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Житель Відня виловив із Дунаю 
понад 100 000 євро
Австрійська поліція намагається з’ясувати походження 
понад 100 000 євро, помічених одним із перехожих у водах 
Дунаю у Відні.
Житель австрійської столиці, який помітив банкноти, пірнув 
за ними у воду. Перехожі подумали, що він вирішив по-
кінчити з собою і викликали поліцію, повідомляє NewsDaily. 
Правоохоронці прибули на місце події якраз в той момент, 
коли «самогубець» виловлював із річки банкноти номіна-
лом у 100 та 500 євро. Зараз він претендує на те, щоб йому 
видали частину врятованої з води суми.   

Шокін призначив більше 100 
місцевих прокурорів
Генпрокурор Віктор Шокін призначив 2/3 від усієї кіль-
кості керівників місцевих прокуратур, тобто більше 100 
керівників. Про це повідомив прокурор Генпрокуратури 
Владислав Куценко.
За його словами, до 15 грудня Шокін призначить інших 
керівників місцевих прокуратур. Також до цієї дати будуть 
призначені перші заступники та заступники місцевих про-
курорів. Таким чином, формування місцевих прокуратур 
має завершитися до 15 грудня.

3,5 
стільки тисяч одиниць 
озброєння та військової 
техніки закуплено протягом 
цього року для Збройних сил 
України згідно з оборонним 
замовленням.
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Події

Федерація роботодавців пропонує суспільству 
модернізацію України 
2 грудня в Києві в Палаці спорту 
«Олімпійський» відбувся X з’їзд 
Федерації роботодавців України. Із 
174 заявлених делегатів на форум 
прибули 138. Відразу зазначимо, 
що це керівники великих і серед-
ніх підприємств України, які добре 
знаються на економіці, на пробле-
мах у державі, вміють і знають, як 
рахувати гроші. Тому їх особливо 
болить тема економічного зане-
паду країни. Вони готові запро-
понувати державі свою програму 
її модернізації,  шляхи виходу з 
кризи та залучення іноземних і 
вітчизняних інвестицій.  У форумі  
взяли участь міжнародні експерти з 
Австрії, Польщі, Німеччини, Литви.

Відкрив з’їзд заступник голо-
ви ради Федерації роботодавців 
України Дмитро Олійник. Він зачи-
тав листа Голови Федерації Дмитра 
Фірташа, який  не зміг персонально 
приїхати на з’їзд. 

«Мені дуже прикро, що сьогод-
нішня українська влада здійснила 
безпрецедентні кроки та зробила 
все, щоб зірвати мій приїзд в Укра-
їну… Вочевидь, українська влада 
боїться альтернативної точки зору. 
Вона намагається запевнити народ 
у тому, що сьогоднішня катастро-
фічна економічна ситуація в країні 
закономірна та неминуча. Я ствер-
джую, що Україна спроможна за ко-
роткий період повернутися на шлях 
розвитку». 

ПРОГРАМА МОДЕРНІЗАЦІЇ 
УКРАЇНИ

Якщо говорити про сам доку-
мент, над яким працювали не тіль-
ки роботодавці, але й профспілки 
спільно з українськими провідними 
науковцями та Агентством модерні-
зації України, експерти з Австрії, Ні-
меччини, Франції, Польщі, Велико-
британії, Швейцарії, то він включає 
в себе три частини: 

— Програма модернізації Укра-
їни на 20 років — бачення євро-
пейських та українських експертів 
реформ у семи сферах: протидія ко-
рупції, охорона здоров’я, економіка, 
оподаткування та фінанси, євроінте-
грація, конституційне право та до-
тримання законів; 

— Цілі реформ на 10 років — в 
основі — досвід Австрії, Німеччини, 
Франції, Польщі, Великобританії, 
Швейцарії, Південної Кореї. 

— План модернізації  України на 
найближчі 5 років.

У документі, зокрема, представ-
лений рейтинговий список із 200 
перспективних товарних позицій, 
які могли б бути конкурентними на 
світовому ринку. 

БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ

Безвізовий режим відіграє цен-
тральну роль у поглибленні відно-
син між ЄС та Україною. Він дозво-
лить встановити більше контактів 
між окремими людьми різних країн 
і поглибити суспільні знання про 
ЄС та Україну, яка для багатьох за-
хідноєвропейців усе ще залишаєть-
ся білою плямою на карті Європи. 
Завдяки йому вдасться розмістити 
українські компанії на одному рівні 
з партнерами з ЄС, а також зміцнити 
економічні та торговельні зв’язки. 
Саме тому це питання небезпідстав-
но розглядається як пріоритетне. 
Проте, враховуючи загальну еконо-
мічну та соціальну ситуацію в Укра-
їні, малоймовірно, що багато україн-
ців зможуть отримати переваги від 
безвізового режиму. Щоб змінити 
таку ситуацію в середньостроковій 
перспективі, знадобиться створити 
велику кількість схем безкоштовно-
го приїзду на територію ЄС та інших 
міжнародних партнерів України.

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ

Починати потрібно з боротьби 
з політичною корупцією. Одним із 
прикладів неприйнятного функціо-
нування держави є те, що більшість 
членів Верховної Ради фінансують-
ся найбагатшими підприємцями, 
які неофіційно впливають на про-
цес прийняття державних рішень, 
широко відомими як «олігархи». 
Депутати беруть участь у прийнятті 
нормативних актів, які впливають 
на інтереси їхніх спонсорів. Замість 
прагнення до загального блага, за-
конодавчий процес став місцем бо-
ротьби між різними групами, котрі 
намагаються помножити свої при-
бутки.  

Друге явище корупції — це ха-
барі. Без них не вирішується жодне 
питання: чи то в медицині, чи то в 
освіті, чи в органах місцевого само-
врядування. Хабарі дають усі та да-
ють усім.

Не секрет, що багато країн теж 
мають серйозні проблеми з корупці-
єю, але вони  розробляють ефектив-
ні заходи з протидії їй. Існує широка 
група «ноу-хау» в національному 
масштабі, а також у рамках міжна-
родних організацій: Європейський 
Союз, включаючи його Європейське 
бюро з боротьби з шахрайством 
(OLAF); Раду Європи та її Групи 
держав із боротьби з корупцією 
(GRECO); Світовий банк і Міжна-
родний валютний фонд; Організа-
цію економічного співробітництва 
та розвитку; Інтерпол та Європол. 
Однак кожен випадок має свою спе-
цифіку. Зокрема Україна, де ця про-
блема є особливо тяжкою, вимагає 
комплексу заходів з урахуванням її 
конкретних потреб. 

ПРОЗОРА ЕКОНОМІКА

Відновлення української еко-
номіки та введення справедливих 
ринкових механізмів не принесе 
користі, якщо не усунути корупцію. 

У бізнес-дослідженні АМУ2 тільки 
48% підприємців заявили, що вони 
не давали ніяких хабарів протягом 
попередніх 12 місяців; 39% з них 
відкрито визнали, що вони робили 
це; 10% відмовилися відповідати; 
3% не пам’ятають. Загалом, у 39% 
випадків, коли в державних устано-
вах підприємці та чиновники кон-
тактували, працівники цих установ 
пропонували або вимагали дати їм 
хабара.

Малі та середні підприємства 
(МСП) особливо безпорадні. Тому 
українському законодавству з під-
приємницької діяльності потрібна 
швидка та різка «нормативна гіль-
йотина», яка відповідатиме кращій 
міжнародній практиці, що дозво-
лить значно скоротити кількість до-
зволів, ліцензій і регулювань у сфері 
підприємницької діяльності.

Коли ми говоримо про ліквіда-
цію корупції в економіці, «прозо-
рість» є ключовим терміном. Доступ 
до всіх документів, пов’язаних з ре-
гулюванням у сфері підприємниць-
кої діяльності, має гарантуватися як 
законом, так і на практиці. У рамках 
законодавчого процесу всі запро-
поновані зміни мають бути опри-
люднені та чітко пов’язані з іменами 
депутатів, представників правлячої 
влади або експертів, які їх предста-
вили.

МЕДИЦИНА

Схема корупції у сфері охорони 
здоров’я потрапляє в категорію «ви-
магання». Вона викликає найбіль-
ший опір і обурення серед пацієнтів, 
а також найбільше почуття безпо-
радності. Пацієнтам у лікарнях до-
водиться платити або обіцяти запла-
тити хабарі, щоб отримати медичну 
допомогу, вони не мають іншого 
вибору та жодним чином не можуть 
обійти корупційні вимоги. Це також 
відбувається тоді, коли існує безпо-
середня загроза життю. Пацієнти 
вважають, що лікарі мають сильні 
зв’язки один із одним і що їх захища-
ють їхні керівники переважно тому, 
що вони мають спільний інтерес. 
Система корумпована зверху донизу 
— хабарі беруть не тільки лікарі, а й 
медсестри та прибиральники. Спо-
соби надання хабара або повністю 
неформальні — гроші дають лікарю 
на його вимогу чи без неї, або напів-
формальні — певна плата в фонд 
або НДО, які пов’язані з медичним 
закладом.

Якщо запровадити всеосяжну 
та обов’язкову систему страхування 
здоров’я пацієнтів, стане відомо, що 
їхнє лікування фінансується з їхніх 
власних внесків, а не з анонімних 
коштів. Слід запровадити прозору 
систему співфінансування медич-

них послуг для того, щоб рухатися 
від «чорного ринку» додаткових 
платежів до формальної сфери. Усі 
медичні працівники повинні бути 
проінформовані про правові наслід-
ки хабарництва. НАБУ має запусти-
ти операції, спрямовані на виявлен-
ня випадків хабарництва в лікарнях. 
Закупівля дорогого обладнання — 
тендер із великими сумами, що скла-
дає великі корупційні ризики. Те ж 
саме можна сказати й про внесення 
ліків у список субсидованих лікар-
ських засобів. Ці сфери потребують 
особливої уваги з боку НАБУ у фор-
мі «антикорупційних щитів». Також 
слід приділити увагу призначенню 
ліків та видачі сертифікатів для лі-
карняних відпусток або довідок про 
інвалідність. 

РИНОК НАФТИ ТА ГАЗУ 

Україна має швидко перебу-
дувати весь нафтогазовий сектор 
і розвернути його на конкуренто-
спроможний шлях розвитку, не в 
останню чергу для того, щоб полег-
шити бюджетний тягар країни. Саме 
тому МВФ висунула вимогу про ре-
структуризацію великої української 
газової компанії «Нафтогаз», яка, 
як і раніше, перебуває в державній 
власності до 2017 р., а також припи-
нення субсидування цін на енерго-
носії в Україні для досягнення рівня 
ринкових. «Нафтогаз» як «ключовий 
фінансовий якір України» є осно-
вною причиною грошового дефіци-
ту українців із накопиченим дефі-
цитом ВВП у 5,7% у березні 2015 р. 
Відповідно до прогнозів МВФ, дефі-
цит «Нафтогазу» має бути усунений 
до 2017 р.

ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ 
(ВУГІЛЛЯ Й АТОМНА 
ЕНЕРГЕТИКА) 

Виробництво енергії в Україні 
базується переважно на вугіллі та 
атомній енергетиці. Криза та бойо-
ві дії в Східній Україні погано по-
значилися на видобутку вугілля. 
Майже всі прибуткові шахти розта-
шовані в зоні конфлікту. Цей факт 
мав серйозні наслідки для важкої 
промисловості, залізниці, а також 
виробництва енергії в Україні, в ре-
зультаті чого у 2014 р. імпорт вугіл-
ля та енергії проходив через Росію, 
а резервні потужності знизилися. 
Майбутнє гірничодобувної галузі є 
більш ніж сумнівним. З одного боку, 
Україні потрібно модернізувати її, 
оскільки виробництво не є конку-
рентоспроможним або безпечним, 
що також вимагається законодав-
ством ЄС (протягом п’яти років). З 
іншого боку, довгострокові перспек-
тиви для вугілля як основного дже-

рела енергії не є багатообіцяльними, 
а вугільні електростанції в Україні 
переважно застаріли. Вони можуть 
опинитися під серйозним тиском 
з боку законодавства ЄС з питань 
змін клімату у зв’язку з парнико-
вими газами, яке Україні також по-
трібно імплементувати (упродовж 
двох років). Проведені дослідження 
також демонструють, що всі осно-
вні енергетичні компанії в ЄС з іс-
тотними вугільними можливостями 
зазнали збитків у сумі 100 млрд євро 
з 2007 р. і що бажання інвестувати у 
вугілля в ЄС різко скорочується. 

Щоб забезпечити стабільні по-
ставки енергії, Україна має залиша-
тися виробником атомної енергії 
протягом довгого часу. До 2030 р. 
планується більш ніж удвічі збіль-
шити ядерні виробничі потужності, 
що означає продовження терміну 
служби наявних, а також можливе 
створення нових ядерних потуж-
ностей. 

Україна має значний потенціал 
сланцевого газу. Протягом довгого 
часу передбачалося, що видобуток 
сланцевого газу стане важливим 
стимулом для спільних економічних 
та енергетичних перспектив краї-
ни. Проте в 2014 році два великих 
інвестори передбачених проектів 
сланцевого газу в Україні скороти-
ли свої плани, потенційні втрати 
становлять понад 20 млрд доларів 
в інвестиціях США. Зараз важко 
собі уявити, що інвестори колись 
зможуть надати таке велике інвес-
тування з огляду на невизначеність 
України. Загалом перспектива видо-
бутку сланцевого газу в Європі була 
значно знижена, не в останню чергу 
через побоювання щодо проблем з 
економічною ефективністю та за-
конодавчим середовищем в ЄС, яке 
незабаром застосовуватиметься в 
Україні.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Повинні бути точно визначені 
повноваження держави; слід при-
йняти закони про децентраліза-
цію державної влади та фінансів. 
Центральні органи влади потрібно 
реформувати. Слід запровадити ін-
ститут державної служби та загаль-
ний тест для кандидатів, які хотіли 
б вступити на цю службу. Після міс-
цевих виборів 2015 р. повинна по-
чатися робота зі створення нових 
місцевих і обласних адміністрацій. 
За сприяння держави (а також із 
зовнішньою допомогою) повинен 
початися процес розбудови інститу-
тів громадянського суспільства, які 
в майбутньому переберуть на себе 
певні обов’язки в таких сферах як ри-
нок праці, соціальне забезпечення, 
початкова освіта, дошкільна освіта, 
культура. Слід всебічно покращити 
бізнес-середовище. Рахункова па-
лата має стати дійсно незалежною. 
Слід почати процес втілення інфор-
маційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ) в державне управління, вклю-
чаючи втілення електронного опо-
даткування. Наприкінці цього пері-
оду повинні відбутися нові вибори 
до місцевих та обласних рад, і, таким 
чином, на основі щойно прийнятого 
законодавства може відбутися «нове 
відкриття».

На завершення Федерація ро-
ботодавців України в особі Дмитра 
Олійника та Федерація профспілок 
України в особі Григорія Осового 
підписали Меморандум про співп-
рацю. І висловили надію, що влада, 
Кабінет міністрів, які відповідають 
за розвиток держави, прислухають-
ся до думок керівників підприємств, 
науковців, екпертів-економістів і 
приєднаються до Програми модер-
нізації України. А спільно можна 
зробити дуже й дуже багато.

Галина ФЕДОРЕНКО
Луцьк – Київ – Луцьк

Програма модернізації 
України на 20 років — 
бачення європейських 
та українських експертів 
реформ у семи сферах: 
протидія корупції, охоро-
на здоров’я, економіка, 
оподаткування та фінанси, 
євроінтеграція, конститу-
ційне право та дотримання 
законів.


