансової стабільності фінансових установ, що входять до складу фінансової групи.
3.
Заходів, спрямованих на попередження дії наслідків світової
фінансової кризи на сектор НБФ послуг (проект ЗУ «Про термінові заходи з
упередження наслідків світової фінансової кризи та про внесення змін до деяких
законів України» (від 23 грудня 2008 № 3306), яким пропонується внести зміни в чинну
нормативно-правову базу в частині внесення змін до Закону України «Про
страхування» і створити Фонд гарантування страхових виплат за договорами
довгострокового страхування.
З метою посилення захисту майнових прав та інтересів споживачів страхових
послуг ДКРРФПУ розроблено Проект Змін до Ліцензійних умов провадження
страхової діяльності (затверджених розпорядженням ДКРРФПУ від 28 серпня 2003 №
805/8126 із змінами і доповненнями). Запропоновані зміни спрямовані на
формування єдиного підходу в регулюванні ліцензування страхової діяльності.
11.10. Підвищити ефективність та прозорість ринку НБФ послуг; забезпечити
адекватність капіталу інституцій.
Частково впроваджено
З метою посилення вимог достатності та ліквідності капіталу страхових
компаній, а також для вирішення проблем регулювання розміщення коштів страхових
резервів у безпечні, ліквідні, прибуткові та доходні категорії активів ДКРРФПУ у 2008
р. розроблено Проект Положення про критерії та нормативи достатності капіталу,
диверсифікованості та якості активів страхувальника. Основною метою зазначеного
документа стало забезпечення стабільності діяльності страхових організацій та
захисту прав споживачів страхових послуг, запобігання можливим втратам капіталу
за рахунок ризиків страхової діяльності.
Для вдосконалення порядку оприлюднення інформації щодо діяльності
недержавних пенсійних фондів (НПФ), створення системи оцінки діяльності НПФ на
засадах публічності, підвищення рівня інформування громадськості щодо діяльності
НПФ шляхом розміщення такої інформації окремо за кожний квартал на офіційному
веб-сайті ДКРРФПУ на безоплатній основі прийнято Розпорядження ДКРРФПУ «Про
затвердження Положення про оприлюднення інформації про діяльність
недержавного пенсійного фонду» (від 23 жовтня 2008 р. № 1218).
Для встановлення додаткових вимог до інвестування пенсійних активів,
недопущення знецінення пенсійних накопичень та встановлення додаткових гарантій
збереження даної категорії накопичень розроблено Проект Розпорядження
ДКРРФПУ «Про затвердження Додаткових вимог до обліку та інвестування пенсійних
активів та коштів, призначених для виплати пенсій на визначений строк».
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З метою уточнення норм, які стосуються системи розкриття регулярної та
особливої інформації про емітента цінних паперів розроблено законопроект «Про
внесення змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (щодо
розкриття інформації на фондовому ринку).
З метою впровадження сучасних елементів системи пруденційного нагляду за
небанківськими фінансовими установами, вимог до корпоративного управління як
частини системи управління ризиками розроблено проект Закону України «Про
внесення змін до ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» в частині Проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких законів
України щодо регулювання ринків фінансових послуг» № 3124 від 8 вересня 2008 р.).
Відповідним документом передбачається врегулювання особливостей систем
корпоративного управління у фінансових установах на законодавчому рівні,
розкриття фінансовими установами інформації з питань корпоративного управління
та розкриття інформації споживачам фінансових послуг відповідно до міжнародних
стандартів тощо.
Для сприяння фінансовій стабільності системи кредитної кооперації в цілому
та кредитних спілок, зокрема, підвищення рівня захисту населення від втрати ними
своїх грошових заощаджень, розроблено проект Закону України «Про Фонд
гарантування вкладів кредитних спілок» (від 8 жовтня 2008 № 3265).
11.11. Забезпечити місцеві небанківські фінансові установи відповідною
методологічною базою, надати можливість для персоналу підвищити
професійний рівень, зокрема з оцінки ризиків та ризик-менеджменту.
Не впроваджено
11.12. Запровадити регулювання діяльності актуаріїв.
Не впроваджено
11.13. Покращити звітування НБФ установ; удосконалити збір та аналіз
інформації ДКРРФПУ.
Частково впроваджено
В 2008 р. прийнято наступні нормативно-правові акти в сфері удосконалення
збору та аналізу інформації ДКРРФПУ:
1.
З метою відстеження впливу фінансової кризи на діяльність страхових
компаній та захисту майнових інтересів страхувальників ДКРРФПУ видано
Розпорядження «Про тимчасові заходи щодо оперативного моніторингу фінансового
стану страховиків» (від 4 грудня 2008 р. № 1417), що передбачає складення
страховиками і подання до ДКППФРУ спеціальної форми «Інформація щодо основних
показників діяльності страховика».
2.
Розпорядження ДКРРФПУ «Про тимчасові заходи щодо забезпечення
стабільності діяльності кредитних спілок» (від 15 жовтня 2008 р. № 1203), що
спрямоване на нейтралізацію впливу зовнішньої фінансової кризи, забезпечення
стабільності, надійності та безпеки діяльності кредитних спілок та захисту інтересів їх
членів.
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3.
Розпорядження ДКРРФПУ «Про затвердження Положення про
оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду» (від 23
жовтня 2008 р. № 1218), ключовими завданнями якого є вдосконалення порядку
оприлюднення інформації щодо діяльності НПФ, створення системи оцінки діяльності
НПФ на засадах публічності, підвищення рівня інформування громадськості щодо
діяльності НПФ шляхом розміщення такої інформації окремо за кожний квартал на
офіційному веб-сайті ДКРРФПУ на безоплатній основі.
4.
Розпорядження ДКРРФПУ «Про затвердження Порядку обчислення та
обліку прибутку (збитку) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду»
(від 2 квітня 2008 р. № 424), що визначає особливості обчислення та обліку
адміністратором НПФ прибутку (збитку) від інвестування активів НПФ (відкритого,
корпоративного, професійного) відповідно до Закону України «Про недержавне
пенсійне забезпечення».
Крім того, в 2008 р. розроблено наступні проекти нормативно-правових актів
в галузі покращення звітування НБФ установ, удосконалення збору та аналізу
інформації ДКРРФПУ:
1.
Проект Розпорядження ДКРРФПУ «Про затвердження Змін до
Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного
фонду», яким передбачається удосконалити існуючий порядок ведення
персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів (НПФ), а також
установити уніфікований механізм обліку пенсійних накопичень з обов’язковим
застосуванням механізму розрахунку вартості одиниці пенсійного внеску на
щоденній основі.
2.
Проект Розпорядження ДКРРФПУ «Про затвердження Змін до
Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з
недержавного пенсійного забезпечення», яким передбачається підвищити
ефективність нагляду за діяльністю адміністраторів НПФ та дотриманням ними вимог
щодо складання та подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення,
отримувати більш достовірну інформацію про діяльність НПФ.
3.
Проект Розпорядження ДКРРФПУ «Про затвердження Змін до
Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про
адміністраторів недержавних пенсійних фондів», що має удосконалити процедуру
внесення інформації про адміністраторів НПФ та їхні відокремлені підрозділи до
Державного реєстру фінансових установ, удосконалити державне регулювання
діяльності адміністраторів НПФ шляхом встановлення прозорих та зрозумілих
реєстраційних процедур.
4.
Проект Розпорядження ДКРРФПУ «Про затвердження Змін до
Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних установ»,
основною метою якого є удосконалення вимог до кредитних установ, що здійснюють
рефінансування первинних іпотечних кредиторів, щодо віднесення первинних
активів до груп зваження при розрахунку нормативу платоспроможності.
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11.14. Розширити доступ до надійної дорадчої інформації щодо фінансових
послуг.
Частково впроваджено
Протягом 2008 р. тривала робота щодо розроблення законодавчої бази для
запровадження системи захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг
(проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції захисту
прав споживачів небанківських фінансових послуг в Україні»).
Крім того, зроблено спроби щодо розширення доступу до надійної дорадчої
інформації в галузі недержавного пенсійного забезпечення і страхової діяльності.
Так, Розпорядженням ДКРРФПУ «Про затвердження Положення про
оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду» (від 23
жовтня 2008 р. № 1218) передбачається вдосконалити порядок оприлюднення
інформації щодо діяльності НПФ, створити систему оцінки діяльності НПФ на засадах
публічності, підвищення рівня інформування громадськості щодо діяльності НПФ
шляхом розміщення такої інформації окремо за кожний квартал на офіційному вебсайті ДКРРФПУ на безоплатній основі.
Розпорядженням ДКРРФПУ «Про затвердження Положення про делегування
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України повноважень
об’єднанню страховиків» (від 21 серпня 2008 р. № 1000) передбачається можливість
делегування об’єднанню страховиків розроблення і впровадження правил поведінки
на страховому ринку, що, в тому числі, може розширити доступ суб’єктів страхового
ринку до надійної дорадчої інформації щодо страхових послуг.
11.15. Створити фонд гарантування кредитів задля додаткового забезпечення
кредитами малих та середніх підприємств.
Не впроваджено
11.16. Удосконалити ринок урядових та муніципальних облігацій,
альтернативного часткового гарантування кредитів по муніципальних
облігаціях.
Не впроваджено
11.17. Розробити альтернативні інструменти мобілізації капіталу, установи
часткового гарантування ризиків для державно-приватних товариств.
Частково впроваджено
Розроблено Проект ЗУ «Про загальні засади розвитку державно-приватного
партнерства в Україні», яким передбачається створення законодавчого підґрунтя для
стимулювання розвитку співпраці між державним та приватним секторами з метою
підвищення конкурентоспроможності економіки країни та залучення інвестицій в
економіку України, в якому, однак, відсутні особливості режиму функціонування
установ часткового гарантування ризиків державно-приватних товариств.
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11.18. Доповнити Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»
положенням про запровадження механізму прискореної амортизації для
третьої групи основних засобів, що є предметом фінансового лізингу,
оптимізувати оподаткування нерезидентів, які здійснюють лізингову діяльність
в Україні.
Частково впроваджено
Проектом ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
регулювання лізингових відносин» (№ 3006 від 23 липня 2008 р.) пропонується внести
зміни до ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств» і запровадити оподаткування
лізингодавця-нерезидента за договорами фінансового лізингу лише в частині
винагороди, отриманої ним у складі лізингового платежу
11.19. Внести зміни до Закону України «Про податок на додану вартість» щодо
відміни оподаткування лізингових процентів та комісій у складі лізингових
платежів.
Частково впроваджено
У 2008 р. розроблено два законопроекти, що по-різному вирішують питання
оподаткування ПДВ лізингових процентів та комісій у складі лізингових платежів:
1.
Проект ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо регулювання лізингових відносин» (№ 3006 від 23 липня 2008 р.), яким
пропонується внести зміни до підпункту 3.2.2 пункту 3.2 ЗУ «Про податок на додану
вартість» щодо віднесення нарахування (сплати) платежів як винагороди
лізингодавцю та процентів у межах договору фінансового лізингу (оренди) до
операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ.
2.
Проект ЗУ «Про термінові заходи з упередження наслідків світової
фінансової кризи та про внесення змін до деяких законів України» (від 23 грудня 2008
№ 3306) статтею 33 якого передбачається внести зміни до ЗУ «Про податок на додану
вартість» і пропонується не відносити до об’єктів оподаткування нарахування та
сплати процентів або комісій у складі орендного (лізингового) платежу у межах
договору фінансового лізингу в сумі, що не перевищує потрійну облікову ставку
НБУ, розраховану від вартості об'єкта лізингу, замість подвійної облікової ставки
НБУ, що прийнята на сьогодні.
11.20. Привести стандарти бухгалтерського обліку у відповідність до
міжнародних стандартів та розробити методологічні рекомендації щодо
застосування національного стандарту бухгалтерського обліку «Оренда».
Не впроваджено
Слід визначити ініціативу Уряду в частині заходів щодо подальшої адаптації
правового поля України до законодавчої бази Європейського Союзу (Розпорядження
КМУ «Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2008 році
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу» (від 11 червня 2008 р. № 821-р). і необхідності підготовки змін
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до проекту положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» в сфері
бухгалтерського обліку компаній і застосування міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, яка, однак залишилась виконаною
неповністю.
11.21. Приєднатися до Конвенції ЮНСІТРАЛ «Про відступлення дебіторської
заборгованості у міжнародній торгівлі», ратифікувати Конвенцію ЮНІДРУА
«Про міжнародні права на мобільне обладнання».
Не впроваджено

Оновлені рекомендації 2009 року:
11.1. Завершити прийняття Стратегії розвитку фінансового сектора України
до 2015 р. та Концепції захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг в
Україні.
11.2. Підвищити політичну та фінансову незалежність Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України та Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку України; забезпечити спроможність регуляторів здійснювати
нагляд за небанківськими фінансовими установами на основі ризиків.
11.3. Підвищити технічну та професійну спроможність регулятора НБФ
послуг у здійсненні нагляду.
11.4.

Розробити комплексну регуляторну базу для діяльності НБФ установ.

11.5.

Підвищити рівень прозорості інфраструктури ринку капіталів.

11.6. Вдосконалити регулювання діяльності НБФ установ із залучення
фінансових ресурсів з метою зменшення ризиків та попередження незаконних
операцій у кредитних союзах, інвестиційних фондах та фондах фінансування
будівництва.
11.7. Вдосконалити стандарти обліку, аудиту та звітування для
небанківських фінансових установ у відповідності до Міжнародних стандартів
фінансової звітності (IAS/IFRS).
11.8. Прийняти нову редакцію Закону України «Про страхування», що
відповідає директивам ЄС та регуляторним принципам, затвердженим Міжнародною
асоціацією органів страхового нагляду (IAIS).
11.9. Забезпечити місцеві небанківські фінансові установи відповідною
методологічною базою, надати можливість для персоналу підвищити професійний
рівень, зокрема з оцінки ризиків та ризик-менеджменту.
11.10. Продовжити роботу над покращенням звітування НБФ установ та
вдосконаленням процесів збору та аналіз інформації ДКРРФПУ.
11.11. Розширити доступ до надійної дорадчої інформації щодо фінансових
послуг.
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11.12. Підвищити ефективність та прозорість ринку НБФ послуг; забезпечити
адекватність капіталу інституцій.
11.13. Запровадити регулювання діяльності актуаріїв.
11.14. Створити фонд гарантування кредитів
забезпечення кредитами малих та середніх підприємств.

задля

додаткового

11.15. Удосконалити ринок урядових та муніципальних облігацій,
альтернативного часткового гарантування кредитів по муніципальних облігаціях.
11.16. Розробити альтернативні інструменти мобілізації капіталу, установи
часткового гарантування ризиків для державно-приватних товариств.
11.17. Привести стандарти бухгалтерського обліку у відповідність до
міжнародних стандартів та розробити методологічні рекомендації щодо
застосування національного стандарту бухгалтерського обліку «Оренда».
11.18. Приєднатися до Конвенції ЮНСІТРАЛ «Про відступлення дебіторської
заборгованості у міжнародній торгівлі», ратифікувати Конвенцію ЮНІДРУА «Про
міжнародні права на мобільне обладнання».
11.19. Внести зміни до Закону України «Про податок на додану вартість»
щодо відміни оподаткування лізингових процентів та комісій у складі лізингових
платежів.
11.20. Доповнити Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»
положенням про запровадження механізму прискореної амортизації для третьої
групи основних засобів, що є предметом фінансового лізингу, оптимізувати
оподаткування нерезидентів, які здійснюють лізингову діяльність в Україні.
11.21. Внести зміни до чинної законодавчої бази, що регулює страхову
діяльність в частині визначення страхового шахрайства як його окремого виду, а
також встановлення відповідальності за шахрайські дії в галузі страхової діяльності;
зокрема, до Проекту нової редакції Закону України «Про страхування»,
Кримінального кодексу України.
11.22. Сприяти розвитку професійної діяльності страхових посередників,
зокрема шляхом удосконалення нормативно-правового забезпечення регулювання
їхньої діяльності, завершити створення системи підготовки і сертифікації страхових
посередників.
11.23. Вдосконалити існуючу систему обов’язкового страхування в Україні
шляхом аналізу соціально-економічної доцільності кожного із закріплених
нормативно-правовою базою обов’язкових видів страхування, а також вивчення
досвіду країн із розвинутими ринками страхових послуг, в тому числі країн-членів
Європейського Союзу.
11.24. Розширити фінансовий інструментарій ринку цінних паперів для
забезпечення ефективності і достатньої доходності для інвестування активів
учасників небанківського фінансового ринку, особливо в контексті інвестиційної
діяльності НПФ.
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11.25. Вирішити питання подальшої імплементації елементів пенсійної
реформи, а саме запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування.
11.26. Продовжити роботу щодо запровадження системи інформаційної
прозорості та якості діяльності недержавних пенсійних фондів.
11.27. Продовжити роз’яснювальну роботу серед фізичних і юридичних осіб
щодо сфери недержавного пенсійного забезпечення.
11.28. Підвищити роль компаній з управління активами та інститутів
спільного інвестування у забезпеченні економіки країни інвестиційними ресурсами
шляхом створення відповідного правового поля нарощення обсягів діяльності
зазначених інститутів, підвищення прозорості їхнього функціонування.
11.29. Привести нормативно-правову базу, що регулює діяльність інститутів
спільного інвестування і компаній з управління активами, до вимог європейського
законодавства.
11.30. Сприяти розвитку інфраструктури лізингу та активізувати її
використання учасниками ринку; стимулювати впровадження лізинговими
компаніями сучасних систем управління ризиками.

12. Фіскальна політика
12.1. Підтримувати жорстку фіскальну політику, доки реальне зростання не
досягне сталих темпів; у середньостроковій перспективі встановити дефіцит
Державного бюджету на рівні не більше 2,5% від ВВП та поступово знизити
питому вагу поточних видатків у ВВП (Окремі питання викладені в п.14.
Реформа пенсійної системи та п.15. Соціальні виплати).
Помірне покращення до початку фінансової кризи в Україні
Попри традиційну риторику, українська влада зазвичай займає консервативну
позицію щодо рівня дефіциту бюджету. Технічний дефолт України у 2000 році, який
став результатом занадто вільної фіскальної політики 1990-х років, примусив
політиків обережно ставитися до державного боргу та дефіциту бюджету. Упродовж
останніх років фіскальні органи лише один раз, у 2004 році, дозволили рівню
дефіциту перевищити межу 2,5% ВВП. Проте, в процесі загострення економічних
проблем Уряд намагається відродити погану практику нестійкого дефіциту бюджету (1,5% ВВП у 2008 р.).
Хоча статистика дефіциту мала вигляд достатньо безпечної впродовж більшої
частини 2008 року, це не свідчить про успішне виконання бюджету. Традиційно влада
грає з розподілом трансфертів протягом року. Основна маса видатків зазвичай
відкладається на друге півріччя, й у разі нестачі коштів деякі статті просто
недофінансовуються. Цей підхід допомагає Міністерству фінансів України
підтримувати цифри дефіциту (й боргу) у нормальному стані. Політика щодо дефіциту
не змінюється останні сім років, не спостерігається тенденції до відходу Уряду від цієї
позиції.
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Хоча сам по собі дефіцит у 2008 році не був проблемою, державні фінанси
дійсно потерпали від вкрай високого рівня поточних витрат. На поточні видатки
припадає більше 80% витратної частини річного бюджету, через що на інвестиції
залишається дуже мала сума. Ця проблема походить від радянських пільг і
продовження соціальної політики влади. Фактично більш ніж 60% поточних видатків
становили витрати на зарплату й соціальні виплати у державному секторі. Хоча
можна побачити позитивну тенденцію до скорочення періодичних видатків за період
2006-2008 рр., цей результат не можна розглядати як реальне покращення ситуації.
Загалом, влада просто урізала надлишкові витрати на соціальні потреби, які різко
зросли впродовж «післяреволюційного» періоду 2004-2005 рр.
Щоб здійснити значне скорочення періодичних витрат, Уряду потрібно
провести реформу соціальних пільг і пенсійну реформу; проте, вже багато років у цих
сферах спостерігається незначний прогрес.
12.2. Консолідувати бюджет. Поступово скасувати адресні доходи шляхом
інтеграції Загального та Спеціального фондів у Державному бюджеті. Зазначені
заходи сприятимуть підвищенню ефективності управління бюджетом та
вдосконаленню реалізації державних інвестиційних програм.
Не впроваджено
Поточна фіскальна політика України характеризується короткостроковим
плануванням і спонтанними змінами у плані доходів і видатків. Спеціальний фонд і
резервування конкретних доходів під деякі конкретні потреби (здебільшого
соціальні) слугує захисним механізмом для вибраних статей видатків у бурхливому
політичному процесі.
Жодних змін у практику створення спеціальних фондів і резервування доходів
у 2008 році внесено не було.
12.3. Відновити міжурядову фіскальну реформу шляхом вдосконалення
розподілу видатків між областями, районами, містами та селами, а також
покращити прогнозованість та спростити формулу розрахунку обсягів
міжбюджетних трансфертів.
Основні реформи не проводяться, але є незначні покращення
Міжбюджетні відносини, власне кажучи, залишались незмінними з 2001 року,
коли було здійснено реформу фіскальної децентралізації. Тоді місцеві органи другого
й третього рівнів (і) отримали доступ до процесу планування бюджету; (іі) одержали
значні міжбюджетні дотації вирівнювання; (ііі) одержали субвенції безпосередньо з
центрального бюджету на спеціальні програми (зазвичай програми соціального
захисту). Це було значним покращенням порівняно з міжбюджетним механізмом,
успадкованим від радянських часів. Проте, навіть після децентралізації бюджетна
система залишилась незручною для місцевих громад. Місцеві органи все ще дуже
сильно залежать від центрального Уряду. Бюджетний кодекс передбачав значні
зобов’язання місцевих бюджетів. Водночас невелика дохідна база створювала для цих
бюджетів постійний дефіцит (більш ніж 40% місцевих видатків). Цей розрив
покривався за рахунок дотацій вирівнювання і субвенцій з центрального бюджету.
Проте, механізм цих трансфертів був недосконалим.
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Схема вирівнювання – так звана «формула вирівнювання» або формула
розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів – стала складним і, як наслідок,
незрозумілим інструментом для обчислення дотацій вирівнювання. Величезна
кількість різних коефіцієнтів у формулі не дає місцевим органам можливості
прогнозувати свої доходи. Більше того, різні лобі зазвичай намагаються
ввести/відкоригувати коефіцієнти для посилення фінансування своїх регіонів. Іншими
словами, ця формула є неефективною як механізм вирівнювання. Вона не вирішує
проблему ручного розподілу коштів між регіонами.
Субвенції також проходять процес централізованого розподілу. Традиційно,
місцеві органи переоцінюють свої потреби, вимагаючи надмірно високих субвенцій і
сподіваючись отримати у такий спосіб принаймні частину потрібних коштів. Звісно,
Міністерство фінансів України задовольняє ці завищені вимоги лише частково. А
рівень фінансування значною мірою залежав від довільних рішень центральних
органів. Очевидно, за такою схемою центральні органи зберігають колосальний
вплив на місцевому рівні.
Незважаючи на те, що такі міжбюджетні відносини мають багато очевидних
вад, ніякого прогресу в реформуванні цієї системи в останні сім років не
спостерігалося. Між тим існуючі важелі становлять частину так званого
«адміністративного ресурсу», який є одним із улюблених засобів вирішення
політичних питань. Разом з тим, можливі певні позитивні кроки. Наприклад, податок
на нерухомість (закладений у проект бюджету на 2009 рік) міг би значно зміцнити
фінансове становище місцевих бюджетів.
Постановою Кабінету Міністрів України вiд 27 грудня 2008 № 1157 «Деякі
питання врегулювання міжбюджетних відносин» введено коефіцієнт, який ураховує
вплив економічної кризи на доходи місцевих бюджетів. Якщо місцевий бюджет
демонструє значне падіння доходів, то передбачається певна компенсація з
державного бюджету. Постанова також містить багато інших незначних поправок до
механізму міжбюджетних трансфертів.
12.4. Вдосконалити механізм запозичень місцевими органами влади відповідно
до позитивного міжнародного досвіду.
Не впроваджено
Уряд жорстко контролює всю діяльність місцевих органів, пов’язану з
запозиченнями. Місцеві органи можуть залучати кошти лише під програми розвитку
й для вирішення проблем із ліквідністю. Крім того, лише великі міста можуть
отримувати позики на іноземних ринках, тоді як решта місцевих суб’єктів зобов’язані
позичати гроші лише на вітчизняному ринку (що зазвичай дорожче). Усі місцеві
проекти запозичень повинні затверджуватися у Міністерстві фінансів України. Уряд
не надає жодних гарантій щодо місцевих зобов'язань.
Обережна фіскальна політика відстає від цих жорстких норм. Місцеві бюджети
не можна вважати повністю відповідальними по своїх зобов'язаннях, тому що вони
дуже сильно залежать від трансфертів і субвенцій з центрального бюджету.
Централізована бюджетна система створює гнучкі бюджетні обмеження для місцевих
органів. За цієї схеми місцеві органи заохочуються до завищення своїх потреб у
запозиченнях.
Упродовж 2008 року прогресу у фіскальній децентралізації досягнуто не було.
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12.5. Зменшити обсяги бюджетних субсидій: підвищити адміністративні тарифи
на енергію та комунальні послуги до беззбиткового рівня.
Не впроваджено (погіршення)
У 2008 році Уряд України продовжував субсидіювати ціни на енергію та
комунальні послуги для населення. Водночас вартість енергоресурсів покривалася за
рахунок (і) надбавок для промисловості; (іі) субсидій з державного бюджету; (ііі)
вилучених прибутків, якщо такі були, вітчизняних виробників енергії; (іv) просто
приховувалася у заборгованості.
Останніми роками ця схема субсидіювання цін еволюціонує. До 2004 року
влада фінансувала цю політику за рахунок промисловості, стягуючи більш високі
тарифи за енергетичні ресурси. Проте, після підвищення цін на газ (2005 р.) і
наступних змін у схемах постачання природного газу (2006 р.) національну компанію
«Нафтогаз України» було витіснено з ринку промислових споживачів. Як наслідок,
Уряд утратив критично важливе джерело для перехресного субсидіювання. Навіть
при цьому були впроваджені лише незначні корективи у тарифи на комунальні
послуги. Природно, у «Нафтогазу» відразу почали накопичуватися величезні борги.
Оскільки ситуація загострюється, а Уряд, як і раніше, не бажав переносити
вартість енергії на домогосподарства, влада ініціювала надання «Нафтогазу»
безпосередньої бюджетної підтримки, починаючи з 2007 року (1,2 млрд. грн.), щоб
компенсувати збитки (ціна-вартість). Станом на кінець 2008 р. сума компенсації
зросла майже вп’ятеро (до 5,9 млрд. грн.).
Хоча у 2008 році Україна повернула деяку частину ринку промислових
споживачів (що покращило фінансовий стан «Нафтогазу»), ситуація залишилась
нестабільною. В останні три роки «Нафтогаз» збільшує заборгованість і виживає лише
завдяки державній підтримці. На кінець 2008 р. рівень тарифів залишався набагато
нижчим, ніж собівартість, і демонстрував лише помірну тенденцію до зростання.
Дискусії з МВФ у 2008 році можуть створити тиск щодо вирівнювання комунальних
тарифів.
12.6. Здійснювати координацію капітального бюджетування та інтегрувати його
до загального бюджетного процесу.
Не впроваджено
Основний механізм державного інвестування в Україні працює через
Програмно-цільове планування, але окремі проекти також утворюють значну частину
капіталовкладень. Програмування за результатами передбачає проекти, які
спрямовані на досягнення цілей, офіційно визнаних пріоритетними. Щоб отримати
фінансування, програми мають бути затверджені Верховною Радою України. Як
правило, за фінансову підтримку затверджених програм відповідає центральний
бюджет; разом з тим, місцеві бюджети іноді також беруть участь у фінансуванні.
Проекти в рамках програм узгоджуються з галузевими міністерствами та місцевими
державними адміністраціями.
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Головна проблема такої методики – надмірна кількість програм. Різним
групам удавалося лобіювати сотні проектів через Парламент. Як результат, лише
деякі з них одержують достатнє і стабільне фінансування. Вже багато років посадовці
обговорюють гостру необхідність скорочення кількості проектів, але ще й досі
державне фінансування передбачено майже для трьохсот різних програм.
12.7. Запровадити проектне планування та зміцнити оцінку капітальних
проектів:
a) Запровадити багаторічні ліміти загального обсягу видатків для
галузевих міністерств (капітальні та поточні витрати);
Не впроваджено
Бюджетний процес в Україні побудований на короткостроковому
(однорічному) плануванні. Цей підхід є зручним для швидкого перегляду деяких
поточних витрат, але він неприйнятний для сталих капіталовкладень. Хоча Уряд
затвердив масу стратегічних планів, виконати ці стратегії навряд чи можливо, тому
що фінансування проектів нестабільне й щорічно підлягає перегляду. Успішних спроб
розширити часовий горизонт бюджетного планування не було, хоча в Парламенті на
розгляді знаходяться кілька законопроектів щодо вдосконалення бюджетного
планування.
b) Запровадити практику розробки багаторічних стратегій/планування в
межах ресурсних лімітів галузевих міністерств;
Незначний прогрес
Галузеві міністерства дійсно розпочали діяльність з розроблення галузевих
стратегій та планування. Міністерство економіки України зробило спробу об’єднати
ключові пріоритети розвитку української економіки. Проте, поки що всі зусилля із
стратегічного планування залишалися у теоретичній площині. Хоча більшість
галузевих міністерств мають власні стратегії (якість цих документів різна), фінансової
підтримки для виконання цих стратегій немає. А найвужчим місцем у цій проблемі є
короткочасне бюджетне планування.
c) Створити централізовану базу поточних активів з розбивкою по
галузевих міністерствах;
Можливий прогрес
Достовірних даних про активи, що перебувають у державній власності, немає.
Уряд має лише приблизне бачення щодо активів великих державних підприємств або
компаній, в яких держава має пакети акцій. Середні та малі активи залишаються поза
контролем і підзвітністю. Фонд державного майна України (ФДМУ) зробив спробу
систематизувати базу даних державних активів, проте результат цієї ініціативи
неясний.
Крім ФДМУ, Міністерство фінансів України планує покращити підзвітність
державних фінансів. Міністерство має намір інтегрувати управління державними
фінансами у централізовану інформаційно-аналітичну систему. Цей план має бути
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реалізований у рамках проекту модернізації державних фінансів, який фінансується
Світовим банком. Поки що не зрозуміло, в який спосіб державні активи
враховуватимуться в системі; очевидно, однак, що це нововведення має також
торкнутися питання державних активів. Кредитна угода щодо цього проекту була
підписана у березні 2008 р. (ратифікована у вересні).
d) Посилити використання економічної оцінки проектів (з використанням
аналізу витрат та доходів) в галузевих міністерствах та зробити його
обов’язковим при поданні проектів до Міністерства фінансів та
Міністерства економіки України;
Поступове впровадження
Міністерства надають аналітичне обґрунтування проектів, що подаються в
Міністерство фінансів і Міністерство економіки України. Проте, рівень цієї аналітики
дуже низький. Більше того, єдиної методики оцінки проектів немає.
Кваліфікації персоналу надається постійна увага в міністерствах. Проводиться
багато освітніх і навчальних проектів, завдяки чому кваліфікація державних
службовців крок за кроком підвищується. Хоча в державних установах
професіоналізм зростає, уніфікація методики оцінки проектів не проводилася.
12.8. Запровадити капітальні проекти та їх моніторинг:
a. Зміцнити координацію між Міністерством фінансів та Міністерством
економіки України для ретельного моніторингу виконання капітальних
проектів протягом року разом з галузевими міністерствами;
Поступове впровадження
Міністерство економіки та Міністерство фінансів України тісно співпрацюють в
рамках розроблення капітальних проектів, їх фінансування та здійснення подальшого
нагляду за їх виконанням. Розподіл обов’язків чітко визначений. Міністерство
економіки відбирає (або розробляє) проекти з високим пріоритетом. Потім воно
контролює економічну ефективність проекту. Міністерство фінансів відповідає за
фінансування проектів і контроль за розподілом коштів. Для співробітництва ці дві
установи зазвичай утворюють робочі групи (різного рівня), до складу яких входять
компетентні спеціалісти й посадовці.
b. Переглянути бюджетні процедури виконання капітальних проектів;
Можливе впровадження
Проект «Модернізація державних фінансів» включає перегляд бюджетних
процедур по капітальних проектах (див. п. 12.7.с). Світовий банк вимагав посилення
спільного (Міністерства фінансів і Міністерства економіки) моніторингу виконання
капітальних проектів. Проект модернізації державних фінансів може забезпечити
прогрес у цій сфері.
c. Вдосконалити моніторинг та оцінку адекватності функціонування та
виконання капітальних проектів;
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Поступове впровадження
Питання моніторингу та оцінки тісно пов’язано з такими проблемами, як база
даних державних активів, кваліфікація державних службовців, формалізовані
методики аналізу, процедури спільного нагляду за капітальними проектами
(Міністерство фінансів та Міністерство економіки). Як зазначалося вище, ці органи
досягли певного прогресу в даних напрямках (див. пп. 12.7.d, 12.8.a, b).
12.9. Зміцнити аналітичні можливості здійснення оцінки капітальних проектів у
галузевих міністерствах.
Поступове впровадження
Як зазначалося вище, державні службовці постійно підвищують свою
кваліфікацію за допомогою ознайомчих поїздок і навчальних програм. Хоча рівень
професіоналізму зростає, аналітичній роботі не вистачає уніфікованої методики
оцінки капітальних проектів (див. п. 12.7.d).
12.10. Розробити та запровадити середньострокову стратегію управління, що
базується на систематичному підході згідно з різними економічними та
фінансовими припущеннями для зменшення впливу ризиків та витрат на
обслуговування боргу.
Не впроваджено
Середньострокова стратегія управління є компонентом середньо- й
довгострокового бюджетного планування, який має покращити результативність
державних фінансів. Наразі фіскальні органи дотримуються короткострокового
бюджетування (див. п. 12.7.a).
12.11. Запровадити середньострокове фіскальне планування задля найкращого
використання фіскального простору.
Не впроваджено
Фіскальне планування, як і раніше, повністю ґрунтується на однорічному
часовому інтервалі (див. пп. 12.7.a, 12.10).
12.12. Покращити управління інвестиціями та проектами, що фінансуються
донорами.
Поступове впровадження
Управління проектами, що фінансуються донорами, поступово покращується.
Проте, існує багато питань, які слід покращити з метою більш ефективного
використання коштів донорів.
Ключові рекомендації: (і) інтегрувати кошти у загальну систему управління
державними фінансами; (іі) синхронізувати проектні цикли з бюджетними процесами;
(ііі) спрощення розгляду і затвердження фінансових інвестицій донорів.
Інтеграція проектів, що фінансуються донорами, у систему управління
державними фінансами спрямує донорські кошти у русло загальної державної
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інвестиційної політики та поставить ці кошти під нагляд і контроль з боку державних
контрольних установ, таких як КРУ та Рахункова палата. В даний момент багато
проектів частково інтегровані у систему управління державними фінансами. Складні
правила закупівель на місцевому рівні досі змушують донорів вимагати застосування
міжнародних процедур закупівель. Проте, міністерства значною мірою працюють з
цими коштами відповідно до місцевих положень про управління державними
коштами.
Синхронізація проектних циклів з бюджетним процесом необхідна для
оптимізації інвестиційного процесу. Проте, до цього часу прогрес у цьому напрямку
незначний. Бюджетний процес залежить від політичного діалогу і є вкрай
нерегульованим.
Розгляд і затвердження інвестицій, що фінансуються донорами, займає дуже
багато часу. Цей процес включає переговори, отримання дозволу та затвердження
проектів численними міністерствами та державними установами. Ці формальні
процедури роблять етап ініціювання проектів вкрай складним і неефективним. До
цього часу прогрес у спрощенні цих процедур є незначним.
12.13. Забезпечити виконання сучасного закону про державні закупівлі.
Покращення, але із застереженнями
Державні закупівлі залишаються невирішеним питанням. Протягом 2005-2007
рр. Закон України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»
неодноразово переглядався. З кожною зміною процедур закупівель ситуація ставала
більш складною. Нарешті, в середині 2007 року система закупівель була
«паралізована» змінами, впровадженими у червні того ж року. Ключові питання
стосувалися: (і) вкрай малих обсягів закупівель, що підлягають застосуванню
тендерних процедур; (іі) посилених вимог до тендерних процедур; (ііі) дорогих,
складних і обов’язкових консультаційних послуг. Недоліки зміненого Закону різко
збільшили адміністративні витрати учасників. Внаслідок цього, малі та середні
закупівлі стали збитковими для комерційних компаній. Загалом кажучи, у другому
півріччі 2007 р. публічні та державні компанії мали труднощі з постачанням товарів і
послуг через перешкоди у процедурах закупівель. Державні установи накопичили
величезні кошти (близько 5 млрд. грн. станом на серпень 2007 р.), не маючи
можливості використати їх через низьку активність учасників торгів. Ситуація ще
більше погіршилася, коли використання обов’язкових та обтяжливих
консультаційних послуг (з питань закупівель, що їх надають члени Тендерної палати
України (ТПУ)), стали вимогою Закону. Занепокоєння громадськості з приводу цих
платних схем, змусила владу шукати механізми, які б розблокували процес закупівель.
У березні 2008 р. Кабінет Міністрів затвердив тимчасове Положення про державні
закупівлі, яким вищезгаданий порядок був скасований27.

27

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 28 березня 2008 № 274 «Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг
за державні кошти».

77

Тимчасовий порядок дійсно розв’язав проблему. Система закупівель
принаймні почала функціонувати. Міністерство економіки України повернуло собі
(від ТПУ) координуючу роль у процесі закупівель. Найбільш важливий крок був
пов'язаний зі скасуванням обов’язкових консультаційних послуг, завдяки якому були
усунені обтяжливі адміністративні витрати. Учасники торгів отримали вільний доступ
до повідомлень про торги, і всі платежі за тендерну документацію були скасовані.
Крім того, був створений новий, безкоштовний Інтернет-портал для поширення
інформації про закупівлі. На додаток до цього, мінімальні ліміти для застосування
процедур торгів збільшені до 100 тис. грн. для товарів та послуг (раніше було 20 тис.
грн.) і до 300 тис. грн. – для робіт (раніше 50 тис. грн.).
Хоча значний прогрес був досягнутий у поширенні інформації та
функціонуванні процедур закупівель, цей механізм ще треба доопрацьовувати. По
суті, зміни відбулися, однак ціною зниження рівня прозорості та державного
контролю. В Україні це означає високий рівень корупції. Безумовно, має бути
компроміс між простотою/гнучкістю та механізмом контролю; проте, українська
влада надто змістила баланс у бік спрощення.
12.14. Законодавчо закріпити норму про те, що закупівлі у одного підрядника
здійснюються винятково в окремих випадках.
Запроваджено
Механізм закупівель у одного підрядника був затверджений постановою КМУ
про тимчасовий порядок закупівлі. На даний момент правило закупівлі в одного
підрядника може застосовуватися (і) у випадку необхідності для продовження
виконання робіт або надання послуг, (іі) у випадку відсутності конкуренції, (ііі) за
надзвичайної ситуації, (iv) у випадку придбання творів мистецтва або інших
предметів, пов’язаних з інтелектуальною власністю. Створена основа виглядає
обґрунтованою; проте, контроль над цими процедурами можна було б у подальшому
посилити шляхом вдосконалення процедур моніторингу та контролю.

Оновлені рекомендації 2009 року:
12.1. Підтримувати жорстку фіскальну політику; скоротити підвищення
зарплати та соціальної допомоги, зменшити субсидії, зосередити підтримку доходів
на найбільш нужденних (окремі конкретні рекомендації щодо шляхів реалізації цих
заходів наведені нижче у п.14. Реформа пенсійної системи та п.15. Соціальні виплати);
поступово зменшити частку періодичних видатків у ВВП.
12.2.
дефіциту.

Забезпечити

не-інфляційні

джерела

фінансування

бюджетного

12.3. Не підвищувати рівень заробітної плати для працівників першої
категорії працівників державного сектора.
12.4. Відстрочити на 2 роки заплановане вирівнювання мінімальної
заробітної плати та мінімального прожиткового мінімуму.
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12.5. Переглянути положення про індексацію соціальних трансфертів (та
переорієнтувати їх заростання на прогнозові показники інфляції).
12.6. Уніфікувати ціни на газ вітчизняного виробництва та імпортований газ
до кінця 2011 року.
12.7. Консолідувати бюджет. Поступово скасувати адресні доходи шляхом
інтеграції Загального та Спеціального фондів у Державному бюджеті. Зазначені
заходи сприятимуть підвищенню ефективності управління бюджетом та
вдосконаленню реалізації державних інвестиційних програм.
12.8.

Знизити рівень поточних витрат у структурі бюджету.

12.9.

Упровадити механізми середньострокового планування бюджету.

12.10. Збільшити дохідну базу місцевих бюджетів; відновити міжурядову
фіскальну реформу шляхом вдосконалення розподілу видатків між областями,
районами, містами та селами, а також спростити формулу розрахунку обсягів
міжбюджетних трансфертів.
12.11. Удосконалити механізм місцевих запозичень, відповідно до кращого
міжнародного досвіду. Включити заборгованість місцевих органів влади до
статистики державного боргу.
12.12. Зменшити обсяги бюджетних субсидій: підвищити адміністративні
тарифи на енергію та комунальні послуги до беззбиткового рівня.
12.13. Здійснювати координацію капітального бюджетування та інтегрувати
його до загального бюджетного процесу.
12.14. Скасувати всі нереалістичні програми; інтегрувати найбільш
пріоритетні (реалістичні) програми у загальний бюджетний процес; розширити
період бюджетного планування на середньострокову перспективу для забезпечення
виконання програм.
12.15. Запровадити проектне планування та зміцнити оцінку капітальних
проектів:
a. Зміцнити існуючі багаторічні ліміти загального обсягу видатків для
галузевих міністерств (капітальні та поточні витрати);
b. Удосконалити багаторічні стратегії та планування для всіх галузевих
міністерств;
c. Зміцнити існуючу централізовану базу поточних активів з розбивкою по
галузевих міністерствах;
d. Посилити використання економічної оцінки проектів (з використанням
аналізу витрат та доходів) в галузевих міністерствах та зробити його обов’язковим
при поданні проектів до Міністерства фінансів та Міністерства економіки України.
12.16. Запровадити капітальні проекти та їх моніторинг:
a. Зміцнити координацію між Міністерством фінансів та Міністерством
економіки України для ретельного моніторингу виконання капітальних проектів
протягом року спільно з галузевими міністерствами;
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b. Переглянути бюджетні процедури виконання капітальних проектів;
c. Вдосконалити моніторинг та оцінку адекватності функціонування та
виконання капітальних проектів.
12.17. Зміцнити аналітичні можливості здійснення оцінки капітальних
проектів у галузевих міністерствах.
12.18. Розробити та запровадити середньострокову стратегію управління, що
базується на систематичному підході згідно з різними економічними та фінансовими
припущеннями для зменшення впливу ризиків та витрат на обслуговування боргу.
12.19. Запровадити середньострокове
найкращого використання фіскального простору.

фіскальне

планування

задля

12.20. Інтегрувати управління проектами, що фінансуються донорами, у
систему управління державними фінансами.
12.21. Продовжити роботу над удосконаленням процедур закупівель.
12.22. Законодавчо закріпити норму про те, що закупівлі у одного підрядника
здійснюються винятково в окремих випадках.
12.23. Забезпечити
сприятливого періоду).

формування

Стабілізаційного

фонду

(протягом

12.24. Збільшити санкції та покарання за невідповідність між виділеними
коштами та досягнутими результатами.

13. Податкова система
13.1. Поступово знизити ставки податків за умови розширення податкової бази
та/або зменшення державних видатків.
Не впроваджено (видатки стабільно високі)
Сукупні доходи незмінно знаходяться на високому рівні. Упродовж 2004-2005
рр. видатки зросли за рахунок виконання виборчих обіцянок (з 28,4% ВВП у 2003
році). В останні три роки видатки коливаються на рівні 31-32% ВВП. На 2009 рік Уряд
не планує знижувати державні видатки до рівня нижче 31,0% ВВП.
Не впроваджено (ставки податків не змінені)
Уряд не чіпає ставки податків (крім акцизу) з 2007 року, коли ставка податку з
доходів фізичних осіб (ПДФО) була підвищена до 15% (з 13%). Це стало останнім
етапом реформи ПДФО, розпочатої у 2004 році.
Частково впроваджено (податкова база розширена)
Водночас податкова база безперервно переглядається. Впродовж останніх
років найбільших змін зазнав ПДВ. Найзначніший перегляд мав місце у 2005 році,
коли Уряд скасував податкові пільги для спеціальних економічних зон (СЕЗ). Крім
того, у 2006 році Україна й Росія перейшли на нові схеми постачання природного
80

газу. За новими домовленостями постачання газу підлягало оподаткуванню ПДВ, чого
раніше не було. Як результат надходження від ПДВ станом на 2006 р. зросли більш ніж
удвічі, до 9,3% ВВП проти 4,8% у 2004 р. У 2008 р. було також розпочато нову реформу
бази оподаткування ПДВ. Уряд скасував прості векселі по ПДВ на імпортну продукцію,
що стимулювало миттєве зростання надходжень від ПДВ (до 10,6% ВВП у 1-му півріччі
2008 р.); проте згодом обсяг імпорту скоротився внаслідок девальвації гривні, і
надходження від ПДВ на кінець 2008 р. дещо зменшилися (9,5% ВВП за 2008 р.). Разом
з тим, частка ПДВ у структурі доходної частини державного бюджету зросла з 27% у
2007 р. до 30,9% у 2008-му.
На кінець 2008 р. спостерігався зростаючий тиск щодо скорочення податкової
бази. Влада вважає зменшення податкового тягаря способом подолання економічних
проблем, а деякі законодавчі ініціативи передбачали певне звуження податкової бази
щодо ПДВ, ПДФО та податку на прибуток підприємств.
13.2. Розширити базу оподаткування для соціальних фондів. Забезпечити повну
сплату внесків учасниками спрощеної системи оподаткування та фіксованого
сільськогосподарського податку.
Не впроваджено
Хоча спрощена система оподаткування (ССО) виявилася вкрай ефективним
інструментом сприяння розвиткові малого бізнесу, упроваджений механізм
стягування податків із підприємців виявився також зручним інструментом зменшення
податкових зобов’язань законним шляхом. Одним словом, ССО широко
застосовується для зменшення податкових зобов’язань як щодо податку на доходи
фізичних осіб, так і щодо податку на прибуток підприємств. Ця система виявилася
дуже привабливою для зменшення зобов’язань щодо соціальних виплат, які
залишалися на дуже високому рівні. Якщо застосовувалася ССО, підприємство могло
зекономити до 40% фонду зарплати.
За такої структури соціальні фонди й сам Пенсійний фонд України отримують
набагато нижчі надходження. Безсумнівно, ССО передбачала деякі внески до
соціальних фондів, однак ці платежі є дуже незначними, і у перспективі ті, хто працює
за ССО, не зможуть отримувати пенсії за відсутності субсидій.
Ця ситуація ретельно вивчалася Урядом і міжнародними організаціями. Ці
установи рекомендували підвищити фактичну ставку податку для ССО і обмежити
перелік видів економічної діяльності, для яких можлива робота згідно з ССО. Така
реформа могла б усунути компонент системи, пов’язаний зі зменшенням податкових
зобов’язань законним шляхом. Проте, поки що жодних реальних кроків не зроблено.
Для більшості приватних підприємців система залишається реальним способом
зменшити податкові зобов’язання по податку на прибуток підприємств.
13.3. Зберегти базу оподаткування підприємств. Уникати нового
запровадження податкових пільг в спеціальних економічних зонах. Скасувати
існуючі можливості для ухилення від сплати податків для страхових компаній та
інших фінансових установ.
Не впроваджено
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База оподаткування податком на прибуток підприємств з точки зору
законодавства залишилась майже незмінною. Хоча у 2005 р. Уряд спромігся скасувати
майже всі податкові пільги для секторів та спеціальних економічних зон (СЕЗ), у 20062007 рр. підприємства оскаржили це скасування в судовому порядку як незаконне і
повернули собі велику частину своїх пільг на місцевому рівні. В результаті база
оподаткування підприємств скоротилася (див. п. 13.1). Останні тенденції показують,
що може бути створено багато нових лазівок, використовуючи в якості підґрунтя
антикризові заходи.
13.4. Розширити базу для ПДВ. Запровадити новий режим сплати ПДВ у
сільському господарстві у відповідності до вимог СОТ та ЄС. Скасувати
нестандартні пільги.
Частково впроваджено
Оподаткування сільського господарства є найбільш перспективною сферою
для розширення бази для ПДВ. Нагадаймо, що аграрії (і) користувалися нульовою
ставкою ПДВ на молочні та м’ясні продукти; (іі) могли зберігати суми нарахованого
ПДВ за агропродукцію на спеціальних рахунках і використовувати їх лише для
інвестиційних потреб; (ііі) отримували від виробників м’ясо-молочної продукції ПДВ,
який стягувався з кінцевих споживачів (ці кошти розподіляються на спеціальний
рахунок). Крім того, вони можуть вимагати податковий кредит по сплаті ПДВ на
закупівлі. Після вступу до СОТ влада скасувала нульову ставку ПДВ на м’ясо-молочну
продукцію, яка реалізується переробникам. Водночас, пільгові ставки за спеціальним
режимом ПДВ для сільськогосподарських виробників і на рибну продукцію
(відповідно 9 і 6 відсотків) були замінені стандартною ставкою 20%28.
Ще одна рекомендація щодо надання субсидій виробникам безпосередньо з
бюджету, а не через схему ПДВ, не була впроваджена. Закон України «Про
першочергові заходи щодо запобігання негативних наслідкам фінансової кризи та
про внесення змін до деяких законодавчих актів України» продовжив існуючий
механізм відшкодування ПДВ. Виробники м’ясо-молочної продукції повинні
застосовувати 20% ставку ПДВ, але ПДВ їм відшкодовується за рахунок ПДВ,
стягненого підприємствами з переробки молока й м’яса.
На додаток до сільського господарства, є також інші сфери для потенційного
розширення бази для ПДВ. Перш за все, деякі підприємства змогли відновити свої
пільги у спеціальних економічних зонах за рішеннями місцевих судів. Вирішення цієї
проблеми може розширити сферу застосування ПДВ. Проте, це питання пов’язано в
основному з судовою реформою, а не з фіскальною політикою (див. п. 13.1).
Інша можливість пов’язана з оподаткуванням імпорту природного газу.
Світовий банк відзначає, що ПДВ стягується лише на третьому етапі ланцюга
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фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».
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газопостачання29, що спричиняє значні втрати в обсягах ПДВ. Реформування
механізму стягування ПДВ з імпорту газу також розширить базу оподаткування.
На додаток до імпорту газу, ще одним варіантом вдосконалення є вирішення
питання пільг по ПДВ. Наприклад, усе ще дійсним залишається звільнення від
оподаткування операцій з металобрухтом, і, скоріш за все, його дію буде продовжено
на наступний рік.
Економічний спад викликає потребу пошуку владою нових способів
розширення бази оподаткування ПДВ.
13.5. Реформувати систему спрощеного оподаткування з метою її кращої
спрямованості на дійсно малий та середній бізнес. Прирівняти її критерії до
критеріїв режиму ПДВ, зменшити поріг для фізичних осіб; раціоналізувати
критерії відповідності та встановити прогресивну шкалу.
Не впроваджено
Існуюча система спрощеного оподаткування (ССО) залишає значний простір
для зменшення податкових зобов’язань законним шляхом (див. п. 13.2). Хоча ССО є
очевидною «лазівкою» у загальній системі оподаткування, її реформування є
складним питанням. Кожна зміна у регулюванні ССО наражається на значний
суспільний опір. Як наслідок, ніякого прогресу до цього часу не спостерігається.
Серед найважливіших питань для реформування є наступні: (і) порогові
значення для фізичних осіб, (іі) критерії відповідності системі для різних видів
економічної діяльності, (ііі) розбіжності між пороговими значеннями для ССО та
зобов’язаннями щодо ПДВ.
Високий рівень обороту для фізичних осіб згідно схеми фіксованого податку
(300 тис. грн. на рік) є однією з найбільш обговорюваних проблем щодо боротьби зі
зменшенням податкових зобов’язань через ССО. Одним словом, реальна ставка
податку для таких підприємств не перевищує 0,8% на рік, тоді як при традиційному
оподаткуванні вона варіюється від 15% аж до 40% (разом з відрахуваннями до
соціальних фондів). Цілком природно підприємці мають колосальний стимул для
переходу на ССО. Зниження порогу або збільшення платежів фіксованого податку
розглядається як один з варіантів реформування. Проте, у 2008 році ситуація
залишилася без змін.
Зміна критеріїв відповідності режиму ССО – це ще один варіант
реформування. Звичайно, Уряд і Державна податкова адміністрація мали на меті
виключити найбільш прибуткові види економічної діяльності зі списку таких, що
мають право на застосування ССО. Особлива увага приділялася послугам з
проведення аудиту, а також надання юридичного та бізнес консультування, оскільки
доходи від таких послуг є чистим прибутком консультантів. Інші малі підприємства, на
відміну від перелічених, традиційно мають суттєву собівартість виробництва. Знову ж
29
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таки, хоча ця проблема є очевидною та широко дискутується, на практиці влада не
докладала зусиль для вирішення цих питань.
Розбіжності між пороговими значеннями для ССО і ПДВ також створюють
можливості для зменшення податкових зобов’язань законним шляхом. Юридичні
особи можуть працювати за ССО, якщо їхній оборот не перевищує 1 млн. грн. на рік.
Важливо, що в такому випадку ПДВ не є обов’язковим і може сплачуватися лише за
вибором платника. Як правило, ПДВ сплачується, якщо оборот за останні 12 місяців
поспіль перевищив 300 тис. грн. Цей варіант, звичайно, стимулює середні
підприємства до роботи за ССО, навіть якщо рівень їхнього розвитку достатньо
високий для роботи за традиційним режимом оподаткування. Дотепер це питання
залишається без змін.
13.6. Скасувати податки на фінансові операції, які стоять на заваді розвитку
фінансового сектора.
Поступове впровадження
Податки по операціях з іноземною валютою поступово знижуються і, як
очікується, після 2009 року будуть скасовані. Нагадаємо, що у 2008 р. податкові
платежі по валютних операціях складали 0,5% від обсягу операцій з валютою (2005 –
1,5%; 2006 – 1,3%; 2007 – 1,0%). У бюджеті на 2009 р. передбачена ставка 0,2% з
подальшим скасуванням цього податку в найближчому майбутньому.
13.7. Вдосконалити адміністрування ПДВ, включаючи його вчасне та повне
відшкодування.
Не впроваджено
Заборгованість з відшкодування ПДВ експортерам залишалась на високому
рівні . Тим не менш, упродовж останніх років спостерігався помітний прогрес в
адмініструванні ПДВ. Найбільш важливим було запровадження електронної звітності
з ПДВ у квітні 2008 р. Платники податку були зобов’язані подавати до Державної
податкової адміністрації (ДПА) деталізовані звіти про податковий кредит по ПДВ з
розбивкою по всіх підрядниках. Як вважалося, ця система мала зробити ланцюги ПДВ
більш прозорими, що повинно було сприяти виявленню шахрайських механізмів.
Дійсно, з квітня ДПА повідомляє, що процес відшкодування ПДВ прискорився. Хоча
тимчасові результати цієї реформи видаються позитивними, ми вважаємо, що ще
надто рано робити остаточні висновки щодо ефективності електронної звітності.
30

Іншою реформою 2008 року, яка в кінцевому підсумку мала сумнівний вплив
на адміністрування ПДВ, було скасування простих векселів по ПДВ для операцій з
імпорту. Прості векселі були важливим елементом ще однієї шахрайської схеми щодо
ПДВ. Уряд вирішив розв’язати цю проблему, скасувавши згаданий інструмент. Як
результат, надходження від ПДВ зросли (більш ніж на 10% ВВП у 1 півріччі 2008 р.
проти 8,3% у 2007 р.); проте, імпортери зіткнулися з проблемою ліквідності через
нездатність сплатити платежі по ПДВ. Звичайно, ця зміна у регулюванні спричинила
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значний тиск на підприємства. Хоча проблема з шахрайством за допомогою простих
векселів ніби вирішена, новий підхід є неефективним. На додаток до відміни схем
Державна митна служба позбавила «білі» підприємства важливого інструмента
забезпечення результатів їхньої діяльності та розвитку. Уряду варто обрати більш
ґрунтовні інструменти для розв’язання проблем адміністрування ПДВ.
13.8. Зміцнити управління крупних платників податків при Державній
податковій адміністрації.
Поступове впровадження
Крупні платники податків забезпечують основну масу податкових надходжень
(63,2% за 1 півріччя 2008 р.), тоді як за кількістю вони становлять лише 0,4% усієї
кількості платників податків в Україні. Як правило, податкові інспекції підходять до
таких підприємств індивідуально, а податкові зобов’язання для таких компаній
визначаються шляхом переговорів. Відповідно, масове виробництво створює
можливості для схем мінімізації оподаткування. Більше того, традиційні інструменти
на кшталт перевірок і штрафів за порушення правил оподаткування, не приносять
відчутних результатів. В цілому загальна система оподаткування не є ефективною
щодо крупних платників податків.
Як результат, було створено Управління крупних платників податків з метою
налагодження комунікування з компаніями, котрі мають великий оборот. Головним
завданням Управління є знайти розумний баланс між інтересами бюджету та
приватними інтересами платників податків. Роль Управління крупних платників
податків постійно посилюється. Зокрема, певна підтримка Управління була
передбачена у проекті Світового банку «Модернізація Державної податкової служби
України». Однак, все ще існують можливості для вдосконалення процесу
комунікування з фінансовими групами та великими підприємствами.
13.9. Прийняти законодавство про підтримку трансфертного ціноутворення
відповідно до директив ОЕСР.
Не впроваджено
Трансфертне ціноутворення дуже популярне серед українських компаній.
Різні підприємства активно використовують цей механізм для зменшення податкових
зобов’язань. Навіть при цьому українське законодавство не містить принаймні
базових норм для контролю чи хоча б моніторингу операцій між тісно пов’язаними
фірмами. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» містить норму
про «справедливу ціну», яка зазвичай застосовується, щоб запобігти шахрайству з
імпортними та експортними операціями. Проте, цей інструмент не підходить для
операцій з трансфертного ціноутворення.
13.10. Підготувати та прийняти Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
для великих корпорацій.
Поступове впровадження
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку поступово впроваджувалися в
українське законодавство з 1998 року, коли Кабінет Міністрів України ухвалив
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програму реформування системи бухгалтерського обліку. До кінця 2007 р. Уряд
розробив і затвердив близько 32 норм щодо обліку згідно з МСБО. Хоча
спостерігається поступовий прогрес, компанії продовжують вести облік як за
національними, так і за міжнародними стандартами. Національні стандарти зазвичай
використовуються для податкової звітності, тоді як міжнародні стандарти
застосовуються для взаємодії з інвесторами й партнерами.
У жовтні 2007 р. Кабінет Міністрів також ухвалив Стратегію застосування
міжнародних стандартів в Україні31. Програма передбачала остаточну гармонізацію
стандартів бухгалтерського обліку, вдосконалення нормативних актів у цій сфері та
запровадження навчальних програм для бухгалтерів. Очікується, що Україна
завершить цю реформу до 2010 року.
13.11. Запровадити послідовні та координовані заходи щодо забезпечення
прогнозованості та реформування податкової системи для інвесторів.
Забезпечити доступ до надійної інформації про запропоновані зміни у
податковому законодавстві та рішень щодо задекларованих намірів (або
попереднє повідомлення про будь-які зміни цих намірів).
Поступове впровадження
На жаль, податкове законодавство досі не систематизовано. Багато років
політики та посадовці обговорюють необхідність прийняття Податкового кодексу, але
ніякого прогресу не досягнуто. Як результат, постійно вносяться спонтанні зміни у
податкове законодавство. Нова редакція проекту Податкового кодексу, яка
систематизує податкову систему, була зареєстрована у Верховній Раді України , але у
2008 р. прийнята не була.
Незначний прогрес, який спостерігався у 2007 році, стосується заборони
Конституційним судом внесення змін у закони (в тому числі податкові) у зв’язку з
затвердженням Державного бюджету32. Кабінет Міністрів України зазвичай вносив
податкові зміни щороку під час голосування за проект Державного бюджету. Цей
підхід мав політичну аргументацію, тому що затверджувати зміни набагато легше під
прикриттям голосування за Державний бюджет. Хоча рішення Конституційного суду є
обов’язковим для виконання, Закон «Про Державний бюджет України на 2008 рік»
містить великий розділ із змінами до чинного законодавства.
13.12. Вдосконалити процедуру громадського обговорення проекту
Податкового кодексу, включаючи пропозиції зацікавлених сторін, неурядових
та міжнародних організацій.
Впроваджено (принаймні номінально)
У березні 2007 р. Кабінет Міністрів України відновив роботу щодо
розроблення та вдосконалення проекту Податкового кодексу. Міністерство фінансів
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ініціювало проведення круглих столів, засідань робочих груп, конференцій та інших
громадських заходів для обговорення проекту Податкового кодексу України з
об’єднаннями, партіями, експертами та іншими зацікавленими групами. Упродовж
березня-жовтня 2007 р. було проведено велику кількість таких заходів по всій Україні.
Хоча Міністерство фінансів представило свою позицію без консультування з цими
зацікавленими групами, було проведено дійсно суттєву роботу щодо проекту
Податкового кодексу. На жаль, постійні політичні кризи, що почались восени 2007
року, заморозили всю діяльність у цьому напрямку.
13.13. Систематизувати термінологію і визначення, що використовуються в
різних розділах проекту Податкового кодексу, та у іншому національному
законодавстві.
Часткове впровадження
Робота над проектом Податкового кодексу була припинена наприкінці 2007
року через політичні причини (див. п. 13.12). На момент припинення роботи у проект
усе ще мали вноситися корективи та зміни.
13.14. Прийняти новий Податковий кодекс з урахуванням викладених
пропозицій.
Не впроваджено
Робота над проектом Податкового кодексу була зупинена у 2007 році через
політичні причини (див. п. 13.12). В час, коли робота щодо просування проекту була у
підвішеному стані, до проекту вносилися зміни.

Оновлені рекомендації 2009 року
13.1. Поступово знизити ставки податків, за умови розширення податкової
бази та/або зменшення державних видатків та стабілізації бюджету (див. 12.1-12.8).
13.2. Зрівняти реальні ставки податку з доходів фізичних осіб, податку на
прибуток підприємств і податку за спрощеною системою оподаткування з метою
зменшення стимулів (і можливостей) до уникнення сплати податків.
13.3. Розширити базу оподаткування для соціальних фондів. Забезпечити
повну сплату внесків учасниками спрощеної системи оподаткування та фіксованого
сільськогосподарського податку.
13.4. Зберегти базу оподаткування підприємств. Уникати нового
запровадження податкових пільг в спеціальних економічних зонах. Скасувати існуючі
можливості для ухилення від сплати податків для страхових компаній та інших
фінансових установ.
13.5. Розширити базу для ПДВ. Скасувати підтримку сільськогосподарських
виробників через режим ПДВ. Використовувати державний бюджет для будь-яких
видів субсидій з метою забезпечення прозорої та сумісної з іншими видатками форми
субсидіювання.
87

13.6. Реформувати систему спрощеного оподаткування з метою її кращої
спрямованості на дійсно малий та середній бізнес. Прирівняти її критерії до критеріїв
режиму ПДВ, зменшити поріг для фізичних осіб; раціоналізувати критерії
відповідності та установити прогресивну шкалу.
13.7. Скасувати податки на фінансові операції, які стоять на заваді розвитку
фінансового сектора.
13.8. Удосконалити адміністрування ПДВ, включаючи його вчасне та повне
відшкодування.
13.9. Зміцнити Управління крупних платників податків при Державній
податковій адміністрації.
13.10. Прийняти законодавство про підтримку трансфертного ціноутворення
відповідно до директив ОЕСР. Розроблення механізму аудиту трансфертного
ціноутворення стане величезним кроком у боротьбі з масштабним уникненням
сплати податків.
13.11. Продовжити прийняття Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку для великих корпорацій.
13.12. Запровадити послідовні та координовані заходи щодо забезпечення
прогнозованості та реформування податкової системи для інвесторів. Забезпечити
доступ до надійної інформації про запропоновані зміни у податковому законодавстві
та рішень щодо задекларованих намірів (або попереднє повідомлення про будь-які
зміни цих намірів).
13.13. Продовжити громадське обговорення проекту Податкового кодексу,
включаючи пропозиції зацікавлених сторін, неурядових та міжнародних організацій.
13.14. Систематизувати термінологію і визначення, що використовуються в
різних розділах проекту Податкового кодексу, та у іншому національному
законодавстві.
13.15. Прийняти новий Податковий кодекс з урахуванням викладених
пропозицій.

14. Реформа пенсійної системи

14.1

Уникати дискретних підвищень мінімальної пенсії. Запровадити правило
індексації, за якого підвищення пенсії буде прив’язане до індексу споживчих
цін, розрахованого для груп населення з різними доходами.
Прийнято, застосовуватиметься, починаючи з 2009 року.
Норма про те, що розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового
мінімуму, які є базою для обчислення пенсії за віком та внесків, змінюються
відповідно до індексу інфляції, була впроваджена Законом України № 639 від 31
жовтня 2008 р. «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам
фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».
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Завдяки внесенню змін до законодавства щодо механізму призначення пенсій
(шляхом підвищення середнього заробітку, який використовується для обчислення
пенсій, та вартості року страхового стажу з 1% до 1,35%) коефіцієнт заміщення
підвищився у 2008 році до 49,3%.

14.2

Поступово підвищити визначений пенсійний вік, прирівняти пенсійний
вік для жінок з пенсійним віком для чоловіків.
Не впроваджено
Ця рекомендація була предметом публічних дискусій, але законодавчих актів
для її впровадження розроблено не було.

14.3

Подовжити період здійснення внесків, необхідний для отримання повної

пенсії.
Не впроваджено

14.4

Зменшити можливості для дострокового виходу на пенсію та отримання
привілейованих пенсій.
Не впроваджено
Замість зменшення можливостей для дострокового виходу на пенсію та
отримання привілейованих пенсій був розроблений спеціальний механізм
фінансування пенсій для осіб, зайнятих на підприємствах із шкідливими та важкими
умовами праці (який передбачає достроковий вихід на пенсію). Цей механізм
передбачений у проекті Закону України «Про обов’язкову професійну пенсійну
систему» (№ 1306), який поданий до Парламенту. Цей законопроект передбачає
додаткові пенсійні рахунки для таких працівників у недержавних пенсійних фондах з
метою зменшення фінансового навантаження на солідарну пенсійну систему.
На розгляд Верховної Ради поданий проект закону про запровадження
дострокового виходу на пенсію для певних видів робіт у сільському господарстві.
Якщо він буде прийнятий, це збільшить кількість привілейованих категорій
пенсіонерів.

14.5

Переглянути систему внесків для самозайнятих, осіб з неповною
зайнятістю, сезонних працівників.
Виконана частково
Ці категорії осіб, зареєстрованих як приватні підприємці, мають можливість
вносити додаткові платежі до Пенсійного фонду, але це питання слід більше
просувати. У 2008 році були впроваджені зміни у пенсійному забезпеченні лише для
деяких категорій осіб із сезонною специфікою роботи. Законом України № 799 «Про
внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової
кризи на сферу зайнятості населення», прийнятим 26 грудня 2008 р., введено порядок
обчислення стажу для сезонних робіт в сільському господарстві. Проте, цю норму слід
пропагувати, щоб роботодавці її добре знали та використовували.
Внески приватних підприємців, що відраховуються з єдиного податку,
недостатні для нарахування мінімальної пенсії. Щоб покрити такий дефіцит
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Пенсійного фонду України, ставку єдиного податку або розмір пенсійних внесків слід
підвищити. Проте, диференційована ставка єдиного податку, запропонована у
проекті Податкового кодексу України, переданого до Верховної Ради у 2008 році, а
також законодавство про пенсійне забезпечення не вирішують цю проблему.

14.6

(a)
Прийняти
необхідне
законодавство
Накопичувального пенсійного фонду

для

запровадження

Незначний прогрес
Запровадження Накопичувального пенсійного фонду було запропоновано у
відповідному законопроекті, поданому до Верховної Ради наприкінці 2007 року, але у
2008 році його не розглядали.
Був розроблений головний документ щодо продовження реформи, проект
Концепції подальшого проведення пенсійної реформи в Україні, який широко
обговорювався в Уряді, але ще не схвалений. Між тим, деякі заходи, зазначені у
проекті Концепції, вже реалізовані у 2008 році. Затверджені нормативні акти,
спрямовані на посилення регулювання ринку фінансових послуг, створення інших
передумов для подальшої реформи, в тому числі запровадження механізму
накопичувальних рахунків – другого рівня системи загальнообов’язкового
пенсійного страхування.
У проекті Концепції визначено послідовність проведення реформи, зокрема,
що 2010-2011 рр. – період повного запровадження пенсійних накопичувальних
рахунків у рамках обов’язкової системи пенсійного страхування, 2012-2016 рр. –
період запровадження уніфікованої законодавчої бази нової пенсійної системи та
обов’язкових професійних пенсійних програм для професій, де має місце вплив
шкідливих факторів виробництва. Прогрес, досягнутий у 2008 році, є недостатнім для
того, щоб вважати наведений вище графік реалістичним.
Для того, щоб дотриматися цього графіка, проект Концепції потрібно
переглянути та прийняти Парламентом у середині 2009 року.
та (б) забезпечення стабільності першого рівня пенсійної системи.
Певний прогрес
У 2008 році до Верховної Ради на розгляд було подано більш, ніж 80
законопроектів з питань пенсійної системи, з яких 9 було прийнято, понад 40
перебуває на розгляді у Комітетах ВР, а інші очікують розгляду. Крім цих законів, був
випущений цілий ряд нормативних документів регуляторів - Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України (ДКРРФПУ) та Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку України (ДКЦПФРУ).
Прийняте законодавство спрямовано, головним чином, на заходи з
запобігання існуючим і майбутнім наслідкам фінансових криз; деякі з цих актів
передбачають також заходи з подальшого розвитку пенсійної системи згідно з
рекомендаціями Центру.
Щоб зміцнити фінансову дисципліну вкладників Пенсійного фонду, проектом
Закону України «Про посилення відповідальності за несвоєчасну виплату або
безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших встановлених
90

законом виплат» та змінами до Кодексу України про адміністративні правопорушення
та Кримінального кодексу України були передбачені фінансові санкції та кримінальна
відповідальність керівників підприємств, організацій і установ. Ще один
законопроект про фінансову відповідальність вкладників був прийнятий Верховною
Радою в першому читанні.
Контроль за своєчасним перерахуванням внесків до Пенсійного фонду
банками, які обслуговують рахунки вкладників, був посилений Законом України №
795 від 24 грудня 2008 р. «Про внесення зміни до статті 20 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Пропозиція про зміну ставки внесків до Пенсійного фонду України для кількох
категорій платників широко обговорювалася, але не була прийнята.

14.7

Вдосконалити регулювання та нагляд за недержавними пенсійними
фондами з урахуванням міжнародного досвіду та консультацій (див. також
Главу про небанківський фінансовий сектор).
Певний прогрес
ДКРРФПУ видала кілька наказів про посилення регулювання та нагляду за
пенсійними фондами. Вони спрямовані на підвищення ефективності регулювання та
нагляду, отримання більш достовірної інформації про операції НПФ з обчислення
результатів діяльності, порядку звітності; про Ліцензійні умови провадження
діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів; про облік результатів
інвестування активів; про порядок реєстрації тощо.

14.8

Прийняти законодавство щодо
соціальних внесків за Пенсійним фондом.

закріплення

функції

збору

всіх

Не впроваджено

14.9

Активізувати роботу з розповсюдження інформації про пенсійні
реформи, включаючи недержавні пенсійні фонди, оскільки існуюча недовіра до
них тісно пов’язана з недостатнім розумінням того, як ці організації
функціонують.
Певний прогрес
Міністерство праці та соціальної політики України, разом з Пенсійним фондом
України та Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України,
організувало ряд засідань круглих столів щодо пенсійної реформи для журналістів,
недержавних організацій і громадськості для підвищення розуміння необхідності та
невідкладності пенсійної реформи.
Щоб підвищити прозорість діяльності недержавних пенсійних фондів, було
видано Розпорядження ДКРРФПУ «Про затвердження Положення про оприлюднення
інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду» (від 23 жовтня 2008 р. №
1218), яким запроваджені єдині вимоги до інформації щодо діяльності НПФ з
розміщенням цієї інформації на веб-сайті ДКРРФПУ.
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Надання такої інформації дуже важливе, однак, для того, щоб вона була
корисною та ефективною, вона повинна бути написана у такий спосіб, щоб звичайні
люди та місцеві ЗМІ могли розуміти відмінність між численними пенсійними
продуктами.

Оновлені рекомендації 2009 року:

14.1

Забезпечити стабільність першого рівня пенсійної системи.

14.2

Підготувати та запровадити другий рівень пенсійної системи на основі
індивідуальних рахунків.

14.3

Поступово підвищити визначений пенсійний вік, прирівняти пенсійний
вік для жінок з пенсійним віком для чоловіків.

14.4

Подовжити період здійснення внесків, необхідний для отримання

повної пенсії.

14.5

Вдосконалити регулювання та нагляд за пенсійними фондами з
урахуванням міжнародного досвіду та консультацій.

14.6

Активізувати роботу з розповсюдження інформації про пенсійні
реформи, включаючи інформацію про недержавні пенсійні фонди, оскільки існуюча
недовіра до них тісно пов’язана з недостатнім розумінням того, як ці організації
функціонують.

14.7

Підвищити відрахування до Пенсійного фонду України для приватних

підприємців.

14.8 Переглянути та прийняти проект Концепції подальшого проведення
пенсійної реформи в Україні та проект Закону України «Про запровадження
накопичення у обов’язковому державному пенсійному забезпеченні України».
14.9

Сприяти можливості добровільного відстрочення пенсійного віку з
метою збільшення пенсійних виплат.

15. Соціальні виплати
15.1. Привести систему соціального захисту в Україні у відповідність з вимогами
щодо подолання бідності (особи, доходи яких перевищують рівень бідності,
повинні бути виключені зі спеціальних програм захисту), замінити
необґрунтовані соціальні повноваження адресною системою соціального
захисту
Деякі заходи впроваджено. Заходів щодо заміни необґрунтованих соціальних
пільг адресною системою соціального захисту не здійснено
В умовах загострення фінансово-економічної кризи важливим є недопущення
відчутного зниження добробуту населення. Це підвищує значення і роль системи
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добре спрямованого соціального захисту. В цьому напрямку Урядом України
підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"», який наприкінці 2008 року
прийнято Верховною Радою України (№ 796-VI від 24 грудня 2008 р.). Цим Законом
передбачено внести зміни до ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям», обмеживши коло осіб, які можуть претендувати на
державну соціальну допомогу. Так, державна соціальна допомога не призначається у
випадках, коли:
•

працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не вчаться
за денною формою навчання у загальноосвітніх, а також професійнотехнічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації протягом трьох
місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної
соціальної допомоги;

•

з’ясовано, що малозабезпечена сім'я має додаткові джерела для існування, а
також хто-небудь із її складу протягом 12 місяців перед зверненням за
наданням державної соціальної допомоги здійснив покупку або оплатив
послуги на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину
прожиткового мінімуму для сім'ї;

•

у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є друга квартира (будинок) за
умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного
члена сім'ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю, чи більше одного
автомобіля, транспортного засобу (механізму);

•

у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї (крім сімей, що складаються
лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку або є інвалідами I та II груп, та
сімей, в яких є діти-інваліди) є земельна ділянка площею понад 0,6 гектара,
крім випадків, коли така земельна ділянка з незалежних від сім'ї причин не
приносить доходу.

Заходи щодо обмеження кола осіб, які можуть претендувати на державну
соціальну допомогу, супроводжуються підвищенням загального рівня соціальних
виплат. Цьому, зокрема, сприяло прийняття Постанови Кабінету Міністрів України від
22 лютого 2008 р. № 57 «Питання призначення і виплати допомоги сім'ям з дітьми»,
якою розмір такої допомоги на дітей в багатодітних сім’ях збільшено до 50%
прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Середній розмір допомоги
малозабезпеченим багатодітним сім’ям підвищився в 1,7 рази по відношенню до
грудня 2007 року (до 775,4 грн.). З 1 січня 2008 року збільшено розмір допомоги по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на 20,6% порівняно з 2007
роком - до 316,5 грн. для малозабезпечених сімей, а до кінця 2008 року збільшено до
334,5 грн. Встановлено єдиний підхід щодо розміру допомоги по догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку для застрахованих та незастрахованих осіб.
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15.2. Зменшити кількість соціальних виплат та монетизувати їх
Рекомендацію не впроваджено
Зменшення кількості соціальних виплат не відбулося, як і не здійснено їх
монетаризації.
Навпаки 2008 рік характеризується збільшенням кількості соціальних виплат.
У прийнятому розпорядженні Кабінету Міністрів України від 30 липня 2008 р. № 1052р «Про затвердження плану дій з реалізації Концепції реформування системи
соціальних послуг на період до 2012 року» передбачено розробку низки нормативноправових актів стосовно державного регулювання діяльності у сфері соціальних
послуг, залучення до їх надання неприбуткових організацій, посилення ролі місцевих
органів виконавчої влади в організації надання соціальних послуг за місцем
проживання на відповідній території тощо. Проте заходів щодо зменшення кількості
соціальних виплат та їх монетаризації не передбачено.
15.3. Розробити інструменти непрямої оцінки доходів бенефіціарів
Рекомендацію не впроваджено
Серед здійснених заходів щодо удосконалення механізмів визначення доходу
сім'ї для отримання соціальної допомоги, інструментів непрямої оцінки доходів
бенефіціарів не передбачено. Хоча Міністерством праці та соціальної політики
України спільно з Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України,
Державним комітетом статистики України та Міністерством України у справах сім'ї,
молоді та спорту видано наказ від 17 червня 2008 року № 304/221/805/188/2447, яким
затверджені зміни до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів
соціальної допомоги. Але вони не стосуються інструментів непрямої оцінки доходів
бенефіціарів.
15.4. Передбачити відповідальність за незаконно отримані виплати
Рекомендацію не впроваджено
Не здійснені заходи щодо посилення відповідальності осіб за незаконно
отримані виплати. Так, згаданим вище законопроектом № 2408 від 18 квітня 2008 р.
лише передбачено, «Якщо сім'єю навмисно подано недостовірні відомості чи
приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на
державну соціальну допомогу та на визначення її розміру, виплата призначеної
допомоги припиняється з місяця, в якому виявлено порушення». Крім припинення
виплат, ніяких санкцій не передбачено.
Аналіз свідчить, що законодавці для визначення санкцій найчастіше
використовують формулу «притягаються до відповідальності згідно з чинним
законодавством України». Проте чинне карне законодавство такої відповідальності
не передбачає.
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15.5. Запровадити більш стриману політику мінімальної заробітної плати і
соціальних доходів. Поступово вирівняти мінімальну заробітну плату та
прожитковий мінімум до 2012 року
Ряд спроб щодо впровадження рекомендації було здійснено, але потім вони були
оскаржені
Державна політика України була спрямована на підвищення мінімальної
заробітної плати і соціальних доходів. Так, Законом України “Про Державний бюджет
України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України”
підвищено розмір мінімальної заробітної плати: з 1 січня – до 515 грн.; з 1 квітня – 525,
з 1 жовтня – 545, з 1 грудня – 605 гривень. За оцінками Уряду України, її загальне
зростання у 2008 році порівняно з 2007 роком становитиме 31,5 % (проти 15 % – у
2007 році). Протягом 9 місяців 2008 року тричі підвищено розмір мінімальної
заробітної плати загалом на 18,5 %. З 1 жовтня її розмір склав 545 грн., що становить
81,5 % прожиткового мінімуму для працездатної особи, а наприкінці 2008 року розмір
мінімальної заробітної плати досягнув 90,4 % прожиткового мінімуму для
працездатної особи. Середньомісячна заробітна плата у січні-грудні 2008 р. проти
аналогічного періоду минулого року зросла на 33,7% до 1806 грн. (у серпні – до 1872
грн.), реальна (з урахуванням інфляції) – на 6,3%. За січень-грудень 2008 року реальна
заробітна плата зросла на 6,3%.
В жовтні 2008 року вжито заходів щодо стримування росту заробітної плати.
Так, Законом України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним
наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів
України» від 31 жовтня 2008 року № 639-VI встановлено, що розміри прожиткового
мінімуму та мінімальної заробітної плати змінюються відповідно до індексу інфляції
(індексу споживчих цін). Проте норми цього Закону щодо запровадження більш
стриманої політики підвищення мінімальної заробітної плати зазнали значної критики
в Парламенті України. У грудні 2008 року Парламент України прийняв Закон «Про
заходи з подолання наслідків фінансово-економічної кризи у сфері соціального
захисту, оплати праці та зайнятості населення», яким з 1 січня 2009 року привів
розмір мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму. Президент України
наклав вето на цей Закон.
Оновлені рекомендації 2009 року:
15.1. Привести систему соціального захисту в Україні у відповідність з
вимогами щодо подолання бідності (особи, доходи яких перевищують рівень
бідності, повинні бути виключені зі спеціальних програм захисту), замінити
необґрунтовані соціальні повноваження адресною системою соціального захисту.
15.2. Зменшити кількість соціальних виплат та монетизувати їх.
15.3. Розробити інструменти непрямої оцінки доходів бенефіціарів.
15.4. Передбачити відповідальність за незаконно отримані виплати.
15.5. Запровадити більш стриману політику мінімальної заробітної плати і
соціальних доходів. Поступово вирівняти мінімальну заробітну плату та прожитковий
мінімум до 2012 року.
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16. Судова реформа
16.1. Розробити та прийняти зміни до процесуального законодавства
(Цивільно-процесуальний кодекс та Господарсько-процесуальний кодекс), що
мають забезпечити чіткий розподіл юрисдикції між судами, баланс
процесуальних прав учасників, унеможливити появу конкуруючих судових
рішень по одній тій самій справі, ухвалених різними судами, сприяти більш
широкому доступу до судового захисту шляхом запровадження механізмів
групового позову та похідного позову.
Не впроваджено
Ефективна й надійна судова влада потребує чіткого розподілу юрисдикції між
судами різних рівнів. Потрібно унеможливити появу конкуруючих судових рішень.
Проект Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (2006 р.), який мав покращити
ситуацію, піддався сильній політизації і виявився жертвою недовіри й політичного
протистояння. Остання редакція цього законопроекту33 містить пропозиції про зміни
судової системи України. Хоча запропонована система простіша за існуючу, яка
передбачає існування окремих касаційних судів, фактично пропонується створення
чотирирівнєвої судової системи, що складатиметься з спеціалізованих господарських,
цивільних, адміністративних та кримінальних судів. Зараз в Україні обговорюється
ідея переходу до трирівневої судової системи, що більше відповідає європейським
стандартам. Проте, щоб зменшити кількість рівнів судів, потрібно внести зміни до
статті 125 Конституції України34, що за нинішніх політичних умов видається
надзвичайно складним завданням.
1.

Чіткий розподіл юрисдикції – прогресу немає

З початку 2008 року внесено ряд змін до Господарського процесуального
кодексу (ГПК) та Цивільного процесуального кодексу (ЦПК). Проте, жодна з них не
пов’язана з проблемою чіткого розподілу юрисдикції. Ці зміни стосуються порядку
подання позову (ст. 67 ГПК) та оприлюднення судових рішень (ст. 85 ГПК), що сприяє
вдосконаленню процесуальних прав. Крім того, зміни містять підготовчі умови щодо
прийняття чемпіонату Європи з футболу 2012 року, наприклад, суди господарської
юрисдикції отримали юрисдикцію щодо винесення рішень стосовно порушення прав
інтелектуальної власності Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА).
a)
Юрисдикція господарських і адміністративних судів – незначний
прогрес
Парламент України (Верховна Рада) зараз розглядає проект закону стосовно
внесення подальших змін до ГПК і Кодексу адміністративного судочинства (КАС). Цей
законопроект стосується ефективного розподілу юрисдикції між господарським та

33

Проект Закону № 916 від 23 листопада 2007 р., ухвалений до другого читання 8 липня 2008 р.

34

Венеціанська Комісія, Висновок щодо проекту Закону України «Про судоустрій і статус суддів», CDL-AD 2007
(003), № висновку 401/2006 від 20 березня 2007 р.
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адміністративними судами.35 Він охоплює проблеми, що випливають із створення
адміністративних судів і відповідного Кодексу адміністративного судочинства,
зокрема проблеми, які стосуються правової термінології. Серед іншого, зміни
пов’язані зі статтею 12 ГПК і передбачають визначення юрисдикції по спорах, які
пов‘язані із передачею майна (в тому числі державного чи комунального),
господарським судам.36
Проте, проблеми з юрисдикцією неможливо вирішити, якщо не виробити
чітких критеріїв для розподілу юрисдикції, що неможливо досягти у випадку
цивільних і господарських судів. Також дуже проблематичним буде розподіл
юрисдикції господарських і адміністративних судів, якщо не буде скасовано
Господарський кодекс – оснований на концепціях адміністративної економіки
радянського типу, яка заперечує захист приватних інтересів в економіці. Слід
розуміти, що інститут господарських судів був успадкований Україною з радянських
часів, коли існував чіткий поділ між фізичними та юридичними особами, який втратив
сенс в умовах вільної ринкової економіки. Намір за будь-яку ціну зберегти
господарські суди як окрему гілку судової влади призвів до численних спроб
штучного перекроювання юрисдикції для господарських судів, що спричинило
плутанину та правову невизначеність.37 Щоб ефективно виконати рекомендацію
АДЦБС, правові реформи повинні бути спрямовані на ліквідацію господарських судів,
що вимагає цілком іншого підходу, ніж той, що обраний у вищезгаданому проекті.
2.
Процесуальні права – незначний прогрес
Зміни до ГПК і ЦПК, запроваджені з 2007 року, сприяють вдосконаленню
структури процесуальних прав, поліпшуючи процедури подання позову (ст. 67 ГПК) і
оприлюднення судових рішень (ст. 85 ГПК). Законопроекти, які зараз обговорюються,
дозволять краще захистити активи позивача і зменшити можливість відмови у
позові.38
3.

Механізми групового позову та похідного позову – незначний прогрес

Деякі елементи механізмів групового позову та похідного позову присутні
в українському законодавстві, але їхня ефективність залежить від подальшого
розроблення законодавства.
a)

Груповий позов – частково впроваджено

У Законі України «Про захист прав споживачів»39 груповий позов споживачів
передбачений як прерогатива недержавних організацій споживачів. Проте,
враховуючи ігнорування законодавцем приватного інтересу юристів і споживачів та
відсутність загрози великих компенсаційних платежів для виробників, механізм

35

Проект Закону № 1403 від 30 вересня 2008 р.

36

«Верховна Рада може змінити порядок розгляду земельних спорів», http://dom.ria.ua/news/133889.

37

Проект Закону № 2178 від 6 березня 2008 р.

38
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групового позову так і залишиться незапитаним, що доводить відсутність судової
практики в цій галузі.
b)

Похідний позов – Частково впроваджено

У багатьох країнах акціонери можуть захищати свої права опосередковано,
подаючи позови проти керівництва або власників контрольних пакетів акцій від імені
самої компанії (похідний позов). ГПК вимагає, щоб право акціонерів звертатися до
суду від імені інтересів акціонерного товариства було передбачено законом. Новий
Закон України «Про акціонерні товариства», підписаний Президентом України 22
жовтня 2008 року, наділяє акціонерів цим правом, але не передбачає механізму його
здійснення.
16.2. Підняти освітні та кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посади суддів,
зобов’язати кандидатів на посаду та суддів публікувати річні декларації із
зазначенням майнового стану, фінансових інтересів та отриманих доходів.
1.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посади суддів – прогресу немає

Зміни до Закону України «Про статус суддів»40 про більш чітке визначення
вимог щодо наявності вищої юридичної освіти та стажу роботи, потрібного для
кандидатів на посади суддів, не вносяться з 2007 року. Від кандидатів на посади
суддів не вимагається проходити спеціальні підготовчі курси, на яких вони могли б
отримати знання і досвід, необхідні для роботи суддею. Роль Академії суддів як
державного спеціалізованого навчального закладу у підготовці кандидатів на посади
у судовій системі України не визначена, не встановлені вимоги щодо якості та
кількості курсів, які мають викладатися кандидатам на посади суддів. Більшість
юридичних факультетів не забезпечують надання студентам ґрунтовних теоретичних
знань та належний рівень практичних навичок. Лише в декількох вузах викладаються
спеціальні курси стосовно статусу та ролі суддів у суспільстві.
Є також ряд проблем стосовно вимоги про «досвід роботи у галузі права»,41
який не обмежується роботою в суді. Правового визначення того, що саме становить
такий досвід, не існує, і це поняття часто тлумачиться довільно. Наприклад, є випадки,
коли штатні юристи компаній, службовці органів місцевого самоврядування або
навіть випускниці вузів, які після випуску кілька років перебували у відпустці по
догляду за дитиною, не маючи практичного досвіду відвідування судових засідань,
рекомендуються на посади суддів.
2.
Обов’язкове публікування річних декларацій
майнового стану та фінансових інтересів – прогресу немає.

із

зазначенням

16.3.
Розглянути
можливість
запровадження
елементів
залучення
громадськості до процесу відбору суддів (вибори) та інших заходів, необхідних
для підвищення етичних стандартів судової системи, зробити суддів більш
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Закон України «Про статус суддів», № 2862-XII від 15 грудня 1992 р., чинний з 10 лютого 1993 р.
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CEELI, Judicial Reform Index 2005 of December 2005, p. 13, див. http://www.abanet.org/rol/publications/ukraine-jri-2006eng.pdf.
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відповідальними та запобігти перетворенню судової системи на закриту
непрозору корпорацію.
1.

Відбір (вибори) суддів – незначний прогрес

Процес відбору суддів загалом вважається неконкурентним, неефективним,
непрозорим і залежним від суб’єктивних факторів, а не від професіоналізму і
моральних якостей окремих кандидатів.42 Хоча жодних змін до Закону України «Про
статус суддів» з 2007 року не вносилося, існують проекти можливих змін до цього
Закону, спрямовані на те, щоб спробувати змінити нинішню незадовільну ситуацію.
Проект закону про внесення змін до чинної редакції вищезгаданого Закону був
поданий до Верховної Ради Президентом України. У ньому запропоновано ідею
залучення громадськості до виборів суддів. Водночас, цей законопроект в основному
не вирішує проблеми вкрай заполітизованого процесу відбору суддів в Україні.
Передбачена у законопроекті ідея громадських слухань, на яких можуть бути
присутні багато людей, котрі ставитимуть запитання кандидатами на посади суддів,
політизує процес.
У згаданому законопроекті передбачено більше повноважень для Вищої ради
юстиції у процесі відбору кандидатів на посади суддів. Відбір кандидатів
пропонується доручити одній Вищій кваліфікаційній комісії на всю країну, тобто
існуючі регіональні кваліфікаційні комісії будуть ліквідовані. Нова Вища
кваліфікаційна комісія складатиметься з 15 членів, зокрема восьми суддів, двох осіб,
призначених Верховною Радою, двох осіб, призначених Президентом України, одної
особи, призначеної Уповноваженим Верховної Ради з прав людини, одної особи,
призначеної Міністерством юстиції, і одної особи, призначеної Палатою адвокатів.
Вища кваліфікаційна комісія працюватиме при Вищій раді юстиції як незалежний
орган судового самоврядування. Проте, у положеннях, що регламентують вибори
суддів, також повинні бути встановлені критерії, які кваліфікаційна комісія повинна
застосовувати при призначенні судді. У цей спосіб судді, яких не обрали, можуть
перевірити факт невідповідності та звернутися за захистом до суду. Лише так можна
гарантувати прозорість процедури відбору.
Суддівський корпус демонструє негативні риси закритої корпорації,
небезпечні для верховенства права: терпимість до корупції серед суддів, ігнорування
громадської думки, нехтування правовими нормами. Щоб відновити довіру
громадськості до судової гілки влади, необхідно розірвати згубне коло суддівської
кругової поруки, для чого треба ширше та глибше залучати громадськість до процесу
відбору (виборів) суддів, а також ширше використовувати суд присяжних для
заслуховування найбільш серйозних справ (особливо справи щодо звинувачення
суддів у корупції).
2.

Відповідальність суддів – прогресу немає

Кодекс професійної етики судді43 залишається тільки декларацією, яка не
забезпечує ефективного вирішення головних проблем, таких як конфлікти інтересів
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Детальніше про порядок відбору див. CEELI, Judicial Reform Index 2005 of December 2005, ст. 14 et seqq.,
http://www.abanet.org/rol/publications/ukraine-jri-2006-eng.pdf.
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Прийнятий V з’їздом суддів у 2002 р.
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або позасудового спілкування між суддею та сторонами процесу. Жодних змін у
норми, які регламентують питання відповідальності суддів, не вносилося з 2007 року.
Зараз обговорюється кілька проектів законів про внесення змін до чинної редакції
Закону України «Про статус суддів», але Парламент не спромігся прийняти узгоджену
нормативно-правову базу ані у 2007, ані у 2008 році.
16.4. Завершити процес створення адміністративних судів, які мають бути
укомплектовані кваліфікованим персоналом та отримати належне
фінансування.
Створення адміністративних судів – частковий прогрес
У 2005 році Верховна Рада прийняла Кодекс адміністративного судочинства
України, яким були створені адміністративні суди та Вищий адміністративний суд
України.44 Станом на кінець 2008 року створено 12 із запланованих 27 місцевих
адміністративних судів. Бюджет, виділений Державній судовій адміністрації,
забезпечує покриття потрібних видатків на 65% і, отже, не відповідає очікуванням і
потребам місцевих і апеляційних судів (разом їх 780). Фінансова ситуація також
залишається напруженою. У 2008 році на утримання всіх місцевих адміністративних
судів (де працює 352 судді) було виділено 230 млн. грн. Істотна проблема – відсутність
в Україні будівель судів і залів судових засідань. Кількість суддів необхідно
відкоригувати згідно з кількістю справ, а ця залежність тісно пов’язана з кількістю
наявних залів судових засідань. Щоб упоратися з кількістю існуючих справ і
підвищити ефективність судової влади, необхідні нові приміщення. Проблеми з
належними приміщеннями є особливо нагальними для новоствореної
адміністративної гілки, тому що 11 із 27 запланованих адміністративних судів узагалі
не мають будівель або залів засідань.
Суди погано обладнані технічними засобами, зокрема комп’ютерами,
принтерами, сканерами тощо. Більшість письмової роботи і кореспонденції в суді досі
виконується рукописно або на друкарських машинках, особливо в сільській
місцевості. Це значить, що рішення суду суддя повинен писати особисто, що забирає
масу дорогоцінного часу. Недостатнє бюджетне фінансування адміністративних судів
в Україні знаходить своє відображення у низькій зарплаті суддів. Відсутність
фінансових стимулів не приваблює кваліфікованих і вмотивованих кандидатів на
посади суддів. Це заважає розвитку кваліфікованої адміністративної судової влади.
16.5. Реформувати систему виконання судових рішень, досудового слідства,
громадського обвинувачення, доступу до юридичної професії та системи
виконання покарань.
1.

Ефективність державної виконавчої служби України – прогресу немає

Зміни у цю систему не вносилися з початку 2007 року. Виконання судових
рішень у цивільних справах здійснюється в Україні дуже погано. Це обумовлено
низьким рівнем мотивації працівників, який є результатом поєднання таких факторів,
як низька зарплата, високе навантаження роботою з високим ступенем рутинності,
погані стимули, обмежена можливість просування по службі в межах відомства,
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несприятливе робоче середовище, причиною якого є як неякісне управління
відомством, так і складність, притаманні процесу звернення стягнення на майно в
Україні. Через дуже обмежену підготовку, вкрай формалізований процесуальний
кодекс та численні можливості оскарження дій державних виконавців (у тому числі
безпосередньо на судового виконавця) за недотримання процесуальних вимог,
поведінка державних виконавців характеризується неприязним ставленням до
інновацій та небажанням застосовувати заходи щодо звернення стягнення.
Типове навантаження на одного державного виконавця становить від 100 до
150 справ на місяць, за які відповідає даний працівник, що означає, що у середньому
державний виконавець повинен за звичайний місяць видати кілька тисяч
попереджень, наказів та інших документів, більшість з яких може бути оскаржена, що
часто й робиться. Хоча у Законі «Про державну виконавчу службу» передбачені
гарантії, зокрема захист здоров'я, честі, гідності та житла, державні виконавці
працюють за низьку зарплату і майже без стимулюючих доплат.
2. Громадське обвинувачення, доступ до юридичної професії та системи
виконання покарань.
Прогресу в реформуванні громадського обвинувачення, системи виконання
покарань або механізмів доступу до юридичної професії за 2008 рік досягнуто не
було.
16.6. Забезпечити належний рівень фінансування судової системи, що має
дозволити суттєво підвищити зарплати, підвищити якість освітньої підготовки
суддів, стимулювати зусилля вищих судів щодо систематизації судової
практики та покращання якості рекомендацій, що видаються вищими судами,
створити бази даних законодавства, судових рішень та ухвал, забезпечити
вільний доступ громадськості до цих баз даних.
1. База даних судових рішень45 – істотний прогрес
У 2006 р. Верховна України прийняла Закон України «Про доступ до судових
рішень», яким був визначений порядок доступу до судових рішень і створений
Єдиний державний реєстр судових рішень.46 Закон вимагає, щоб кожне рішення
кожного українського суду, незалежно від рівня суду, направлялося для включення
до Реєстру в 15-денний термін з дати його ухвалення. Реєстр доступний цілодобово
через Інтернет на офіційному веб-сайті судової влади України47, але ще не всі суди
включені в цю мережу. Перебільшення секретності та захист особистої інформації
спричинили деперсоніфікацію інформації про справи, що робить її непридатною для
окремих завдань статистичного аналізу. Разом з тим, у майбутньому можна очікувати
подальшого вдосконалення цієї бази даних. Постійний безкоштовний доступ
українських громадян до цієї бази даних сприятиме прозорості та підзвітності судової
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База даних доступна українською мовою на сайті http://www.court.gov.ua/.

46

Закон України «Про доступ до судових рішень», № 3262-IV від 22 грудня 2005 р., чинний з 1 червня 2006 р..
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влади, якщо буде підвищено рівень обізнаності громадян щодо цієї можливості та
інтересу до користування нею.
2. Належний рівень фінансування судової системи, забезпечення додаткової
підготовки суддів, покращання якості рекомендацій, що видаються вищими судами –
прогресу немає

Оновлені рекомендації 2009 року:
16.1. Розглянути можливість вирішення проблеми чіткого розподілу
юрисдикції шляхом включення господарських судів до гілки цивільних судів,
прийняти зміни до процесуального законодавства, що мають забезпечити чіткий
розподіл юрисдикції між судами, баланс процесуальних прав учасників,
унеможливити появу конкуруючих судових рішень по одній і тій самій справі,
ухвалених різними судами, сприяти більш широкому доступу до судового захисту
шляхом запровадження механізмів групового позову та похідного позову.
16.2. Підняти освітні та кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посади суддів,
зобов’язати кандидатів на посаду та суддів публікувати річні декларації із
зазначенням майнового стану, фінансових інтересів та отриманих доходів.
16.3. Розглянути можливість запровадження елементів залучення
громадськості до процесу відбору суддів (вибори) та інших заходів, необхідних для
підвищення етичних стандартів судової системи, зробити суддів більш
відповідальними та запобігти перетворенню судової системи на закриту непрозору
корпорацію.
16.4. Завершити процес створення адміністративних судів, які мають бути
укомплектовані кваліфікованим персоналом та отримати належне фінансування.
16.5. Реформувати систему виконання судових рішень, досудового слідства,
громадського обвинувачення, доступу до юридичної професії та системи виконання
покарань.
16.6. Забезпечити належний рівень фінансування судової системи, що має
дозволити суттєво підвищити зарплати, підвищити якість освітньої підготовки суддів,
стимулювати зусилля вищих судів щодо систематизації судової практики та
покращання якості рекомендацій, що видаються вищими судами; створити відповідні
комп’ютерні системи та забезпечити вільний доступ громадськості до баз юридичних
даних.
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17. Адміністративна реформа
17.1. Децентралізувати державне управління у відповідності до принципів
Європейської Хартії про місцеве самоврядування з метою підвищення
ефективності та відповідальності органів місцевого самоврядування
Наяву дослідження і обговорення, але прогресу в виконанні не досягнуто.
Україна ратифікувала Європейську хартію про місцеве самоврядування у 1997
році. Хартія зобов’язує держави, що її ратифікували, гарантувати політичну,
адміністративну та фінансову незалежність місцевих органів влади. Вона передбачає,
що принципи місцевого самоврядування повинні знайти відображення у
внутрішньому законодавстві та, де це можливо, у Конституції. Місцеві органи мають
обиратися загальним голосуванням, а розподіл повноважень між рівнями врядування
повинен ґрунтуватися на принципі субсидіарності.
48

Основні принципи Хартії включені у статтю 140 Конституції України. Проте,
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»49, прийнятий у 1999 році,
суперечить основним принципам самоврядуванням, тому що реальна
адміністративна й фінансова влада залишається у руках місцевих державних
адміністрацій, що призначаються Президентом, і є незалежними від органів
самоврядування. Були розроблені Концепція реформи місцевого самоврядування та
Концепція адміністративно-територіальної реформи. Національна асоціація агенцій
регіонального розвитку (НААРР), спільно з Міністерством регіонального розвитку та
будівництва України, організувала обговорення Концепції адміністративнотериторіальної реформи, спрямованої на вирішення проблеми децентралізації та
ефективності органів місцевого самоврядування. На жаль, законопроекти,
розроблені згідно з цими концепціями, не повністю узгоджені між собою. Проектом
Закону «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» (№ 1313 від 10 січня 2008 р.) пропонується розширити повноваження органів
місцевого самоврядування та вдосконалити механізми відповідальності (референдум,
плебісцит, відкликання), тоді як у проекті Закону «Про засади державної регіональної
політики», розробленому Міністерством регіонального розвитку та будівництва,
пропонується створити систему органів дуже сумнівного характеру, як стосовно
дотримання принципу субсидіарності, так і стосовно джерел фінансування. Водночас,
проектом Закону «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні
адміністрації» (№ 1311 від 10 січня 2008 р.) пропонується розширити компетенцію
місцевих державних адміністрацій за рахунок інституцій місцевого самоврядування. У
2008 році Верховна Рада не прийняла жоден з цих законопроектів.
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17.2. Прийняти новий закон про державну службу.
Не впроваджено
Наразі державну службу в Україні регламентує Закон України «Про державну
службу» 1993 року.50 Через те, що цей Закон був прийнятий у 1993 році, організація та
функції державної служби в Україні не задовольняють вимог сучасного державного
управління. Положення, що регулюють оплату праці та інші стимули для державних
службовців, як і положення щодо прийняття на цивільну службу та просування по
службі, застаріли. У вищезазначеному Законі немає ефективних механізмів
розголошення та перевірки інформації про доходи, майновий стан і витрати
державних службовців. Крім того, Україні слід відмовитися від шкідливої практики
встановлення особливостей правового статусу, соціальних пільг і оплати праці
працівників різних державних відомств окремими правовими актами. Зараз
державну службу в Україні регулюють більш ніж 800 нормативних актів та інших
правоутворюючих документів.
З 2007 року до Закону України «Про державну службу» було внесено кілька
змін, але жодна з них не вирішує вищезгаданих проблем. Проект нової редакції цього
закону був відхилений
Парламентом у жовтні 2008 року. Це означає, що
реформа державної служби в Україні, в тому числі прийняття Кодексу державної
служби, у майбутньому затягнеться.
17.3. Вести аналіз адміністративного апарату за критеріями функціональності,
ефективності, відповідності принципам формування системи державної
служби.
Незначний прогрес
Головне управління державної служби України відповідає за перевірку
органів державної служби з метою підвищення її ефективності.51 У 2008 році
Головдержслужба провела 161 перевірку відповідно до Закону «Про державну
службу», спрямовану, зокрема, на виявлення джерел корупції у державній службі.52 У
2007 році Головдержслужба також проводила масштабні перевірки.53 Це показує, що
процес перевірки триває, і його результати доводяться до відома громадськості.
У 2006 році Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка регулює питання
функціонального обстеження центральних органів виконавчої влади, котре ще
триває.54 Була створена координаційна рада з питань проведення цього обстеження.
З 2007 року відповідно до цієї постанови було перевірено ряд органів виконавчої
влади.
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Крім цих обстежень, Кабінет Міністрів України також перейменував Центр
розвитку державної служби України в Центр адаптації державної служби до
стандартів Європейського Союзу.55 Центр, що підпорядкований Головдержслужбі,
відіграє важливу роль у реформуванні цивільної служби в Україні. З цією метою
готується нове законодавство, наприклад, Кодекс державної служби. Крім того,
впроваджені та уточнені механізми надання допомоги Європейського Союзу,
наприклад, твіннінг, що дозволяє підвищити якість консультативно-дорадчих послуг,
які надаються Центром з метою виведення державного управління в Україні на
сучасний рівень.
17.4. Уникати дублювання функцій міністерств в Секретаріаті Кабінету
Міністрів.
Дуже незначний прогрес
У 2008 році був прийнятий новий Закон України «Про Кабінет Міністрів
України».56 Стаття 50 цього закону регламентує функції Секретаріату Кабінету
Міністрів. Структура Секретаріату встановлена постановою Кабінету Міністрів.57
Структура Секретаріату Кабінету Міністрів з 2007 року змінилася, але ці зміни
лише незначним чином усунули дублювання обов’язків і завдань міністерств. З 2007
року були ліквідовані лише Управління стратегічних проектів і Департамент з питань
підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні. Ось чому
однією з найбільш важливих цілей оперативного аналізу, який проводиться у
центральних органах виконавчої влади (див. п. С.ІІІ), є виявлення суперечностей у
розподілі повноважень та їхнє усунення.
Одним із можливих рішень проблеми дублювання функцій міністерств у
Секретаріаті Кабінету Міністрів є точне регулювання кількості й задач міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади нормативним актом, що дозволить чітко
провести межі між сферами відповідальності та скоротити кількість органів
центрального управління, щоб підвищити ефективність виконавчої влади. На даний
момент існує п’ять різних типів центральних органів виконавчої влади, повноваження
й задачі яких перекриваються: міністерства, центральні урядові органи, центральні
органи зі спеціальним статусом, департаменти центральних органів зі спеціальним
статусом і державні комітети України. Дуже часто обов’язок щодо визначення та
розроблення політики в одній галузі покладається на міністерство і одночасно на
інший центральний орган, що створює плутанину та правову невизначеність. Рішуче
скорочення кількості органів допомогло б оптимізувати центральний уряд.
17.5. Розділити Державне агентство з інвестицій та інновацій на дві окремі
установи:
a. Агенцію сприяння інвестиціям, яка повинна зосередити свою роботу на
створенні привабливого іміджу України в очах іноземних інвесторів,
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визначенні законодавчих та адміністративних бар‘єрів, що стримують
інвестиційні потоки, підготовку щорічних звітів з оцінкою інвестиційного
клімату, та наданні допомоги іноземним інвесторам з тим, щоб звернути увагу
органів влади до їх проблем.
b. Державний комітет з інновацій, який буде підтримувати інновації.
Значний прогрес
Державне агентство України з інвестицій та інновацій було створено у 2005
році Указом Президента України № 1873/2005 р. як центральний орган виконавчої
влади зі спеціальним статусом у сфері інноваційної діяльності.58 У 2006 році
Державному агентству був підпорядкований Український центр сприяння іноземному
інвестуванню, завдяки чому ці дві функції були об’єднані в одному відомстві.59
Необхідність поділу Державного агентства на дві установи стає очевидним,
якщо врахувати те, що задачі у сфері інноваційної діяльності забирають багато
ресурсів, не даючи істотних результатів. Водночас Агентство зосереджує більшість
своїх зусиль не на створенні привабливого іміджу України для іноземних інвесторів
або на заходах із покращення інвестиційного клімату в Україні, а на спробах
контролювати грошовий потік і підпорядкувати собі інші відомства, які регулюють
ринок капіталу. Стратегію залучення іноземних інвестицій до України слід змінити.
Створення окремої установи з питань сприяння інвестиціям допомогло б
ефективніше залучати іноземних інвесторів до України.
29 січня 2009 року Кабінет Міністрів створив Національне агентство з
іноземних інвестицій та розвитку (Постанова № 48). Задачі та повноваження нового
Агентства загалом відповідають рекомендаціям АДЦБС, але аналіз випущеного
Положення про Агентство знов порушує проблему слабкості механізмів отримання
зворотного зв’язку від іноземних інвесторів щодо регуляторної політики,
інвестиційного клімату тощо. Ми рекомендуємо вирішувати цю проблему на
оперативному рівні як один із пріоритетів нового Агентства.
17.6. Втілювати моделі електронного уряду.
Незначний прогрес
Запровадження електронного уряду в Україні почалося ще у 1998 році
прийняттям Закону «Про Національну програму інформатизації»60. З 2007 року було
видано 20 нормативних актів із питань запровадження електронного уряду в Україні.
Двома найбільш важливими з них є Закон «Про Основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» (2007 р.)61 та Постанова
Кабінету Міністрів про затвердження переліку завдань (проектів) Національної
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програми інформатизації на 2007 рік, їх державних замовників та обсягів
фінансування.62 Крім цього, у 2008 році був утворений Державний комітет
інформатизації України.63
Розвиток електронного уряду фінансується за кошти державного бюджету,
українських неурядових організацій (НУО) та міжнародних організацій, наприклад,
ЄС. Згідно з критеріями розвитку електронного уряду, встановленими Відділом ООН
із питань державної економіки та державного управління, прогрес, досягнутий до
цього часу в Україні, можна оцінити як рівень між першим і другим кроками (початок
присутності та розширена присутність).64 Проте, декілька законодавчих проектів
можуть наблизити Україну до третього кроку (інтерактивна присутність), наприклад,
проект закону про електронний підпис і проект закону щодо захисту даних і статусу
електронних документів.

Оновлені рекомендації 2009 року:
17.1 (2) Реформувати систему управління комунальною власністю,
запровадивши надійний метод управління та ефективні механізми аудиту та
контролю з боку місцевих представницьких органів самоврядування. Забезпечити
відчуження власності місцевих органів самоврядування лише через аукціони.
17.2. Прийняти новий Закон України про державну службу.
17.3. Вести аналіз адміністративного апарату за критеріями функціональності,
ефективності, відповідності принципам формування системи державної служби.
17.4. Уникати дублювання функцій міністерств в Секретаріаті Кабінету
Міністрів України .
17.5. Внести зміни до документів, які встановлюють повноваження
Державного агентства України з інвестицій та інновацій, з метою уникнення збігу та
дублювання функцій з нещодавно створеним Національним агентством з іноземних
інвестицій та розвитку. Національне агентство з іноземних інвестицій та розвитку
повинно у своїй діяльності зосередитися на функціях «агентства зі сприяння
інвестиціям», приділяючи увагу створенню працюючого механізму зворотного зв’язку
з іноземними інвесторами.
17.6. Втілювати моделі електронного уряду.
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Постанова Кабінету Міністрів України № 805-p від 26 вересня 2007 р.
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Постанова Кабінету Міністрів України № 272 від 26 березня 2008 р.
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UN Global E-Government Survey of 2003, p 13 (Глобальне обстеження ООН з питань електронного уряду, ст. 13), див.
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan016066.pdf.
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18. Енергетична політика
18.1. Підвищити енергетичну безпеку України та зробити Україну менш
вразливою до цінових шоків на імпортовані енергоносії.
Помірний прогрес
Україна залишається дуже вразливою до імпорту природного газу. Постійні
конфлікти з Росією щодо постачання природного газу на початку нового року
порушує питання щодо надійності Росії як енергопостачальника й підкреслює
заплутаний характер торгівлі енергоносіями. Можна зазначити, що в існуючій ситуації
взаємної залежності, коли Росії потрібна українська інфраструктура, а Україні –
російський газ і, більше того, доходи Росії залежать від ЄС, ризику того, що Росія
припинить постачати газ до України, немає. Разом з тим, Україна вразлива перед
Росією, тому що імпортний газ складає 65-75% у загальному обсязі споживання газу
Україною. Крім того, обробна промисловість України є сумнозвісною через свою
неефективність, а її енергетична галузь залишається надто політизованою та
потерпає від браку прозорості й від конфліктів інтересів, що робить Україною ще
більш уразливою до зовнішніх шоків.
Спроби збільшити вітчизняний видобуток газу в Україні не досягли успіху,
тому що внутрішні наземні басейни майже виснажені, а морські проекти наразі
призупинені. Крім того, занижена ціна на газ для вітчизняних постачальників, яка
складає менше половини ціни, що сплачується іноземним постачальникам, не
заохочувала вітчизняний видобуток газу й нафти. Тим не менш, можна очікувати
поступового зменшення обсягів споживання, обумовленого підвищенням ціни на газ
із відповідним запровадженням енергоощадних технологій. Якщо дозволити цінам
для внутрішніх виробників зрівнятися з цінами, встановленими для іноземних
постачальників, це заохотить збільшення обсягів вітчизняного видобутку та залучить
іноземних інвесторів до участі у морських проектах із видобутку.
Ще одна можливість для України полягає в її покладах вугілля. Після того, як
на початку століття обсяги видобутку вугілля зазнали найбільшого падіння, у цій
галузі знов спостерігається підйом, зокрема, у 2008 році видобуток вугілля становив
77,7 млн. т (річний темп зростання – 2,8%). Хоча вугілля є важливим для української
промисловості та енергетики, само по собі воно не може значно зменшити
вразливість України до цінових шоків, пов’язаних із імпортними енергоносіями.
Можливим
виходом
може
бути
довгостроковий
договір
на
енергопостачання, що тривалий час проголошувався метою переговорів з Росією, яка
була зрештою досягнута у січні 2009 року. Істотна перевага цього договору –
погоджена формула ціни російського газу, що робить її прогнозованою та
прозорішою.
Рішення Міжнародного суду про розділ морського басейна навколо острова
Зміїний, прийняте обома сторонами (Україною та Румунією), відкриває шлях до
розвідки у цьому куточку Чорного моря.
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18.2. Заохочувати заходи з ефективного використання енергоресурсів за
допомогою:
a. Завершення процесу лібералізації (включаючи реформу тарифів)
задля залучення інвестицій;
Не впроваджено
Як буде зазначено далі у пп. 18.4 та 18.6, поки що Уряду не вдалося створити
сприятливий інвестиційний клімат шляхом лібералізації. Так само зміну тарифів,
зазначену у п. 18.3, не можна вважати значним кроком до політики ефективного
використання енергоресурсів.
b. Запровадження політики стимулювання ефективного використання
енергоресурсів (відповідно відмінностям між основними групами споживачів
енергетичних ресурсів).
Не впроваджено
18.3. Зменшити перехресне субсидування між різними категоріями споживачів;
усунути усі привілейовані тарифи на енергію (газ) для промислових споживачів,
стимулювати конкуренцію.
Не виконано
Перехресне субсидування – серйозна проблема української системи
встановлення тарифів на газ і електроенергію, причому найбільш субсидованим
споживачем є населення. Один із найбільш негативних результатів цієї практики
полягає у відсутності стимулів до економії електроенергії, тому що, на відміну від
природного газу, електроенергія субсидується у повному розмірі, незалежно від
норми споживання.
Ще один приклад перехресного субсидування можна побачити у
впровадженні та розробленні єдиних оптових ставок на електроенергію незалежно
від розташування обленерго, що суперечить принципу двосторонніх контрактів,
зазначеному у п. 18.11.
Пільгові ціни на газ у промисловості почали розвиватися через різні
надбавки до ціни для різних груп споживачів. Так, починаючи з січня 2007 року, ціна
на газ для промисловості була збільшена на двовідсоткову цільову надбавку, яка була
спрямована на компенсацію збитків НАК «Нафтогаз України» через спеціальний фонд
бюджету. У 2008 році ця надбавка збільшувалася тричі (у січні, квітні та червні) та
сягнула позначки 12% для промисловості та громадських організацій, 6% - для деяких
підприємств хімічної промисловості та 4% - для населення65. Крім того, починаючи з
травня 2008 року, до формули розрахунку ціни на газ для промислових споживачів
був введений ще один компонент у сумі 86,95 грн., який від 15 жовтня збільшився до
121 грн. (без ПДВ). Мета цього складника – компенсація витрат на продаж газу. В
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Постанова КМУ від 11 червня 2005 р. № 442 «Про затвердження Порядку внесення до спеціального фонду
державного бюджету збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ» (із змінами).
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цілому різні надбавки значно збільшили остаточну ціну на газ для підприємств, що ще
більше загострило проблему перехресного субсидування. Разом з тим, у вересні 2008
року Уряд у рамках антикризових заходів тимчасово призупинив дію цільової
надбавки приблизно для 100 підприємств гірничо-металургійного та хімічного
комплексу66. Ця пільга надається до кінця року, а потім буде проаналізована її
ефективність.
Позитивним кроком у напрямку зменшення перехресного субсидування
можна вважати підвищення ціни на газ для населення на 13,5% з вересня 2008 р. Це
було перше підвищення ціни з 2006 року.
18.4. Гарантувати тарифи, рівень яких повністю покриває витрати, щоб зробити
економічно ефективними інвестиції в заходи щодо збереження енергії.
Розглянути можливість на перехідний період встановити для домогосподарств
дворівневі тарифи, коли за базове споживання енергії домогосподарства
сплачують за нижчими тарифами, а за спожиту енергію вище базового рівня –
за повною ціною (тарифами, які повністю покривають витрати).
Частково впроваджено
Тарифи на енергію для промисловості перевищують рівень покриття витрат і
дозволяють здійснювати перехресне субсидування населення й житлового сектора,
перш за все за рахунок машинобудування й металургії. Причина відсутності
інвестицій в енергозбереження полягала у швидкому зростанні галузей та високий
зовнішній попит, що дозволяв підприємствам працювати рентабельно без заходів
щодо енергозбереження. Під час спаду стимули до інвестування в економію витрат,
як очікується, дуже посиляться.
Ціна на газ для домогосподарств уже залежить від норм споживання, але
покриває лише вартість газу вітчизняного видобутку, яка штучно утримується на
низькому рівні. Тарифи на електроенергію для комунальних потреб не залежать
прямо від рівнів споживання, але враховують деякі пристрої, що експлуатуються
вдома, наприклад, електроплити та нагрівники.
18.5. Покращити енергетичну безпеку нації шляхом виведення з експлуатації
застарілого обладнання та проводячи повне його відновлення.
Вжито деяких підготовчих заходів
Енергетична стратегія України на період до 2030 року передбачає інвестиції
в енергетику на рівні 10 млрд. грн. на рік протягом перших п’яти років. У реальності
за 2006-2007 роки не було досягнуто навіть половини від цього рівня. Сьогодні
єдиним джерелом інвестицій у сектор електроенергетики є інвестиції, закладені у
тарифи «Укренерго», «Енергоатома» та розподільних компаній, а також незначна
частина інвестиційної надбавки, яка перерозподіляється електростанціям через
бюджет. Інвестиції з цих джерел навряд чи можна збільшити.
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Постанова КМУ від 14 жовтня 2008 р. № 925 «Про першочергові заходи щодо стабілізації ситуації, що склалася в
гірничо-металургійному та хімічному комплексі».
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Слід зазначити деякий прогрес щодо вугледобувної галузі, тому що
Парламент надав державну гарантію67 для технічного переобладнання підприємств
цієї галузі на суму до 3,1 млрд. грн. Міністерство вугільної промисловості України
заявляє про початок переговорів про формування капіталу з інвестиційними
компаніями.
18.6. Провести приватизацію в енергетичному секторі, запросити стратегічних
інвесторів.
Деякі безуспішні спроби впровадження
Приватизація є значною проблемою для розвитку енергетичного сектора.
Приватизація вугільних шахт у цьому розділі не висвітлюється, тому що вона є
окремою темою.
У 2008 році Уряд спочатку планував продати 25-27% акцій шести
розподільних компаній68. Перед продажем Уряд вніс зміни до Енергетичної стратегії
України на період до 2030 року, включивши до неї зобов’язання інвесторів підвищити
ККД електростанцій шляхом модернізації, зменшення викидів і фінансування заходів,
спрямованих на приєднання до Європейської енергетичної системи. На 2 квітня 2008
року був запланований аукціон із продажу 25% першої з цих компаній «Полтаваобленерго», однак він не був проведений, тому що дрібні акціонери
заблокували цей процес через судове рішення. Після цього Уряд відмовився від ідеї
приватизації інших енергетичних компаній. Весь процес оголошення аукціону та його
результатів супроводжувався взаємними звинуваченнями у шахрайстві з боку
Президента, Уряду та Фонду державного майна України . На 2009 рік Кабінет Міністрів
України намітив продаж 25-60% акцій десяти розподільних компаній69. Проте,
запланований продаж 60% акцій чотирьох розподільних компаній згодом був
призупинений Указом Президента70 на підставах стратегічної значущості для
національної безпеки. Ці факти не створили прозоре та зрозуміле середовище для
інвесторів у цьому секторі. Більше того, існуюча Енергетична стратегія України на
2007-2030 роки вважається нереалістичною, а надмірне регулювання сектора
створює ще одну перешкоду для потенційних інвесторів.
18.7. Сприяти інвестиціям приватного сектора через більш відкриту державну
політику та підвищену прозорість у сфері регулювання.
Не впроваджено
Як було зазначено у п. 18.5, бюджет не може забезпечити достатній рівень
інвестицій в енергетичний сектор. Увесь потенційний прогрес може бути

67

Закон України від 2 вересня 2008 р. № 346-VI «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України
на 2008 р.» та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».
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Постанова КМУ від 19 березня 2008 р. № 196 «Про передачу Фондові державного майна пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств».

69

Розпорядження КМУ від 3 грудня 2008 р. № 1517-р «Про затвердження переліків господарських товариств і
холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу, державних підприємств,
холдингових компаній і відкритих акціонерних товариств, що підлягають підготовці до продажу в 2009 році».
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Указ Президента Україні від 19 грудня 2008 р. № 1178 «Про зупинення деяких положень Розпорядження КМУ від 3
грудня 2008 № 1517-р».

111

забезпечений лише приватними інвестиціями, які, однак, не йдуть у цю галузь через
наступні причини: і) великий перелік інвестиційних зобов'язань; іі) незавершена
реформа галузі; ііі) відсутність ринкових механізмів, яка унеможливлює
прогнозування рентабельності інвестицій.
Крім відсутності покращень щодо прозорості у сфері регулювання,
нестабільна політична ситуація робить перспективу розвитку цього сектора ще менш
прогнозованою, що зменшує привабливість для приватних інвесторів.
18.8. Приєднатися до UCTE та Договору енергетичної спільноти, просувати
наближення України до норм ЄС в енергетичному секторі, каталізуючи важливі
реформи, а також дозволяючи Україні вести торгівлю енергією з західними
сусідами.
Проведені певні попередні дослідження
Що стосується Європейської спілки з координації передачі електроенергії
(UCTE), проведені певні попередні дослідження. Так, робоча група, створена у грудні
2006 року, зараз працює над покращенням технічного рівня української енергетичної
системи й над розробленням «дорожньої карти» процесу об’єднання.
22 квітня 2008 р. питання приєднання до UCTE обговорювалося на
переговорах міністрів Молдови та України. У вересні 2008 року державне
підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» оголосила тендер на
розроблення технічних рішень обліку обміну електроенергією між українською
енергопостачальною системою та UCTE. Тим не менш, Міністерство палива та
енергетики України не очікує приєднання України до UCTE раніше 2012 року.
Приєднання України до Договору Енергетичної спільноти регулярно
обговорюється на засіданнях ЄС-Україна, таких як саміт ЄС-Україна та засідання
міністрів Енергетичної спільноти. Україні надано статус спостерігача, що є першим
етапом переговорів про приєднання.
Прозорість ринку та надійність транзиту територією України зараз є
основними проблемами щодо остаточних перспектив членства.
18.9. Ввести в дію закон, який підвищить рівень незалежності Національної
комісії регулювання електроенергетики України.
Вжито підготовчих заходів
Незалежний статус регулятора – дуже важлива умова для будь-якого
стратегічного інвестора. Це особливо підтверджується в Україні з її нестабільним
політичним життям і діаметрально протилежними підходами різних політичних сил
до економічного розвитку країни. Хоча наразі не планується приймати окремий
закон про спеціальний статус НКРЕ, план дій, описаний у п. 18.11, передбачає значне
розширення її повноважень.
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18.10. Зменшити втрати електроенергії під час транспортування енергетичними
системами.
Дуже помірний прогрес, не пов'язаний зі змінами у системі
Рівень технологічних втрат електроенергії під час передачі за перші 5 місяців
2008 року зменшився на 0,21%, до 12,75%, завдяки чому було зекономлено 124,2 млн.
кВт електроенергії.
У магістральних мережах станом на кінець вересня загальні втрати
електроенергії досягли 56,5 млн. кВт-год, що на 48% більше цифри, запланованої
«Укренерго». Істотні втрати мають місце у розподільних мережах, де головними
причинами втрат є зношення мереж і, що найбільш важливо, відсутність контролю
над споживанням електроенергії. Надмірне зношення мереж частково спричинено
неплатежами енергетичним компаніям, які призводять до відсутності інвестиційних
ресурсів. Відсутність контролю викликана поточним витратним методом
встановлення тарифів для обленерго, що не стимулює збереження енергії.
18.11. Надалі розвивати законодавство щодо оптового ринку електроенергії,
що дозволить укладати двосторонні контракти.
Вжито деяких підготовчих заходів
Наразі на українському оптовому ринку електроенергії існує лише один
покупець. Ця система була запроваджена у 1996 році і донедавна була дуже
ефективною. Разом з тим, ця система не дозволяє визначати оптовий тариф ринковим
силам, тому що вона передбачає широке адміністративне втручання й не надає
можливості обирати договірну сторону. Все це стримує розвиток ринку і не створює
необхідних стимулів для інвестицій.
Для того, щоб підвищити ефективність, ринок треба реформувати, як
передбачено у Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної
енергії, схваленій у 2002 році. Проте, трансформація ринку неможлива без змін у
чинному законодавстві, але Уряд вирішив не вносити зміни, а замість цього
розробити нові закони. Так, відповідно до плану заходів із реалізації вищезгаданої
Концепції на 2008-2009 роки71, мають бути розроблені та прийняті Парламентом нові
закони: «Про державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у
сфері енергетики», «Про ринок електроенергії України», «Про внесення змін до
Законів України «Про електроенергетику» і «Про природні монополії». У рамках цього
плану станом на грудень 2008 р. НКРЕ затвердила проекти нормативних актів, що
забезпечують перший етап переходу до нової моделі ринку електроенергії.
Запропоновані зміни стосуються підприємницької діяльності у масовому виробництві
та постачанні електроенергії, зокрема за нерегульованими тарифами. Відповідно до
плану заходів, НКРЕ гратиме набагато значнішу роль у новій ринковій схемі, тому що
вона відповідатиме за розроблення майже всіх правил функціонування ринку,
зокрема Кодексу магістральних мереж і Кодексу розподільних мереж, правил обліку
електроенергії та форм двосторонніх договорів.
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Розпорядження КМУ від 28 листопада 2007 р. № 1056-p «Про схвалення плану заходів щодо реалізації положень
Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України».
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18.12. Дозволити усім підприємствам укладати угоди із транспортування газу та
торгівлі газом на національному ринку на власний розсуд.
Не впроваджено
Функція транспортування газу компанією «Нафтогаз України» зараз є
невід’ємною від інших функцій компанії – зберігання, видобування та продаж
природного газу. Тоді як внутрішні споживачі газу отримують суттєві субсидії,
транспортування газу дозволяє отримати певні прибутки. Дочірня компанія
«Укртрансгаз» зберігає монопольну позицію на транспортування газу та отримує всі
кошти за використання труби. Що стосується звичайного бюджету Нафтогазу з усіма
його дочірніми компаніями, внутрішні ціни на газ утримуються на низькому рівні
частково за рахунок прибутковості транспортування. Однак, в угоді з ЄС, підписаною
Україною в березні 2009 року, відокремлення Укртрансгазу від Нафтогазу вказується
як необхідна передумова модернізації трубопроводу. До тих пір, доки ресурси
отримані оператором трубопроводу залишаються у розпорядженні компанії,
утримання монополії на ринку транспортування газу для Нафтогазу не буде
критичним питанням, що може вважатися першим кроком в напрямку надання
доступу до ринку іншим компаніям.
18.13. Доповнити процедуру ліцензування з тим, щоб запровадити гарантію
прав виробництва після здійснення діяльності з розвідки.
Здійснено спроби вжити заходів, які суперечать рекомендації
Наразі ліцензії на діяльність із розвідки, зокрема щодо видобування вугілля,
продаються Міністерством охорони навколишнього природного середовища України
на відкритих аукціонах, і їхня вартість коливається від 7 до 12 млн. доларів, а час,
необхідний для отримання ліцензії, досягає шести місяців. Ураховуючи дефіцит
коксувального вугілля, Міністерство промислової політики України запропонувало
іншу процедуру ліцензування. Вона передбачає запровадження єдиної, набагато
нижчої ставки плати за ліцензію та істотне скорочення часу, необхідного для її
отримання; проте, ця ініціатива передбачає надання родовищ в оренду лише на п’ять
років, що прямо суперечить інтересам інвесторів. 3 вересня Кабінет Міністрів України
відхилив проект цього документа й направив його на доопрацювання, залишивши,
таким чином, ситуацію без змін.
У травні 2008 року Україна скасувала підряд, наданий компанії «Венко» на
ведення розвідки нафти й газу на глибоководному чорноморському шельфі
Кримського півострова, пояснивши це міркуваннями національної безпеки та
підозрами щодо брудних оборудок попереднього уряду. Цей підряд був першою
угодою України про розподіл продукції, який призвів до конфлікту інтересів, а не
сприяв досягненню цілі - диверсифікації джерел енергопостачання. Станом на лютий
2009 року кілька компаній, зокрема «Шелтон» і CNOOC, перебували на різних етапах
переговорного процесу стосовно видобування природного газу на чорноморському
шельфі; проте, деталі майбутніх угод не оприлюднюються, і дуже можливо, що ці
компанії діятимуть скоріше як кредитори, ніж як інвестори.
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18.14. Запровадити план реконструкції українських вугільних шахт.
Помірний прогрес у розробленні правової бази, яке стримується певним
неузгодженням
Уряд розробив Концепцію розвитку вугільної промисловості, згідно з якою
шахти мали бути приватизовані з попереднім групуванням у партії, до кожної з котрих
повинні були входити як рентабельні, так і збиткові шахти. Проте, всі спроби
приватизації були заблоковані Указом Президента72, який забороняє приватизацію
підприємств енергетики до прийняття програми розвитку галузі. Як крок уперед,
Міністерство вугільної промисловості України розробило законопроект «Про
особливості приватизації підприємств вугільної промисловості». Особлива увага у
ньому приділялася процесу приватизації, зокрема інвестиційним зобов’язанням і
соціальному захисту шахтарів. Проте, законопроект був відхилений Міністерством
економіки та Фондом державного майна України і у вересні був повернений на
доопрацювання.
Крім того, у рамках плану реструктуризації у 2008 році планувалося закрити
14 із 116 державних вугільних шахт, запланованих до закриття. Фактично за першу
половину 2008 року були закриті лише дві з них, після чого процес зупинився через
брак фінансових ресурсів і протидію з боку місцевої адміністрації.
Деякі пілотні проекти можна вважати підготовчою роботою з покращення
ситуації в галузі. Так, відповідно до доручення Уряду73 Міністерство вугільної
промисловості України запровадило в якості експерименту почасову оплату праці на
семи шахтах. Експеримент тривав три місяці, після чого був проведений аналіз його
результатів, які виявилися доволі поганими. Ще один пілотний проект стосовно
реструктуризації галузі з установленням ринкової ціни на вугілля запланований до
проведення на шахті ім. Фрунзе.
18.15. Запровадити ціноутворення та ціновий контроль у вугільній
промисловості у відповідності до ціноутворення на інші види енергії, адаптацію
внутрішнього вугільного сектора до світового ринку вугілля.
Частково впроваджено
Дане питання обумовлено низькою закупівельною ціною українського
вугілля, яку утримують на такому рівні для того, щоб постачати промисловості та
населенню дешевшу енергію. Цей принцип веде до погіршення фінансового стану
вугільної промисловості, зокрема до зростання заборгованості та рівня збитковості, а
також до неефективного витрачання бюджетних коштів.
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Указ Президента України від 6 березня 2008 р. № 200/2008 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 15 лютого 2008 року «Про забезпечення національних інтересів і національної безпеки у сфері
приватизації та концептуальні засади їх реалізації».
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Розпорядження КМУ від 11 червня 2008 р. № 858-p «Про затвердження плану першочергових заходів з підвищення
рівня техніки безпеки та охорони праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах».
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За ініціативою Міністерства вугільної промисловості України, починаючи з
березня 2008 року, коксувальне вугілля реалізується з аукціонів, що підвищило його
ціну на 50%.
У серпні Президент України підписав Указ74, яким Кабінету Міністрів України
доручено упровадити нову методику встановлення ціни на вугілля. Вона повинна
ураховувати енергетичну цінність вугілля, ціни на альтернативні види палива, ціни на
вугілля на зовнішніх вугільних ринках. Згідно з цим Указом, новий Закон повинен
передбачити продаж вугілля на товарних біржах через відкриті аукціони. Це
відповідає концепції реформування вугільної промисловості, раніше схваленої
Урядом75.
18.16. Вдосконалити управління та прозорість системи НАК «Нафтогаз України»
та просувати її комерціалізацію.
Не впроваджено
НАК «Нафтогаз України» - найбільша українська компанія, її дохід за першу
половину 2008 року становив 39 млрд. грн., що дорівнює майже 9% ВВП. Водночас,
компанія є одним із найбільших позичальників, і обсяг взятих нею кредитів складає 14
млрд. грн. Починаючи з 2005 року, компанія працювала у збиток. Цей факт, поряд із
величезними боргами, непередбачуваністю майбутнього компанії щодо постачання
газу українській промисловості, колосальними затримками у поданні фінансової
звітності, означає погане керування компанією. «Нафтогаз» став дуже залежати від
політичної ситуації у країні, і Уряд використовує компанію для підтримки соціальної
політики, зокрема субсидування комунальних тарифів, що призводить до фінансових
збитків «Нафтогазу» та відсутності прозорості. Проте, перманентно негативне
економічне становище «Нафтогазу» не можна пояснювати лише зовнішніми
факторами, тому що кон’юнктура в попередні роки була сприятливою. Так, серед
причин поганого стану компанії можна назвати незадовільне керування, відсутність
прозорості, відповідний брак контролю та, що найважливіше, відсутність стратегічної
цілі для компанії як такої.
Як негативний факт, необхідно зазначити, що всі заходи, запропоновані в
останньому законодавчому акті щодо НАК «Нафтогаз України»76, були спрямовані
перш за все на покращення фінансового стану компанії за допомогою спеціальних
надбавок до ціни газу, а не шляхом її комерціалізації.
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Указ Президента України від 5 серпня 2008 р. № 685/2008 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 30 травня 2008 року «Про стан і перспективи розвитку вугільної промисловості та невідкладні заходи
щодо підвищення безпеки праці в цій галузі».

75

Розпорядження КМУ від 14 травня 2008 р. № 737-p «Про Концепцію реформування вугільної промисловості».
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Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 вересня 2008 р. «Про хід
виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2008 р. «Про заходи щодо стабілізації
фінансового стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та ситуації на ринку природного газу» та
стан переговорів щодо умов імпорту російського природного газу для українських споживачів».
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18.17. Розширити використання власних нафтових та газових технологій та
технологій збагачення вугілля (наприклад, сучасні технології отримання газу з
вугілля та переобладнання електростанцій з метою зменшення забруднення
довкілля).
Не впроваджено
Будучи великим споживачем природного газу й нафти, Україна сильно
залежить від іноземних джерел постачання. НАК «Нафтогаз України» всіляко
намагається збільшити обсяг вітчизняного видобутку, але застаріле обладнання й
недостатні природні запаси не дають великої надії на успіх. Найбільш перспективні
проекти для зменшення залежності передбачають енергозбереження й міжнародне
співробітництво у розробленні чорноморського шельфу. За 2008 рік обсяг видобутку
нафти й нафтового газу зменшився порівняно з попереднім роком на 4,7%, до 4,2 млн.
т, головним чином через виснаження ресурсів.
Видобуток природного газу за цей період збільшився на 1,2%, до 21 млрд.
куб. м. Цей результат був обумовлений існуванням спеціального порядку
розширення потужностей, збільшенням обсягів промислового буріння та обладнання
поверхні, а також стимулюванням виробництва, значним ремонтом діючих
свердловин і введенням в експлуатацію раніше закритих свердловин. Проте,
первинні запаси основних українських газових родовищ уже виснажені, й абсолютна
більшість родовищ із великими та середніми запасами вступила в фазу падіння
видобутку, що робить будь-яке значне збільшення видобутку на суші дуже
невірогідним, а шельфові запаси залишаються недорозвіданими і вимагають
значного фінансування.
18.18. Реконструювати та модернізувати транзитну інфраструктуру, щоб
забезпечити енергетичну безпеку, просувати ефективне використання
енергоресурсів та запровадити кращий для прозорості та управління контроль
вимірів.
Розглянуто підготовчі заходи
Потреба у модернізації української транзитної інфраструктури існувала
багато років, але особливої гостроти набула у 2008 році, коли за результатами 9
місяців обсяг транзиту природного газу досяг рекордної цифри у 92,6 млрд. куб. м
(зростання на 15,8% за рік). У 4 кварталі темпи зростання скоротилися, і за
результатами року склали 3,8%. Обсяг нафти до Європи за 2008 рік скоротився
порівняно з попереднім роком на 17,4%.
Міністерство палива та енергетики України розглядає як внутрішні, так і
іноземні джерела фінансування модернізації. Головною проблемою з внутрішнім
фінансуванням є неефективне використання бюджетних коштів, але залучення
іноземних інвестицій вважається таким, що суперечить національним інтересам. Хоча
українська транзитна інфраструктура потребує значних ресурсів для обслуговування,
вона є дуже привабливим об’єктом для інвестування. Росія відкрито заявила про свій
інтерес до українських газопроводів і запропонувала знизити ціну на газ в обмін на
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частку в транзитній системі; серед зацікавлених інвесторів також Чехія та Велика
Британія. Щоб отримати незалежне фінансування, Президент України закликав
Європейський Союз розглянути можливість участі у модернізації транзитної системи
з метою зменшення технологічних втрат. У грудні 2008 р. ці ініціативи одержали
позитивну відповідь Європейської Комісії.
Міністерством були проведені деякі попередні оцінки, за результатами яких
була визначена потреба у 4,5 млрд. доларів для реконструкції газотранспортної
інфраструктури. Міністерство паливо та енергетики України не планує залучати
іноземні компанії в цю сферу.
Однак, угода з Європейським союзом, укладена в березні 2009 року, надає
можливість отримання фінансування від міжнародних економічних організацій. Угода
щодо трансформування газотранспортної системи у економічно та юридично
відокремлений підрозділ, який знаходитиметься у власності держави, є суттєвим
прогресом з точки зору економічної прозорості та прогнозованості системи транзиту
газу та відповідає стандартам Європейського союзу. Нововведення дозволить
калькулювати віддачу по інвестиціях і тому сприятиме залученню капіталу,
необхідного для модернізації мережі транзиту газу.

Оновлені рекомендації 2009 року:
18.1. Підвищити енергетичну безпеку України та зробити Україну менш
вразливою до цінових шоків на імпортовані енергоносії.
18.2.
допомогою:

Заохочувати заходи з ефективного використання енергоресурсів за

a.

Завершення процесу лібералізації (включаючи реформу тарифів) задля
залучення інвестицій;

b.

Запровадження політики стимулювання ефективного використання
енергоресурсів (відповідно відмінностям між основними групами
споживачів енергетичних ресурсів).

18.3. Зменшити перехресне субсидування між різними категоріями
споживачів; усунути усі привілейовані тарифи на енергію (газ) для промислових
споживачів, стимулювати конкуренцію.
18.4. Гарантувати тарифи, рівень яких повністю покриває витрати, щоб
зробити економічно ефективними інвестиції в заходи щодо збереження енергії.
Розглянути можливість на перехідний період встановити для домогосподарств
дворівневі тарифи, коли за базове споживання енергії домогосподарства сплачують
за нижчими тарифами, а за спожиту енергію вище базового рівня – за повною ціною
(тарифами, які повністю покривають витрати).
18.5. Покращити енергетичну безпеку нації шляхом виведення
експлуатації застарілого обладнання та проводячи повне його відновлення.
18.6. Провести
стратегічних інвесторів.

приватизацію

в
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енергетичному

секторі,

з

запросити

18.7. Сприяти інвестиціям приватного сектора через більш відкриту
державну політику та підвищену прозорість у сфері регулювання.
18.8. Приєднатися до UCTE та Договору енергетичної спільноти, просувати
наближення України до норм ЄС в енергетичному секторі, каталізуючи важливі
реформи, а також дозволяючи Україні вести торгівлю енергією з західними сусідами.
18.9. Ввести в дію закон, який підвищить рівень незалежності Національної
комісії регулювання електроенергетики України.
18.10. Зменшити втрати
енергетичними системами.

електроенергії

під

час

транспортування

18.11. Надалі розвивати законодавство щодо оптового ринку електроенергії,
що дозволить укладати двосторонні контракти.
18.12. Дозволити усім підприємствам укладати угоди із транспортування газу
та торгівлі газом на національному ринку на власний розсуд.
18.13. Доповнити процедуру ліцензування з тим, щоб запровадити гарантію
прав виробництва після здійснення діяльності з розвідки.
18.14. Запровадити план реконструкції українських вугільних шахт.
18.15. Запровадити ціноутворення та ціновий контроль у вугільній
промисловості у відповідності до ціноутворення на інші види енергії, адаптацію
внутрішнього вугільного сектора до світового ринку вугілля.
18.16. Вдосконалити управління та прозорість системи НАК «Нафтогаз
України» та просувати її комерціалізацію.
18.17. Розширити використання власних нафтових та газових технологій та
технологій збагачення вугілля (наприклад, сучасні технології отримання газу з вугілля
та переобладнання електростанцій з метою зменшення забруднення довкілля).
18.18. Реконструювати та модернізувати транзитну інфраструктуру, щоб
забезпечити
енергетичну
безпеку,
просувати
ефективне
використання
енергоресурсів та запровадити кращий для прозорості та управління контроль
вимірів.
18.19. Запровадити прозоре ліцензування видобування газу та нафти на
морському шельфі.
18.20. Увести фінансові стимули збереження енергії для регіональних
розподільних компаній.
18.21. Установити умови приватизації ТЕЦ і малих гідроелектростанцій.
18.22. Прийняти закон
альтернативних джерел енергії.

про

виробництво

енергії

з

використанням

18.23. Запровадити регулювання виділення земельних ділянок під об’єкти
енергетики, в тому числі під лінії електропередачі.
18.24. Стимулювати
електроенергії.

розроблення

НКРЕ

правил

оптового

ринку

18.25. Зменшити вплив політичних змін на економіку енергетичного сектора.
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III.

ЛОГІСТИКА

Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки ПРООН був створений в 2005
році для надання допомоги українському Уряду в реалізації рекомендацій Комісії
Блакитної стрічки в Україні. Головна мета Центру — сприяти наступному етапу
соціально-економічної трансформації в Україні шляхом надання підтримки у
формулюванні політики, розбудові інституціональної потужності та стимулюванні і
проведенні широкого діалогу на тему економічного розвитку.
Директор: Марчін Свєнчіцкі, marcin.swiecicki@undp.org, тел. +380-44-253-5482;
Контактна особа: Андрій Заїка, andriy.zayika@undp.org, tel. +380-44-253-5866
Інші публікації АДЦБС доступні на веб-сторінці http://brc.undp.org.ua
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