
Рекомендації
для	Президента	України,	лідерів	

політичних	партій,	депутатів	Верховної	
Ради	України,	Уряду	України,	

громадянського	суспільства	України	та	
міжнародних	партнерів,	

вироблені	на	основі	кращого	досвіду	
трансформації	країн	Центральної	та	
Східної	Європи	(зокрема	Польщі)
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Досвід:
Вибір еволюційного шляху трансформації: Круглий стіл як
механізм консолідації громадянського суспільства та влади
задля спільної побудовиуспішної держави.

Застосування для України:
Використати Національний Форум «Трансформація України» як
платформу для координації та консолідації зусиль громадянського
суспільства, всіх гілок влади України та міжнародних партнерів
для розв'язання кризи з метою застосування європейського
досвіду для трансформації країни.

Верховній Раді України, Президенту України, Уряду України
спільно з міжнародними партнерами розробити та запровадити
«Концепцію трансформації України» відповідно до зобов'язань
України в рамках Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС і
Поглибленої та всебічної угоди про вільну торгівлю між Україною
та ЄС.



Рекомендації
2

Досвід:
Міжнароднадопомога у трансформації Польщі.

Застосування для України:
Розробити та запровадити спільний проект Заходу та
України, який буде базуватися на кращому досвіді
системної трансформації в Центральній і Східній Європі.
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Досвід:
Розвиток підприємництва завдяки створенню сприятливого
законодавства та ефективних фінансових і інституційних
механізмів (таких як Польсько-американський фонд
підприємництва).

Застосування для України:
•Розробити«Конституцію Бізнесу».
•Створити Українсько-польсько-американський фонд
підприємництва.
•Збільшити роль української та міжнародної фінансової
системи в підтримці бізнесу в Україні.
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Досвід:
Пакет реформ швидкого переходу від комуністичної до
ринкової економіки.

Застосування для України:
Робоча група розробляє відповідні рекомендаціїдля України.
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Досвід:
Децентралізація держави, реформа місцевого
самоврядування та регіональнийрозвиток.

Застосування для України:
•Розробити та запровадити нову регіональну політику на
основі принципу зміцнення самоврядування.
•Ефективно	використовувати	Фонд	регіонального	розвитку	
України.
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Досвід:
Прийняття Конституції, яка гарантувала індивідуальні права,
стабілізувала інституції польської демократії та збалансувала
діяльність всіх гілок влади таким чином, що ніяка її частина
не могла мати домінантну позицію.

Застосування для України:
Провести Конституційну реформу з метою розподілу
обов’язків між законодавчою, виконавчою та судовою
владою.
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Досвід:
Членство в НАТО вивело Польщу на вищий рівень державної
безпеки.

Застосування для України:
Розробити та впровадити концепцію співпраці з
Трансатлантичнимальянсом.
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Досвід:
Процес адаптації до вимог членства та вступу до ЄС привів до
системної трансформації Польщі. Успіх забезпечувався
Національною Стратегією Європейської Інтеграції Польщі,
яка перейшла в Національну програму підготовки Польщі до
вступу в ЄвропейськийСоюз.

Застосування для України:
Розробити та запровадити Національну стратегію
трансформації України, базовану на досвіді Польщі,
поточній ситуації та потребах України. Реалізація Стратегії
дозволить країні виконати Копенгагенські критерії, які є
обов’язковимидлячленів ЄС.
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Досвід:
Розвиток громадянського суспільства.

Застосування	для	України:
Розробити	механізм	залучення	структурованого	
громадянського	суспільства	до	побудови	держави	та	
контролю	за	владою.



ДЯКУЮ	ЗА	УВАГУ!	

Dziękujemy!

THANK	YOU
FOR	YOUR	ATTENTION!


