
UK-UA: Reform Assistance 

The UK Government is providing reform assistance to Ukraine to support its economic development and political 
stability. The intention is to provide assistance to the Government of Ukraine (GoU), civil society and the business 
community to build a democratic and accountable government, and a healthier economy. Between 2014 and 2016,  
UK-UA: Reform Assistance will support projects which promote one or more of the following four strategic 
priorities: 

 Good governance, accountability and transparency, including tackling corruption  
 Implementation of economic reforms  
 Protection of the poorest and most vulnerable 
 Improved donor coordination 

UK-UA: Reform Assistance is being managed by PricewaterhouseCoopers LLP (PwC UK) together with PwC 
Ukraine, in alliance with CASE Ukraine, the Center for Reforms, the International Center for Policy Studies and the 
Kyiv School of Economics. 

Why British support to Ukraine? 

The UK is committed to work with the 
international community to support 
Ukraine to undertake reforms to set it 
on a more stable and sustainable path 
of economic and political development. 

Ukraine has an opportunity to stabilise 
its economy and build a democratic 
and inclusive government. It is in the 
UK’s interests to have a stable and 
more prosperous Ukraine as a 
European neighbour.  

Targeted stakeholders 

Reform Assistance is mainly directed 
to GoU, but with a strong 
consideration of interests of civil 
society and business. It also aims to 
support efforts to strengthen 
relationships between citizens, 
business and the state around the 
reform process. 

What will UK-UA: Reform 
Assistance do? 

It will provide high-quality 
international and national expert 
advice in response to requests from 
GoU and other stakeholders. 

Guiding framework 

• Focusing on practical 
implementation, rather than on 
report-generation 

• Providing modern, high-quality 
advice, drawing on relevant 
international experience 

• Delivering flexible and responsive 
projects, replicable and of 
significant impact 

• Bringing a logical structure to 
proposed reforms 

• Focusing on the ultimate 
beneficiaries of reform, e.g. citizens 
and businesses 

• Using experts who understand 
Ukrainian institutions and can 
quickly identify blockages to reform 

• Operating transparently and 
listening to beneficiary feedback 

• Building on existing analysis and 
not replicating the work of other 
donors or beneficiaries 

How will UK-UA: Reform 
Assistance be delivered? 

The Project Management Unit (PMU) 
in Kyiv managed by PwC is responsible 
for the overall management of UK-UA: 
Reform Assistance and eliciting 
proposals from GoU and other 
stakeholders.   

Each proposal will be assessed against 
five key criteria:  

1) Fit with the four UK-UA: Reform 
Assistance strategic priorities;  

2) Clarity of purpose;  

3) Commitment of the beneficiary;  

4) Coherent sequencing of support;  

5) Verifiable indicators of success.  

The PMU will undertake an initial 
screening of all proposals and will help 
develop the Terms of Reference for 
each project.  

The British Embassy in Ukraine will 
steer UK-UA: Reform Assistance and 
take decisions on which projects to 
support. 

For more information, please contact:  

UKReformAssistance@ua.pwc.com      +380 44 490 6777 



UK-UA: Підтримка реформ 
в Україні 

Уряд  Великої Британії пропонує свою підтримку у проведенні реформ в Україні з метою забезпечення 
економічного процвітання та політичної стабільності в Україні. Ідея полягає у наданні урядові України, 
громадянському суспільству та бізнес спільноті всебічної допомоги для створення системи 
демократичного та відповідального державного управління і оздоровлення економіки. Протягом 2014-2016 
років в рамках Програми «UK-UA: Підтримка реформ в Україні»  буде надаватися підтримка у реалізації 
проектів, спрямованих на досягнення однієї або декількох з чотирьох стратегічних цілей: 

 Вдосконалення системи державного управління, підвищення відповідальності та прозорості, 
включаючи подолання корупції 

 Впровадження економічних реформ  
 Забезпечення захисту для найбідніших та найбільш вразливих верств населення 
 Покращення взаємодії з донорськими організаціями 

Управління Програмою здійснює PricewaterhouseCoopers LLP (PwC Велика Британія) спільно з PwC Україна 
та за підтримки Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна, Центру реформ, Міжнародного 
центру перспективних досліджень та Київської школи економіки. 

Чому Велика Британія 
підтримує Україну? 

Велика Британія активно працює з 
міжнародною спільнотою для надання 
Україні підтримки у проведенні реформ, 
спрямованих на досягнення стабільності 
та стійкості її економічного та 
політичного розвитку. 

Україна має можливість відновити свою 
економічну стабільність та побудувати 
демократичну та цілісну систему 
державного управління. Велика 
Британія зацікавлена в підтримці таких 
зусиль, адже в її інтересах мати за 
європейського сусіда стабільну та 
процвітаючу Україну. 

Цільові зацікавлені сторони 

Програма «UK-UA: Підтримка реформ в 
Україні» розроблена переважно для 
уряду України, але вона враховує різні 
потреби та інтереси громадян і ділової 
спільноти. Ця Програма може також 
бути спрямована на покращення 
відносин між громадянським 
суспільством, бізнесом та державою, а 
також їхньої взаємодії у процесі 
реформування. 

Що передбачає Програма? 

У відповідь на запити від уряду України 
та інших зацікавлених сторін будуть 
надаватися високопрофесійні 
консультації визнаних міжнародних та 
вітчизняних експертів. 

Концептуальні засади Програми 

• Акцент на впровадження практичних 
рішень, замість написання формальних 
звітів 

• Надання професійних та актуальних 
рекомендацій з використанням досвіду 
міжнародних експертів 

• Реалізація суттєвих проектів, з 
урахуванням змін, усіх обставин та 
потреб, з можливістю втілення урядом 
аналогічних проектів у майбутньому 
власними силами 

• Раціональне та логічне структурування 
запропонованих реформ 

• Орієнтованість реформ на реальні 
потреби громадян та бізнесу 

• Залучення експертів, які розуміються 
на специфіці державних установ 
України та здатні оперативно виявляти 
перешкоди на шляху реалізації реформ 

• Підвищення рівня прозорості та 
підтримка постійного зворотного 
зв'язку із зацікавленими сторонами 

• Ефективне використання аналітичних 
напрацювань, уникнення дублювання 
робіт інших донорських організацій та 
зацікавлених сторін 

Підхід до реалізації Програми 

Офіс Управління Програмою (ОУП), 
створений PwC в Києві, відповідальний 
за загальне управління Програмою «UK-
UA: Підтримка реформ в Україні» та 
координацію процесу збору пропозицій 
та ініціатив від уряду України та інших 
зацікавлених сторін.   

Кожна пропозиція оцінюється за 
п'ятьма основними критеріями:  

1) відповідність чотирьом 
стратегічним цілям Програми «UK-
UA: Підтримка реформ в Україні»;  

2) чіткість сформульованої мети;  

3) підтримка з боку зацікавлених 
сторін;  

4) послідовність та поетапність 
надання підтримки;  

5) вимірювані показники успіху.  

ОУП проведе початкову експертизу всіх 
пропозицій та ініціатив, а також надасть 
допомогу у розробці технічного 
завдання для кожного запропонованого 
проекту.  

Посольство Великої Британії в Україні 
координуватиме Програму «UK-UA: 
Підтримка реформ в Україні» та 
прийматиме рішення, яким саме 
проектам буде надана підтримка.  

Для отримання детальної інформації звертайтеся: 

UKReformAssistance@ua.pwc.com           +380 44 490 6777 


