
Україна
 Столиця: м. Київ
 Населення: 45.5 млн. осіб
 ВВП за ПКС на душу населення: 8 970 дол. США

Джерело: Вищенаведені дані взято з бази даних Світового банку «Світові показники розвитку» за 
2015 рік.

Країни перехідного періоду та узагальнені середні показники
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Виборчий процес 3,25 3,00 3,00 3,50 3,50 3,50 3,75 4,00 4,00 3,50

Розвиток 
громадянського 
суспільства

2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,50 2,25

Незалежність ЗМІ 3,75 3,75 3,50 3,50 3,50 3,75 4,00 4,00 4,25 4,00

Демократичність 
управління на 
рівні центральної 
влади 

4,50 4,75 4,75 5,00 5,00 5,50 5,75 5,75 6,00 6,00

Демократичність 
управління на 
рівні місцевих 
органів влади

5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

Ефективність 
і незалежність 
судової системи

4,25 4,50 4,75 5,00 5,00 5,50 6,00 6,00 6,00 6,00

Рівень корупції 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 6,00 6,00 6,25 6,00

Інтегральний 
індекс демократії

4,21 4,25 4,25 4,39 4,39 4,61 4,82 4,86 4,93 4,75

ПРИМІТКА: Рейтинги, подані у звіті, є результатом консенсусу організації Freedom House, 
її наукових радників та авторів цього звіту.  Погляди та висновки, викладені у цьому звіті, 
належать авторам. Оцінювання проведено за шкалою від 1 до 7, де 1 відображає найвищий рівень 
демократичного прогресу, а 7 – найнижчий. Інтегральний індекс демократії є середнім значенням 
оцінювання за всіма категоріями, що досліджувалися у звіті за даний рік.

Автори: Олександр Сушко та Олена Пристайко
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КОРОТКИЙ ОГЛЯД

У 2014 році в Україні відбулися найбільш резонансні політичні 
події з часів визнання її незалежності у 1991 році. Початок подій 
припадає на листопад 2013 року, коли учасники акції протесту, 

яка отримала назву «Євромайдан», зайняли центральну площу м. 
Києва. Мітингувальники виступили проти рішення президента Віктора 
Януковича відтермінувати заплановане його урядом підписання Угоди 
про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС). Після застосування владою 
сили проти мирного зібрання протестувальники заявили вимоги про 
відставку президента і проведення дострокових президентських виборів. 
Пізніше, наприкінці лютого, президент Янукович втік із столиці і країни, 
і до проведення виборів владу в свої руки взяв тимчасовий уряд на чолі з 
лідерами опозиції та за підтримки Верховної Ради України.

Росія відреагувала на зміну уряду окупацією та анексією Криму, а 
також фінансуванням збройних формувань на півдні та сході, зокрема 
у двох східних регіонах України – Донецькій та Луганській областях, 
неформально відомих під назвою «Донбас». Неспокій на Сході України 
переріс у відкрите військове протистояння між українськими військами 
і російськими сепаратистами, яке тривало увесь рік і супроводжувалося 
регулярним постачанням Росією зброї, боєприпасів і найманців. 

Тим часом центральною владою у Києві було організовано проведення 
президентських і парламентських виборів, які відбулися у травні і 
жовтні, відповідно. І перші, і другі вибори були визнані справедливими 
і демократичними, незважаючи на те, що участь у них не змогли взяти 
жителі Криму та окупованих територій Донбасу, що становили близько 15 
відсотків виборців.

Набравши 54,7% голосів виборців, переможцем президентських 
виборів у першому турі став Петро Порошенко, народний депутат України, 
колишній міністр економіки та закордонних справ. Після проведення 
парламентських виборів у жовтні, п’ять прозахідних партій сформували 
правлячу коаліцію, до якої увійшло понад дві третини народних депутатів.

Позитивні зміни відбулися в роботі ЗМІ, які відчули зменшення тиску 
з боку влади після втечі з країни Януковича. Однак, станом на кінець року, 
залишилися невирішеними питання реформування ЗМІ, у тому числі 
перетворення державних ТРК на канали суспільного мовлення, а також 
питання забезпечення повної прозорості власності ЗМІ. Громадянське 
суспільство в Україні відіграло вирішальну роль під час подій Євромайдану 
і продовжило виступати рушійною силою системних перетворень в країні 
шляхом ініціювання та проведення відповідних адвокасі-кампаній у 2014 
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році. Інклюзивність громадянського суспільства і масове поширення 
волонтерства стали головним двигуном демократичного прогресу в країні.

Незважаючи на повалення корумпованого режиму президента Яну-
ковича, подолання корупції залишилося основним викликом для України. 
У жовтні було прийнято новий реанімаційний пакет законів, що відкрив 
шлях до тривалих інституційних змін. 

Під впливом фінансової кризи 2013 року, зростання цін на енергоносії, 
виникнення значних непередбачуваних витрат, спричинених конфліктом 
з Росією, та часткового знищення економічної інфраструктури Донбасу 
національна економіка увійшла у фазу глибокого спаду. Відбулася 
девальвація національної валюти, яка знецінилася вдвічі, з 8 до 16 гривень 
за 1 долар США. На 6,8% зменшився ВВП. 

Демократичність управління на рівні центральної влади. У 2014 році 
Україна повернулася на шлях демократичного розвитку, але стабільність 
і надійність її нової влади і незрілих владних інститутів постали перед 
серйозними випробуваннями, спричиненими вторгненням Росії до 
України. Після самоусунення президента Януковича в лютому, Верховна 
Рада проголосувала за його відсторонення з поста президента і призначила 
дострокові президентські вибори на 25 травня. Також Верховною Радою 
були внесені зміни до конституції, якими віддано частину президентських 
повноважень Верховній Раді і повернено парламентсько-президентську 
форму правління, що існувала в 2004-2010 роках. Було сформовано 
тимчасовий уряд на чолі з прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком, який на 
той час був членом партії «Батьківщина». Росія швидко окупувала Крим 
і після проведення кримського псевдореферендуму 18 березня приєднала 
його територію до себе. Такі дії Росії викликали осуд з боку держав-
членів ООН і більшості міжнародних інститутів та організацій. У квітні 
за підтримки Росії відбулися збройні заворушення на Донбасі, наслідком 
яких стало проголошення невизнаних «Донецької і Луганської народних 
республік». Українська влада фактично втратила контроль над понад 
третиною територій цих двох областей, а бої між українськими військами і 
проросійськими сепаратистами продовжувалися до кінця року. Незважаючи 
на це, в країні відбулися президентські і парламентські вибори у травні і 
жовтні, відповідно, а в грудні було сформовано новий склад уряду, який 
на чолі з прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком заявив про готовність до 
радикальних реформ. Через невизначеність ситуації щодо проведення цих 
реформ, перебування частини території держави під контролем окупантів 
і продовження військових дій та поширення інших форм насильства в 
країні, рейтинг України за категорією «демократичність управління на 
рівні центральної влади» залишається на рівні 6.00.

Виборчий процес. Президентські вибори, що відбулися в травні, так 
само як і парламентські вибори, проведені в жовтні, були визнані спра-
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ведливими і демократичними, попри те, що близько 15 відсотків виборців 
не змогли взяти участь у цих виборах через окупацію Криму та части-
ни території Донбасу. Петро Порошенко, який підтримував протести 
Євромайдану, здобув перемогу у першому турі президентських виборів, 
набравши 54,7% голосів. Парламентські вибори суттєво змінили розста-
новку політичних сил. До парламенту вперше потрапило 5 з 6 партій, 
що подолали 5-відсотковий прохідний бар’єр за пропорційною систе-
мою, а саме: «Народний фронт» Яценюка, «Блок Петра Порошенка», 
«Об’єднання «Самопоміч», «Опозиційний блок» (до складу якого увійшли 
переважно колишні члени «Партії Регіонів» Віктора Януковича) та «Ради-
кальна партія». Більшість новообраних парламентарів вперше потрапили 
до Верховної Ради. У зв’язку з поверненням країни на шлях справедливих 
загальнонаціональних виборів у 2014 році, після років зловживання вла-
дою функціонерами режиму Януковича, рейтинг України за категорією 
«виборчий процес» покращено з 4,00 до 3,50.

Розвиток громадянського суспільства. Громадянське суспільство 
відіграло вирішальну роль під час протестів Євромайдану і продовжило 
брати активну участь у політичному житті, очоливши адвокасі-кампанії, 
спрямовані на проведення комплексних інституційних реформ. В середині 
січня уряд Януковича спробував встановити жорсткі обмеження для 
неурядових організацій, ухваливши закон, який зобов’язував НУО, 
що отримують кошти з іноземних джерел, реєструватися «іноземними 
агентами».1 Проте через два тижні цей закон було скасовано. Головним 
здобутком Євромайдану вважається поява нових моделей самоорганізації 
громадянського суспільства, зокрема масове поширення волонтерства.2 
В деяких відношеннях активісти організацій громадянського суспільства 
перебрали на себе ті функції, які був не здатен виконувати слабкий 
державний апарат, а саме надання допомоги громадянам, переміщеним 
із зони АТО, та матеріальна підтримка Збройних Сил України. З огляду 
на активізацію діяльності в цьому напрямку і збільшення впливу 
громадянського суспільства протягом року, рейтинг України за категорією 
«розвиток громадянського суспільства» покращено з 2,50 до 2,25.

Незалежність ЗМІ. В Україні існує різноманітний і конкурентний 
медіа-ринок, а Конституція України і нормативно-правова база загалом 
передбачають незалежність ЗМІ. Падіння режиму Януковича мало 
наслідком зменшення тиску на ЗМІ з боку влади та неофіційне заохочення 
ЗМІ до висвітлення політичних подій. Незважаючи на те, що журналісти 
в основному більше не зазнають прямого тиску з боку центральної 
влади, на місцях все ще продовжують траплятися подібні інциденти. 
Крім того, протягом року було вбито не менше п’ятьох журналістів і 
двох технічних працівників ЗМІ, що у більшості випадків сталося через 
військові дії на Донбасі, і ще більше працівників ЗМІ постраждало від 
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поранень, викрадень або перешкоджання їхній професійній діяльності. В 
Україні була припинена ретрансляція низки російських телеканалів, які 
проводили активну антиукраїнську пропаганду, і у відповідь на російську 
агресію деякі українські мовники почали висловлювати власну критику 
дій Росії. Викликають занепокоєння інші форми упередженого висвітлення 
інформації в ЗМІ, у тому числі проплачений політичний контент та 
маніпулювання журналістами на догоду політичним та бізнесовим 
інтересам медіавласників. Після обрання на пост президента Петро 
Порошенко зберіг права власності на «5 канал». В грудні було створено 
нову урядову установу – Міністерство інформаційної політики, покликане 
протидіяти «інформаційній війні». Така ініціатива викликала занепокоєння 
серед медійників та громадськості, які побачили у створенні Мінінформації 
загрозу свободі ЗМІ в Україні. Проте Верховною Радою було вжито заходів 
для перетворення державних ЗМІ на суспільних мовників. Завершення 
цього процесу очікується у 2015 році. З огляду на загальне зменшення тиску 
на журналістів з боку влади після повалення режиму Януковича, рейтинг 
України за категорією «незалежність ЗМІ» покращено з 4,25 до 4,00.

Демократичність управління на рівні місцевих органів влади. 
Україна є дуже централізованою державою, і на тлі подій 2014 питання 
децентралізації державної влади постало особливо гостро. Концепція 
реформування місцевого самоврядування була прийнята урядом у квітні, 
але закони, необхідні для реалізації цієї концепції, так і не були ухвалені 
станом на кінець року. Проект закону про внесення змін до Конституції 
України, внесений президентом України Петром Порошенком, все ще 
перебуває на розгляді. Перші кроки у напрямку децентралізації системи 
державних фінансів були зроблені у вигляді децентралізації Державного 
бюджету України на 2015 рік, прийнятого у грудні. Водночас у багатьох 
областях України в травні успішно пройшли вибори до органів місцевого 
самоврядування, у тому числі вибори мера Києва, що ознаменувало 
повернення до нормального функціонування місцевої політики. Була 
зроблена невдала спроба надати окупованим територіям Донецької і 
Луганської областей тимчасово «особливий статус» у складі України на 
виконання укладеної у вересні угоди про тимчасове перемир’я у війні. 
Однак ця угода швидко провалилася, зважаючи на продовження обстрілів 
українських позицій з боку проросійських бойовиків та озвучення 
останніми вимог про визнання повної незалежності Донбасу. З огляду 
на зволікання з проведенням комплексної реформи децентралізації влади 
через відсутність консенсусу та складні виклики безпеці країни, рейтинг 
України за категорією «демократичність управління на рівні місцевих 
органів влади» залишається без змін на рівні 5,50.
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Ефективність і незалежність судової системи. Силове придушення 
Євромайдану оголило основні недоліки судової і правоохоронної систем 
в Україні, які виявилися несумісними зі стандартами демократичної 
держави. У багатьох галузях економіки було розпочато важливі процеси 
реформування, але станом на кінець року значного прогресу в цьому 
напрямку не помічено. Було розроблено низку законопроектів. Нова 
правляча коаліція, сформована після парламентських виборів, назвала 
проведення судової реформи одним зі своїх першочергових завдань. 
Президентом України Петром Порошенком був підписаний Указ про 
створення Ради з питань судової реформи, координатором якої було 
призначено заступника глави Адміністрації президента. Водночас, перед 
судовою владою постали нові завдання, що потребували правового 
врегулювання, а саме анексія Криму Росією та війна на Донбасі, які 
супроводжувалися вчиненням військових злочинів та окупацією частини 
території України. Тому рейтинг України за категорією «ефективність і 
незалежність судової системи» залишився без змін на рівні 6,00.

Рівень корупції. Неконтрольована корупція у вищих ешелонах влади 
була однією з основних причин початку протестів Євромайдану. Усунення 
тодішнього президента Віктора Януковича від влади стало важливим 
першим кроком до подолання цієї проблеми. Новий Закон «Про очищення 
влади», який набув чинності в жовтні, передбачав проведення перевірки 
щодо тих державних службовців і посадових осіб, які були помічені у 
зловживанні службовим становищем за часів Радянського Союзу або за 
режиму Віктора Януковича. Проте Венеціанська комісія Ради Європи та 
інші міжнародні установи дійшли висновку, що цей закон не відповідає 
міжнародним стандартам у сфері захисту прав людини. Станом на 
кінець року цей закон перебував на доопрацюванні. Крім того, в жовтні 
Верховною Радою було прийнято пакет антикорупційних законів, у тому 
числі законопроект про створення Національного антикорупційного бюро 
та нові правила розкриття інформації про власників українських компаній 
та нерухомості, розташованої в Україні. Успішна імплементація цих 
законів могла б значно поліпшити ситуацію з демократичністю управління 
в державі, проте станом на кінець 2014 року питання ефективного 
впровадження цих законів в дію залишилося відкритим. Тим не менше, з 
огляду на усунення від влади верхівки режиму Януковича та інші ознаки 
прогресу, рейтинг України за категорією «рівень корупції» поліпшено з 
6,25 до 6,00.

Перспективи на 2015 рік. Незважаючи на те, що протестний рух 
Євромайдану став відправною точкою нової суспільно-політичної 
реальності в Україні, шлях України до потужної демократії не буде коротким 
і легким. Наступний рік принесе перші плоди системних перетворень, 
проте збережеться значна загроза безпеці і соціальній стабільності. 
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Нова влада проводитиме реформи у деяких сферах, які, найвірогідніше, 
відзначатимуться досить повільним поступом. У правлячій коаліції та 
уряді можливе загострення внутрішніх чвар між лідерами політичних сил, 
у тому числі між президентом Петром Порошенком та прем’єр-міністром 
Арсенієм Яценюком. Не можна виключати і вірогідність кризи в коаліції.

Очікується продовження економічного спаду, що негативно позначиться 
на доходах бюджету; уряд не зможе покривати існуючі соціальні видатки 
без залучення значного обсягу нових кредитних ресурсів. Ці труднощі 
будуть на руку Росії. Протягом року Україні навряд чи вдасться вирішити 
конфлікт з сепаратистами на Донбасі, так само як і питання анексії Криму. 
Проте, якщо Україна зможе досягнути значного поступу в проведенні 
реформ, економічний підйом може розпочатися вже в другій половині 2015 
року. Європейська інтеграція залишиться наріжним каменем стратегічного 
бачення та національної ідентичності України.
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ОСНОВНИЙ ЗВІТ

Демократичність управління на рівні центральної влади
2006 p. 2007 p. 2008 p. 2009 p. 2010 p. 2011 p. 2012 p. 2013 p. 2014 p. 2015 p.

4,50 4,75 4,75 5,00 5,00 5,50 5,75 5,75 6,00 6,00

Внаслідок повалення авторитарного режиму президента Віктора Януковича 
та обрання нових керівників органів виконавчої та законодавчої влади 
у 2014 році, Україна отримала новий шанс на демократичний розвиток. 
Був помітний очевидний прогрес у напрямку викорінення політичного 
класу, що традиційно керувався політичними зв’язками та знайомствами, 
але інститути влади залишилися крихкими і розрізненими. Перед ними 
постала серйозна загроза російського втручання, спрямованого на 
подальше послаблення державності України. 

Режим Януковича можна охарактеризувати як персоналістський 
авторитаризм, зважаючи на його становлення незалежно від початкової 
підтримки бізнес-магнатами чи олігархами зі східного регіону Донбасу, 
такими як Ринат Ахметов. Натомість, пізня фаза президентства Віктора 
Януковича була відзначена тотальним пануванням його довірених осіб та 
близьких родичів на чолі з його старшим сином Олександром Януковичем. 
Відкрита політична конкуренція придушувалася за допомогою 
політизованих органів прокуратури та шляхом ув’язнення ключових 
лідерів опозиції. При цьому левова частка державних коштів та приватних 
бізнес-структур контролювалися «сім’єю» Януковича. 

Рік розпочався з зусиль представників режиму Януковича придушити 
протестний рух Євромайдану, який розгорнувся в листопаді 2013 року у 
відповідь на рішення президента не підписувати заплановану Угоду про 
асоціацію з Європейським Союзом (ЄС). Спочатку цей рух був розрізненим 
та неорганізованим, але неодноразові спроби влади силою розігнати акцію 
прихильників євроінтеграції на Майдані Незалежності в Києві посилили 
опір протестувальників і сприяли залученню свіжих сил. 16 січня союзники 
президента у Верховній Раді поспішно прийняли ряд законодавчих 
ініціатив – які в народі швидко охрестили «диктаторськими законами» – 
що були спрямовані на стримування подальшої активності громадянського 
суспільства. Між іншого, ці закони дозволяли безпідставно здійснювати 
адміністративні затримання організаторів і учасників протесту, а також 
притягати до суворої кримінальної відповідальності винних у таких 
злочинах, як блокування доріг та «порушення громадського порядку».3 
Ці закони, які дуже нагадували норми російського законодавства, були 
прийняті без обговорення і навіть без належного підрахунку голосів; 
депутати проголосували за них простим підняттям рук.
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Громадський спротив «диктаторським законам» вилився у криваві 
сутички між силовиками і протестувальниками в Києві та деяких 
інших містах України. 28 січня Верховна Рада пішла на поступки 
протестувальникам і скасувала скандальний пакет законів, а прем’єр-
міністр Микола Азаров, який пробув на посаді майже чотири роки, пішов у 
відставку. Незважаючи на це, силове протистояння між протестувальниками 
та силовиками продовжилося, і 18–21 лютого у розпал кривавих подій було 
вбито понад 100 мітингувальників, у тому числі більше десяти працівників 
міліції. Ці смерті лише укріпили волю протестувальників, закривши шлях 
до будь-яких компромісів, які б могли залишити Януковича при владі. 

21 лютого Віктор Янукович і лідери опозиційних фракцій – у 
присутності міністрів закордонних справ Польщі, Німеччини та Франції 
– підписали угоду, що передбачала повернення до Конституції 2004 року, 
з урівноваженням повноважень президента, уряду та парламенту, та 
проведення дострокових президентських виборів до грудня 2014 року. 
Офіційний представник Росії на переговорах відмовився підписувати 
цю угоду. Того ж дня Верховна Рада проголосувала за внесення змін до 
Конституції України, які так і не були підписані Віктором Януковичем, що 
разом із іншими чинниками зірвало всі домовленості. 

Очевидно побоюючись за свою безпеку, Віктор Янукович того вечора 
втік з Києва на Схід України, а потім – до Росії. 22 лютого Верховна Рада 
проголосувала за відставку Віктора Януковича з поста президента України 
у зв’язку з його самоусуненням і призначила позачергові президентські 
вибори на 25 травня 2014 року. Багато хто з членів і союзників «Партії 
регіонів» Віктора Януковича або повернулися до нього спиною або втекли, 
заливши опозиції переважну більшість місць у 450-місному парламенті; 
за відставку президента проголосували 328 парламентарів. Олександра 
Турчинова, тодішнього члена партії «Батьківщина», було обрано спікером 
парламенту та в.о. президента, а Арсенія Яценюка, також члена партії 
«Батьківщина», згодом було призначено прем’єр-міністром тимчасового 
уряду.

Скориставшись неспокійною ситуацією в Києві, російські військові 
без розпізнавальних знаків вторглися на територію Криму, захопивши 
27 лютого будівлю Верховної Ради АРК у Сімферополі. Після окупації 
півострова російськими військовими та силового захоплення влади новими 
лідерами, 16 березня в Криму було поспішно проведено псевдореферендум, 
який мав легітимізувати заплановану Росією анексію Криму. Прийняття 
Криму до складу Росії було офіційно завершено 21 березня. Держави-
члени ООН і більшість міжнародних організацій засудили проведення 
референдуму та анексію Криму Росією, визнавши їх незаконними.

У квітні за підтримки Росії розпочалися збройні виступи сепаратистів 
у двох східних регіонах України – Донецькій і Луганській областях, 
відомих під назвою «Донбас», населення яких традиційно підтримувало 
Віктора Януковича. Значна частина мешканців Донбасу не довіряла новій 
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центральній владі і легко піддавалася інформаційно-психологічному впливу 
російських ЗМІ, що зображали нову владу як «фашистський» режим. У 
травні на підконтрольних бойовикам територіях були проведені подібні 
до кримського «референдуми» про незалежність Донецької і Луганської 
областей від України, за результатами яких сепаратисти проголосили 
«Донецьку народну республіку» (ДНР) і «Луганську народну республіку» 
(ЛНР). Жодна з країн, у тому числі Росія, не визнала результатів цих 
«референдумів», проте Москва активно підтримувала військовій конфлікт, 
що загострювався між бойовиками та українськими військовими на сході, 
поставляючи найманців, зброю, БТРи, танки та іншу техніку на територію 
України. Попри те, що російська влада продовжувала заперечувати свою 
підтримку сепаратистів на Донбасі, упродовж року назбиралася величезна 
кількість доказів протилежного. Російський слід у війні на Донбасі було 
відкрито визнано міжнародною спільнотою. Центральна влада в Києві де-
факто втратила контроль над понад третиною території цих двох областей. 
Під час наступальної операції влітку контроль над частиною цих територій 
було на короткий строк відновлено, але пряма військова інтервенція 
Росії в серпні – факт, який знову таки заперечується Москвою, змусила 
українських військових відступити з раніше відвойованих територій і 
дозволила бойовикам просунутися вперед.

У вересні у Мінську була укладена угода про тимчасове перемир’я 
у війні, і Київ запропонував двом підконтрольним бойовикам областям 
закріпити за ними тимчасовий «особливий» статус, який би надав їм значну 
автономію. Проте угода провалилася у зв’язку з продовження обстрілів 
українських позицій з боку проросійських бойовиків і проведенням 
останніми місцевих виборів у листопаді. Станом на кінець року конфлікт 
залишився нерозв’язаним.

На тлі розгортання конфлікту на сході в Україні відбулися заплановані 
президентські і парламентські вибори у травні і жовтні, відповідно. У 
червні на пост президента вступив політик і бізнесмен Петро Порошенко, 
а після парламентських виборів була сформована нова правляча коаліція. 
Другий уряд, очолюваний прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком, було 
обрано 2 грудня, за підтримки 288 народних депутатів. Кабмін Арсенія 
Яценюка відзначався реформістськими ініціативами, а призначення 
донедавна іноземних громадян – у тому числі міністра фінансів Наталії 
Яресько зі Сполучених Штатів Америки та міністра економіки Айвараса 
Абрамовічюса з Литви – було представлено як намагання влити в систему 
свіжу кров. План дій влади щодо реалізації Концепції реформування 
передбачав проведення низки реформ, від децентралізації влади і 
судової реформи до антикорупційної реформи і реформування системи 
національної безпеки та сектору енергетики.

Нова влада також розглядала питання щодо подальшого реформування 
Конституції України. Після відсторонення від влади Віктора Януковича 
Олександр Турчинов як виконуючий обов’язки президента підписав 
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закон про відновлення дії Конституції 2004 року, скасувавши рішення 
Конституційного Суду 2010 року, яким було ініційовано конституційні 
зміни 2004 року та значно посилено повноваження президента. Проте 
потенційною проблемою залишилась нечіткість розподілу повноважень 
між президентом і прем’єр-міністром, що заважало ефективному 
функціонуванню органів влади до 2010 року. Будь-який комплексний план 
децентралізації, що передбачає передачу повноважень на місця, також 
потребував би внесення змін до Конституції.

Виборчий процес 
2006 p. 2007 p. 2008 p. 2009 p. 2010 p. 2011 p. 2012 p. 2013 p. 2014 p. 2015 p.

3,25 3,00 3,00 3,50 3,50 3,50 3,75 4,00 4,00 3,50

Проведення дострокових президентських і парламентських виборів було 
однією з основних вимог протестувальників Євромайдану, і цей процес 
розпочався відразу після падіння режиму президента Віктора Януковича 
в лютому 2014 року. Віктор Янукович був обраний на пост президента 
на п’ятирічний строк на початку 2010 року, а останні парламентські 
вибори були проведені в жовтні 2012 року. Вибори президента України 
були призначені на 25 травня, тоді як парламентські вибори відбулися 
26 жовтня. В розрізі відповідності базовим демократичним стандартам, 
і президентські, і парламентські вибори були визнані вільними і 
справедливими та такими, що відображали покращення виборчого процесу 
порівняно з виборами, проведеними за часів правління Віктора Януковича. 
Проте окупація Криму (на який припадає близько 5 відсотків населення 
України) та частини території Донбасу (де проживає близько 8 відсотків 
українців) російськими військами і проросійськими силами позбавила 
мільйони українських виборців можливості взяти участь у виборах. 

Незадовго до проведення президентських виборів Центральна виборча 
комісія доповіла, що 18 з 34 окружних виборчих комісій у Донецьку та 
Луганську були частково або повністю заблоковані сепаратистами.4 
Незважаючи на ці проблеми, місія Організації з безпеки та співробітництва 
в Європі (ОБСЄ) зі спостереження за виборами дійшла висновку, що вибори 
«відзначалися високою явкою виборців і чітким наміром влади провести 
справжні вибори, які загалом відповідали міжнародним зобов’язанням, 
із дотриманням основоположних свобод громадян на більшій частині 
території країни».5 У регіонах, де вибори вдалося провести, загальна 
явка виборців склала близько 60%. Загалом явка виборців по Україні була 
дуже різною, від 78% на Заході України у Львові, до всього лише 15% у 
Донецьку. У мирних районах на півдні та сході України кількість виборців, 
що прийшли на вибори, була меншою за середні показники: 46% в Одесі 
та 48% у Харкові. 
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Петро Порошенко, заможний бізнесмен і колишній міністр Кабінету 
Міністрів, який підтримував протестний рух Євромайдану, переміг у 
першому турі президентських виборів, набравши 54,7 відсотків голосів 
виборців. Жодному з кандидатів не вдавалося здобути перемогу у першому 
турі президентських виборів в Україні з часів, коли у 1991 році переважною 
більшістю голосів виборців на пост першого президента пострадянської 
України було обрано Леоніда Кравчука. Найближчим конкурентом Петра 
Порошенка на виборах з-поміж 21 кандидата була колишній прем’єр-
міністр Юлія Тимошенко, яка набрала 13 відсотків голосів виборців.

Пішовши на вибори безпартійним, Петро Порошенко частково виграв 
від того, що популярність лідерів трьох основних партій у тимчасовому 
уряді, а саме: Юлії Тимошенко, голови ВО «Батьківщина», Віталія Кличка, 
лідера «Українського Демократичного Альянсу за Реформи» («УДАРу») 
та Олега Тягнибока, очільника націоналістичної партії «Свобода», була 
відносно низькою. Виборці хотіли обрати незалежного лідера, який має 
мінімальні зв’язки з минулим політичним істеблішментом, зможе відновити 
належне управління державою, покласти край війні та об’єднати політичні 
еліти навколо реформ. Опозицією було озвучено бажання висунути єдиного 
кандидата, щоб якомога швидше провести вибори, створити можливість 
для досягнення миру і сформувати цілковито легітимну владу. 

Володимир Кличко, колишній чемпіон світу з боксу, який на початку 
року вважався найпопулярнішим потенційним кандидатом на пост 
президента України, вирішив не брати участі в президентських перегонах, 
зважаючи на поступове падіння його рейтингу, і заявив про підтримку 
Петра Порошенка. На думку спостерігачів, Віталію Кличку бракувало 
політичного та управлінського досвіду. Петро Порошенко, в свою чергу, 
підтримав успішну кампанію Віталія Кличка на виборах мера Києва, які 
також відбулися 25 травня.

Мандат існуючого парламенту міг би продовжитися до 2017 року, 
проте учасники Євромайдану вимагали системних змін у всіх гілках 
влади, зокрема після прийняття «диктаторських законів» в січні, що 
повністю дискредитували діючий парламент. Формальні підстави для 
розпуску Верховної Ради з’явилися в липні, коли фракції партій «УДАР» 
і ВО «Свобода» оголосили про свій вихід зі складу правлячої коаліції. 25 
серпня, через місяць після розпаду коаліції, Президент Петро Порошенко 
розпустив Верховну Раду, вибори до якої були призначені на 26 жовтня.

Виборче законодавство, що було введене в дію для проведення 
виборів 2012 року, передбачало обрання половини з 450 місць у Верховній 
Раді за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних 
виборчих округах та обрання другої половини за пропорційною системою 
у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі за виборчими 
списками кандидатів у депутати від політичних партій. Прохідний бар’єр 
для представництва партії становив 5%. Попри тиск з боку громадянського 
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суспільства щодо запровадження повністю пропорційної виборчої 
системи з відкритими списками, Верховна Рада так і не внесла зміни до 
виборчого законодавства, оскільки більшість депутатів-мажоритарників 
мали побоювання, що вони не пройдуть до Верховної Ради за партійними 
списками. 

За даними місії ОБСЄ зі спостереження за виборами, вибори, що 
відбулися в жовтні, «стали важливим кроком у намаганнях України 
провести демократичні вибори відповідно до міжнародних зобов’язань. 
Процес характеризувався багатьма позитивними моментами, зокрема 
неупередженою та ефективною роботою Центральної виборчої комісії, 
високою конкуренцією серед учасників виборів, що дозволило виборцям 
зробити справжній вибір, а також загальною повагою до основних свобод».6

Втім, місією були помічені і деякі порушення, у тому числі пов’язані 
з підрахунком голосів на деяких виборчих дільницях, а також було 
відзначено неспроможність влади провести вибори в Криму і на окупованих 
територіях Донбасу. Внаслідок цього вибори не відбулися в 27 округах, 
10 з яких знаходиться в Криму, 2 – в Севастополі, 9 – у Донецьку і 6 – у 
Луганську. Явка виборців виявилася найменшою за весь період існування 
незалежної України і склала 52% порівняно з 58% у 2012 році.

Вибори суттєво змінили розстановку політичних сил. Більшість 
обраних депутатів були новими обличчями у парламенті. З шести партій, 
що подолали прохідний бар’єр за пропорційною системою, п’ять потрапили 
до Верховної Ради вперше. Найбільше місць у парламенті (133 місця) 
здобув «Блок Петра Порошенка», утворений новообраним президентом. 
Політична партія «Народний фронт», створена Арсенієм Яценюком 
і Олександром Турчиновим у березні 2014 року, посіла друге місце у 
перегонах, отримавши 81 місце у парламенті. Об’єднання «Самопоміч», 
утворене наприкінці 2012 року, отримало 33 депутатських місця. 29 місць 
відійшло «Опозиційному блоку», що складався в основному з колишніх 
членів «Партії Регіонів», а 22 – «Радикальній партії» Олега Ляшка. 
Лише ВО «Батьківщина», що загалом вибороло 19 місць у парламенті, 
мало пропорційну кількість місць у Верховній Раді минулого скликання. 
Самовисуванці та невеликі партії, що балотувалися в одномандатних 
округах, отримали решту місць. Вибори виявилися невдалими для 
радикально-націоналістичних партій; наприклад, «Правий сектор» здобув 
лише 1 місце в парламенті.

В листопаді п’ять партій – «Блок Петра Порошенка», «Народ-
ний фронт», «Об’єднання «Самопоміч», «Радикальна партія» та ВО 
«Батьківщина» – утворили коаліцію у складі конституційної більшості 
депутатів парламенту і на початку грудня затвердили новий склад Кабінету 
Міністрів на чолі з Арсенієм Яценюком. 
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Розвиток громадянського суспільства
2006 p. 2007 p. 2008 p. 2009 p. 2010 p. 2011 p. 2012 p. 2013 p. 2014 p. 2015 p.

2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,50 2,25

Громадянське суспільство в Україні відіграло вирішальну роль під час 
протестів Євромайдану, по закінченні яких продовжило брати активну 
участь у політичному житті, очоливши у 2014 році адвокасі-кампанії, 
спрямовані на проведення комплексних реформ, і надаючи незалежну 
експертизу. Масовий волонтерський рух подолав прірву, яка традиційно 
існувала між освіченою елітою і нижчими неосвіченими прошарками 
населення, у тому числі на місцевому рівні. 

Один із «диктаторських законів», прийнятих 16 січня, вимагав від 
громадських об’єднань реєструватися «іноземними агентами» у разі 
отримання ними фінансування чи підтримки з іноземних джерел і 
сплачувати податок на прибуток. Цей закон дуже нагадував той, що був 
прийнятий у 2012 році в Росії, що тільки посилило враження, що режим 
Віктора Януковича намагається наблизити Україну до Росії. Проте через два 
тижні цей закон разом із рештою «диктаторських законів» був скасований.

Волонтерство, яке об’єднало громадянське суспільство в Україні, 
вважається головним здобутком Євромайдану.7 Громадський активізм 
пересічних людей, що асоціюється з рухом, набрав безпрецедентного 
масштабу в країні і за її межами. З самого початку табір протестувальників 
Євромайдану в Києві мав горизонтальну структуру соціальних мереж, що 
ефективно взаємодіяли між собою, без жодної вертикальної субординації 
чи ієрархії. Були зроблені спроби побудувати парасолькові квазі-
управлінські органи, відповідальні за прийняття рішень, такі як Громадська 
рада Майдану. Однак у більшості випадків вони не були потрібні для 
ефективного повсякденного функціонування Майдану. Структури, подібні 
до Громадського сектору Євромайдану, а також різні спеціалізовані «сотні» 
складалися з медичних працівників, юристів та представників інших 
професій, завдяки чому Євромайдан протягом багатьох тижнів жив як 
самодостатній організм. 

Протягом року зросла роль волонтерських організацій, які заповнили 
прогалину, що існувала у сфері надання соціальних послуг державними 
установами. Волонтерство почало сприйматися широким загалом як 
альтернатива неефективним державним органам. Основні функції, які 
перебрали на себе волонтери, полягали в наданні послуг в таких сферах 
як громадська безпека та оборона, інформаційна політика та інформаційна 
безпека, допомога Збройним Силам України і військовим госпіталям, 
допомога внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з зони конфлікту. 
Самоорганізація волонтерів носила безперервний характер. У вересні 
в Харкові відбувся Форум солідарності волонтерів, що зібрав близько 
300 активістів з 20 міст України. Громадянське суспільство також стало 
ініціатором нових експертних адвокаційних ініціатив, найбільшим 



  Україна 15

успіхом серед яких користується експертна мережа «Реанімаційний 
Пакет Реформ» (РПР).8 До складу РПР входить понад 300 експертів і 50 
громадських організацій і рухів, об’єднаних однією метою, що полягає в 
розробці і лобіюванні ухвалення різноманітних законопроектів у галузях, 
що потребують невідкладного реформування. РПР має робочі групи, які 
працюють за такими напрямками, як антикорупційна реформа, судова 
реформа та євроінтеграційна реформа. РПР залишилася громадською 
ініціативою попри те, що деякі її експерти вирішили балотуватися на 
виборах до Верховної Ради в жовтні.9 Іншою помітною ініціативою є 
Громадянська платформа «Нова Країна»,10 що об’єднує понад 300 експертів 
з різних куточків України.

Сплеск громадської активності протягом року відбувся і серед 
правонаціоналістичних сил, які з метою боротьби з силовими структурами 
Януковича та російським агресором утворили громадську націоналістичну 
організацію «Правий сектор». Націоналістами було ініційовано створення 
низки добровольчих воєнізованих батальйонів, таких як «Азов» та 
«Айдар», які воювали на Донбасі поруч з регулярними військами. Проте 
реальна роль і політичний вплив правих сил часто перебільшуються під 
впливом масованої російської пропаганди.

Організації громадянського суспільства функціонують у відносно 
вільних умовах, відповідно до досить ліберального законодавства, введеного 
в дію у 2013 році. Чинна влада загалом відкрита до партнерства з НУО. 
Водночас методи і форми такого партнерства ще потребують коригування 
з урахуванням нових реалій. Існуючі «Громадські ради» та інші формальні 
консультативні структури здебільшого нездатні задовольнити очікування і 
потреби громадянського суспільства у постмайданний період.

В Криму і на Донбасі НУО доводиться працювати в набагато більш 
небезпечних умовах. У 2014 році сотні активістів зазнали переслідувань, 
погроз або затримань з боку незаконних збройних формувань на 
Донбасі. В окупованому Криму НУО потерпають від обмежуючих норм 
російського законодавства. Зокрема, НУО, що отримують фінансування з 
іноземних джерел або беруть участь у спільній діяльності з іноземними 
суб’єктами, зобов’язані реєструватися «іноземними агентами». При 
цьому «іноземними» вважаються українські, а не російські суб’єкти 
господарювання.

Незалежність ЗМІ
2006 p. 2007 p. 2008 p. 2009 p. 2010 p. 2011 p. 2012 p. 2013 p. 2014 p. 2015 p.

3,75 3,75 3,50 3,50 3,50 3,75 4,00 4,00 4,25 4,00

В Україні існує різноманітний і конкурентний медіа-ринок, а Конституція 
України і нормативно-правова база загалом передбачають незалежність 
ЗМІ. Перемога Євромайдану у 2014 році змінила ситуацію в українських 
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ЗМІ, ліквідувавши систему державного контролю і неформального впливу 
влади на висвітлення політичних подій у ЗМІ. Після закінчення трагічних 
подій лютого 2014 року журналісти більше не зазнають прямого тиску з 
боку центральної влади, хоча на місцях продовжують мати місце випадки 
маніпулювання ЗМІ та застосування до них репресій з боку деяких 
державних службовців.

«Диктаторські закони», прийняті 16 січня 2014 року, запровадили 
численні нові обмеження свободи ЗМІ. З-поміж іншого було криміналізовано 
наклеп та передбачено кримінальне покарання за розповсюдження 
екстремістських матеріалів, визначених у загальних і нечітких рисах; усі 
інтернет-ЗМІ повинні були реєструватися інформаційними агентствами, за 
ухилення від чого передбачався штраф; парламент і президент отримали 
право у будь-який час припинити повноваження членів Національної ради 
України з питань телебачення та радіомовлення, а органи державної влади 
отримали більший обсяг повноважень щодо блокування сайтів на підставі 
розмитих критеріїв.11 Призвівши до розгортання масового протестного 
руху, ці зміни, аналогічно іншим законам, прийнятим того дня, пізніше 
того ж місяця були скасовані.

В останні дні правління Януковича, в період ескалації насилля, 
загинув журналіст газети «Вести» В’ячеслав Веремій, якого побили і 
застрелили в Києві невідомі в масках. В період Євромайдану фізичних 
нападів зазнало і багато інших журналістів. Проте найбільша кількість 
таких випадків сталася в зоні конфлікту на Донбасі; за даними Комітету 
захисту журналістів у 2014 році тут було вбито чотирьох журналістів 
і двох технічних працівників ЗМІ. 24 травня під містом Слов’янськом 
під час мінометного обстрілу загинули італійський фотокореспондент 
Андреа Роччеллі та його помічник, російський правозахисник і журналіст 
Андрій Миронов. Ще чотири журналісти, що загинули на Донбасі, були 
працівниками російських ЗМІ і висвітлювали військові події на сході 
України на боці сепаратистів. 

Упродовж року російські ЗМІ вели агресивну пропаганду, спрямовану 
на захист анексії Криму, підтримку сепаратизму на Донбасі та створення 
негативного образу нової української влади. У відповідь Національна 
рада України з питань телебачення та радіомовлення подала до суду низку 
позовів про тимчасове призупинення ретрансляції 15 російських каналів 
на території України.12 На території, окупованій російськими військами 
і проросійськими сепаратистами, було відключено українські канали і 
замінено їх на російські. Багато хто з місцевих журналістів задля власної 
безпеки виїхав з окупованих Росією територій. У свою чергу, Служба 
безпеки України затримала і видворила за межі країни низку репортерів 
російських ЗМІ. 

Упродовж року не вдалося подолати деякі проблеми, що існували в 
секторі ЗМІ ще до подій 2014 року, зокрема щодо політичної ангажованості 
і використання «джинси» ЗМІ. Під час передвиборної кампанії на виборах 
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депутатів Верховної Ради використання ЗМІ учасниками виборчих 
перегонів для просування своїх кандидатур чи партій набуло особливо 
великих масштабів. Були зафіксовані випадки використання власниками 
своїх ЗМІ для досягнення власних політичних та бізнесових цілей. Гострій 
критиці з боку борців за свободу слова було піддано рішення Петра 
Порошенка не продавати власний «5 канал» після його вступу на пост 
президента. 

Прогресу було досягнуто у сфері перетворення державних телерадіо-
компаній на суспільних мовників. Закон, прийнятий у травні, створив 
нормативно-правову базу для запуску суспільного телерадіомовлення. 
Завершення цього процесу очікується у 2015 році. Водночас, у березні було 
призначено нового генерального директора Національної телекомпанії 
України. Ним став журналіст Зураб Аласанія, засновник незалежного 
українського інтернет-телеканалу «Громадське телебачення». Після 
падіння режиму Януковича і приходу нової влади більшу політичну 
незалежність отримав і національний регулятор – Національна рада 
України з питань телебачення та радіомовлення. 

2 грудня 2014 року було утворене Міністерство інформаційної політики. 
Влада мотивувала створення такої установи необхідністю координації 
зусиль України щодо реалізації політики протидії «інформаційній війні» 
Росії. Це рішення було піддане критиці з боку деяких незалежних медіа-
об’єднань через існування ризику використання нового міністерства для 
обмеження свободи ЗМІ.

Надзвичайно важливу роль під час протестів Євромайдану відіграли 
інтернет-ЗМІ та соціальні мережі. Вперше протестувальники зібралися 
на Майдані, відреагувавши на заклик популярного журналіста Мустафи 
Найєма на його сторінці у соціальній мережі Facebook. Найпопулярнішою 
соціальною мережею в Україні залишається російська соціальна мережа 
«ВКонтакте». 

 

Демократичність управління на рівні місцевих органів влади 
2006 p. 2007 p. 2008 p. 2009 p. 2010 p. 2011 p. 2012 p. 2013 p. 2014 p. 2015 p.

5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

На тлі подій 2014 року децентралізація влади стала першочерговим 
завданням у структурі реформ. Необхідність передачі повноважень на 
місця ні в кого не викликала сумнівів, однак станом на кінець року так і 
не вдалося виробити єдине бачення реформування регіональної політики.

Україна має чотири рівні адміністративно-територіального поділу: 
Автономна Республіка Крим і 26 областей, у тому числі два міста обласного 
значення, Київ та Севастополь; 490 районів та 111 міст районного значення; 
460 міст; і на найнижчому рівні 1180 селищ та 27208 сіл. Кількість місцевих 
рад в Україні налічує близько 12000.13 Місто Севастополь, що знаходиться 
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на Кримському півострові, було окуповане і приєднане до складу Росії 
разом із Автономною Республікою Крим у лютому і березні 2014 року, 
відповідно. 

Питання місцевого самоврядування в Україні регулюються розділом 
XI Конституції України та низкою спеціальних законів, зокрема Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» 1997 року та Законом 
України «Про місцеві державні адміністрації» 1999 року.14 З моменту 
прийняття ці закони неодноразово змінювалися і доповнювалися. Попри 
це вони переважно відображають і спираються на норми, успадковані з 
часів Радянського Союзу, які передбачають значну централізацію влади, 
відсутність автономії на місцях та непропорційний розподіл державного 
бюджету.

В минулому вже робилися спроби ініціювати реформу децентралізації, 
однак жодній минулій владі не вдалося добитися успіху в цьому напрямку 
через складність завдання та небажання центральної влади відмовитися від 
контролю регіонів, зокрема в частині розподілу бюджетних ресурсів. Після 
парламентських виборів 2014 року до влади прийшов новий уряд, який 
визначив децентралізацію влади одним зі своїх першочергових завдань. 
Попри те, що станом на кінець року рішучих кроків у цьому напрямку так 
і не було вжито, і у президента, і в Міністерства регіонального розвитку 
з’явилася політична воля до проведення реформ.

Реформування децентралізації було значно ускладнене військовими 
подіями на Донбасі. Під тиском прямої військової загрози з боку Москви 
центральна влада була вимушена надати більше автономії Донеччині 
і Луганщині в інтересах миру і протистояти будь-яким планам Москви, 
спрямованим на послаблення державності України. У жовтні Петро 
Порошенко і Верховна Рада погодилися надати «особливий статус» 
частинам території Донецької і Луганської областей строком на три роки. 
Відповідно до досягнутих домовленостей ці регіони отримували значну 
автономію за умови проведенням місцевих виборів у грудні у відповідності 
до українського законодавства. Проте план, передбачений угодою про 
тимчасове перемир’я, укладеною у вересні в Міську, провалився, коли 
проросійські бойовики висунули вимоги про визнання незалежності 
Донецької і Луганської областей і провели в листопаді власні псевдовибори.

Водночас у 2014 році було розроблено і внесено на розгляд Верховної 
Ради низку важливих пропозицій щодо децентралізації державної влади. 
Єдиним офіційно прийнятим документом у цьому відношенні стала 
Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні, схвалена Кабінетом Міністрів України в 
квітні.15 Законодавчою основою для реалізації цієї концепції мали стати 
зміни, що мали бути внесені до чинного законодавства. 

Іншим важливим документом став проект Закону України «Про 
внесення змін до Конституції України», запропонований президентом 
Петром Порошенком. Цей законопроект в цілому був підтриманий 
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Верховною Радою України, попри наявність у ньому однієї спірної норми, 
що передбачала призначення представників центральної влади в регіонах 
президентом та виключну підпорядкованість йому, а не прем’єр-міністру 
та уряду. Дехто вважав, що це суперечило конституційним реформам, 
спрямованим на послаблення впливу глави держави після повалення 
режиму Віктора Януковича.16 За оцінками Венеціанської комісії Ради 
Європи, запропоновані зміни посилять повноваження президента і 
створять умови для прямого конфлікту між президентом, з одного боку, та 
органами місцевого самоврядування або урядом, з іншого.17

У 2014 році залишилися нерозв’язаними основні проблеми, що 
стояли на заваді розвитку місцевого самоврядування, а саме такі як: 
надмірна централізація влади на державному рівні; надмірна кількість 
адміністративно-територіальних одиниць базового рівня; перебирання 
повноважень органів місцевого самоврядування адміністраціями, призна-
чення яких здійснюється президентом та урядом, або відсутність співпраці 
та узгодженості в їхній роботі; нечіткість критеріїв та процедур поділу 
території на адміністративно-територіальні одиниці; відсутність належної 
фінансової основи для місцевих державних бюджетів; несправедлива 
та неефективна централізація фінансових ресурсів; погане кадрове 
забезпечення органів місцевого самоврядування.

Бюджетні відносини між центром та регіонами залишаються 
незбалансованими. Щороку збільшується розмір дотацій з державного 
бюджету. За перше півріччя 2014 року доходи регіонів України 
склали близько 30,5 млрд. гривень (2,6 млрд. доларів США), а дотації 
вирівнювання за цей самий період перевищили 35 млрд. гривень. Понад 
50% територіальних громад дотуються держбюджетом на 70%; понад 500 
громад отримують 90% дотацій з держскарбниці.18 Держаний бюджет 2015 
р., прийнятий у грудні, був важливим кроком у напрямку децентралізації 
державних ресурсів, який надав територіальним громадам та регіонам 
дещо більше контролю над своїми внутрішніми справами.

У 2014 році відбулися місцеві вибори міських, селищних і сільських 
голів. У травні Віталій Кличко здобув перемогу на виборах мера м. Києва, 
які не проводилися з 2012 року, з моменту відставки попереднього міського 
голови. Партія «УДАР» Віталія Кличка також виграла вибори і пройшла до 
нового складу Київради; мандат попереднього складу Київради закінчився 
у 2013 році. Влада за режиму Януковича уникала проведення чергових 
виборів у Києві, щоб утримати політичний контроль над столицею країни. 
До того ж відповідно до змін, що були внесені до законодавства у 2010 
році, більшість повноважень мера Києва перейшла до призначеного 
президентом голови Київської міської державної адміністрації. В червні 
2014 року президент Петро Порошенко призначив на цю посаду Віталія 
Кличка, посиливши його повноваження як виборного мера.

Гостру дискусію викликало рішення центральної влади, що змінила 
біля державного керма Віктора Януковича, призначити впливових бізнес-
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магнатів на посади губернаторів стратегічно важливих областей на Сході 
України, поблизу зони конфлікту на Донбасі. Така стратегія розцінювалася 
як спроба залучити цих потужних фігур до справи оборони країни і 
підтримання формування нової демократичної системи. Однак критики 
застерігали, що вони можуть послабити державну владу, відстоюючи 
власні інтереси та добиваючись автономії. Заможний промисловець Сергій 
Тарута, який в березні був призначений губернатором Донецької області, в 
жовтні був звільнений президентом з посади, через постійну критику дій 
Петра Порошенка. Ігор Коломойський, мільярдер, який був призначений 
губернатором Дніпропетровської області, фінансував добровольчий 
батальйон, який воював на Сході України поруч із регулярними військами. 
Це викликало занепокоєння через потенційну можливість послаблення 
державної влади такими воєнізованими формуваннями. 

Ефективність і незалежність судової системи
2006 p. 2007 p. 2008 p. 2009 p. 2010 p. 2011 p. 2012 p. 2013 p. 2014 p. 2015 p.

4,25 4,50 4,75 5,00 5,00 5,50 6,00 6,00 6,00 6,00

Конституція України містить необхідні норми щодо захисту політичних і 
громадянських свобод. Протестний рух Євромайдану став поштовхом до 
пробудження національної свідомості громадян, які піднялися на захист 
своїх прав, вимагаючи повної поваги до цих норм на практиці.

Потреба реформування судової і правоохоронної систем, а також їхня 
невідповідність демократичним стандартам, стали ще більше помітними 
на тлі протестів Євромайдану та силового розгону мирних демонстрантів 
спецпризначенцями. У 2014 році були розпочаті важливі реформи у 
багатьох галузях, втім загалом результати реформування залишилися 
суперечливими і станом на кінець року системних змін так і не відбулося. 

Одним із перших рішень нового парламенту після падіння наприкінці 
лютого режиму президента Януковича стала постанова Верховної Ради про 
звільнення Юлії Тимошенко, яка відбувала семирічний строк тюремного 
ув’язнення за обвинуваченнями, які сприймалися широким загалом як 
політично мотивовані. Попри те, що у 2014 році було покладено край 
судовим розправам над політичними опонентами, якими був відзначений 
режим Януковича, російськими спецслужбами було затримано декількох 
українців, які вважаються політичними в’язнями. Найвідомішими з них є 
відомий український кінорежисер Олег Сенцов, якого було заарештовано в 
травні в Криму і обвинувачено в підготовці терактів, та військова льотчиця 
Надія Савченко, яку було захоплено в полон на Сході України в червні і 
обвинувачено у причетності до вбивства двох російських журналістів.

24 лютого Верховна Рада проголосувала – більшістю у дві третини 
голосів – за звільнення п’ятьох суддів Конституційного Суду. Їх було 
визнано винними в порушенні присяги судді за фактом ухвалення 
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ними неправочинного рішення у вересні 2010 року про скасування 
конституційної реформи 2004 року, внаслідок чого було значно розширено 
повноваження президента Віктора Януковича. Це рішення було винесене 
фактично одразу після призначення на посади суддів КСУ прибічників 
Януковича. Проте деякі зі звільнених суддів пізніше були поновлені 
на своїх посадах, через що перезавантаження Конституційного Суду 
виявилося неповним. Це означало, що КСУ міг і далі використовуватися 
для обслуговування чиїхось політичних інтересів замість виконання ролі 
дійсно безстороннього органу.19

9 жовтня Петро Порошенко підписав Закон України «Про очищення 
влади», який передбачав проведення перевірки державних службовців 
і посадових осіб та звільнення тих, хто був причетним до зловживань 
службовим становищем за режиму Януковича чи за часів СРСР. Окрім 
інших посадових та службових осіб він поширював свою дію на 
працівників правоохоронних органів, прокурорів, Службу безпеки України 
(СБУ) та суддів. Венеціанська комісія та інших правозахисні групи 
виступили з різкою критикою цього закону, стверджуючи, що цей закон 
застосовувався до занадто великої кількості посад, передбачав неналежну 
процедуру люстрації і не вимагав доведення вини в кожному окремому 
випадку, а також що відповідальність за проведення процесу люстрації 
була неправомірно покладена на Міністерство юстиції, а не на спеціально 
створений незалежний орган. Проте українська влада визнала, що закон 
потребував доопрацювання, і Венеціанська комісія погодилася допомогти 
Україні в цьому процесі.20

Також у жовтні Верховна Рада прийняла новий Закон України «Про 
прокуратуру», що зокрема визначав правові засади діяльності генеральної 
прокуратури. У даній редакції закону генеральну прокуратуру було 
позбавлено функції «загального нагляду», яка надавала їй широкі загальні 
повноваження щодо нагляду за додержанням та застосуванням законів в 
державі.

Пізніше того ж місяця президент Петро Порошенко створив Раду з 
питань судової реформи, координатором якої він призначив заступника 
голови своєї адміністрації Олексія Філатова. Основними завданнями Ради 
було визначено підготовку і подання на розгляд глави держави пропозицій 
стосовно стратегії реформування судоустрою та судочинства. Станом 
на кінець року так і не було знайдено та покарано винних у розстрілі 
протестувальників, що стався на початку 2014 року. Відповідальними за 
смерті десятків мітингувальників вважали членів підрозділу особливого 
призначення «Беркут» та снайперів, особи яких досі не встановлені. Проте 
низка високопосадовців, які за припущеннями віддавали ці злочинні 
накази, у тому числі Янукович, втекли з країни. Багато хто з «беркутівців» 
втік до Криму та увійшов до лав російських спецпідрозділів. Після 
приходу нової влади в лютому спецпідрозділ «Беркут» було розформовано. 
У квітні було заарештовано трьох підозрюваних співробітників «Беркуту», 
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головний з яких, командир спецпідрозділу Дмитро Садовник, втік з-під 
домашнього арешту після звільнення його з-під варти у вересні 2014 року. 
Проти судді, яка допустила звільнення екс-беркутівця з-під варти, було 
відкрито кримінальне провадження. При цьому ЗМІ було виявлено низку 
недоліків у доказовій базі проти цих трьох підозрюваних.

У 2014 році судові та правоохоронні органи України були переважно 
неспроможні завадити порушенням чи покарати винних у порушеннях прав 
людини в окупованому російськими військами Криму та контрольованій 
сепаратистами частині території Донбасу. Попри те, що українською 
владою були проведені розслідування випадків порушення прав людини 
з боку сил АТО на Сході України, ці зусилля були розкритиковані як 
неналежні.21

 
Рівень корупції
2006 p. 2007 p. 2008 p. 2009 p. 2010 p. 2011 p. 2012 p. 2013 p. 2014 p. 2015 p.

5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 6,00 6,00 6,25 6,00

Вжиття реальних заходів для подолання ендемічної корупції було однією 
з основних вимог протестувальників Євромайдану, і усунення від влади 
президента Януковича, режим якого був побудований на корупційних 
схемах, вважалося важливим першим кроком у цьому напрямку. Проте для 
досягнення подальших успіхів необхідні системні реформи.

Найбільшим досягненням року в цьому відношенні стало ухвалення 
Верховною Радою пакету антикорупційних законопроектів 14 жовтня 2014 
року, які отримали схвальні відгуки вітчизняних НУО та міжнародних 
організацій. Ці законопроекти були розроблені громадянською платформою 
«РПР» за співпраці з Міністерством юстиції, відповідно до рекомендацій 
експертів ООН та Ради Європи. З-поміж іншого цими нормами дозволено 
конфісковувати майно і заочно засуджувати екс-чиновників, які втекли 
з країни; полегшено процедуру засудження посадовців, які не можуть 
пояснити походження наявних статків; встановлено вимогу повного 
розкриття інформації про реальних власників українських компаній і 
створено антикорупційне бюро, наділене повноваженнями здійснювати 
розслідування кримінальних правопорушень, вчинених вищими посадо-
вими особами, та забезпечувати кримінальне переслідування високо-
посадових корупціонерів.22 Імплементація цих законів дозволить виконати 
вимоги, необхідні для отримання важливої для України міжнародної 
фінансової допомоги. Незважаючи на те, що у 2014 році в ефективності 
цих заходів не вдалося переконатися на практиці, новий пакет законів додав 
оптимізму, що на відміну від зусиль попередніх урядів ці антикорупційні 
заходи дійсно будуть реалізовані, за умови наявності політичної волі 
та відносної непідкупності нової влади, що прийшла на зміну режиму 
Януковича. 
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Станом на кінець року на доопрацюванні знаходився прийнятий 
у жовтні Закон України «Про очищення влади», який міг вплинути на 
ситуацію з корупцією серед державних службовців, зобов’язавши звільняти 
або відсторонювати від займаної посади осіб, причетних до зловживань 
службовим становищем за режиму президента Януковича або за часів 
Радянського Союзу.23 Цим законом також передбачалася перевірка майна та 
декларацій про доходи посадовців. Очікується, що реалізація цього закону 
здійснюватиметься в чотири етапи і триватиме до кінця 2016 року. Попри 
те, що дія цього закону не поширюється на нинішніх високопосадовців, 
які обіймають виборні посади, або суддів судів найвищої юрисдикції, за 
оцінками під люстрацію потраплять близько мільйона держслужбовців.24 
Як зазначалося вище, прийнятий у жовтні люстраційний закон був 
розкритикований експертами через низку недоліків,25 у тому числі через 
його положення, що передбачали люстрацію держслужбовців за принципом 
колективної, а не індивідуальної відповідальності, що є порушенням 
міжнародних норм.26

Упродовж 2014 року робилися спроби виявити, заморозити і повернути 
активи, незаконно привласнені Віктором Януковичем і його оточенням. 
Пошук переважно проводився на основі матеріалів журналістських 
розслідувань інтернет-видання «Українська правда»; у вересні Сергієм 
Лещенком, відомим журналістом «Української правди», якого пізніше 
було обрано до парламенту за списками партії «Блок Петра Порошенка», 
була видана книга з результатами проведеного ним журналістського 
розслідування.27 На початку жовтня Верховна Рада прийняла закон, що надав 
владі більший обсяг повноважень щодо конфіскації майна підозрюваних, 
які втекли з країни, чи обвинувачені у пособництві сепаратистам.28 Проте 
протягом року нинішня влада змогла повернути лише мізерну частину цих 
активів, і станом на кінець року їй не вдалося притягнути до кримінальної 
відповідальності поплічників Януковича, навіть тих, хто досі перебував в 
Україні. Зволікання влади з притягненням злочинців до відповідальності 
викликало значне обурення суспільства.

Як і в минулі роки, Україна має низький рейтинг в міжнародних оцінках 
рівня корупції. За результатами щорічного дослідження міжнародної 
організації Transparency International за 2014 рік, Україна посідає 142 місце 
серед 175 країн та територій, що досліджувалися за Індексом сприйняття 
корупції. За шкалою з максимальною оцінкою в 100 балів, Україна набрала 
26 балів.29
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