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РЕЗЮМЕ 

Угода про асоціацію між Європейським Союзом 
(ЄС) і Україною – це комплексний договір, який 
охоплює політичні та економічні відносини між 
Україною і ЄС. Положення Угоди щодо торгівлі 
передбачають створення Поглибленої і всеохоплю-
ючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ), яка є важливим 
компонентом Угоди в цілому.  

Переговори щодо положень Угоди тривали 
декілька років за часів президентства Віктора Януковича. Вона була па-
рафована в березні 2012 року і мала б  бути підписана на саміті ЄС у Ві-
льнюсі в листопаді 2013 року. Але в останню мить президент Янукович 
вирішив не підписувати Угоду, що й спричинило Майдан, а згодом і аг-
ресію з боку Росії у вигляді анексії Криму та гібридної війни в східних 
районах Донбасу. Тому підписання Угоди відбулося пізніше, у два етапи. 
Спочатку була підписана політична частина (у березні 2014 року пре-
м'єр-міністром Арсенієм Яценюком), а потім економічна (у червні 2014 
року новообраним Президентом України Петром Порошенком). Парла-
мент України (Верховна Рада України) і Європейський Парламент ратифі-
кували Угоду у вересні 2014 року, а держави-члени ЄС протягом 2015 ро-
ку та на початку 2016 року (лише одна держава ще не завершила процес 
ратифікації Угоди). 

Тимчасове застосування Угоди розпочалося в листопаді 2014 року, 
крім частини щодо ПВЗВТ, "тимчасове" застосування якої почалося лише 
через рік, у січні 2016 року, через позицію Росії.  

Хоча більша частина положень Угоди про асоціацію та ПВЗВТ но-
сить суто технічний характер, її підписання в 2014 році було актом стра-
тегічного та геополітичного значення в історії України. Воно стало сим-
волом життєво важливої боротьби, яка полягала в поваленні режиму 
Януковича в країні та протистоянні спробам Росії перешкоджати "євро-
пейському вибору" України як демократичної незалежної держави. Втра-
ти, яких зазнала Україна в цій боротьбі, були вкрай трагічними з точки 
зору території, економіки та людського життя, але вони мають посилити 
рішучість країни в досягненні успіху. 
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Політичні та економічні цілі Угоди мають принципове значення 
для майбутнього України як незалежної і безпечної європейської держа-
ви і можуть бути легко сформульовані.  

Політична мета полягає в поглибленні реалізації "європейського 
вибору" України. Це означає запровадження основоположних європей-
ських цінностей – демократії, верховенства права й поваги до прав лю-
дини, стандартів європейської системи безпеки. Угода не передбачає на-
буття членства в Європейському Союзі, але така можливість не виключа-
ється в довгостроковій перспективі. 

Економічна мета полягає в тому, щоб допомогти модернізувати 
українську економіку за рахунок нарощування обсягів торгівлі з ЄС і 
рештою світу, а також реформування економічного законодавства відпо-
відно до найкращих європейських практик. За умови покращення бізнес-
клімату Україна може стати привабливим об'єктом для іноземних і внут-
рішніх інвестицій для подальшого виробництва продукції на експорт до 
ЄС і на міжнародні ринки. 

Україні не слід "винаходити колесо" в багатьох складних, з техніч-
ної точки зору, напрямках, оскільки прийняття регламентів і стандартів, 
що відрізняються від випробуваної міжнародної практики, може занадто 
дорого коштувати та виявитися неефективним. Тим не менше, гармоні-
зація законодавства є набагато більшим, ніж суто технічне питання, і ле-
жить в основі виконання невідкладного завдання із запровадження ефек-
тивного врядування без корупції. 



 

 

 
 

 
 
 
 
ЧАСТИНА I. ПОЛІТИЧНІ ПРИНЦИПИ, 
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І ЗОВНІШНЯ 
ПОЛІТИКА  
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1. ПОЛІТИЧНІ ПРИНЦИПИ 

В основі Угоди лежить зобов'язання сповідувати і 
дотримуватися "…спільних цінностей, на яких по-
будований Європейський Союз, а саме: демократія, 
повага до прав людини і основоположних свобод, 
верховенство права, які є ключовими елементами 
цієї Угоди".  

Зміни влади після Євромайдану повернула 
Україну на шлях демократичних реформ. Найстій-
кішим компонентом демократичної системи в 

Україні є виборча урна. Хоча багато виборів, які проводилися в 1990 та 
2000 роки, не були визнані абсолютно вільними і справедливими, вони, 
усе ж таки, забезпечували значне представництво політичної опозиції в 
Парламенті. Масштаб реформ із часів Євромайдану є обмеженим, а їх 
темпи – повільними. Реформи зосереджені, головним чином, на децент-
ралізації та незалежності судової системи, і, у меншій мірі, на спірних 
питаннях, таких як виборче законодавство.  

Ситуація в Україні щодо дотримання прав людини є зараз віднос-
но позитивною, хоча й надалі потребує покращення. На практиці біль-
шість прав і свобод, як правило, захищаються. Винятком, що має важливе 
значення, є право на справедливий суд. Національна стратегія у сфері 
прав людини України, яка була схвалена Президентом у серпні 2015 ро-
ку, складається з 24-х стратегічних напрямів, які включають у себе пов-
ний спектр прав людини, зокрема, боротьбу проти дискримінації і за-
безпечення прав національних меншин.  

З іншого боку, Крим і східні райони Донбасу, непідконтрольні  
уряду, повертаються до авторитаризму і систематичних порушень прав 
людини. Російська адміністрація в Криму порушила кримінальні прова-
дження проти кримських татар за сфабрикованими звинуваченнями, 
закрила засоби масової інформації. Принцип верховенства права прак-
тично не дотримується в східних районах Донбасу, що контролюються 
бойовиками.  
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2. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І ПЕРЕСУВАННЯ ЛЮ-
ДЕЙ 

Верховенство права є найбільш слабким компонен-
том демократичного врядування в Україні. Покра-
щення ситуації щодо верховенства права та політи-
ки у сфері боротьби з корупцією вважається обов'я-
зковою умовою успішної імплементації Угоди про 
асоціацію та економічного майбутнього України.  

Важливі реформи нарешті розпочалися в се-
редині червня 2016 року, зокрема, йдеться про ре-

форми судової системи і прокуратури. Згідно з новим законодавством 
судді будуть відбиратись на конкурсній основі Вищою радою правосуд-
дя. Протягом останніх 15-ти років Україна, за результатами світового Ін-
дексу сприйняття корупції Transparency International, стабільно отриму-
вала вкрай негативні результати. Судова система, поліція і державна 
служба широко сприймаються як найбільш корумповані інститути в 
державі. Ситуація з часів революції 2013-2014 рр. не покращилася, але 
органи державної влади розпочали ряд реформ, спрямованих на поліп-
шення ситуації у сфері верховенства права й боротьби з корупцією. 

Мета України досягти безвізового режиму з ЄС для її громадян має 
найвище політичне і практичне значення. Офіційні вимоги для запрова-
дження безвізового режиму було виконано. У грудні 2015 року Європей-
ська Комісія офіційно порекомендувала Раді Європейського Союзу за-
провадити безвізовий режим для українців, що мають біометричні пас-
порти, для короткострокових поїздок до ЄС. Тепер Рада ЄС і Європейсь-
кий парламент повинні ухвалити остаточне рішення щодо запрова-
дження безвізового режиму. 

Управління кордонами стало питанням, яке набуває все більшого і 
справді стратегічного значення для України. ЄС запровадив спеціалізо-
вані програми у цій сфері. Угода закладає фундамент для широкого діа-
логу і співпраці з питань легальної та нелегальної міграції, торгівлі лю-
дьми і контрабанди людей, управління кордонами, надання притулку, 
політики повернення нелегальних мігрантів і пересування людей.  
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3. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ТА ПОЛІТИКА  
БЕЗПЕКИ 

Угода про асоціацію спрямована на сприяння пос-
туповому узгодженню зовнішньої політики, полі-
тики безпеки й оборони України з відповідними 
політиками ЄС на двосторонньому, регіональному 
та багатосторонньому рівнях. Співпраця між Укра-
їною та ЄС у сфері зовнішньої політики й безпеки 
поступово посилювалась протягом останнього де-
сятиріччя.  

Анексія Криму Росією та її "гібридна" війна на Донбасі, розпочата 
в 2014 році, різко змінили напрямок співробітництва у сфері зовнішньої 
політики та політики з безпеки.  

Мінський мирний процес розпочався за підтримки ЄС. Активні 
дипломатичні зусилля з боку ЄС і його держав-членів у поєднанні з сан-
кціями, введеними щодо російських громадян і компаній, суттєво по-
сприяли послабленню інтенсивності військових дій. Це, зрештою, по-
винно привести до мирного врегулювання конфлікту, але поки що про-
грес практично відсутній. 

Україна підтримує санкції ЄС, застосовані до російських громадян 
і компаній, і вважає їх одним із засобів стримування агресії. Вона приєд-
налася до деяких рішень ЄС, запровадивши низку санкцій, включаючи 
заборону на в'їзд і заморожування активів фізичних та юридичних осіб, 
які своїми діями зазіхають на територіальну цілісність України. Україна 
також ввела ембарго на імпорт та експорт певних товарів з/до Росії, 
включаючи зброю і супутні матеріали, а також заборонила польоти ро-
сійських авіакомпаній до країни. Крім того, Україна виступає за поси-
лення міжнародних санкцій проти Росії.  

Поглиблена гармонізація української політики у сфері безпеки і 
зовнішньої політики з відповідними політиками ЄС приведе до пере-
осмислення стосунків України з Росією та іншими державами світу. 
Україна має намір висувати пропозиції щодо формування спільної з ЄС 
позиції на основі моніторингу ситуації у сфері безпеки у Східній Європі. 



 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТИНА II. ПОГЛИБЛЕНА І ВСЕОХО-
ПЛЮЮЧА ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ 
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4. ДОСТУП ТОВАРІВ НА РИНКИ 

Зменшення ввізних мит є основною відправною 
точкою для створення зони вільної торгівлі. ПВЗВТ 
майже повністю лібералізує торгівлю товарами між 
Україною та ЄС, але із значною асиметрією, оскіль-
ки ЄС вже скасував ввізні мита в повному обсязі і 
негайно для більшості товарів, у той час як Україна 
відкриватиме ринок для багатьох товарів протягом 
трьох-семи років. Це унікальна можливість для 
українських виробників збільшити свій експорт на 

ринок ЄС, перш ніж на внутрішньому ринку розпочнеться повноцінна 
конкуренція.  

Через політичний тиск з боку Росії ЄС і Україна відклали тимчасо-
ве застосування ПВЗВТ до 1 січня 2016 року. Тим не менше, ЄС відкрив 
доступ на свій ринок у квітні 2014 року, запровадивши для України спе-
ціальні "автономні" торговельні преференції.  

Ці заходи станом на сьогодні мають лише обмежений вплив на ек-
спорт з України до ЄС через припинення виробництва на окупованих 
територіях, логістичні проблеми і тенденції до зниження цін на світових 
ринках. Проте частка ЄС в українському експорті та імпорті збільшилася 
через значне скорочення обсягів торгівлі з Росією. Структура експорту до 
ЄС змістилась у бік машин та устаткування, жирів та олій, готових хар-
чових продуктів і продукції тваринного походження. 

Для багатьох сільськогосподарських товарів безмитна торгівля за-
лишалась обмеженою через існування тарифних квот. Однак останні не 
є ключовим обмеженням українського експорту в ЄС доти, доки не бу-
дуть запроваджені стандарти ЄС щодо безпечності харчових продуктів.  

Передбачено застосування спеціальних захисних заходів для укра-
їнської автомобільної промисловості, які є основним захисним інструме-
нтом, що допоможе українським виробникам у короткостроковій перс-
пективі, але розплачуватися за це доведеться їх інтеграцією в конкурен-
тоспроможні європейські ланцюжки постачання та додатковим тягарем, 
що ляже на плечі споживачів.  
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5. ЗАСОБИ  ЗАХИСТУ ТОРГІВЛІ 

Положення щодо ПВЗВТ містять правила про засо-
би "захисту торгівлі", які ЄС і Україна можуть за-
стосовувати до імпорту товарів, що мають похо-
дження з іншої сторони та які завдають або можуть 
завдати шкоди вітчизняній промисловості, зокре-
ма, антидемпінгові, антисубсидиційні та спеціаль-
ні захисні заходи. Ці положення щодо ПВЗВТ, фак-
тично, перенесенням відповідних правила Світової 
організації торгівлі. 

Основним інструментом є антидемпінгові заходи. Якщо компанія 
експортує продукцію за ціною нижчою, ніж ціна, яку вона зазвичай вста-
новлює на своєму внутрішньому ринку, вона вважається такою, що "дем-
пінгує" товар. Це дозволяє уряду держави-імпортера вжити відповідних 
заходів у випадку, якщо завдано "матеріальної" шкоди конкуруючим міс-
цевим виробникам. Держава-імпортер може в такому випадку застосувати 
антидемпінгове мито, щоб компенсувати збитки своїй промисловості.  

До 2005 року до експорту низки українських товарів до ЄС, пере-
важно продукції металургійної і хімічної промисловості, що мають вели-
кі виробничі потужності та до недавнього часу мали доступ до дешевої 
електроенергії, ціни на яку були штучно занижені, застосовувались ан-
тидемпінгові заходи. Останнім часом Україна привела ціни на енергети-
чні товари для своїх промислових споживачів у відповідність до міжна-
родних ринкових цін. Як наслідок, кількість антидемпінгових заходів, 
застосовуваних ЄС проти України, зменшилася. На сьогодні ЄС застосо-
вує антидемпінгові заходи стосовно окремих сталевих труб, канатів і тро-
сів українського виробництва. 
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6. МИТНІ ПОСЛУГИ 

Для того, щоб ПВЗВТ могла добре функціонувати, 
на кордоні необхідно запровадити високоякісні ми-
тні послуги, які б забезпечували швидке й ефекти-
вне митне оформлення, уникаючи затримок і ко-
рупції, а також довгих черг із вантажівок. Перемі-
щення товарів через український кордон залиша-
ється бюрократичним і дорогим процесом порівня-
но із сусідніми країнами. Часто автомобілі змушені 
стояти в черзі на прикордонних пунктах пропуску 

протягом декількох годин або навіть днів (у випадку комерційних ван-
тажних автомобілів), очікуючи на митне оформлення та проходження 
інших процедур контролю.  

У 2012 році Україна і ЄС ухвалили рамкову стратегію митного 
співробітництва. Ця ініціатива визначила різноманітні пріоритети, бі-
льшість із яких охоплюються ПВЗВТ. Один із них стосується безпечних і 
швидких торговельних смуг для максимального спрощення процедур 
торгівлі та створення сприятливих умов для бізнесу, за яких митні орга-
ни стануть ланкою ланцюжка поставок. Наприклад, ЄС і Україна мають 
намір створити швидкі смуги для руху заздалегідь погоджених товарів 
через кордон. У рамках цього процесу може відбутися визнання "уповно-
важених економічних операторів" (УЕО). У ЄС підприємства можуть по-
давати заяву з метою отримання статусу УЕО, що передбачає застосуван-
ня до них спрощених процедур контролю і митних процедур. 

Корупційні скандали, що мали місце останнім часом, підштовхну-
ли уряд до реформування митної служби. На серпень 2016 року заплано-
вано запуск "єдиного вікна" на митниці, тривалість проходження конт-
ролю має скоротитися, а також повинно бути встановлено додаткове мо-
ніторингове обладнання для підвищення прозорості й контрольованості 
процесу. 

Україна поступово виконує свої законодавчі зобов'язання, зокрема 
більшість положень нового Митного кодексу відповідають вимогам зако-
нодавства ЄС, хоча до нього ще необхідно внести певні зміни. Основне 
завдання України полягає у забезпеченні ефективної імплементації чин-
ного законодавства.  
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7. ТЕХНІЧНІ СТАНДАРТИ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ 
ТОВАРІВ 

Оскільки ввізні мита між ЄС і Україною будуть ска-
совані майже повністю, нетарифні торговельні ба-
р'єри, такі як технічні стандарти, стануть основною 
перешкодою для торгівлі. Для усунення цих бар'є-
рів Україна прийме відповідне законодавство, стан-
дарти і процедури ЄС. Це буде тривалий і складний 
процес, але він має основоположне значення для 
модернізації української промисловості і зробить її 
конкурентоспроможною на міжнародному рівні.  

Європейська система стандартів складається з двох рівнів. Перший 
– гармонізоване законодавство ЄС, яке охоплює загальну методологічну 
та інституційну базу, а також близько 30-ти директив, які охоплюють 
широкі секторальні товарні категорії, такі як машини та устаткування. 
Другий – близько 5-ти тисяч "гармонізованих стандартів", що стосуються 
конкретної продукції. Ці стандарти надають технічні можливості для 
дотримання істотних вимог з охорони здоров'я і безпечності.  

Україна розробила стратегію подолання технічних бар'єрів у тор-
гівлі з ЄС до 2020 року і досягла значних успіхів у, по-перше, наближенні 
свого законодавства до відповідних директив ЄС першого рівня і, по-
друге, прийнятті великої кількості європейських стандартів.  

Станом на 1 січня 2016 року в Україні було 17889 національних 
стандартів, з яких 10964 є узгодженими з міжнародними та європейськи-
ми стандартами. Порівняно з минулими роками відбулося дві важливі 
зміни. По-перше, загальна кількість стандартів скоротилась на 40% порі-
вняно з 29600 стандартами у 2014 році, переважно завдяки скасуванню 14 
тисяч застарілих стандартів ГОСТ (прийнятих ще в СРСР). По-друге, кі-
лькість національних стандартів, гармонізованих із міжнародними та 
європейськими стандартами, зросла на 24% порівняно з попереднім ро-
ком, а їхня частка від загальної кількості стандартів подвоїлась з 30% до 
60%. 
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8. БЕЗПЕЧНІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

Стандарти з безпечності харчових продуктів, які 
офіційно називають санітарні та фітосанітарні за-
ходи (СФЗ), є необхідними для спрощення торгівлі 
сільськогосподарськими і харчовими продуктами і 
рослинами, які охоплюються регулюванням щодо 
СФЗ, а також для охорони життя і здоров’я людей, 
тварин та рослин.  

Україна зобов'язалась вирішити цю проблему 
комплексно шляхом запровадження загалом 255 нормативних актів ЄС, 
які стосуються конкретної продукції. Немає нічого дивного в такій вели-
кій кількості норм (Росія та США мають аналогічну кількість); великою 
перевагою нормативних актів ЄС є забезпечення не лише високих стан-
дартів, з огляду на безпечність товарів для здоров'я, але й надання досту-
пу до європейського і міжнародного ринків. Це повинно істотною мірою 
посприяти розвитку українського сільського господарства і харчової 
промисловості.  

Реалізація цієї комплексної програми триватиме декілька років до 
2021 року. Програма потребує сучасної інфраструктури лабораторій для 
проведення випробувань і перевірок продукції. Враховуючи високу вар-
тість таких заходів, Угода про асоціацію дозволяє Україні звільнити дріб-
ні фермерські господарства й різноманітні традиційні продукти від пов-
ної відповідності стандартам. Крім того, є процедури, які дозволяють 
окремим експортно-орієнтованим підприємствам сертифікувати свої ла-
нцюжки поставок на відповідність стандартам ЄС для окремих видів 
продукції, наприклад, м'яса птиці, перед тим, як вся українська галузь із 
виробництва м'яса птиці досягне відповідності новим правилам.  

ЄС реалізує важливі проекти технічної допомоги з метою поліп-
шення ефективності системи контролю безпечності харчових продуктів 
"від поля до столу".  
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9. ПОСЛУГИ 

Створення динамічного та конкурентоспромож-
ного сектору послуг має величезне значення для 
модернізації економіки України. Для досягнення 
цієї мети ПВЗВТ передбачає комплексну та дуже 
докладну процедуру лібералізації започаткування 
підприємницької діяльності й торгівлі послугами, 
але з певними застереженнями, яких більше з боку 
ЄС, ніж з боку України.   

Послуги, які розглядаються, є дуже різноманітними, вони включа-
ють у себе фінансові послуги, бізнес-послуги, послуги з дистрибуції та 
роздрібної торгівлі, телекомунікаційні й поштові послуги, туристичні, 
медичні, транспортні, рекреаційні та спортивні послуги. Це означає, що 
нормативно-правові акти, якими регулюється міжнародна торгівля пос-
лугами, також є вкрай складними.  

Положення угоди впорядковані за трьома напрямками: і) започат-
кування підприємницької діяльності, тобто право створювати підприєм-
ство в країні іншої сторони; іі) транскордонне надання послуг, напри-
клад, розробка програмного забезпечення для іноземних замовників; ііі) 
тимчасове перебування фізичних осіб у країні іншої сторони в рамках 
ділових поїздок, наприклад, як консультантів. 

Це означає, що сторони повинні надати підприємствам іншої сто-
рони режим, що є не менш сприятливим, ніж той, який застосовується до 
їхніх власних підприємств. Це правило, яке застосовується на рівні Світо-
вої організації торгівлі. Тим не менше, є багато застережень, які обмежу-
ють застосування цього правила. Ці застереження докладно викладені в 
додатках до ПВЗВТ.  

Для декількох секторів послуг, наприклад, фінансових і телекому-
нікаційних, ПВЗВТ передбачає повну інтеграцію України у внутрішній 
ринок ЄС. Однак, ця масштабна інтеграція залежить від наближення за-
конодавства України до відповідного законодавства ЄС. 
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10. ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 

Державні закупівлі мають величезне економічне 
значення як для ЄС, так і для України; вони забез-
печують близько 18% ВВП ЄС і пропонують ринок 
із величезним потенціалом для українських компа-
ній. ПВЗВТ передбачає поступову та взаємну лібе-
ралізацію ринків державних закупівель сторін за 
жорсткої умови, що Україна запровадить основні 
правила державних закупівель ЄС. Україна повин-
на забезпечити чесні й прозорі державні закупівлі 

товарів, робіт і послуг, гарантувати здорову конкуренцію, боротися з ко-
рупцією і дотримуватися принципу найкращої ціни за гроші платників 
податків.  

ПВЗВТ також передбачає "основні стандарти, що регулюють про-
цес укладання державних контрактів", які походять безпосередньо із за-
конодавства ЄС у сфері державних закупівель і включають в себе прин-
ципи недискримінації, рівного ставлення, прозорості та пропорційності.  

Україна повинна визначити центральний орган виконавчої влади, 
відповідальний за впровадження цих норм. Україна також повинна ство-
рити окремий неупереджений та незалежний орган, завданням якого 
буде перегляд рішень, прийнятих замовниками в процесі укладання ко-
нтрактів.  

Реформа у сфері політики державних закупівель є пріоритетним 
завданням уряду вже протягом декількох років і залишається таким, вра-
ховуючи загальний дефіцит державного бюджету та необхідність бю-
джетної консолідації, а також підвищення ефективності державних вида-
тків. 

Загалом, поточна державна політика відповідає графіку запрова-
дження реформи системи державних закупівель, як це передбачено Уго-
дою про асоціацію. Новий Закон "Про публічні закупівлі" був прийнятий 
у 2015 році, а дорожня карта реформи була схвалена Кабінетом Міністрів 
України в лютому 2016 року.  
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11. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

В економіці, що ґрунтується на знаннях, захист 
інтелектуальної власності має важливе значення не 
тільки для стимулювання інновацій і творчості, але 
й для зростання зайнятості та підвищення  конку-
рентоспроможності. ПВЗВТ вимагає від України 
модернізувати її систему ПІВ. Ці реформи сприя-
тимуть створенню стабільного правового середо-
вища для захисту ПІВ, що має вирішальне значен-
ня для залучення іноземних інвестицій.  

Система ПІВ охоплює декілька галузей: авторське право, торгове-
льні марки і патенти, а також "географічні зазначення" (тобто захист 
традиційних марок, таких як шампанське. Україні надано довгий пере-
хідний період, що становить 10 років, протягом якого вона повинна пос-
тупово відмовитися від використання деяких відомих європейських тор-
гових зазначень, включаючи шампанське). Україна є членом основних 
міжнародних організацій у сфері ПІВ. Незважаючи на розвинуте законо-
давство та інфраструктуру, захист ПІВ в Україні є вкрай низьким, як сві-
дчать оцінки США та ЄС. Основними проблемами української системи 
ПІВ є: 
- несправедливе й непрозоре адміністрування системи колективних 

авторських товариств;  
- поширене використання нелегального програмного забезпечення 

органами державної влади;  
- неспроможність боротися з масовим характером порушення автор-

ських і суміжних прав у мережі Інтернет; 
- несплата роялті державними мовниками.  

Українська система ПІВ має певні недоліки порівняно з передовою 
європейською і міжнародною практикою. Ці недоліки мають бути усуну-
ті за допомогою нового законодавства. Значного покращення потребу-
ють механізми зміцнення охорони та захисту прав на об'єкти промисло-
вої власності; інституційні та організаційні зміни у сфері охорони геог-
рафічних зазначень; механізми підвищення рівня охорони прав та інте-
ресів власників авторських прав; єдиний порядок стягнення роялті за 
авторськими правами.    
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12. ПОЛІТИКА ЩОДО КОНКУРЕНЦІЇ 

Ефективна конкурентна  політика, яка контролює 
монополістичну поведінку компаній та державні 
субсидії, що спотворюють торгівлю, має критичне 
значення для надійного функціонування сучасної 
економіки. Вона забезпечує рівні умови для еко-
номічних операторів, нижчі ціни для споживачів 
за умов кращої якості та ширшого асортименту 
товарів, а також зменшує можливості для корупції.  

Законодавство ЄС про конкуренцію забороняє: і) узгоджені дії 
суб’єктів господарювання, метою або наслідками яких є перешкоджання, 
обмеження, спотворення чи суттєве послаблення конкуренції; іі) зловжи-
вання суб’єктом господарювання домінуючим становищем; ііі) концент-
рація суб’єктів господарювання, що має наслідком монополізацію чи 
значне обмеження конкуренції.  

Положення ПВЗВТ у частині антимонопольної політики є доклад-
ними й добре опрацьованими стосовно законодавчих зобов'язань, згідно 
з якими Україна повинна реформувати контроль за монополістичною 
поведінкою і державними субсидіями відповідно до чинних норм ЄС. 

Україна вже значною мірою привела своє законодавство про кон-
куренцію у відповідність до європейських та міжнародних стандартів. 
Крім того, передбачено проведення подальших законодавчих та інсти-
туційних реформ. Прийняття Закону "Про державну допомогу" є важли-
вим досягненням. Хоча законодавство України про конкуренцію розроб-
лено відносно добре, його застосування залишається вкрай поганим. 

Ефективне запровадження і виконання цих та інших передбачених 
Угодою законів про конкуренцію буде непростим завданням для Украї-
ни. Для цього потрібен більш незалежний і компетентний Антимонопо-
льний комітет України.  
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13. СТАТИСТИКА  

Сучасна статистична система, узгоджена  з міжна-
родними стандартами, є незамінною для прийнят-
тя зважених політичних рішень і діяльності бізнесу 
та громадянського суспільства. Усі пострадянські 
держави стикнулись з потребою радикальної ре-
форми статистичних систем. Така реформа поля-
гає, зокрема, у переході від системи, що, по суті, 
обслуговує інтереси влади, до системи, що обслу-
говує інтереси приватного сектору та суспільства в 

цілому. З більш технічної точки зору, ідеться про перехід до систем, що 
набагато ширше застосовують методи вибіркових даних, а не надають 
перевагу збиранню вичерпної інформації.  

Україна має відносно добре розвинуту статистичну службу. Про-
грами гармонізації з європейськими методологіями є широкомасштаб-
ними й здебільшого реалізуються згідно з планом.  

Поточний прогрес і плани щодо запровадження стандартів ЄС 
охоплюють широкий діапазон статистичних рядів, у тому числі очіку-
вання бізнесу, структурну статистику, опитування робочої сили, опиту-
вання домогосподарств, освітню статистику, ціни на газ та електроенер-
гію, статистику аграрних підприємств, риболовецьких господарств, тва-
ринництва та виробництва м'яса, а також статистику пестицидів. Запро-
вадження стандартів для цих статистичних рядів перебуває на різних 
етапах завершення. Укрстат, скоріше за все, зможе запровадити стандар-
ти ЄС щодо статистики згідно з графіком, оскільки не передбачається 
жодного істотного збільшення обсягу або складності збирання даних. 
Однак брак ресурсів не дозволяє провести важливий перепис населення і 
проводити опитування. Залишаються невирішеними декілька важливих 
технічних завдань: 
- веб-сайт Укрстату застарів, і користуватися цим сайтом новим ко-

ристувачам може бути незручно;  
- на сайті Ukrstat.gov.ua неможливий пошук як через пошук на са-

мому сайті, так і через пошукові систем (крім випадків, коли пошук 
здійснюється через неофіційні джерела);  

- відсутній інтерфейс для завантаження серій даних. 



 

 

 
 
 
ЧАСТИНА III.  
ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
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14. МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ КОНТЕКСТ ТА  
ФІНАНСОВА ДОПОМОГА 

Протягом першого пострадянського десятиліття 
Україна пережила найбільш драматичну рецесію в 
порівнянні з багатьма іншими країнами з перехід-
ною економікою. Незважаючи на прогрес, досягну-
тий у сфері приватизації та лібералізації цін, біль-
шість структурних реформ було відкладено.  

Відновлення економіки розпочалося в 2000 
році і супроводжувалося глобальним злетом цін на 

металеву продукцію. Зростання реального ВВП складало 6,9% у серед-
ньому протягом 2000 - 2008 років. Але в 2009 році воно зменшилось через 
глобальну фінансову кризу. Пізніше (у 2014-2015 рр.) Україна пережила 
серйозну економічну кризу й зазнала інфраструктурних втрат через вій-
ну з Росією на східному Донбасі, яка ще більше загострила негативні на-
слідки світової економічної кризи. Зараз триває повільне відновлення 
економіки. 

ЄС надає значну фінансову допомогу, спрямовану на відновлення 
економіки, через численні канали, включаючи макроекономічні позики, 
що надаються одночасно з МВФ, бюджетні гранти та інвестиції з боку 
ЄІБ та ЄБРР. ЄС оголосив про надання в період з 2014 по 2020 роки паке-
ту можливих фінансових заходів на загальну суму 11 млрд євро, включа-
ючи гранти з бюджету ЄС та інвестиції з боку Європейського інвестицій-
ного банку (ЄІБ) та Європейського банку реконструкції та розвитку 
(ЄБРР). До 2020 року ЄІБ планує збільшити свої інвестиції в Україну до 3 
млрд євро, банк уже інвестував в Україну 2,4 млрд євро з 2010 по 2014 ро-
ки. Нові інвестиції, які було здійснено в 2015 році, склали 857 млн євро і 
були спрямовані в енергетику, транспорт та екологію. ЄБРР також на-
рощує свою діяльність в Україні, плануючи здійснити інвестиції на суму 
до 5-ти млрд євро до 2020 року. Ці кошти будуть спрямовані на підви-
щення енергоефективності та енергетичної безпеки, в промисловість, на 
створення якісної інфраструктури та розвиток фінансового сектору. За-
тверджені в 2015 році проекти охоплюють сільськогосподарський бізнес, 
муніципальну сферу та інфраструктуру.  
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15. ФІНАНСОВІ РИНКИ 

Угода передбачає комплексне прийняття Україною 
європейської системи регулювання банківського 
ринку, ринку страхових послуг та ринку цінних 
паперів. Після низки значних фінансових криз 
пріоритетне завдання фінансових ринків полягає у 
забезпеченні їхньої системної цілісності, з точки 
зору економіки, та безпеки й ефективності для клі-
єнтів.  

Світова фінансова криза 2008-2009 років, що призвела або майже 
призвела до краху системних банків, спричинила радикальне збільшен-
ня вимог щодо резервування капіталу для банківських систем. Крім того, 
фінансова система України зазнала впливу ще однієї істотної кризи в 
2014-2015 рр. через конфлікт з Росією. На той час, коли Угоду було тільки 
укладено, фінансовий сектор України перебував під серйозним тиском, 
пов'язаним зі стабільністю банківської системи й обслуговуванням зов-
нішнього боргу після великої фінансової кризи. 

Тим не менше, уряд продовжує реалізовувати комплексну довго-
строкову програму регуляторної модернізації, використовуючи як підґ-
рунтя законодавство ЄС, що є вкрай важливою частиною процесу моде-
рнізації економіки в цілому. 

Положення щодо ПВЗВТ прямо передбачають надання ЄС україн-
ським банкам та іншим фінансовим установам “режиму внутрішнього 
ринку”. Цей режим передбачає відсутність будь-яких обмежень щодо сво-
боди заснування юридичних осіб, у тому числі агентств, філій або дочір-
ніх компаній у ЄС (та навпаки для фінансових установ ЄС), і, аналогічно, 
будь-яких обмежень щодо свободи в наданні послуг.   Для виконання 
цих умов Україна має привести своє законодавство в повну відповідність 
із законодавством ЄС.  
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16. ТРАНСПОРТ 

Транспорт є ключовим сектором розвитку внутрі-
шнього ринку ЄС. Відповідно, ЄС має добре сфор-
мовані нормативно-правову базу й політику у сфері 
транспорту. Угода про асоціацію покликана роз-
ширити і зміцнити співпрацю України з ЄС у сфері 
транспорту, сприяючи створенню ефективних, без-
печних і надійних систем, які пропонують більші 
можливості для взаємодії.  

Це матиме фундаментальне значення для ін-
теграції галузей України в європейський ланцюг поставок і поглиблення 
контактів між людьми, зокрема, коли стануть можливими безвізові подо-
рожі. 

ПВЗВТ докладно описує стандарти й норми ЄС стосовно автомобі-
льних, залізничних, морських перевезень, перевезень внутрішніми вод-
ними шляхами та комбінованих перевезень, які Україна поступово впро-
ваджуватиме. Вони стосуються кваліфікацій операторів транспортних 
підприємств, технічної безпеки транспортних засобів та суден, а також 
діяльності інспекційних органів. 

Повітряні перевезення регулюються окремою Угодою між ЄС та 
Україною про спільний авіаційний простір, повна ратифікація якої усе 
ще триває і яка з часом відкриє ринок повітряних перевезень для лоукос-
терів. Протягом останніх років авіаційний сектор України демонстрував 
бурхливий розвиток. Частково це відбувалося завдяки запровадженню 
безвізового режиму для громадян ЄС для подорожей до України, спро-
щенню візового режиму для громадян України для поїздок до Європи і 
інвестиціям в інфраструктуру в рамках проведення чемпіонату Європи з 
футболу 2012 року. 

Україна відіграє стратегічно важливу роль у загальноєвропейських 
коридорах автомобільного та залізничного сполучень. ЄБРР і ЄІБ інвес-
тують у поліпшення цих та інших важливіших об’єктів транспортної ін-
фраструктури. 
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17. ЕНЕРГЕТИКА 

Реформа та модернізація енергетичного сектору 
України – це виклик найвищої пріоритетності як з 
економічних, так і з геополітичних міркувань. Се-
ред індустріалізованих країн світу Україна наразі є 
найбільш неекономним споживачем енергії. У разі 
наближення до середньоєвропейських стандартів 
енергетичної ефективності в України відпаде пот-
реба імпортувати природний газ. Положення Угоди 
приділяють велику увагу необхідним реформам 

державної політики в енергетичному секторі. 
Зараз в енергетичній політиці України нарешті відбуваються кар-

динальні та давно очікувані реформи, що зосереджені на приведенні у 
відповідність цін на енергоносії з витратами на імпорт та на розподілі 
газорозподільних структур у відповідності до вимог МВФ та ЄС. 

На жаль, впровадження положень Угоди в рамках пов'язаного з 
нею Договору про заснування Енергетичного Співтовариства відстає від 
графіка. 

Сьогодні виконується робота з диверсифікації поставок газу, щоб 
позбутися колишньої тотальної залежності від Росії за допомогою ревер-
су газу із сусідніх держав-членів ЄС. 

Програми з енергозбереження, що відповідають стандартам ЄС, 
мають життєво важливе значення для досягнення незалежності в питан-
нях поставок газу. Тим не менше, зберігаються істотні перешкоди для 
здійснення інвестицій в енергоефективність у житлово-комунальному 
секторі; об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків дуже 
складно приймати рішення, оскільки люди, які живуть на соціальну до-
помогу та пенсії, не можуть собі дозволити здійснювати інвестиції.   

Велика програма з будівництва саркофага для забезпечення безпе-
ки зруйнованого атомного реактора на Чорнобильській АЕС реалізуєть-
ся за значної фінансової допомоги з боку ЄС, ЄБРР та інших міжнарод-
них донорів. 
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18. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ 

Розділ Угоди, присвячений охороні довкілля, є над-
звичайно амбіційним і зобов’язує Україну співпра-
цювати з усього спектра питань, які стосуються по-
літики щодо захисту довкілля. Впровадження буде 
довгим та складним процесом, враховуючи відпра-
вну точку, в які Україна знаходиться зараз, проте 
його кінцевий результат означатиме кардинальну 
зміну якості довкілля та модернізацію основних га-
лузей важкої промисловості в країні. 

Ефективне запровадження амбіційних положень Угоди щодо до-
вкілля дозволить Україні піднятися до рівня 30-ти провідних країн світу 
за екологічними показниками. 

Таке значне покращення екологічних стандартів ми, імовірно, 
зможемо спостерігати лише у довгостроковій перспективі, оскільки лише 
на перенесення в національне законодавство України директив ЄС зна-
добиться декілька років, а технічне впровадження займе у деяких випад-
ках ще до 18-ти років. 

Деякі директиви – це прості кроки, спрямовані на модернізацію 
політики, які допоможуть створити системи ефективного управління 
якістю довкілля та ресурсами. Інші директиви є надзвичайно складними  
з точки зору економічних витрат, як, наприклад, щодо великих спалюва-
льних установок та промислових викидів. 

ЄІБ та ЄБРР входять до числа основних фінансових установ, які 
здатні зробити значні внески у фінансування необхідних інвестицій як 
доповнення до інших державних та приватних інвесторів. Ці інвестиції в 
якість довкілля дозволять підвищити ефективність виробництва та пози-
тивно вплинуть на стан здоров'я як теперішнього, так і майбутніх поко-
лінь. 

Якщо календарні графіки впровадження окремих законів ЄС вияв-
ляться надзвичайно стислими, допускається можливість їх подовження, 
якщо обидві сторони узгодять це в Раді асоціації. 
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19. СЕКТОР ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

"Цифрові" положення Угоди про асоціацію стосу-
ються електронних комунікацій та поштових пос-
луг, інформаційного суспільства та аудіовізуальної 
політики.  

Україна вже демонструє вражаючі позитивні 
тенденції в цьому широкому секторі, що має страте-
гічне значення для міжнародної конкурентної еко-
номіки. В українській IT-галузі працюють від 74 ти-

сяч до 100 тисяч осіб, при цьому більшість фахівців працює у сфері IT-
аутсорсингу.  

Загалом 44% громадян України мають доступ до мережі Інтернет, 
148 вищих навчальних закладів готують ІТ-спеціалістів, а мережами мо-
більного зв'язку покрито майже всю територію України. Кожного року з 
вищих навчальних закладів України випускаються близько 15 тисяч ІТ-
спеціалістів. Україна – це популярний пункт призначення для ІТ-
аутсорсингу, з огляду на велику кількість кваліфікованих розробників та 
помірну вартість їхньої праці в порівнянні з США та Західною Європою. 
Для розвитку галузі українські IT-компанії створюють IT-кластери в най-
більших містах України (Львів, Харків, Луцьк, Дніпро й Одеса). Ці клас-
тери ставлять собі за мету покращення якості IT-освіти в місцевих вищих 
навчальних закладах, пропонуючи курси з програмування та проводячи 
інформаційно-роз'яснювальні кампанії. 

Угода передбачає комплексну гармонізацію національного зако-
нодавства з регуляторними практиками ЄС, яка повинна бути завершена 
протягом чотирьох років. Програма наближення демонструє хороший 
прогрес.  

Положення про електронні комунікації підпадають під спеціальну 
категорію секторів послуг, які розглядаються відповідно до положень 
щодо ПВЗВТ як такі, що мають спеціальну дорожню карту для забезпе-
чення "режиму внутрішнього ринку". Це означає, що після того, як про-
цес гармонізації законодавства з ЄС буде завершений, українські компа-
нії матимуть право на застосування до них такого ж самого режиму, що 
застосовується до європейських компаній у ЄС.   
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20. ЗАХИСТ СПОЖИВАЧІВ 

Законодавство ЄС призначене для забезпечення 
однаково високого рівня захисту здоров'я та безпе-
ки споживачів завдяки суворим єдиним правилам 
безпеки та стандартам товарів і послуг, що перебу-
вають в обігу на внутрішньому ринку. Значна кіль-
кість політик ЄС безпосередньо стосується спожи-
вачів. Зокрема, це стосується таких сфер як телеко-
мунікації, цифровий сектор, енергетика, транспорт 
та харчова промисловість. Ця тенденція виведення 

на перший план питань захисту споживачів відображена в Угоді про 
асоціацію, до положень якої інтегровано інтереси споживачів. 

Незважаючи на те, що система захисту прав споживачів в Україні 
була створена більше ніж 25 років тому, необхідні подальші зусилля для 
забезпечення її ефективності та дієвості, а також приведення цієї системи 
у відповідність до норм ЄС. Зобов'язання України в сфері захисту спожи-
вачів згідно з Угодою можна поділити на декілька категорій. Перша – 
загальні зобов'язання, які стосуються обміну інформацією та вдоскона-
лення інформації, що надається споживачам. Друга – зобов'язання, що 
стосуються наближення законодавства із безпечності продукції. Третя – 
інституційні та адміністративні процедури захисту споживачів та забез-
печення прав споживачів. 

Ключове завдання України полягає в пошуку належного балансу 
між захистом прав споживачів, зменшенням адміністративного наванта-
ження на підприємства й подолання корупційних ризиків, що пов’язані з 
функціями державного контролю. Наприклад, у 2016 році було введено 
мораторій на державні перевірки підприємців з обігом менше 20 млн. 
грн. Це рішення було схвально сприйнято бізнесом, але було сильно роз-
критиковане представниками організацій із захисту прав споживачів, які 
заявляли, що це підриває безпеку споживачів. 
  

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_of_services/index_en.htm
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21. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО КОМПАНІЇ 

Для підтримки подальшого переходу України до 
повноцінної ринкової економіки та створення ста-
більного середовища для здійснення інвестицій 
Угода про асоціацію містить положення, присвя-
чені законодавству про заснування та діяльність 
компаній, корпоративне управління, бухгалтерсь-
кий облік й аудит.  

Законодавство України відповідає більшості, 
якщо не всім нормам законодавства ЄС про створення та діяльність ком-
паній, враховуючи зміни, які були зроблені Парламентом у 2014 і 2015 
рр. Тому Україна відносно швидко розпочала  запровадження стандартів 
ЄС. Це має дозволити покращити бізнес-клімат в Україні і допоможе 
створити прозоре середовище для діяльності компаній, включаючи від-
повідний рівень захисту акціонерів та кредиторів компаній. 

Україна має гармонізувати своє законодавство із законодавством 
ЄС щодо річної звітності окремих типів компаній і консолідованої звіт-
ності. Нещодавно прийняті ЄС законодавчі акти спрощують і зменшу-
ють адміністративне навантаження на підприємства. Крім цього, Україні 
необхідно запровадити міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і 
фінансової звітності. Це дозволить покращити транскордонну порівнян-
ність фінансової звітності. 

ЄС та Україна домовилися про співпрацю з питань подальшого ро-
звитку політики корпоративного управління відповідно до міжнародних 
стандартів. Це включає в себе рекомендації щодо належної оплати праці 
директорів компаній, акції яких торгуються на фондовому ринку, а та-
кож ролі невиконавчих чи наглядових директорів компаній та комітетів 
(наглядової) ради. Після фінансової кризи 2008-2009 рр. було розроблено 
нові рекомендації, спрямовані на збалансування фіксованої і змінної час-
тини заробітної плати. До виплат при звільненні ("золотих парашутів") 
також мають застосовуватися різні обмеження. Кожна допущена до фон-
дового ринку компанія має оприлюднити заяву стосовно цих аспектів 
своєї політики оплати праці.  
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22. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

Україна, яку колись називали житницею Європи, 
має величезні запаси чорноземів, які дають їй ши-
рокі можливості й забезпечують потенціал для роз-
витку сільського господарства і харчової промис-
ловості. Необхідні реформи в сільському господар-
стві відбувалися дуже повільно в пострадянський 
період, проте зараз спостерігається значний про-
грес.  

Угода про асоціацію робить свій внесок, у першу чергу, завдяки 
політичному діалогу, технічній підтримці та інвестиціям. Угода містить 
багато посилань на сільськогосподарське законодавство ЄС, але є гнуч-
кою щодо обсягу, у якому воно повинно застосовуватися, не передбача-
ючи жодних обов'язкових графіків виконання. 

Тим не менше, у 2014-2015 роках було проведено декілька важли-
вих реформ. Їх здійснення регулювалося Коаліційною угодою, яка відпо-
відала вимогам меморандуму про взаєморозуміння з МФВ. Крім цього, у 
2015 році Міністерство аграрної політики та продовольства, за підтримки 
українських експертів та експертів ЄС, розробило стратегію і план дій на 
2015-2020 роки для управління впровадженням аграрних реформ протя-
гом наступних п'яти років. 

Основну частину сільськогосподарських реформ у 2014-2015 роках 
складали заходи з дерегуляції, у рамках яких велика кількість непотріб-
них законодавчих актів втратила чинність, переважно без створення но-
вих нормативно-правових актів. 

З іншого боку, у 2015 році певні аспекти сільськогосподарської по-
літики були суперечливими. Одним із найбільш помітних стало продов-
ження дії мораторію на продаж землі до 2017 року. Через це сільськогос-
подарські господарства все ще не мають можливості використовувати 
свою землю як заставу для отримання кредитів, а тому мають обмежений 
доступ до фінансування. Згідно з стратегією на 2015-2020 роки, в 2016 ро-
ці мав бути розпочатий пілотний проект ринку землі. Проте він поки що 
не розпочався. 
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23. ПОЛІТИКА ЩОДО ЗАЙНЯТОСТІ ТА СОЦІА-
ЛЬНА ПОЛІТИКА 

Угода про асоціацію передбачає комплексну про-
граму дій із поступового наближення українських 
норм та практик до законодавства ЄС за трьома ос-
новними напрямками: законодавство про працю, 
боротьба з дискримінацією і гендерна рівність, 
охорона здоров'я і безпека на робочому місці.   

Кодекс законів про працю, який Україна ус-
падкувала від СРСР, уже давно потребує серйозних 

змін і має бути оновлений. Кодекс у своїй поточній редакції є надзви-
чайно жорстким та таким, що юридично обмежує гнучкість на ринку 
праці.  Він зосереджується на правах і гарантіях працівників, при цьому 
приділяючи мало уваги роботодавцям (звільнення працівників є дуже 
складною процедурою).  

Жваві дебати щодо затвердження нового Кодексу законів про пра-
цю тривали протягом багатьох років, тим не менше, новий закон, що 
враховує нові реалії ринкової економіки та сучасні вимоги до ринку пра-
ці, поки що не був прийнятий Парламентом. Новий законопроект пе-
редбачає більшу гнучкість у трудових відносинах і надає більше прав 
роботодавцям. Основні розбіжності поточної редакції Кодексу законів 
про працю включають такі положення: 
- Письмовий договір набуває обов’язкового характеру; 
- Роботодавці матимуть право звільняти працівників на підставі чіт-

ко визначених причин; 
-  Робочий тиждень має бути обмежений 40 годинами, проте може 

бути збільшений до 44 годин за згодою обох сторін; 
- Передбачено регулювання гнучкого графіку роботи в дистанцій-

ному режимі (роботи з дому); 
- Передбачено положення проти гендерної дискримінації; 
- Перелік підстав для укладання договорів на фіксований строк має 

бути розширений; 
- Розмір виплати при звільненні має бути збільшений.  
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24. ОСВІТА, НАВЧАННЯ І КУЛЬТУРА  

Угода про асоціацію визначає основні цілі системи 
освіти, передусім, реформування та модернізацію 
вищої освіти у відповідності до Болонського про-
цесу, підвищення якості та змісту вищої освіти.  

За окремими показниками освітніх стандар-
тів та розвитку людського капіталу, Україна займає 
"високі" позиції, порівнювані з її безпосередніми 
сусідами - Польщею, Угорщиною і Словаччиною. 

Це означає, що країна має потужну базу кадрових ресурсів, необхідних 
для суттєвого відновлення  економіки. 

Найбільший прямий внесок ЄС здійснює через програму 
"Erasmus+", яка фінансує освітні обміни, тренінги, проекти підтримки 
молоді та спорту. У сфері вищої освіти в рамках програми "Еразмус+" 
надається підтримка таким основним напрямкам: 
- сприяння мобільності студентів і викладачів завдяки спільній магі-

стерській підготовці;  
- розширення спроможності вищих навчальних закладів задля їх 

модернізації; 
- підтримка політичного діалогу через Мережу експертів із рефор-

мування вищої освіти; 
- викладання та наукова робота в рамках досліджень різних аспектів, 

що стосуються функціонування Європейського союзу.   
Очікується, що протягом періоду з 2014 по 2020 роки понад 4 тисячі 

молодих українців зможуть скористатися перевагами обміну між вищи-
ми навчальними закладами і ще 7 тисяч українців матимуть можливість 
взяти участь у програмах обміну для молоді в рамках програми Європей-
ської волонтерської служби. 

Співпраця між Україною та ЄС у сфері культури ґрунтується на 
сприянні обміну та мобільності мистецтва і митців. Україна стала повно-
правним учасником програми ЄС "Креативна Європа" для культурних та 
творчих галузей.  
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25. НАУКА, ТЕХНІКА І КОСМОС 

Угода про асоціацію визначає широкомасштабні 
цілі для співпраці у сфері науки і техніки. Серед 
заходів, які реалізуються в цьому напрямку, у бере-
зні 2015 року вже було підписано важливий опера-
ційний договір, який передбачає повноправну 
участь України як "асоційованої держави" в Про-
грамі "Горизонт 2020".  

Програма "Горизонт 2020" є центральним 
елементом науково-дослідної діяльності ЄС, на здійснення якої було ви-
ділено дуже значні кошти (80 млрд. євро) на період з 2014 по 2020 роки. 
Напрями досліджень, за якими можна отримати проектне фінансування, 
охоплюють як природничі, так і соціальні науки. Асоційоване членство 
України в Програмі "Горизонт 2020" дозволить їй брати участь у проек-
тах на умовах держави-члена ЄС.  

У попередній програмі наукових досліджень ЄС Україна входила 
до десятки найбільш успішних третіх країн, взявши участь у 274 проек-
тах у кількох пріоритетних сферах (довкілля, зміна клімату, транспорт, 
аеронавтика, нанотехнології, технології матеріалів, біотехнології, харчо-
ва промисловість, сільське господарство та космічна галузь). Розширений 
статус України в рамках програми "Горизонт 2020" має створити можли-
вості для досягнення ще кращих показників. 

Європейське космічне агентство (ЄКА), з яким Україна уклала до-
говір про співробітництво, є найважливішим органом ЄС у сфері дослі-
дження космосу. ЄКА зосереджується на співробітництві за такими на-
прямками: супутникові системи, спостереження за землею та глобальний 
моніторинг, науки про космос та прикладні космічні технології. У липні 
2015 року Державне космічне агентство України та ЄКА розпочали кон-
сультації зі співробітництва між українськими підприємствами ракетно-
космічної галузі та європейськими компаніями в рамках реалізації прое-
ктів ЄКА. Головні можливі напрямки двостороннього співробітництва, 
що розглядаються, стосуються дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) та 
ракетоносіїв.   
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26. АГЕНТСТВА ТА ПРОГРАМИ ЄС 

У ЄС працює 46 агентств, які є напівавтономними 
спеціалізованими  органами, що фінансуються та 
контролюються Європейським Союзом з метою 
забезпечення функціонування політик ЄС. Також 
нараховується близько 45-ти програм, більшість із 
яких фінансуються Європейською Комісією, яка 
також здійснює їх адміністрування. Близько поло-
вини з цієї значної кількості програм та агентств 

відкриті для участі України. 
Така участь пропонує корисний механізм для глибокої інтеграції 

професійних експертів та адміністративних структур зі своїми колегами 
в ЄС і допомагає при впровадженні реформ. 

Нижче зазначаються агентства, які представляють найбільший ін-
терес для України: 
- Європейське агентство з питань авіаційної безпеки (EASA); 
- Європейське агентство з питань морської безпеки (EMSA);  
- Європейське агентство з безпеки та гігієни праці (EU-OSHA);  
- Європейське оборонне агентство (EDA); 
- Європейське бюро судової співпраці (EUROJUST);  
- Європейське поліцейське управління (EUROPOL); 
- Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів країн-членів 

Європейського Союзу (FRONTEX); 
- Європейське агентство з охорони навколишнього природного се-

редовища (EEA). 
Членство в агентствах передбачає укладання спеціальної міжнаро-

дної угоди і прийняття рішення про фінансовий внесок партнера. Для 
полегшення фінансового навантаження на Україну можливе обговорен-
ня питання надання тимчасових знижок. 

Членство в агентствах і приєднання до програм надає повний дос-
туп до їхньої інфраструктури й органів управління.  
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27. ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Україна має 1152 км сухопутного кордону з держа-
вами-членами ЄС, а саме: Польщею, Словаччиною, 
Угорщиною та Румунією, а також близько 1000 км 
кордону з асоційованим членом ЄС  - Молдовою. 
Це створює багато можливостей для розширення 
регіонального транскордонного співробітництва. 
В Угоді про асоціацію транскордонне співробіт-
ництво розглядається як у цілому, так і в окремих 
галузях, таких як транспорт, енергетика, освіта, 
туризм та охорона здоров'я, а також модернізація 
транскордонних служб із надзвичайних ситуацій. 

Прикордонні регіони України переважно мають спільну історію, 
традиції та тісні особисті й ділові зв’язки зі своїми сусідами з країн ЄС. 
Для підтримання цих зв’язків Україна підписала з ними договори, які 
передбачають спеціальні положення про місцевий прикордонний рух.  

У грудні 2015 року Європейська Комісія затвердила нову програму 
для Польщі-Білорусі-України на 2014-2020 роки. Бюджет програми скла-
дає 183 млн євро і фінансується Європейським Союзом. Цілі програми - 
сприяння культурному розвитку та збереження історичної спадщини.   

Програма Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна на 2014-2020 
роки зосереджується на сприянні розвитку місцевої культури та збере-
женні історичної спадщини, охороні довкілля, адаптації до зміни клімату 
і попередженні стихійних лих та ліквідації їхніх наслідків. Бюджет про-
грами складає 81 млн євро. 

Програма для Румунії та України на 2014-2020 роки передбачає 
спільні інвестиції в освіту, економічний розвиток, культуру, інфраструк-
туру та охорону здоров'я. Бюджет програми складає 60 млн євро. 

Україна також є учасником Програми "Басейну Чорного моря" на 
2014-2020 роки, яка спрямована на покращення ефективності природоо-
хоронної діяльності в регіоні Чорного моря. 
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28. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

Протягом досить тривалого часу, від Помаранчевої 
революції 2004 року до Революції гідності 2013 – 
2014 років, громадянське суспільство в Україні пе-
ребуває в авангарді соціальних змін. Українське 
громадянське суспільство послідовно демонструє 
сильне відчуття цілісності та визначеності у своєму 
прагненні демократії.  

ЄС уже тривалий час надає підтримку украї-
нському громадянському суспільству, включаючи фінансову допомогу 
(10 млн євро в 2014 році). НУО виконують наглядову функцію для на-
дання ЄС вихідних даних щодо прогресу, досягнутого в реалізації ре-
форм в Україні, і виступають групою впливу на уряд, перетворюючись, 
таким чином, на рушійну силу змін. Угода про асоціацію передбачає 
створення спільних платформ громадянського суспільства та консульта-
ційних груп для вирішення питань, що виникають у рамках Угоди.  

Українське громадянське суспільство продемонструвало стрімкий 
розвиток після Майдану. Прикладом громадянської ініціативи, що вини-
кла під час Майдану, став Реанімаційний пакет реформ (РПР),  який 
об’єднав різні НУО для здійснення моніторингу та стимулювання ре-
форм у країні. Найбільш активними є експертні групи, у яких НУО вже 
мають досвід роботи у сферах, як боротьба з корупцією, судова реформа 
і реформа засобів масової інформації.  

Для впливу на європейські директивні органи в березні 2014 року 
українські аналітичні центри організували Офіс зв’язку українських 
аналітичних центрів у Брюсселі. Офіс допомагає аналітичним центрам 
організовувати конференції та експертні обговорення актуальних для 
України питань у Брюсселі та в державах-членах ЄС, представляти і 
сприяти проведенню досліджень своїх членів, а також створювати кана-
ли зв’язку між учасниками та інститутами ЄС. Аналітичні центри мають 
важливе значення для сприяння реалізації реформ в Україні. Вони є гну-
чкішими, ніж державні дослідницькі центри, і користуються більшою 
довірою суспільства. Крім того, вони є генераторами нових ідей.



 

 

 
 
 
ЧАСТИНА IV. ПРАВОВІ ТА  
ІНСТИТУЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ 
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29. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

Угода про асоціацію має добре розроблені правові 
механізми вирішення спорів, які можуть виникну-
ти під час її імплементації. Зважаючи на величезну 
кількість політичних та економічних питань, які 
сторони повинні опрацювати, неминучим є вини-
кнення спорів щодо тлумачення окремих поло-
жень Угоди та її імплементації.  

Існує два основні механізми вирішення спо-
рів: "загальний", який застосовується до всіх частин Угоди, крім ПВЗВТ, 
та механізм, який застосовується до положень щодо ПВЗВТ. 

У рамках загального механізму обидві сторони повинні, звернув-
шись до Ради асоціації, знайти, шляхом досягнення взаємної згоди, при-
йнятне для них рішення. У тому разі, якщо вони не досягнуть взаємної 
згоди, зацікавлена сторона може вжити "відповідних заходів". 

Для розв’язання спорів, які стосуються положень щодо ПВЗВТ, бу-
ло створено складнішу систему, яка пропонує два альтернативні рішен-
ня: арбітраж, рішення якого є обов’язковим для виконання, або посеред-
ництво для досягнення взаємопогодженого рішення. 

У випадку порушення "засадничих елементів" Угоди (тобто базо-
вих політичних принципів) дію Угоди може бути призупинено. 

На практиці такі процедури застосовуються дуже рідко, оскільки, 
зі свого боку, ЄС, як правило, намагається знайти дипломатичне рішення 
проблем, які можуть виникнути. 
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30. ІНСТИТУЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Угода про асоціацію запроваджує комплексні ін-
ституційні механізми для забезпечення процесу 
моніторингу та імплементації домовленостей.  

Щорічний саміт "Україна - ЄС", який прово-
диться на президентському рівні, надає загальні по-
літичні рекомендації, а також створює можливості 
для обговорення будь-яких двосторонніх або між-
народних питань, що становлять взаємний інтерес. 

Після саміту установою найвищого рівня є Рада асоціації, яка скла-
дається з членів Ради Європейського Союзу і членів Європейської Комісії, 
з одного боку, та членів уряду України, з іншого боку. Рада асоціації має 
широкі повноваження щодо внесення змін до багатьох положень Угоди 
(у додатках до неї), але вона не може вносити зміни до основного тексту 
Угоди, оскільки це потребує складної процедури ратифікації. 

Раді асоціації на рівні вищого державного керівництва допомагає 
Комітет асоціації, а також спеціалізовані комітети, наприклад, Комітет із 
питань торгівлі, та підкомітети. Ці спільні інститути також виконують 
функцію з безперервного оновлення Угоди, зокрема в частині відповід-
них змін у законодавстві Європейського Союзу.  

Угодою було створено Парламентський Комітет асоціації, до скла-
ду якого ввійшли депутати Європейського Парламенту та Верховної Ради 
України, а також члени Платформи громадянського суспільства. 
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У цьому доступному, легкому для сприйняття довіднику розглядається 
новий формат відносин між Україною та ЄС. Ці відносини ґрунтуються на 
складній угоді - Угоді про асоціацію, яка має величезний політичний, 
економічний і правовий зміст. Угода була підписана та почала тимчасово 
застосовуватись в 2014 році (у 2016 році для торговельної частини). Угода 
містить положення щодо Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної 
торгівлі (ПВЗВТТ). 

Цей довідник є стислим викладом змісту Посібника "Поглиблення відносин 
між ЄС та Україною: Що, чому і як?", який глибше роз'яснює зміст положень 
Угоди. Довідник, як і посібник, можна завантажити на сайті www.3dcftas.eu 
як українською, так і англійською мовами. Обидва документи мають 
однакову структуру розділів, що дозволяє читачеві, який хоче більш 
докладно ознайомитися з предметом дослідження, переглянути повну 
версію Посібника. 

Цей короткий довідник створено в рамках проекту, що реалізується за 
підтримки Шведського агентства з питань міжнародного розвитку (Sida) та 
входить до числа трилогії, два довідники якої містять аналогічний текст 
стосовно Грузії і Молдови. 
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