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Європейський соціально-економічний комітет

EFF

Програма розширеного фінансування

ELDSNet

Європейська мережа нагляду за легіонельозом

EMJD

Програма докторської підготовки
«Еразмус Мундус»
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EMJMD

Програма спільної магістерської підготовки
“Еразмус Мундус”

EMSA

Європейське агентство з питань морської безпеки

ENISA

Європейське агентство з питань мережевої
та інформаційної безпеки

ENPI

Європейський інструмент сусідства й партнерства

ENTSO-E

Європейська мережа операторів систем передачі

EOSC

Європейська хмара відкритої науки

EPIS

Система епідеміологічної розвідки

ERA

Європейський дослідницький простір

ERA-PLANET

Європейська мережа для спостереження змін
нашої планети

ERIC

Європейський консорціум дослідницької
інфраструктури

ESDC

Коледж Європейської безпеки та оборони

ESI

Інструмент надзвичайної підтримки

ESMA

Європейський орган із цінних паперів та ринків

ETSI

Європейський інститут телекомунікаційних
стандартів

EUAM

Консультативна місія ЄС

EUBAM

Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги

EU-OSHA

Європейське агентство з безпеки і гігієни праці

EUROJUST

Європейське бюро судової співпраці

EUROPOL

Європейське поліцейське управління

FATF

Група розробки фінансових заходів для боротьби
з відмиванням грошових коштів

FRONTEX

Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів
країн-членів Європейського Союзу

FWD

захворювання, що передаються через їжу і воду, та
зоонози

FWD-Net

Європейська мережа нагляду за захворюваннями,
що передаються через їжу і воду, та зоонозами

GCI

Глобальний індекс кібербезпеки
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GCR

Глобальний звіт про конкурентоспроможність

GDPR

Загальний регламент про захист даних

GPA

Угода про державні закупівлі СОТ

HACCP

система аналізу ризиків, небезпечних чинників
і контролю критичних точок

IAIS

Міжнародна асоціація органів нагляду
за страховою діяльністю

ICCROM

Міжнародний центр з дослідження, збереження
й реставрації культурних цінностей

IEC

Міжнародна електротехнічна комісія

IFC

Міжнародна фінансова корпорація

ILAC

Міжнародна кооперація з акредитації лабораторій

IOSCO

Міжнародна організація комісій із цінних паперів

ISO

Міжнародна організація зі стандартизації

JPI

Ініціатива спільного програмування

MFA

Макрофінансова допомога ЄС

MiFID

Директива про ринки фінансових інструментів

NCTS

нова комп’ютеризована транзитна система

NPL

непрацююча позика

OIML

Міжнародна організація законодавчої метрології

OTC

Регламент щодо позабіржових похідних
інструментів

PISA

Програма міжнародного оцінювання студентів

SBA

Програма stand-by

SEIS

Спільна європейська система екологічної інформації

SIDA

Шведське агентство з питань міжнародного розвитку

TFEU

Договір про функціонування Європейського Союзу

UNCTAD

Конференцією ООН із торгівлі та розвитку

USO

оператор універсальних послуг

USTR

Торговий представник США

WEF

Світовий економічний форум
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Ц

ей Посібник покликаний пояснити зміст складного й великого за обсягом міжнародного договору – Угоди про
асоціацію, що включає в себе положення з Поглибленої
та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) – між Україною та
Європейським Союзом (ЄС). Як і більшість складних юридичних
текстів, текст Угоди непростий для розуміння пересічного читача.
Тому мета Посібника – допомогти всім охочим зрозуміти основний
зміст кожної глави Угоди про асоціацію як з точки зору характеру
зобов’язань Сторін, так і в контексті перспективи їх імплементації.
Перше видання цього Посібника було опубліковано у 2016
році, оновлене друге видання - у 2018 році. Це третє видання 2021
року виходить далеко за рамки пояснення Угоди та способу її поступової імплементації. Значна частина законодавства ЄС, охопленого
первинною Угодою, була кардинально переглянута та доповнена
новим законодавством. Окрім цього, з’явилися нові або значно розширені сфери політики, такі як охорона здоров’я (у зв’язку з Covid),
кібербезпека, гендер та новий Зелений курс. Також ведеться багато
дискусій щодо новаторських ідей. Усі ці теми висвітлено в оновленому розширеному третьому виданні.
Посібник призначений для широкого кола читачів, у тому
числі державних службовців, парламентарів, керівників бізнесу,
юристів, бізнес-консультантів, аналітичних центрів, організацій
громадянського суспільства, викладачів вищих навчальних закладів, учителів, студентів та журналістів.
Своїм змістом 33 розділи Посібника переважно відповідають
главам Угоди, але вони не ідентичні. Деякі глави Угоди, що є менш
актуальними, у Посібнику не розглядаються, крім того, було змінено заголовки окремих глав.
Посібник входить до трилогії, яка охоплює дуже схожі, але
не ідентичні Угоди між ЄС, з одного боку, і Грузією, Молдовою та
Україною - з іншого. Усі три книги можна завантажити безкоштов| xvii
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но в електронному форматі англійською та національними мовами
трьох країн на www.3dcftas.eu.
Коротка версія цієї книги призначена для широкої аудиторії, у тому числі школярів. Її також можна безкоштовно завантажити в мережі Інтернет англійською та українською мовами на
www.3dcftas.eu. За цим посиланням можна знайти і нове видання
цього короткого Посібника, що відповідає поточній редакції Посібника.
Посібник було підготовлено двома групами дослідників із незалежних аналітичних центрів - Центру європейських політичних
досліджень (CEPS) у Брюсселі та Інституту економічних досліджень
та політичних консультацій (ІЕД) у Києві. CEPS засновано в Бельгії в 1983 році. Організація є провідним аналітичним центром, що
спеціалізується на політиці ЄС, і має власний потужний науковий
потенціал та розгалужену мережу партнерських інститутів в усьому
світі. Мета її діяльності полягає в проведенні ретельних досліджень
політики, спрямованих на знайдення конструктивних рішень для
викликів, що стоять перед Європою.
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій - провідний український аналітичний центр, що спеціалізується на проведенні економічних досліджень і наданні консультацій
у сфері економічної політики, зокрема міжнародної торгівлі, фіскальної, соціальної та грошової політики, регіонального розвитку,
фінансових ринків, енергетики та інфраструктури. ІЕД має великий досвід у сфері моделювання та аналізу результатів ПВЗВТ між
Україною та ЄС.
Хоча більша частина змісту Посібника витримана в офіційно-діловому стилі, ми сподіваємося, що читачам сподобаються невеличкі ілюстрації Костянтина Саннерберга.
Автори вдячні команді редакторів - Маргариті Мінковій, Деборі Мюлхерн та Джекі Вест за кропітку підготовку Посібника до
публікації.
Автори висловлюють найщирішу подяку Шведському агентству з питань міжнародного розвитку (SIDA) за підтримку та фінансування проєкту і, зокрема, Мір’ї Петерсон, Марії Люнгман, Санні
Леіно та Рольфу Бюхелю.
Погляди, викладені в цій книзі, відображають точку зору її
авторів і не є позицією CEPS, ІЕД, SIDA або Європейського Союзу.
Майкл Емерсон
і Вероніка Мовчан
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Огляд
Україна підписала свою Угоду про асоціацію, включаючи
Поглиблену та всеосяжну зону
вільної торгівлі (ПВЗВТ), з Європейським Союзом (ЄС) у 2014
році. Через сім років настав час
для більш широкомасштабної
оцінки досягнень Угоди та її
змін у зв’язку з новими викликами, що постійно з’являються.
Як детально описується
нижче, Україна суттєво, хоча й нерівномірно, просунулась у виконанні Угоди про асоціацію та ПВЗВТ. Рейтинги в цьому резюме показують, що значна кількість глав впроваджується досить добре, але
є і такі, де відбувається відставання та які потребують уваги.

Імплементація Угоди
По-перше, є цілком простий і позитивний загальний аспект. Інституційне та процедурне функціонування Угоди було задовільним.
Засідання Ради асоціації, її комітетів та підкомітетів, особливо на
рівні самітів, керували процесом спільно та організовано. Останнє
засідання Ради асоціації 11 лютого 2021 року вийшло далеко за рамки перегляду незавершеної роботи. Було досягнуто домовленостей
щодо підготовки всебічного огляду Угоди про асоціацію, вивчення можливостей подальшої лібералізації торгівлі та стимулювання прагнення України наблизитися до нового Зеленого курсу ЄС.
Наразі Угода оновлюється, зокрема об’ємні додатки, у яких перераховано директиви та правила ЄС, які Україна зобов’язалася ви|1
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конувати.1 Законодавство ЄС постійно розвивається, і оновлені положення мають бути активовані, аби Угода та ПВЗВТ не застаріли.
Для оцінки реалізації всіх основних глав Угоди та ПВЗВТ використана чітка методологія. Це видно з таблиці А, яка, крім підсумкових коментарів до кожного розділу, містить числові рейтинги
в діапазоні від 1 до 3. Це відповідає практиці Комісії в оцінці того,
наскільки успішно працюють Балканські держави у впровадженні
тих самих глав2 у контексті їхніх запитів на вступ до ЄС. Оцінка 3
означає активну імплементацію, оцінка 2 означає помірний ступінь
імплементації або допустимий стан незавершеної роботи, коли наявні затримки з імплементацією. Оцінка 1 означає лише «деякий»
прогрес в імплементації, а 0 – відсутність прогресу. За 26-ма главами, перерахованими в Таблиці A1, що охоплюють усі найважливіші
розділи Угоди, рейтинг такий:
		
Рейтинг 3:
1 глава
		
Рейтинг 2.5:
7 глав
		
Рейтинг 2:
11 глав
		
Рейтинг 1.5:
5 глав
		
Рейтинг 1:
2 глави
Це свідчить про те, що з 26-ти глав щодо восьми досягнуто
значного або достатнього прогресу, щодо інших 11-ти прогрес помірний, іще сім вимагають певного вдосконалення. Однак ці прості підсумкові цифри не відображають відносної важливості різних
глав, які розглянуті нижче:
Таблиця А1. Рейтинги виконання Україною основних положень Угоди про асоціацію та
ПВЗВТ
Сфера

Рейтинг

Політичні принципи, верховенство права
Електоральна
демократія
Права людини

2,5
2

Нещодавні вибори коректні: президент,
парламент, місцеві органи влади
Дуже погана ситуація на Донбасі та в
Криму; у цілому - покращується

G. Van der Loo and T. Akhvlediani, ‘Catch me if you can: Updating the
Eastern Partnership Association Agreements and DCFTAs’, 18 May 2020,
https://3dcftas.eu/publications/catch-me-if-you-can-updating-the-easternpartnership-association-agreements-and-dcftas.
2
M. Emerson, S. Blockmans, D. Cenusa, T. Kovziridze and V. Movchan,
‘Balkan and Eastern European Comparisons: Building a New Momentum for
the European integration of the Balkans and Eastern European associated states’,
CEPS, February, 2021.
1
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Сфера
Верховенство права
Антикорупційні
заходи

Рейтинг
1,5

Судова реформа вкрай потрібна, але не
просувається послідовно

1

Незначне покращення, непослідовна
позиція влади

2

Зміщення структури торгівлі з Росії у бік ЄС
та Китай

2

Тривалий опір реформам; зараз
спостерігається прогрес

Технічні стандарти на
продукцію

2

Відчутний прогрес у впровадженні стратегії

Безпечність харчових
продуктів (СФЗ)

2

Прийнята стратегія; прогрес у впровадженні

2,5

Україна більш ліберальна ніж ЄС щодо закладів

2,5

Визнана система електронних закупівель;
ризики відкату

1,5

Обмежений прогрес у захисті та
застосуванні прав інтелектуальної власності

2

Закони в порядку, але авторитет державної
установи під загрозою

2

Значний прогрес в адаптації методологій ЄС

ПВЗВТ
Доступ до ринку
Митні послуги

Послуги
Державні закупівлі
Права інтелектуальної
власності
Політика конкуренції
Статистика

Економічне співробітництво
Макроекономічна
політика
Фінансові послуги
Транспорт
Енергія
Довкілля
Цифровий та кіберсектори
Захист споживачів
Корпоративне право

1,5

Є покращення, але сектор усе ще вразливий;
залежний від допомоги МВФ/ЄС

2

Продовжується всебічне узгодження із
законодавством ЄС

1

Сектор автомобільного транспорту
потребує дії з боку України (та ЄС)

2

Основні проблеми вирішуються;
приєднання до Зеленого курсу

2

Здійснюються комплексні, дорогі та
довгострокові заходи

2,5

Динамічні цифровий сектор та кібербезпека

1,5

Значний прогрес у сфері безпечності
продукції

1,5

Законодавчі заходи, але проблеми з їх
виконанням

Зайнятість та
соціальна політика

2

Конвенції МОП у належному стані, але
новий Трудовий кодекс не прийнятий

Візовий режим,
пересування людей

2,5

Масові безвізові пересування; тимчасова
зупинка через Covid

2,5

Високі освітні стандарти, порівнювані зі
стандартами сусідів із ЄС

Освіта та культура

4
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Сфера
Гендерна рівність
Громадянське
суспільство

Рейтинг
2,5
3

Порівнювано з сусідами ЄС
Компетентні, сильні прихильники реформ

Примітка: рейтинги дотримуються методології, яку використовує Європейська Комісія у
своїй щорічній оцінці Балканських держав, де 3 - це хороший рейтинг готовності до стандартів ЄС, 2 означає помірну готовність, а 1 - часткову готовність. Джерело рейтингу: M.
Emerson et al., ‘Balkan and Eastern European Comparisons: Building a New Momentum for the
European integration of the Balkans and Eastern European associated states’, CEPS, February, 2021.

Політико-правові аспекти
У політичній системі України з часів Євромайдану та підписання
Угоди про аціоціацію/ПВЗВТ у 2014 році відбувалися живі й конкурентні демократичні процеси. У 2019 році відбулася демократично
коректна передача як президентської, так і парламентської влади
від Петра Порошенка до Володимира Зеленського (та їхніх партій).
Були скарги на порушення на виборах, але вони ніколи не доходили до такої міри, щоб ставити під сумнів результати. Вражаючий
успіх на виборах Зеленського та його партії «Слуга народу» був популістським, але демократично законним. Подальше зниження їхньої популярності та відповідне зростання підтримки опозиційних
партій ще більше ілюструє, що діють конкурентні демократичні
процеси.
Значні політичні реформи були проведені у 2019 - 2020 роках.
По-перше, відбулася реформа місцевого самоврядування з раціоналізацією адміністративних одиниць та посиленням повноважень
на місцях. По-друге, система голосування була переглянута, пропорційне представництво з відкритим списком замінило колишню
змішану пропорційно-мажоритарну систему.
Що стосується ситуації з правами людини в Україні, існує категорична різниця між контрольованою урядом українською територією та непідконтрольними Донбасом і Кримом. В останніх грубо порушуються основні права людини, особливо права татарської
меншини в Криму. У підконтрольній уряду Україні виникають
проблеми із захистом прав людини для окремих осіб, що виявляється у значній кількості заяв, поданих до Європейського суду з прав
людини в Страсбурзі, хоча їхня кількість зменшились з 14181 у 2014
році до 3991 у 2019 році. Найпоширеніші порушення у 2019 році
стосувались права на свободу та безпеку, приниження гідності затриманих та права на справедливий суд.
Для вдосконалення верховенства права у 2016 році було розпочато довгоочікуваний пакет реформ судової системи, який, серед
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іншого, передбачав відбір суддів на конкурсних засадах, припиняв
право парламенту призначати суддів та перевіряв чесність чинних
суддів. Ці запропоновані зміни були схвалені Венеціанською комісією, ЄС та США. Подальші заходи здійснювалися з 2017 року по
жовтень 2019 року, останні вже за нової адміністрації Зеленського.
Однак у 2020 році процес реформування відбору суддів був фактично заблокований. Ситуацію погіршили рішення Конституційного Суду, що підривали конкретні елементи реформ, оголошуючи їх неконституційними. Реформа прокуратури, яка проводилася
протягом 2020 року, сповільнилася. До кінця 2020 року вкрай необхідний процес судової реформи застопорився або навіть пішов у
зворотному напрямі.
Схожа історія з розвитком антикорупційної політики. За останні роки відбулися значні інституційні зрушення завдяки створенню
Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та Вищого антикорупційного суду
(ВАКС). На жаль, ці зміни не були ефективними, оскільки діяльність
та прерогативи створених інституцій постійно підриваються, зокрема рішеннями Конституційного Суду. Тим часом загальний рейтинг
сприйняття корупції в Україні залишається дуже низьким.

ПВЗВТ та економічне співробітництво
На Раді асоціації 11 лютого 2021 року ЄС та Україна домовилися
розпочати консультації щодо подальшої лібералізації торгівлі товарами. Це може вплинути на подальше збільшення або скасування
тарифних квот на різну агропродовольчу продукцію. На наш погляд, це також повинно привести до надання Комісії повноважень
для переговорів про угоду про автомобільний транспорт з Україною, яка надасть достатньо загальноєвропейських ліцензій, щоб
усунути логістичні перешкоди, які на цей час блокують розширення торгівлі. Автомобільна промисловість, одна з найважливіших
галузей промисловості України, містить захисні заходи як виклювення з ПВЗВТ, що може тривати до 15-ти років для української сторони. Така ситуація вимагає перегляду, щоб допомогти українській
промисловості розширити свою участь у транскордонних європейських ланцюгах поставок.
Митна служби України, що мала репутацію корупціонера,
донедавна була дуже стійкою до модернізації та реформ. Однак
вона була реорганізована у 2018 – 2020 роках. У 2019 році нарешті
було прийнято законодавство, яке дозволяє українським трейдерам
набути статусу уповноважених економічних операторів та приєднатися до Європейської загальної транзитної системи.
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Що стосується технічних стандартів на промислові товари,
то Україна досягла значного прогресу: 68% національних стандартів узгоджено зі стандартами ЄС/міжнародними стандартами до початку 2020 року в порівнянні з 30% у 2013 році. Наступною найважливішою метою є укладання Угоди про оцінку
відповідності та прийнятність промислової продукції (ACAA) з
ЄС, яка застосовуватиметься спочатку до трьох секторів (низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність та машинне обладнання), що буде великим кроком до безперешкодної торгівлі.
Попередня оцінка готовності України до ACAA розпочалась у
2020 році.
Комплексна стратегія щодо сільськогосподарських харчових продуктів для прийняття 242-х санітарних та фітосанітарних
норм ЄС була внесена до додатків Угоди про асоціацію в листопаді
2019 року. Станом на кінець 2020 року вже був досягнутий значний
прогрес в імплементації. Повна імплементація має відбутися через
п’ять років. Крім того, багато українських підприємств, що постачають продукцію тваринного походження, отримали дозвіл для експорту до ЄС відповідно до правил СФЗ.
Що стосується послуг, Угода встановлює дуже довгий список
секторів послуг і професій, для яких необхідно визначити доступ до
ринків і права відкриття компаній на ринках один одного. Україна,
за деякими винятками, зробила свій ринок надзвичайно відкритим,
у той час як держави-члени ЄС зберігають довгі списки застережень
для доступу на свої ринки.
Систему державних закупівель в Україні було піддано радикальній реформі у 2016 році та додатково змінено у 2020 році на
основі системи електронних закупівель ProZorro. Це підвищило
прозорість та ефективність та зменшило рівень корупції. Однак ризик відкату залишається; улітку 2020 року народні депутати схвалили зміни до Закону про державні закупівлі в першому читанні.
Вони визначають перелік машинобудівних товарів, які допускаються до державних закупівель, лише якщо вони мають певний рівень
локалізації (як правило, вище 30%), що буде несумісним з основами
правил ЄС та СОТ.
Україна повільно просувається у сфері захисту прав інтелектуальної власності (ПІВ). Прогалини в законодавстві частково усуваються новими законами, але потрібні подальші кроки. Україна
має повністю гармонізувати своє законодавство до 2023 року, зокрема щодо боротьби з підробкою та піратством. Але головною
проблемою є погане дотримання прав інтелектуальної власності,
включаючи використання незаконного програмного забезпечення
державними органами.
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Законодавство України про конкурентну політику відносно
добре розроблено. Правозастосування вимагає, щоб Антимонопольний комітет України (АМКУ) був незалежним та потужним органом із питань конкуренції. Однак, видається, це було політично
підірвано у 2019 – 2020 роках.
Макроекономічна політика (як й торговельні потоки) зазнала значних несприятливих потрясінь, що спричинило серйозні, але
тимчасові скорочення ВВП: спочатку глобальна фінансова криза 2008
- 2009 років, потім війна з Росією у 2014 році, а тепер і Covid-19. Позитивним є те, що зусилля України щодо реформ, підтримані позиками МВФ та ЄС, дозволили поступово оговтатися від цих потрясінь.
Щодо фінансових ринків, Україна бере участь у довгостроковому процесі модернізації своєї системи регулювання, що базується
на Базельських принципах та практиці ЄС. Нещодавня націоналізація найбільшого банку «Приватбанк» з метою запобігання його
краху стала великим негативним шоком для банківської системи. У
січні 2020 року регулятори затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору до 2025 року.
Україна має великий потенціал як ключовий транспортнологістичний вузол на карті Європи. Вона прагне розширення мереж TEN-T для автомобільних та залізничних, а також для внутрішніх водних шляхів. Угода про спільний авіаційний простір (УСАП),
яка давно відкладається, тепер повинна рухатись вперед, оскільки
її було відкладено з причин, не пов’язаних з Україною (справи Великобританії, Іспанії та Гібралтару). Україна відстає від виконання
своїх зобов’язань щодо наближення законодавства у сфері автомобільних та залізничних шляхів. З них автомобільні перевезення заслуговують першочергової уваги. Це підкріпить прагнення до підписання угоди про автомобільні перевезення з ЄС із метою заміни
нинішньої архаїчної системи, заснованої на двосторонньому ліцензуванні країнами-членами ЄС, що створює перешкоди для розширення торгівлі (як згадувалося вище).
В енергетичній політиці України відбуваються радикальні
та давно назрілі реформи, у тому числі, прив’язані до норм ЄС реформи щодо анбандлінгу в газовій та електричній галузях. Серед
основних досягнень - відмова від поставок російського газу за допомогою зворотних поставок з ЄС. Україна прагне взяти участь у
новому Зеленому курсі ЄС, що обговорювалось на початковій зустрічі з Європейською Комісією 11 лютого 2021 року. Було зроблено
важливі кроки щодо підвищення енергоефективності житлових та
громадських будівель.
Незважаючи на затримки, Україна значно просунулась у виконанні екологічної глави Угоди, хоча це залишається величезною,
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дорогою і довгостроковою проблемою. Порядок денний є всеосяжним, що охоплює забруднення повітря та води, промислові викиди (включаючи небезпечні речовини та великі спалювальні установки), поводження з відходами, природні середовища існування
тощо. Щодо кліматичних заходів уводиться новий закон про моніторинг та перевірку викидів парникових газів. Ці основні заходи
контрастують із ситуацією в сепаратистських регіонах Донецька
та Луганська, які стали зонами екологічної катастрофи поза контролем українського уряду.
Україна прагне інтегруватися до Єдиного цифрового ринку
ЄС, що означатиме гармонізацію зі швидко мінливими регуляторними політиками ЄС із телекомунікацій, захисту даних, електронного врядування, електронних закупівель, електронних послуг
тощо. Це рухлива, динамічна сфера української економіки з успішним та зростаючим сектором ІТ-експорту. Незважаючи на те, що
Угода не має юридичних зобов’язань щодо сфери кібербезпеки,
Україна наближається до основних засад Директиви ЄС про мережеву та інформаційну безпеку.
Щодо захисту прав споживачів прогрес у виконанні
зобов’язань був обмеженим. Незважаючи на те, що, наприклад, заходи з безпечності продукції покращились, загалом у цій галузі відбувається затримка імплементації.
Що стосується сфери корпоративного права, Україна не взяла на себе жорстких зобов’язаннь згідно з Угодою, але, тим не менше, здійснила швидке транспонування правил ЄС. Однак ситуація
з виконанням залишається невизначеною.
Стосовно політики зайнятості та соціальної політики, Україна ратифікувала всі основні конвенції МОП, які також закладені в
законодавстві ЄС. Однак ключова реформа Трудового кодексу все
ще очікує на затвердження парламентом. Крім того, спостерігається
сильна протидія з боку профспілок.
Стосовно пересування людей у межах ЄС ключовим кроком
стало запровадження безвізового режиму у 2017 році. Він був надзвичайно популярним, оскільки за перші три роки його дії до Шенгенської зони завітало до 50-ти мільйонів відвідувачів. Пандемія Covid-19
спричинила тимчасове призупинення цієї свободи пересування.
Система освіти України відповідає стандартам, порівняним
зі стандартами сусідніх країн-членів ЄС, хоча схеми професійного
навчання відстають, що призводить до постійних проблем невідповідності навичок.
Як і в більшості країн Східної та Південно-Східної Європи,
Україна досягає справедливих стандартів гендерної рівності, порів-
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няних зі стандартами в багатьох державах ЄС. Освітні досягнення
явно є гендерно рівними, але все ще існують значні прогалини в
участі жінок в економічному та політичному процесах.
Громадянське суспільство та аналітичні центри в Україні стали високоефективними в забезпеченні відповідальності уряду з питань політики, особливо стосовно питань корупції та верховенства
права.

Структура торгівлі
Розвиток зовнішній торгівлі України уповільнився за останні роки.
Йому серйозно зашкодила світова фінансово-економічна криза
2008 - 2009 рр., а потім у 2014 - 2015 рр. війна з Росією. В обох випадках загальний товарообіг України різко скорочувався і знадобилося
два - три роки для його відновлення.
Хоча ці потрясіння торкнулися торгівлі з ЄС та з усім іншим
світом, відбувся великий зсув у географічному розподілі торгівлі
України. Перехід від Росії до ЄС як першого торгового партнера
був найважливішою зміною. У 2013 році частка ЄС в обсягах торгівлі як українським імпортом, так і експортом лише незначно перевищила російську. Але до 2019 року експорт до ЄС зріс до 41,5%
у порівнянні з 6,5% для Росії, а імпорт із ЄС тепер складав 41,1%
порівняно з 11,5% для Росії. Зараз торгівля України з ЄС у чотири шість разів більша ніж з Росією.
Стосовно інших регіонів світу відбулися значно менші зміни,
крім Китаю, із яким експорт України за той самий період зріс - з
4,3% до 7,2%, а імпорт - з 10,3% до 15,1%. Однак у 2020 році під впливом Covid-19 торгівля товарами з ЄС в Україні скоротилася на 8,0%,
тоді як із Китаєм вона зросла на 20,5%.
У товарній структурі торгівлі з ЄС відбулася помітна й довгоочікувана диверсифікація українського експорту з меншою залежністю від кольорових металів і мінеральних продуктів. Натомість
відбулось збільшення обсягів агропродовольчих товарів, машин та
устаткування. Імпорт України з ЄС був уже більш диверсифікованим і менше змінювався. Найбільш помітне зростання відбулось
стосовно машин та обладнання, транспортних засобів та літаків.

Шок, спровокований Covid-19
Пандемія Covid-19 сильно вдарила по Україні. До лютого 2021 року
загальна кількість інфікованих сягнула 1,3 млн (близько 3% населення), при цьому 25 500 людей померло. Однак пандемія в Україні починалася повільно і не наслідувала домінуючу європейську
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модель, яка складалась із двох послідовних хвиль. На політичному
рівні суворий локдаун був запроваджений на самому початку, у середині березня 2020 року. Це мало серйозні економічні наслідки, і
до середини травня відбулося деяке послаблення обмежувальних
заходів. До середини липня 2020 року кількість інфікованих залишалася низькою. У липні було запроваджено регіональну систему
з рейтингами червоних, помаранчевих, жовтих і зелених зон та відповідним набором диференційованих карантинних заходів. Однак
відтоді до кінця листопада відбулося експоненціальне прискорення
пандемії. Після піку, який був досягнутий у кінці листопада, відбулось різке зменшення кількості інфікованих, хоча на початку 2021
року все ще спостерігалася значна кількість щоденних випадків
інфікування та смертей. Швидке зростання кількості інфікованих
відновилося із середини лютого. Економічні та соціальні наслідки
пандемії були болючими, хоча і не такими страшними, як спочатку
очікувалося. Попередні зусилля щодо реформ дозволили економіці
України відносно добре пройти кризу.
ВВП зменшився лише на 4%, тоді як інфляція залишалася під
контролем на рівні 5%, що є зниженням порівняно з попереднім роком. На відміну від попередніх криз, банківська система залишалася
стабільною і навіть повідомляла про прибутки. Реальна заробітна плата зростала, тоді як розширення безробіття було помірним. Збільшення фіскального дефіциту та державного боргу було цілком обґрунтованим, хоча ефективність витрат викликала певне занепокоєння.
ЄС швидко відреагував на кризу, надавши в квітні 2020 року
грантову допомогу в розмірі 190 мільйонів євро для підтримки системи охорони здоров’я і набагато більшу позику в розмірі 1,2 мільярда євро для підтримки економіки. До початку 2021 року пріоритет змістився вбік вакцинації, і в лютому ЄС оголосив про пакет
грантів у розмірі сорока мільйонів євро для підтримки готовності
систем охорони здоров’я до проведення масової вакцинації разом
із великим грантом програмі ВООЗ COVAX для вакцинації 20% населення багатьох країн-бенефіціарів у всьому світі. Очікується, що
фактичне постачання вакцин до самого ЄС буде збільшено в другому кварталі 2021 року, оскільки виробники інвестують у збільшення виробничих потужностей.
До пандемії до розділу Угоди про охорону здоров’я приділялось мало уваги, хоча існували положення стосовно узгодження регулювання щодо тютюну, інфекційних та неінфекційних захворювань, крові, органів, клітин і тканин людини, психічного здоров’я
та раку. Очевидно, що охорона здоров’я в майбутньому матиме набагато більше значення для ЄС і, за рахунок цього, у його співпраці
з асоційованими державами.
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Нові елементи та погляд у майбутнє
Україна, як Грузія та Молдова, розчарована тим, що ЄС не зміг
більш позитивно реагувати на її амбіції щодо визнання «перспектив членства». У перші роки Угоди про асоціацію, коли асоційовані держави тільки починали погоджуватися з узятими на себе
зобов’язаннями, це було зрозуміло. Однак після семи років, незважаючи на велику політичну нестабільність у себе вдома, Україна не
змінила свою думку щодо ЄС, і зараз поставлено питання про більш
позитивну реакцію ЄС.
Потрібно визначити вірогідну та політично прийнятну динамічну перспективу, щоб підтримувати мотивацію асоційованих
держав. Без цього процес в очах незалежних спостерігачів може стати нежиттєздатним. Насправді вже є деякі вихідні точки. Елементи
змін та позитивний імпульс можна спостерігати в політиці ЄС та
його дискусіях з асоційованими державами.
По-перше, Україна, як і Грузія та Молдова, у жовтні 2019
року подала вичерпні пропозиції до ЄС щодо модернізації Угоди
про асоціацію. Багато з них стосуються конкретних секторів та інструментів, як повідомляється у відповідних розділах цього документа. Це було відповіддю на відкриття раніше у 2019 році Комісією «структурованих консультацій» із зацікавленими сторонами у
Східному партнерстві. Україна, зі свого боку, зробила надзвичайно докладні та розгорнуті пропозиції щодо вдосконалення змісту
практично всіх глав Угоди, у тому числі щодо створення Ради асоціації ЄС (ЄС + 3) для трьох асоційованих держав разом.3 Це вимагало регулярних зустрічей на рівні міністрів у форматі ЄС + 3 з питань торгівлі, енергетики, транспорту, юстиції та внутрішніх справ,
цифрового ринку, освіти, митниці, досліджень та інновацій. У кінці
цього «неофіційного документа» йдеться про те, що «настав час розробити нову Стратегію для асоційованих партнерів (України, Молдови
та Грузії) на основі їхніх геополітичних прагнень та досягнень, а також
принципу ˝більше за більше˝».
По-друге, ЄС та асоційовані держави обговорюють можливе
приєднання до обмежених галузевих «союзів» ЄС, а Україна є провідним їхнім прихильником. Енергетичний союз, цифровий союз
та банківський союз є відносно новими в дискусіях, тоді як митний
союз вже існує. Як уже зазначалося вище, такий підхід уже мав обнадійливий старт для України щодо участі у Зеленому курсі ЄС.
Третій підхід спостерігається у зростаючій тенденції ЄС поширювати свої політичні інструменти та програми однаково як на
3

Український «неофіційний документ» (non-paper), жовтень 2019.

12

| РЕЗЮМЕ

країни Західних Балкан, так і на асоційовані держави Східної Європи. Одним із яскравих прикладів є Енергетичне співтовариство, яке
розпочалося лише із Західних Балкан, але згодом було розширено
включно з усіма трьома асоційованими державами Східної Європи.
Є й інші приклади, які були докладно описані.4 Наслідком Угод про
асоціацію/ПВЗВТ стало те, що асоційовані держави Східної Європи
почали в основному порівнювати із країнами Західних Балкан у їхньому наближенні до законодавства та норм ЄС. Проте на практиці
цей процес паралельного руху для двох груп до цього часу розвивався дещо довільно. Наступним природним кроком може стати
прийняття ЄС більш стратегічного підходу до спільної стратегії європейської інтеграції для обох груп разом.
Однак такий підхід, яким би корисним він не був, не вирішує
основну політичну загадку, яка полягає в тому, що недемократично
очікувати, що сусідні держави нескінченно довго будуть приймати
і підтримувати в актуальному стані масу законодавчих актів ЄС, не
маючи при цьому своєї ролі у його формулюванні. Це сучасна європейська версія старої парадигми «немає оподаткування без представництва». Зараз, через сім років після підписання Угоди про асоціацію, можливо, настав час прямо вирішити цю проблему.
Нещодавно, 1 лютого 2021 року, міністри закордонних справ
трьох асоційованих держав написали «Спільний лист» до інституцій ЄС та держав-членів 5, закликаючи їх взяти участь у визначенні нових напрямків та форм більш глибокої співпраці, зокрема у
«нових сферах для посиленої співпраці, таких як транспорт, енергетика,
цифрова трансформація, зелена економіка, юстиція та внутрішні справи, комунікації, охорона здоров’я». Їхній останній аргумент - закликати
до «нового, стратегічного, довгострокового бачення» відносин з ЄС.
Хоча цю точку зору ще не уточнено, одним із підходів, описаних у недавньому документі CEPS 6, може бути надання «нового імпульсу» відносинам. Це позиція схеми поступового інституційного
членства в ЄС, включаючи перехідні механізми для ЄС та перспективних асоційованих держав, які мали б перевагу до того моменту,
поки повне приєднання не стане можливим для обох сторін. Хоча загалом був би повний доступ до політики та інструментів ЄС, але без
повноважень голосувати за законодавчими актами Ради з найбільш
делікатних інституційних питань. У Європейській економічній зоні
(ЄЕЗ) вже існує практика участі держав, що не входять до ЄС, у заEmerson M., et al., op.cit.
«Спільний лист Грузії, Республіки Молдова та України про посилену
співпрацю з асоційованими партнерами в рамках Східного партнерства»,
Тбілісі, Кишинів, Київ, 1 лютого 2021 року.
6
M. Emerson et al., op.cit.
4
5
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сіданнях Ради, де порядок денний є спільним інтересом, зокрема
щодо питань внутрішнього ринку, але без голосування. Могли б
бути обрані члени Європарламенту, які отримали б право голосу
на більш ранній стадії ніж голосування в Раді, оскільки парламент
завжди приймає рішення простою більшістю. В Економічному та
Соціальному комітетах можлива повноправна участь. Кожен із цих
кроків залежав би від умов демократичної практики, верховенства
права та галузевої політики. Ці питання надзвичайно підходять для
вирішення на запланованій Конференції щодо майбутнього Європи. Україну та інші асоційовані держави слід запросити для внесення пропозицій, що дають подальший розвиток їхнім ідеям.

ЧАСТИНА I.

ПОЛІТИЧНІ ПРИНЦИПИ,
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА
І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

1. ПОЛІТИЧНІ ПРИНЦИПИ
Положення Угоди про
асоціацію
Угода про асоціацію ґрунтується на визнанні, що:
«…спільні цінності, на яких побудований Європейський Союз, а саме:
демократія, повага до прав людини
і основоположних свобод та верховенство права є ключовими елементами цієї Угоди».
Вираз «ключові елементи»
прив’язаний до Ст. 478 Угоди,
яка передбачає, що в разі недотримання цих принципів дію Угоди
може бути припинено.
Ст. 6 передбачає «діалог і співробітництво з питань внутрішніх реформ». Цей політичний діалог здійснюється у форматі регулярних зустрічей на різних рівнях, у тому числі на найвищому рівні, на рівні міністрів і вищих посадових осіб.
Більш докладно про запровадження базових принципів ідеться у спільно погодженому Порядку денному асоціації від 16 березня
2015 року.7 До пріоритетних питань, які повинні бути вирішені в
короткостроковій перспективі, відносяться конституційна реформа, виборча реформа, судова реформа, права людини та реформа у
сфері державного управління. Ці виклики розглядаються дуже докладно.
«Порядок денний асоціації Україна - ЄС для підготовки та сприяння
імплементації Угоди про асоціацію», погоджений Радою асоціації між Україною та ЄС 16 березня 2015 року.
7

| 15

16 | ЧАСТИНА I. ПОЛІТИЧНІ ПРИНЦИПИ, ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

Конституційна реформа. Український уряд повинен розпочати прозору конституційну реформу, спрямовану на створення
ефективної системи стримувань і противаг між органами державної влади. Необхідно зміцнити функціонування органів місцевого
самоврядування й регіональної влади, у тому числі шляхом децентралізації, яка наділить їх значними повноваженнями та забезпечить відповідними фінансовими ресурсами згідно з Європейською
хартією місцевого самоврядування.
Реформа виборчої системи. Слід звернути увагу на вдосконалення і гармонізацію виборчого законодавства, зокрема законів
про референдуми, Центральну виборчу комісію і фінансування політичних партій.
Права людини й основні свободи. Україна взяла на себе
зобов’язання швидко виконувати рішення Європейського суду з
прав людини. Порядок денний асоціації визначає заходи, пов’язані
зі свободою висловлення поглядів, зібрання та об’єднання. Що стосується свободи об’єднання, Порядок денний приділяє особливу
увагу забезпеченню прав меншин, забезпеченню рівності чоловіків
і жінок, прав дітей, боротьбі проти тортур, нелюдського та принизливого поводження.
Проблеми судової реформи і корупції розглядаються в Розділі 2.

Перспективи імплементації
Конституція. Згідно з Конституцією Україна є демократичною
державою, яка дотримується принципів верховенства права, прав
людини й основних свобод. Проте, як виявилось, забезпечення дотримання цих принципів є проблематичним. До сьогоднішнього
дня українська демократія залишається хисткою. Після здобуття
незалежності в 1991 році країна пережила два періоди прихованого
авторитаризму (1995 - 2004 рр. і 2010 - 2014 рр.), здолати які вдалося
лише завдяки потужному протесту громадськості. Після останньої
хвилі протестів, відомої як Євромайдан, Україна стала на шлях демократичного розвитку, але реформи впроваджуються повільно.
Огляд демократичного врядування. Найстійкішим компонентом демократичної системи в Україні є виборча урна. Хоча
багато виборів, які проводилися в 1990-ті та 2000-ні роки, не були
визнані абсолютно вільними і справедливими, вони все ж таки забезпечували значне представництво політичної опозиції у Верховній Раді. Вони навіть приносили перемогу опозиційним силам на
виборах у 1994, 2005, 2006, 2007 і 2010 роках. Після Євромайдану виборчий процес було значно покращено. Незважаючи на низку про-
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блем, більшість спостерігачів визнавали вибори 2014 та 2015, 2019
та 2020 років такими, що загалом відповідають міжнародним стандартам.
Утім, інші компоненти демократичної системи ще залишаються слабкими. Після здобуття незалежності відбулася боротьба за
владу між представниками виконавчої і законодавчої гілок влади
України. Згідно з Конституцією 1996 року Україна була президентсько-парламентською республікою з сильною роллю президента.
Але з внесенням змін до Конституції у 2004 році після продемократичних акцій протесту, відомих як Помаранчева революція, баланс
влади змістився на користь парламентської системи. Тим не менше, нова політична система була недосконалою. Запекла боротьба
за владу між президентом Віктором Ющенком і прем’єр-міністром
Юлією Тимошенко у 2007 - 2009 роках звела нанівець здобутки Помаранчевої революції і викликала демократичну кризу в країні в
наступних роках. У 2014 році було відновлено Конституцію в редакції 2004 року, але в черговий раз незбалансованість влади створила
ризики для демократії.
Протягом більшої частини періоду незалежності України
принцип поділу влади не застосовувався належним чином. Судова
система й прокуратура перебували під політичним впливом із боку
виконавчої та законодавчої гілок влади.
Система врядування в Україні є централізованою, але з трьома рівнями адміністративних, територіальних утворень: області,
райони й міста/села, і на кожному рівні обираються власні представницькі органи (ради). Повноваження цих органів є обмеженими. Області та райони перебувають в управлінні посадовців, які
безпосередньо призначаються центральним урядом. Ця система
нещодавно була змінена.
І, нарешті, участь українських громадян у політиці й громадському житті не повністю ефективна. Хоча частка українців,
які працюють у політичних партіях або ініціативних групах, є вищою ніж у більшості держав-членів ЄС, у багатьох партіях активісти мають незначний вплив на прийняття рішень їхніми партіями.
Українські партії, як правило, не мають чіткої ідеології і просто
використовуються як знаряддя для досягнення цілей їхніми керівниками та фінансовими покровителями. У результаті, політичні
партії не можуть адекватно представляти інтереси великих верств
суспільства.
Довіра громадськості до політичних партій була мінливою, а
спалахи оптимізму замінювалися тривалими періодами недовіри.
Довіра громадськості зросла в 1990-х - на початку 2000-х рр., коли до
43% респондентів вважали, що принаймні одна партія заслуговує

18 | ЧАСТИНА I. ПОЛІТИЧНІ ПРИНЦИПИ, ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

на делегування влади в 2006 році після Помаранчевої революції, але
до 2012 року довіра впала до 19%, і, фактично, ситуація не покращилася після Євромайдану.8
Велика перемога Володимира Зеленського в президентській
гонці навесні 2019 року знову викликала оптимізм (46% влітку 2019
року)9, який, однак, знову зник до кінця 2020 року. Більше того, довіра громадськості до політичних партій загалом завжди була нижчою, ніж довіра до партії, яка отримує владу. У грудні 2020 року
близько 16% населення довіряли політичним партіям загалом.10
Історично склалося так, що частка українців, які працюють в
організаціях громадянського суспільства, була нижчою ніж у країнах ЄС11, хоча громадянська та волонтерська активність збільшилася з часів Євромайдану.12
Реформа демократичного врядування. Темпи реформ після
Євромайдану були повільними, але все ж деяких важливих результатів було досягнуто в децентралізації та виборчих правилах.
У 2015 році Конституційна комісія підготувала закон, що створював основу для децентралізації влади. Він передбачав створення
Цифри представляють частку українців, які вважають, що принаймні
одна партія в країні заслуговує на те, щоб їй було делеговано владу, як це відображається в опитуваннях, проведених Інститутом соціології НАН України. Джерело: https://i-soc.com.ua/assets/files/monitoring/dodatki2018.pdf.
9
Загороднюк Т. (2019) «Ставлення населення регіонів України до партійної системи та політичних партій (2017 – 2019 рр.)» // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Див. https://i-soc.com.ua/assets/files/
monitoring/mon2019.pdf.
10
Див.: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/
ukraina2020-nevypravdani-ochikuvannia-neochikuvani-vyklyky-pidsumkyroku-u-dzerkali-gromadskoi-dumky-gruden-2020r (українською).
11
У 2004 - 2012 рр. частка українців, які працюють у політичних партіях або ініціативних групах, протягом останніх 12-ти місяців коливалась від
3,6% до 4,1%. Відповідні середні значення в державах-членах ЄС коливались
від 3% до 3,8%. Утім, протягом такого періоду тільки 1,4 - 2,3% українців працювали в інших організаціях і об’єднаннях. Відповідне середнє значення в
державах-членах ЄС склало від 6,6% до 13,9%. Джерело: власні розрахунки,
проведені на основі даних Європейського соціального дослідження за 2004,
2006, 2008, 2010 і 2012 рр. (www.europeansocialsurvey.org/).
12
У 2020 році 19% населення брало участь у діяльності різних організацій громадянського суспільства, відповідно до хвилі опитування щодо громадського залучення USAID / ENGAGE (див.: https://engage.org.ua/eng/
self-help-nation-ukrainians-disappointed-in-reforms-but-ready-to-support-eachother-and-their-communities/). Частка українців, які беруть участь у волонтерській діяльності, зросла з 10% у 2012 році до 18% у 2018 році, згідно з
регулярними опитуваннями, проведеними Центром Разумкова та Фондом
демократичної ініціативи (https://dif.org.ua/article/gromadska-aktivnistgromadyan-ukraini).
8
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органів місцевого самоврядування (виконавчих комітетів), підпорядкованих районним і обласним радам. Органи місцевого самоврядування повинні були замінити місцеві державні адміністрації,
підпорядковані центральним органам влади, які мали бути розпущені. Законопроєкт також визначив нормативно-правову базу для
внесення змін до територіально-адміністративного устрою України, зокрема об’єднання адміністративно-територіальних одиниць
нижнього рівня.
Однак запропоновані зміни, що стосуються децентралізації,
викликали дві серйозні дискусії. По-перше, законопроєкт визначив,
що органи місцевого самоврядування на окупованій території Донецької і Луганської областей можуть мати спеціальні функції, що
було вимогою домовленостей «Мінськ II» з метою врегулювання
конфлікту на Донбасі. Ряд народних депутатів і політичних активістів рішуче виступили проти цього положення, побоюючись, що
це може підірвати суверенітет України. По-друге, законопроєктом
розширювалися повноваження президента, який матиме право припинити повноваження обраних депутатів місцевих рад і місцевих
чиновників, якщо їхні рішення є загрозою для національної безпеки або територіальної цілісності України. Деякі народні депутати
вважають, що це становить загрозу узурпації влади президентом. Як
наслідок, законопроєкт залишився без розгляду в парламенті і був
автоматично відкликаний після парламентських виборів 2019 року.
У грудні 2019 року президент Зеленський подав черговий
проєкт поправки до Конституції щодо децентралізації, але, зазнавши жорсткої критики, спочатку замінив його іншим проєктом, а
потім взагалі відкликав у січні 2020 року.13
Проте реформа децентралізації успішно просунулася в тих
сферах, де конституційні зміни не потрібні. Було здійснено фіскальну
децентралізацію. Адміністративна консолідація розпочалася з добровільного утворення об’єднаних громад, що об’єднують адміністративні одиниці найнижчого рівня (села, селища та міста), і до кінця 2019
року було створено майже 1000 громад, які охоплювали понад 40% території України.У середині 2020 року Кабінет Міністрів завершив цей
процес, створивши загалом 1469 об’єднаних громад, у тому числі 31
громаду на тимчасово окупованих територіях України.14 Крім того, у
липні 2020 року райони були реорганізовані, їхня кількість зменшена
з 490 до 136.15 Місцеві вибори в жовтні 2020 року провели для нових
адміністративних одиниць.
13
14
15

Див.: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67644
Див.: https://decentralization.gov.ua/newgromada
Див.: https://decentralization.gov.ua/new-rayons
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Також було переглянуто виборчі правила. У 2015 році парламент запровадив пропорційну систему місцевих виборів, хоча і
без системи відкритих списків, а також зробив крок до управління
фінансуванням партій шляхом прийняття законів, що дозволяють
державне (бюджетне) фінансування партій, які перемогли на виборах.
У грудні 2019 року новий Виборчий кодекс був остаточно
затверджений,16 майже через п’ять років після подання проєкту до
парламенту. Кодекс передбачає (дещо урізану) пропорційну виборчу систему з відкритими списками як заміну існуючої змішаної
пропорційно-мажоритарної виборчої системи. Інші важливі зміни
включають надання виборчих прав внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та іншим мобільним групам населення, краще гендерне представництво та покращений доступ до виборів для людей із
обмеженими можливостями. Однак до Кодексу вже було внесено
кілька поправок у 2020 році для усунення технічних недоліків. Експерти ж закликають до його подальшого перегляду на основі уроків
місцевих виборів 2020 року.17
Також було досягнуто успіху в іншому актуальному питанні
- знятті депутатської недоторканності. У вересні 2019 року з Конституції України було вилучено положення, що не допускало переслідування, затримання чи арешт депутатів без згоди Верховної
Ради.18
Права людини. Згідно з Конституцією Україна є демократичною державою, головним обов’язком якої є дотримання принципів
верховенства права, прав людини й основних свобод. Перелік громадянських і політичних прав людини, який наведено в Конституції, відповідає міжнародним стандартам у сфері прав людини. На
практиці більшість цих прав і свобод, як правило, захищаються. Винятками є право на ефективний засіб правового захисту у відповідному національному органі, право на справедливий суд і право на
заборону катувань.
Як член Ради Європи, разом з усіма країнами-членами ЄС,
Україна дотримується Європейської конвенції з прав людини та
основних свобод і зобов’язана виконувати рішення Європейського
суду з прав людини (ЄСПЛ). Статистика ЄСПЛ свідчить про поліпшення ситуації із захистом прав людини в Україні. Зокрема, кількість
звернень до судових інстанцій зменшилася з 14181 у 2014 році до 3991
Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#Text
Див.: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3123981-opora-zaklikaeradu-povernutisa-do-vdoskonalenna-viborcogo-kodeksu.html
18
Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/27-20#n2
16
17
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у 2019 році.19 Загалом Страсбурзький суд виніс 1413 рішень у справах проти України,20 у тому числі 109 рішень у 2019 році21. Історично
склалося так, що найбільше порушень стосувалося права на справедливий судовий розгляд (41%), тривалості провадження (30%), права
на свободу та безпеку (27%) та захист власності (25%). У 2019 році найпоширенішими порушеннями, виявленими судом, були порушення
права на свободу та безпеку (50%) та нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження (37%), тоді як право на порушення справедливого судового розгляду було виявлено лише у 20% випадків.
Національна стратегія у сфері прав людини України була
схвалена президентом Порошенком у серпні 2015 року,22 а План дій
з її реалізації був прийнятий Кабінетом Міністрів лише в листопаді
2015 року.23
Хоча реалізація Стратегії була повільною та частково
поверховою,24 є кілька важливих досягнень. Зокрема, у 2016 році було
запроваджено процедуру, що дозволяє фізичним та юридичним особам подавати конституційні скарги, і до кінця 2019 року було подано
2391 скаргу.25 Закон про створення Державного бюро розслідувань
(ДБР) як незалежного органу для розслідування скарг щодо позбавлення життя або катування, жорстокого, нелюдського або такого,
що принижує гідність, поводження чи покарання було прийнято
наприкінці 2015 року; а ДБР розпочав роботу наприкінці 2017 року.
Міжвідомча комісія з питань застосування та реалізації міжнародного гуманітарного права в Україні була створена у 2017 році. Також
були важливі досягнення в гендерній політиці та захисті прав ВПО.
Що стосується боротьби з дискримінацією, у листопаді 2015
року Верховна Рада України схвалила зміни до Трудового кодексу,
що беззастережно забороняють дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації,26 що було обов’язковою вимогою в рамках виконання
Див.:https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2019_ENG.pdf
Див.:https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2019_
ENG.pdf
21
Див.:https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_2019_ENG.pdf
22
Указ Президента України № 501/2015 від 25 серпня 2015 року.
23
Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1393-р від 23 листопада
2015 року.
24
Див.:http://hro.org.ua/files/docs/1513868425.pdf;
http://hro.org.ua/
files/ docs/1504768055.pdf; https://helsinki.org.ua/articles/hromads-kistrozcharovana-riven-implementatsii-natsional-noi-stratehii-u-sferi-prav-liudynyskladaie-vs-oho-28/
25
Див.: http://www.ccu.gov.ua/konstytuciyni-skargy
26
Відповідне положення все ще треба включити до нової редакції Трудового кодексу, яка наразі розглядається парламентом.
19
20
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Україною Плану дій щодо лібералізації візового режиму (ПДЛВР).
Виборчий кодекс, прийнятий у 2019 році, включав подібну норму.
У грудні 2017 року для створення нових ефективних механізмів запобігання та боротьби з насильством щодо жінок у відповідності
до Стамбульської конвенції разом зі змінами до кримінального та
кримінально-процесуального кодексів був прийнятий закон про
запобігання та протидію домашньому насильству.27 Того ж місяця
Міністерство охорони здоров’я скасувало указ, який забороняв жінкам виконувати певні види робіт і, як правило, розглядався як дискримінаційний.28
У липні 2017 року Кабінет Міністрів створив посаду Урядового уповноваженого з питань гендерної політики.29 На цю посаду
на основі відкритого конкурсу було призначено правозахисницю
Катерину Левченко. У березні 2018 року, через рік після закінчення терміну повноважень Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини, Верховна Рада призначила на цю посаду Людмилу
Денісову, колишнього члена партії «Народний фронт». Це призначення викликало критику, оскільки вона не має досвіду у сфері захисту прав людини, у неї погана репутація щодо захисту прав ЛГБТ,
крім того, вона має пов’язаний з нею бізнес у Криму.30
У 2020 році рейтинг політичних прав України, який щороку
проводить Freedom House, становив 27 із 40, тоді як рейтинг громадянської свободи країни становив 35 із 60. Глобальний статус свободи становив 62 зі 100, трохи краще ніж 60 роком раніше.31 За словами Freedom House, Україна залишалася «частково вільною».
Згідно з Доповіддю з прав людини «Україна 2019», опублікованою Бюро з питань демократії, прав людини і праці Державного
департаменту США, багато гострих проблем пов’язано з анексією
Криму та війною на Сході (див. обговорення нижче), недоліками
системи правосуддя, а отже, безкарністю (див. розділ 2).32 Інші значні системні проблеми включають побиття та катування затриманих та ув’язнених, суворі умови у в’язницях; насильство щодо
журналістів; соціальне насильство щодо людей з обмеженими можливостями, етнічних меншин та представників ЛГБТ-спільноти.
Див.: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2229-19.
Див.: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0051-94.
29
Див.: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250049925.
30
Див.:https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/parliament-appointscontroversial-ombudsman.html.
31
Див.: https://freedomhouse.org/country/ukraine/freedom-world/2020
32
Див.:https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/03/UKRAINE2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
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Ситуація із захистом меншини ромів покращилась із затвердженням «Стратегії інтеграції ромської меншини до 2020 року».33
Однак найбільшими проблемами залишаються надання паспортів
ромському населенню та доступу до ключових державних послуг,
включаючи медичне обслуговування та освіту.34 У 2014 році Верховна Рада України визнала кримських татар корінним народом Криму/України.
Ситуація в Криму і на Донбасі. Політична ситуація і ситуація
у сфері захисту прав людини суттєво погіршилася в Криму, який був
анексований Росією у 2014 році, а також у деяких районах Донецької
і Луганської областей (Донбас), підконтрольних підтримуваними Росією бойовиками. Політичні режими на цих територіях є де-факто
авторитарними з обмеженням свобод і систематичними порушеннями прав людини. Ситуація з правами людини на Донбасі додатково ускладнюється військовим конфліктом, який триває там із квітня 2014 року. Конфлікт порушує основні права - на життя і безпеку.
Станом на кінець 2020 року, за скромними оцінками, кількість жертв
унаслідок конфлікту сягнула 42 500 – 44 500, у тому числі 13 200 – 13
700 загиблих (принаймні 3 369 із них - цивільне населення) та інших
постраждалих.35 Крім того, є докази застосування тортур і жорсткого
поводження до українських громадян - цивільних осіб і військовослужбовців - з боку підконтрольних Росії бойовиків.
Права деяких українців також порушуються в рамках кримінальних проваджень, що застосовуються проти них російською владою. У цьому контексті Європейський парламент прийняв кілька
резолюцій, які вимагають від Росії звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України.36
Дуже багато людей були вимушені залишити свої домівки.
Кількість зареєстрованих ВПО, які втекли до контрольованих уряДив.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/201/2013#Text
Див.: http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/Bakalchuk-5683e.pdf
35
Оцінки на основі кількості загальних причинно-наслідкових зв’язків,
пов’язаних із конфліктом, про які повідомляв УВКПЛ за період з квітня 2014 року по лютий 2020 року (https://www.ohchr.org/Documents/
Countries/UA/29thReportUkraine_EN.pdf) плюс кількість жертв у 2020
році, вказана УВКПЛ (https://www.ohchr.org/Documents/Countries/
UA/30thReportUkraine_EN.pdf,
https://www.ohchr.org/Documents/
Countries/UA/HRMMU_Update_2020-11-01_EN.pdf), Генеральний штаб
Збройних Сил України (https://www.slovoidilo.ua/2020/12/24/novyna/
bezpeka/ozvuchyly-vtraty-donbasi-2020-rik) та Українська розвідка (https://
www.slovoidilo.ua/2021/01/03/novyna/bezpeka/staly-vidomi-vtratybojovykiv-donbasi-2020-rik).
36
Див. www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20150903IPR91536/
Human-rights-Russia-Azerbaijan-and-Angola.
33
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дом районів, досягла піку в 1,7 мільйона в 2016 році і зменшилась
до приблизно 1,5 мільйона станом на січень 2021 року37. Крім того,
за даними Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних
Націй з прав людини (УВКПЛ), більше одного мільйона українців
попросили притулку або захисту за кордоном, у першу чергу в Росії
і Білорусі.38 Особи, зареєстровані як ВПО, отримують дуже помірну
державну підтримку.39 Натомість громадянське суспільство, церкви, волонтери й міжнародні донори докладають величезних зусиль,
щоб допомогти їм.
У 2017 році уряд прийняв Стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень
щодо внутрішнього переміщення до 2020 року.40 Але її реалізація
страждала від низького фінансування та недоліків у координації
урядової діяльності.41 Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини (УВКПЛ) вимагає оновлення
Стратегії на 2021 - 2025 роки та вдосконалення її реалізації.
Принцип верховенства права практично не дотримується на
територіях, підконтрольних бойовикам. Близько 2,7 мільйона осіб,
що проживають на цих територіях, не мають доступу до справедливого суду. Повідомляється про численні звинувачення у вбивствах,
незаконні затримання, тортури і жорстоке поводження. Свободи
слова, віросповідання, мирних зібрань і об’єднань є, фактично, обмеженими. Свобода пересування також обмежується в результаті ускладненого перетину лінії зіткнення між Збройними силами
України і бойовиками. Права людини систематично порушуються
в анексованому Криму. Повідомляється про випадки ув’язнення і
жорсткого поводження з громадянами України, які за етнічним
походженням є кримськими татарами. Зокрема, у квітні 2016 року
так званий Верховний суд Криму заборонив діяльність Меджлісу,
представницького органу кримських татар, тим самим порушивши основні права цієї етнічної групи. Місцева влада переслідує і
залякує кримських татар, проукраїнських активістів і журналістів.
Крім того, влада не змогла належним чином розслідувати вбивства,
Див.: https://www.msp.gov.ua/news/19544.html.
УВКПЛ, Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні (16 листопада 2015 року - 15 лютого 2016 року) (www.ohchr.org/Documents/
Countries/UA/Ukraine_13th_HRMMU_Report_3March2016.pdf).
39
Огляд державної політики щодо ВПО див: H. Brenzel, O. Betliy and R.
Kirchner, “Economic issues of internally displaced people in Ukraine”, Policy
Paper Series, PP/06/2015, GAG/IER, December 2015.
40
Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-2017-%D1%80#Text.
41
Див.:https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2020/03/
Briefing-Note-on-Inclusion-of-Internally-Displaced-Persons_2020-UA.pdf.
37
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тортури і випадки завдання тілесних ушкоджень, вчинених воєнізованими групами.42
Україна подала п’ять міждержавних скарг проти Росії щодо
подій у Криму та Східному Донбасі до ЄСПЛ.43 У грудні 2020 року
ЄСПЛ об’єднав справи України щодо Донбасу з голландською
справою проти Росії через рейс 17 авіакомпанії Malaysia Airlines
(MH17).44 Окрім цього, у Суді було зареєстровано понад 4000 індивідуальних заяв, пов’язаних із подіями в Криму чи військовими діями
на Сході України.45
Україна також подала дві заяви до Міжнародного кримінального суду (МКС) про визнання юрисдикції МКС щодо злочинів,
скоєних на території України з 21 листопада 2013 року. У грудні
2020 року МКС дійшов висновку, що ситуація вимагає розслідування МКС трьох великих груп злочинів: (i) злочини, скоєні в контексті
ведення бойових дій; (ii) злочини, скоєні під час затримання; та (iii)
злочини, скоєні в Криму.46
Коротко про принципи політики
Після зміни влади в результаті Євромайдану Україна стала на шлях
демократичних реформ. Окрім незначних порушень, вибори були проведені правильно на всіх рівнях - президентському, парламентському та
місцевому.
Найбільш помітними досягненнями реформ є значне збільшення повноважень місцевих органів влади шляхом децентралізації та вдосконалення виборчого законодавства.
Узагалі ситуація в Україні щодо прав людини є відносно позитивною,
хоча, як і раніше, потребує покращення.
Однак Крим та Східний Донбас, які не контролюються урядом, повертаються до авторитаризму та систематичного порушення прав людини.

Див.:http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/
Crimea2014_2017_EN.pdf.
43
Див.: https://www.echr.coe.int/Documents/CP_Russia_ENG.pdf.
44
Див.: http://khpg.org/en/1606780758.
45
Див.: http://en.interfax.com.ua/news/general/479796.html.
46
Див.:https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=201211-otpstatement-ukraine&fbclid=IwAR08dGV_fTkotN3OwkNxZbSfZlvQwmxjOdRjZ
95lGnPBtq5TnWHzCKI7Y8I.
42

2. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І
ПЕРЕМІЩЕННЯ ЛЮДЕЙ
У цьому Розділі розглядається
низка пов’язаних питань, зокрема боротьба з організованою злочинністю, корупцією і
тероризмом, а також політика у
сфері управління кордонами та
переміщення людей, у тому числі питання запровадження безвізового режиму між Україною та
ЄС.

Боротьба з корупцією, злочинністю і тероризмом
Угода про асоціацію підкреслює надзвичайну важливість дотримання принципу верховенства права, але не містить жодних докладних рекомендацій. Водночас, Порядок денний асоціації від
березня 2015 року набагато чіткіше визначив необхідність судової
реформи та поліпшення ситуації щодо верховенства права в цілому.47
Верховенство права є найбільш слабким компонентом демократичного врядування в Україні. Одна з причин - необ’єктивність
правозастосування. Наприклад, представники вищого керівництва держави та багаті бізнесмени рідко притягуються до відповідальності й користуються значними незаконними привілеями,
тоді як права інших громадян порушуються (див. також Розділ 1).
Див. спільний прес-реліз «Порядок денний асоціації між Україною та
ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію», який
було схвалено Радою асоціації між Україною та ЄС 16 березня 2015 року.
47
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Іншою причиною є високий рівень корупції. Протягом багатьох
років Україна, за результатами світового Індексу сприйняття корупції
Transparency International, отримувала від 21 до 30 балів за шкалою від 0
(найвищий рівень корупції) до 100 (відсутність корупції) балів. Судова
система, поліція і державна служба широким загалом сприймаються
як найбільш корумповані інститути в державі. Після Євромайдану
ситуація трохи покращилася. У 2018 році Україна отримала 32 бали і
посіла 120 місце зі 180 країн, але у 2019 році її рейтинг знову знизився.
Влада запустила цілу низку реформ, спрямованих на поліпшення
ситуації щодо верховенства права та посилення боротьби з корупцією.
Судова система. Довгоочікувані реформи судової влади були
розпочаті в червні 2016 року, але, як пояснюється нижче, вони завмерли у 2019 році. У 2016 році пакет реформ включав зміни до Конституції та закону про судоустрій, а також новий закон про виконання
судових рішень. Відповідно до нового законодавства судді повинні
обиратись на конкурсних засадах Вищою радою юстиції (ВРЮ), до
складу якої входять переважно судові органи та асоціації адвокатів.
Це стосується відбору суддів місцевих судів, регіональних апеляційних судів та нового Верховного Суду України (ВСУ). Парламент був
позбавлений повноважень призначати суддів, і відтепер ні парламент, ні президент не мають права їх звільняти. Закон також передбачав проведення перевірок повноважень і професійної чесності суддів та суттєве збільшення їхніх заробітних плат. Важливо зазначити,
що судді, які не можуть підтвердити законність походження своїх активів та активів членів їхніх сімей, тепер можуть бути звільнені. Монополія держави на примусове виконання судових рішень скасована
шляхом запровадження інституту приватних судових виконавців.
Ці зміни до Конституції були схвалені Венеціанською комісією; старт реформ судової системи отримав позитивну оцінку від
представників ЄС і США. У 2016 - 2017 роках було прийнято ще
кілька законів, включаючи закони про Вищу раду юстиції (2016)48
та Конституційний Суд (2017),49 а також про зміни в процесуальних механізмах (2017).50 Певною мірою реформи були успішними,
оскільки близько 1500 суддів вийшли на пенсію, бажаючи уникнути
декларування майна та перевірки доброчесності.51 Однак обрання
Див.: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-19
Див.: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2136-19
50
Див.: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2147-19
51
Див.: Blockmans S., Hriptievschi N., Zhernakov M., Zguladze E. (2021)
Integrity and Judicial Reform on Trial. // The Struggle for Good Governance in
Eastern Europe. Second Edition. CEPS, Brussels Rowman & Littlefield International,
London. https://www.ceps.eu/download/publication/?id=33654&pdf=TheStruggle-for-Good-Governance-in-Eastern-Europe-2nd-edition_.pdf
48
49

28 | ЧАСТИНА I. ПОЛІТИЧНІ ПРИНЦИПИ, ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

суддів до нового ВСУ, яке завершилось у листопаді 2017 року, лише
частково сприяло очищенню судової системи, оскільки Громадська
рада доброчесності поставила під сумнів чесність, незалежність
та професійні якості приблизно чверті новопризначених суддів.52
Більше того, виникають питання щодо доброчесності ВРЮ та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).
У жовтні 2019 року новообрана влада намагалася просунути
реформу далі. Новий закон скоротив кількість суддів ВСУ, припинив діяльність ВККС, одночасно встановлюючи правила для її нового конкурсного відбору. Він передбачав перевірку доброчесності ВРЮ та залучення міжнародних експертів до відбору та оцінки
ВККС та ВРЮ.53
Але закон 2019 року не приніс позитивних змін. Венеціанська
комісія рекомендувала переглянути його положення щодо відбору, зокрема стосовно ВСУ. ВРЮ фактично заблокувала конкурс до
ВККС та перевірки свого складу на доброчесність. Як результат, із
середини 2019 року процес набору нових суддів та оцінки їхньої
кваліфікації було зірвано, оскільки ВККС припинив свою діяльність.
Серія рішень, прийнятих Конституційним Судом (КСУ) у
2020 році, ще більше загострила кризу судової реформи. У березні
КСУ визнав неконституційними зміну чисельності суддів ВСУ та запропоновану модель перевірки доброчесності ВРЮ. Більше того, на
початку року КСУ визнав, що ліквідація ВСУ в 2016 році є неконституційною, і постановив, що судді старого ВСУ повинні продовжувати свою роботу як судді нового ВСУ, тим самим додавши безладу.
У червні 2020 року КСУ визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка встановлює кримінальну відповідальність
для суддів, які свідомо виносять неправомірні вироки чи рішення.
Парламент мав шість місяців на відновлення цих санкцій, але не
зміг цього зробити, тим самим зробивши всі кримінальні справи, у
тому числі проти так званих «суддів Майдану», нікчемними.54 Але
найскандальнішим рішенням КСУ було рішення, прийняте в жовтні, коли Суд атакував антикорупційну реформу (див. нижче).
У червні 2020 року президент подав черговий законопроєкт
про судоустрій із метою врегулювання кризи.55 Однак проєкт було
піддано критиці за послаблення ролі міжнародних експертів та
Див.: https://www.radiosvoboda.org/a/news/28851931.html
Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/193-20/ed20191016#Text
54
Див.:https://dejure.foundation/tpost/syhcy3n0v1-parlament-pozbavivsuddv-vdpovdalnost-za
55
Див.: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69228
52
53
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надання більших повноважень ВРЮ без запровадження належних
механізмів її підзвітності та доброчесності.56 Станом на січень 2021
року проєкт було переглянуто для врахування рекомендацій Венеціанської комісії.
Багаточисельні корупційні скандали, пов’язані з суддями, зокрема ВРЮ та Головою Конституційного Суду, ще більше знизили рівень довіри громадськості до судової системи та підкреслили
обмеженість успіху реформ. Рішення президента Зеленського від
грудня 2020 року тимчасово відсторонити від посади керівника
КСУ також вважається юридично сумнівним.57
Рівень довіри до суддів залишався низьким (13% населення,
станом на грудень 2020 року),58 а Україна посідає 105-е місце зі 141
країни в категорії незалежності судової влади згідно з даними Звіту
Світового економічного форуму (WEF) про глобальну конкурентоспроможність у 2019, хоча це кращий результат порівняно з попередніми роками.
Триває реформа прокуратури. У грудні 2015 року почала діяти нова система місцевих прокуратур. Поправки до Конституції та
відповідних законів збільшили незалежність прокурорів, одночасно
звузивши їхні повноваження, позбавивши їх, зокрема, функції «загального нагляду». Реформа залишилася незавершеною, її другий
етап розпочався у вересні 2019 року. Новий закон59 реорганізував
всю структуру прокуратури, передбачив атестацію всіх прокурорів
та подальше скорочення їх максимальної кількості, а також розширив повноваження Генерального прокурора. У грудні 2019 року
перша хвиля атестації близько 1 300 прокурорів у Генеральній прокуратурі стала причиною до 55% звільнень. Проте процес уповільнився протягом 2020 року через обмеження, пов’язані з Covid-19, та
призначеного в березні 2020 року нового Генерального прокурора,
яка змінила склад атестаційних комісій шляхом усунення представників міжнародних організацій та організацій громадянського суспільства.60 Більше того, результати атестації масово оскаржувались
у судах, що призвело до поновлення на посаді прокурорів, які не
пройшли атестацію. Такий розвиток подій викликає занепокоєння
Див.:https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2020_ukraine_association_
implementation_report_final.pdf
57
Див.: https://bit.ly/3qgEDev
58
Див.: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/
ukraina2020-nevypravdani-ochikuvannia-neochikuvani-vyklyky-pidsumkyroku-u-dzerkali-gromadskoi-dumky-gruden-2020r
59
Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-20#Text
60
Див.:https://zn.ua/ukr/POLITICS/venediktova-zminila-skladatestaciynoyi-komisiyi-dlya-prokuroriv-346729_.html
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щодо того, чи можна досягти бажаного очищення цього інституту
влади.
Не був спокійним і запуск у 2016 році Державного бюро розслідувань (ДБР), яке взяло на себе функції прокурора щодо досудового розслідування в кримінальних провадженнях, вчинених вищими посадовими особами, суддями та правоохоронцями, а також
у військових злочинах. Засноване законодавством у 2016 році,61 ДБР
запрацювало лише у 2018 році. У 2019 році його правовий статус
було змінено з центрального органу виконавчої влади на менш чіткий, з юридичної точки зору, правоохоронний орган, що зробило
цю установу більш залежною від впливу президента.62 У грудні 2019
року директор ДБР та його заступники були звільнені парламентом,
було розроблено спеціальну процедура їх призначення. До січня
2021 року новий директор усе ще не був обраний через політичні
суперечки щодо призначення відбіркової комісії.63 Відбір заступників директора ДБР був здійснений у 2020 році,64 але з короткими
термінами подання заявок та низькою прозорістю, як це сьогодні
відбувається з відбором на більшість посад державної служби.
Реформа адміністрації поліції також зіткнулася зі значними
проблемами після призначення її нового керівника у вересні 2019
року.65 У листопаді 2015 року поліція, що мала офіційну назву «міліція», була перейменована на Національну поліцію України. Частина співробітників міліції була прийнята на роботу на конкурсній
основі, але більшість із них були переведені після перевірки компетентності. Недавня участь поліцейських у ряді очевидних злочинів,
які досі не були повністю розслідувані, підірвала довіру громадськості до реформи поліції, яку колись сприймали як багатообіцяючу.
Реформи державної служби України, розпочаті у 2016 році,
були значною мірою зірвані у 2019 - 2020 роках. Новий Закон про
державну службу набув чинності в травні 2016 року,66 а Стратегія
реформування державного управління на 2016 - 2020 роки - у червні 2016 року. Відповідно до Закону відбір державних службовців
мав здійснюватися на основі відкритого конкурсу, до участі в якому
було залучено представників громадянського суспільства. Однак
Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text
Див.: https://uareforms.org/reforms/low-order-reform
63
Див.:https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/
files/20200710_com-2020-325-report_en.pdf
64
Див.:https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2020_ukraine_association_
implementation_report_final.pdf
65
Там само.
66
Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text
61
62
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наприкінці 2019 року процедури звільнення державних службовців
були значно спрощені, що призвело до значних перетасовок вищого керівництва центральних органів виконавчої влади України.
Більше того, з квітня 2020 року відкриті конкурси державних службовців були тимчасово призупинені в рамках обмежень, пов’язаних
із Covid-19. Це призвело до призначення понад 7000 державних
службовців, включаючи багатьох найвищих посадових осіб, без
конкурсу67.
Антикорупційна політика. Інституційні реформи передбачають створення антикорупційних органів: Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури (САП), Національного агентства з питань запобігання
корупції (НАЗК) і нового Вищого антикорупційного суду (ВАКС).
НАБУ було створено у 2014 році,68 а його керівник призначений у квітні 2015 року після відкритого та конкурентного процесу
відбору. Станом на середину 2020 року НАБУ мало майже 1000 проваджень, передало 265 справ до судів, проте було винесено лише
41 вирок, більшість справ усе ще перебувають на розгляді в судах.69
Політичний тиск на НАБУ зріс у 2020 році. У відповідь на конституційні скарги, подані народними депутатами, КСУ визнав неконституційними окремі положення Закону про створення НАБУ та
процедуру призначення його голови. Рішення зашкодило незалежності установи,70 і це питання не було вирішено до січня 2021
року. Більше того, наприкінці 2020 року НАБУ опублікувало кілька
публічних заяв, у яких ішлося про безпрецедентне втручання Генеральної прокуратури в розслідування НАБУ щодо найвищого чиновника в Офісі Президента України.71
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) була
створена у 2015 році, а зміни до Закону про прокуратуру, прийняті в лютому 2016 року, зробили цю установу незалежною від Генерального прокурора. Незважаючи на твердження про неправомірну поведінку керівника САП та напруженість стосунків з НАБУ,
Див.:https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2020_ukraine_association_
implementation_report_final.pdf
68
Бюро було створено відповідно до графіка, передбаченого Планом дій
щодо лібералізації візового режиму.
69
Див.: https://nabu.gov.ua/en (доступ 12 січня 2021 року).
70
Див.:https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2020_ukraine_association_
implementation_report_final.pdf
71
Див.:https://nabu.gov.ua/en/novyny/courts-and-prosecutor-generalsoffice-illegally-try-protect-former-minister-administration;
https://nabu.
gov.ua/en/novyny/prosecutor-generals-office-provides-unprecedentedinterference-nabu-investigation-official
67
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нещодавно дві установи покращили співпрацю та ефективність.72
У серпні 2020 року керівник САП пішов у відставку, оскільки закінчився термін його повноважень, але станом на січень 2021 року
новий керівник ще не був призначений через серйозні проблеми,
пов’язані з відбірковою комісією.73
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК),
уповноважене контролювати (спосіб життя) чиновників, запрацювало у 2016 році з досить обмеженою ефективністю. У 2019 році
Агентство було перезапущено з новою управлінською структурою,
а новий, обраний на конкурсній основі керівник був призначений
у січні 2020 року. НАЗК також отримало доступ до всіх відповідних
відомств та баз даних. Це усунуло ще одну перепону у роботі агенства, що створило можливості для підвищення ефективності НАЗК.
Однак у жовтні 2020 року він зазнав удару. КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за неправдиву інформацію в деклараціях про майнові акти, оприлюднених у реєстрі електронних декларацій, та скасував повноваження НАЗК збирати, зберігати
та публікувати електронні декларації чиновників та контролювати
їхній спосіб життя.74 Хоча закон, що відновлює повноваження НАЗК
та доступ громадськості до реєстру електронних декларацій, був прийнятий наприкінці грудня 2020 року,75 санкція за неправдиві декларації була значно пом’якшена і тепер не включає позбавлення волі.76
Більше того, усі розслідування, що тривали в цей час щодо
неправдивих декларацій, у тому числі проти судді КСУ, мали бути
закриті. Це було серйозним ударом по зусиллях із боротьби з корупцією, яких було докладено протягом кількох останніх років.
Створення ВАКС завершило інституційну структуру антикорупційних органів в Україні. Після бурхливих дебатів у 2018 році
був прийнятий Закон про ВАКС,77 а у вересні 2019 року суд розпочав роботу. Протягом першого року роботи ВАКС виніс 16 вердиктів у справах про корупцію високого рівня,78 хоча і без серйозного
резонансу в суспільстві. Більше того, ВАКС опинився під посилеДив.:https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/
files/20200710_com-2020-325-report_en.pdf.
73
Див.: https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/17/7266689/.
74
Див.: https://3dcftas.eu/op-eds/the-ruling-of-the-(un)constitutional-courtof-ukraine-is-there-a-way-out
75
Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1079-20#Text
76
Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1074-20#Text
77
Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text
78
Див.:https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2020_ukraine_association_
implementation_report_final.pdf
72
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ним тиском нереформованої ВРЮ,79 що може негативно вплинути
на його подальшу роботу.
Отже, хоча у 2019 - 2020 рр. Україна завершила створення
антикорупційних органів, їхній ефективній діяльності постійно
загрожували або перешкоджали, а реформа сектору юстиції була
зупинена.
Реформа судової влади та відновлення довіри громадян до
неї є, мабуть, одним із найсерйозніших викликів у країні.

Переміщення людей і візи
В Угоді про асоціацію питання щодо переміщення людей
розглядають лише коротко, але в Плані дій з лібералізації візового
режиму для України (ПДЛВР) їх викладено набагато детальніше.80 В
Угоді підкреслено, що Україна зобов’язана повністю виконати угоди щодо спрощення оформлення віз та реадмісії, а також поступово
вживати заходів, необхідних для лібералізації візового режиму (тобто, для отримання права на безвізовий в’їзд її громадян до державчленів ЄС). У грудні 2015 року Європейська Комісія офіційно порекомендувала Раді ЄС запровадити безвізовий режим для українців
для короткострокових поїздок у ЄС.81 У квітні 2016 року Європейська Комісія запропонувала запровадити безвізовий режим для громадян України з біометричними паспортами. Європейська Комісія
дійшла висновку, що Україна виконала всі контрольні показники з
чотирьох напрямків у рамках другого етапу ПДЛВР, а саме:82
1) безпека документів, у т. ч. біометричних паспортів (див. Розділ нижче);
2) інтегроване управління кордонами, управління міграцією,
надання притулку (див. Розділ нижче);
3) громадський порядок і безпека (див. Розділ 1 і 3);
4) зовнішні відносини та основні права (див. Розділи 3 і 1 відповідно).
Див.:https://ti-ukraine.org/news/chas-ch-vyshhyj-antykoruptsijnyj-sudpid-totalnym-tyskom-koruptsioneriv/
80
ПДЛВР виконується в два етапи: перший - ухвалення відповідного законодавства та інституційних механізмів, і другий – безпосереднє впровадження ухвалених змін. Успішне виконання цих умов стоїть першим питанням політичного порядку денного.
81
Див. «Шоста доповідь про стан виконання Україною Плану дій щодо
лібералізації візового режиму», грудень 2015 року (https://ec.europa.eu/
transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-905-EN-F1-1.PDF).
82
Див. пропозицію Комісії від квітня 2016 року (http://ec.europa.eu/
transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-236-EN-F1-1.PDF).
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Остаточне рішення про надання безвізового режиму громадянам України було прийнято в травні 2017 р.83, коли Єврокомісія
завершила перегляд механізму призупинення віз, а безвізовий режим почав діяти з 11 червня 2017 року. За три роки з моменту його
запровадження українці здійснили понад 50 подорожей до ЄС та
Шенгенської зони за безвізовим режимом.84 Однак станом на січень
2021 року через пандемію Covid-19 Україна стикається з продовженням тимчасових обмежень на необов’язкові поїздки до ЄС.
Безпека документів, у т. ч. біометричних паспортів. У 2015
році Україна почала видавати біометричні паспорти, що відповідають вимогам Міжнародної організації цивільної авіації. До кінця
2019 року було видано близько 14,2 млн біометричних паспортів.
Нові біометричні посвідчення особи видаються з січня 2016 року.
Управління міграцією і кордонами. Угода закладає фундамент для всеохоплюючого діалогу та співпраці з питань легальної
та нелегальної міграції, торгівлі людьми й контрабанди людей,
управління кордонами, надання притулку, політики повернення нелегальних мігрантів і пересування людей. Україна протягом
останніх років змінювала свою політику у сфері управління міграцією і кордонами в рамках реалізації ПДЛВР.
Особливе значення мало схвалення українським парламентом закону про зовнішню трудову міграцію в листопаді 2015 року.
Цей закон запроваджує параметри для регулювання реінтеграції,
яка має важливе значення, з огляду на велику кількість зовнішніх
трудових мігрантів з України (за різними оцінками їхня кількість
складає 1,3 - 2,5 млн осіб). Стратегія державної міграційної політики
України на період до 2025 року була прийнята в липні 2017 року.85
Угода також захищає українських працівників, які легально працюють у ЄС, від дискримінації (Ст. 17).
Як згадується в Розділі 3, присвяченому питанням зовнішньої
політики й політики безпеки, ЄС створив спеціальні консультативні місії для надання допомоги українській владі з питань управління кордонами. Наприклад, Консультативна місія Європейського
Союзу (EUAM) спільно з українськими партнерами в травні 2015
року створила Групу з надання допомоги в питаннях управління
кордонами, яка на цей час вирішує унікальні проблеми на кордонах України з Росією та районами, окупованими сепаратистами в
Див.: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:20
17:133:FULL&from=EN
84
Див.:https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/89622/joint-staff-working-document-association-implementationreport-ukraine_en
85
Див.: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80.
83
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східній частині Донбасу. Ще одна місія - Місія ЄС із прикордонної допомоги (EUBAM) - здійснюється в рамках спільних зусиль
ЄС, спрямованих на те, щоб допомогти Молдові та Україні виконати обов’язкові вимоги Розділу III Угоди (у сфері юстиції, свободи і
безпеки).86 Українська влада забезпечила доступ до баз даних Інтерполу в пунктах перетину кордону й зробила подальші кроки щодо
співпраці у сфері прикордонного контролю та прикордонного нагляду з сусідніми країнами. Уряд затвердив Концепцію інтегрованого управління кордонами на 2016 - 2020 роки,87 а потім Стратегію,
продовжену до 2025 року.88 Державна прикордонна служба перетворюється на сучасний правоохоронний орган, який відповідає
кращим європейським практикам.
У липні 2020 року Європейська Комісія оприлюднила третій
висновок у рамках механізму призупинення віз. Згідно з оцінками
Україна продовжує виконувати план лібералізації візового режиму
та вирішувати проблеми, згадані в попередніх оглядах, проте потрібно докласти більше зусиль для забезпечення стійкості реформ,
зокрема боротьби з корупцією.89
Коротко про правосуддя, свободу й безпеку
Поліпшення ситуації щодо верховенства права та політики у сфері боротьби з корупцією є обов’язковою умовою успішного впровадження Угоди про асоціацію та економічного майбутнього України.
У сфері боротьби з корупцією відбулися значні інституційні зрушення,
але вони поки що не вплинули на відкриття резонансних справ.
Більше того, важливі реформи у судовій системі та антикорупційній
сфері, розпочаті після Євромайдану, загальмували чи навіть пішли у
зворотному напрямку до кінця 2020 року.
У червні 2017 року Україна отримала для своїх громадян можливість
подорожувати до ЄС без віз. Стабільність цього режиму має залишатися серед першочергових пріоритетів державної політики.
Прикордонне управління, щодо якого ЄС запровадив спеціалізовані програми, стало питанням, яке набуває все більшого і справді стратегічного значення для України.
Див. веб-сайт EUBAM, розділ «Що ми робимо?» (http://eubam.org/
what-we-do/#2).
87
Див. Розпорядження № 1149-p Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1149-2015-%D1%80).
88
Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-%D1%80#Text
89
Див.:https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/
files/20200710_com-2020-325-report_en.pdf
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3. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ТА
ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ
Угода про асоціацію спрямована
на сприяння поступовій гармонізації зовнішньої політики, політики безпеки й оборони України з відповідними політиками
ЄС на двосторонньому, регіональному і багатосторонньому
рівнях. До них відносяться питання Спільної зовнішньої політики і політики з безпеки (CFSP)
та Спільної політики з безпеки й
оборони (CSDP).
CFSP охоплює цілі й питання, що представляють стратегічний інтерес для ЄС, спільні дії і
позиції, схвалені Європейським Союзом, а також процедури реалізації цих дій і позицій. Україна приєднується до багатьох положень
декларацій CFSP.90
CSDP може охоплювати широке коло завдань, включаючи гуманітарні завдання, запобігання конфліктам, операції із роззброєння і миротворчі операції, розгортання бойових підрозділів для врегулювання криз, а також для стабілізації ситуації після конфлікту.

Положення Угоди
Конфліктна дипломатія. Сторони зобов’язуються співпрацювати з метою мирного врегулювання регіональних конфліктів і
підтверджують свою відданість дотриманню міжнародних принДив:. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/?keywo
rd=&dateFrom=&dateTo=&filters=2031&filters=2025&filters=1470
90
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ципів суверенітету, територіальної цілісності й непорушності
кордонів відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй
і Гельсінського заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року. Порядок денний асоціації не обмежується лише цими питаннями, визначаючи, що сторони на двосторонньому й багатосторонньому рівнях вживатимуть заходів
для досягнення стійкого політичного врегулювання конфліктів,
спричинених «незаконними діями» Російської Федерації на території України.
До прикладів такої роботи можна віднести Спільну Женевську декларацію представників ЄС, США, України і Росії (17 квітня 2014 року) та дипломатичні заходи в “Нормандському форматі”
(Німеччина, Франція, Україна і Росія), які завершилися ухваленням
Берлінської декларації (у липні 2014 року), підписанням Мінського
протоколу й меморандуму у вересні 2014 року, а також декларації
“Мінськ II” у лютому 2015 року. ЄС підтримує ці зусилля і продовжує чинити тиск на Росію шляхом застосування персональних і
галузевих санкцій. Він підтримує роль, відведену Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), щодо здійснення нагляду за виконанням Мінських протоколів за допомогою Спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ і Місії спостерігачів ОБСЄ, до завдання
яких входить здійснення моніторингу кордонів і дотримання домовленості про припинення вогню.
Паралельно з цим у 2014 - 2015 роках було проведено низку
тристоронніх переговорів між Європейською Комісією, Росією та
Україною на підтримку Комплексу заходів із виконання Мінських
угод та з метою «практичного вирішення питань, що викликають
стурбованість Росії щодо запровадження ПВЗВТ між Україною та
Європейським Союзом».91 Росія висловила «стурбованість» стосовно співробітництва в митній сфері, технічних бар’єрів у торгівлі
(ТБТ), а також санітарних і фітосанітарних заходів (СФЗ). У зв’язку
з цим було прийнято рішення відкласти тимчасове застосування
ПВЗВТ до 1 січня 2016 року на час переговорів. Проте Росія внесла ряд пропозицій, які могли б фактично знищити ПВЗВТ або затримати її імплементацію ще на більш тривалий термін. У рамках
низки тристоронніх зустрічей Європейська Комісія та Україна попросили надати пояснення стосовно можливих проблем, про які
заявляла Росія, і запропонували різноманітні формули надання
обґрунтованих гарантій, але досягти згоди не вдалося. Тристоронні переговори було припинено в кінці 2015 року, а тимчасове застосування положень щодо ПВЗВТ розпочалося 1 січня 2016 року,
Див:.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/
print/en/statement_15_5603/STATEMENT_15_5603_EN.pdf
91
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а вже з 1 вересня 2107 року ці положення повністю набрали чинності.
Місії CSDP в Україні. ЄС виконує дві місії: і) Місію з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM), спрямовану
на зміцнення прикордонного контролю на кордонах із Придністровським регіоном Молдови та іі) Консультативну місію з реформування сектору цивільної безпеки України (EUAM) (див.
нижче).
Україна в операціях у рамках CSDP в інших країнах світу. Угода про асоціацію передбачає співпрацю між Україною
та ЄС у сфері запобігання конфліктам і врегулювання криз в інших країнах світу. У 2005 році Україна та ЄС підписали рамкову
угоду, спрямовану на сприяння участі України в операціях ЄС із
урегулювання криз, та угоду про процедури безпеки, яка стосуються обміну інформацією з обмеженим доступом. Україна бере
участь у морській операції ЄС (EUNAVFOR Atlanta) із боротьби з піратством біля східного узбережжя Африки. Після анексії
Криму Україна залишила свої підрозділи в розпорядженні штабквартири EUNAVFOR Atlanta, але вивела свій фрегат «Гетьман Сагайдачний».
Порядок денний асоціації передбачає проведення консультацій для посилення сумісності застосування миротворчих підрозділів за рахунок розвитку військового і технічного співробітництва. Україна може співпрацювати з органами й установами
CSDP, включаючи Європейське оборонне агентство, Супутниковий центр Європейського Союзу, а також Європейський коледж
безпеки й оборони.
Зброя масового знищення і роззброєння. Україна і ЄС також
домовилися сприяти запобіганню поширення зброї масового знищення, боротися з тероризмом і незаконною торгівлею зброєю, а
також співпрацювати у сфері контролю над озброєнням, експортом зброї і торгівлею зброєю, включаючи стрілецьку зброю.
Міжнародний кримінальний суд. Сторони Угоди про асоціацію домовилися про ратифікацію та імплементацію Римського
статуту Міжнародного кримінального суду 1998 року, який підписала Україна, але досі не ратифікувала. Проте Україна визнала
юрисдикцію Римського статуту у двох справах - щодо «Майдану»
і щодо окупації Криму та Східного Донбасу.

Перспективи імплементації
Робота над базовими принципами щодо приведення української зовнішньої політики і політики у сфері безпеки у відповідність до вимог
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ЄС розпочалася у 2000 році.92 З того часу ЄС та Україна підписали низку
двосторонніх угод, спрямованих на зміцнення їхньої співпраці. Зокрема, вони домовилися про Механізм щодо консультацій та співпраці між
ЄС та Україною у сфері врегулювання криз (2002 рік), уклали Угоду про
процедури безпеки, які стосуються обміну інформацією з обмеженим
доступом (2005 рік), а також Угоду про визначення загальної схеми участі України в операціях ЄС із урегулювання криз (2005 рік).93 Ці кроки
відображають наміри України розширити співпрацю з Європейським
Союзом, незважаючи на нерівномірність інтенсивності зусиль через зміни в позиціях українських урядів, які змінювали один одного.
Анексія Криму Росією та «гібридна» війна, яку вона веде на Донбасі, у 2014 році різко змінили напрямок співробітництва у сфері зовнішньої
політики і політики безпеки. Оскільки Росія офіційно спростувала свою
участь у військовому конфлікті на Донбасі, Україна не змогла досягти хоча
б будь-якої деескалації за допомогою двосторонніх переговорів. Мінський
мирний процес розпочався за підтримки ЄС. Активні дипломатичні зусилля з боку ЄС і його держав-членів у поєднанні із санкціями, введеними
щодо російських громадян і компаній, посприяли послабленню військових дій, хоча і неповністю забезпечили врегулювання конфлікту.
Україна підтримує санкції ЄС, застосовані до російських громадян, і вважає їх одним із засобів стримування агресії. Вона приєдналася 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, скасувала режим вільної торгівлі, а також заборонила польоти російських авіакомпаній до
країни. На тлі пандемії Covid-19 залізничне сполучення з Росією також
було припинено в 2020 році. З весни 2017 року торгівлю з окупованими
територіями було заборонено. Україна також виступає за посилення
міжнародних санкцій проти Росії. У грудні 2015 року Верховна Рада
України закликала парламенти інших держав розширити і посилити
санкції проти Росії за організацію терористичних актів в Україні.94
Див. звернення Президента України до Верховної Ради України від 6
березня 2001 року «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2000 р.»
(http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0002100-01).
93
МЗС України. Зовнішня політика і політика з безпеки, див. http://
ukraine-eu.mfa.gov.ua/en/ ukraine-eu/dialogue/foreign-policy.
94
Постанова Верховної Ради України № 892-VIII від 11 грудня 2015 року
«Про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав,
Європейського парламенту і парламентських асамблей міжнародних організацій щодо продовження та посилення санкцій проти Російської Федерації за організацію терористичних актів в Україні» (http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/892-viii).
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З 2015 року Україна просила миротворчу місію ООН про її
присутність на окупованих територіях Донбасу, а наприкінці 2017
року дискусія з цього питання була відновлена через певний інтерес з боку Росії. Кілька країн ЄС, зокрема Швеція та Фінляндія,
висловили готовність розглянути можливість участі в місії, якщо її
буде створено.95 Однак цю ідею не було реалізовано.
Посилаючись на Угоду про асоціацію, Україна зближує своєю зовнішню політику з CFSP/CDSP. Утім, це не означає, що Україна готова беззастережно прийняти позицію ЄС. Деякі підходи, запропоновані ЄС, не прийнятні для України. Наприклад, зміни до
Конституції, що передбачають запровадження особливого режиму
місцевого самоврядування на Донбасі, були фактично заблоковані
в парламенті через побоювання, що вони можуть підірвати суверенітет України.
EUBAM і EUAM. Меморандум про взаєморозуміння щодо
заснування EUBAM був підписаний у 2005 році, і відтоді місія регулярно продовжується. У грудні 2020 року мандат EUBAM було
продовжено ще на 36 місяців.96 Україна в цілому оцінює співпрацю
з Місією EUBAM у Молдові та Україні як плідну й цінну з багатьох
причин. По-перше, вона допомагає Державній прикордонній службі України (ДПС) розробляти стратегічні документи, у тому числі Стратегію розвитку ДПС і Стратегію інтегрованого управління
кордонами на 2020 - 2025 роки, та підтримує її реалізацію. По-друге,
вона надає технічну допомогу з удосконалення прикордонних і
митних стандартів завдяки процедурам, спрямованим на гармонізацію цих стандартів із стандартами держав-членів ЄС. По-третє,
вона бере участь у розбудові прикордонної інфраструктури (пунктів перетину кордону). По-четверте, проведення спільних операцій
прикордонного контролю на Придністровській ділянці кордону
між Молдовою та Україною відіграло важливу роль у боротьбі проти транскордонної злочинності. По-п’яте, присутність спостерігачів EUBAM і її заходи зі зміцнення довіри сприяють забезпеченню
безпеки в цьому регіоні. По-шосте, EUBAM сприяла розвитку співпраці між Україною та Молдовою, а також між українськими та європейськими правоохоронними органами.97
Див:
https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/sweden-ready-joinpossible-un-peacekeeping-mission-donbas.html;
https://112.international/
politics/finland-ready-to-join-eu-peacekeepers-in-donbas-if-respective-decisionmade-niinist-25766.html.
96
Див.:
https://www.kmu.gov.ua/en/news/uryad-ukrayini-prodovzhivmandat-misiyi-yes-z-nadannya-dopomogi-u-pitannyah-kordonu-eubam-vukrayini
97
Див.: EUBAM Annual Reports: http://eubam.org/publications/.
95
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Місія EUAM була започаткована у 2014 році. Її повноваження було розширено через занепокоєння України щодо недостатності початкових повноважень та оперативного потенціалу
EUAM.98 Нові повноваження передбачають: і) стратегічні поради
щодо реформи цивільного сектору безпеки, зокрема необхідності розробки стратегій цивільної безпеки; іі) підтримку реалізації
реформ шляхом надання практичних рекомендацій, тренінгів та
інших проєктів; ііі) співпрацю та координацію для забезпечення
узгодженості зусиль української та міжнародної сторін у проведенні реформ.99
EUAM реалізує велику кількість проєктів, переважно у сферах, пов’язаних із п’ятьма пріоритетними напрямами діяльності
місії, а саме: управління людськими ресурсами, побудова довіри
між представниками поліції і громадськості, громадський порядок, розмежування компетенцій та кримінальні розслідування.
Контингент EUAM налічує близько 350 чоловік, у чотирьох регіональних представництвах – у Харкові, Львові (2016 р.), Одесі (2018
р.) та Маріуполі (2020 р.), - тоді як її мобільні місії охоплюють усі
регіони. У 2019 році мандат EUAM було знову продовжено до 31
травня 2021 року.100
Операції ЄС із урегулювання криз. Україна готова вживати
заходів, спрямованих на зміцнення військово-технічного співробітництва з ЄС. У 2015 році Міністерство оборони України та Європейське оборонне агентством уклали угоду, спрямовану на розвиток військово-технічного співробітництва. У 2016 році Міністерство
оборони України приєдналося до Технічної угоди між міністерствами оборони Польщі, Словаччини, Угорщини та Чехії про співробітництво в рамках Військово-тактичної групи Європейського Союзу,
сформованої країнами Вишеградської групи. Україна регулярно
брала участь у бойовій тактичній групі ЄС. Наприклад, у 2020 році
Україна заступила на оперативне чергування як частина Бойової
тактичної групи ЄС «Хелброк».101 Коледж Європейської безпеки та
оборони (ESDC) регулярно проводить «Європейський тиждень» у
Києві в Національному університеті оборони України (НУОУ). У
Катерина Зарембо «Місія здійсненна? Де помиляється Євросоюз у реформі сектору безпеки в Україні», 2017 (Див.: http://www.eurointegration.
com.ua/rus/articles/2017/03/23/7063459/).
99
Див.: http://www.euam-ukraine.eu/our-mission/about-us/
100
Див.:https://www.euam-ukraine.eu/wp-content/uploads/2020/10/
Factsheet-ENG-28-10-20-.pdf
101
Див.:https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/en/2633-relations/spivpracyaukrayina-yes-u-sferi-zovnishnoyi-politiki-i-bezpeki/spivpracya-ukrayina-yes-uramkah-spilnoyi-politiki-bezpeki-i-oboroni
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2018 році НУОУ став п’ятим асоційованим мережевим партнером
ESDC.102
У вересні 2015 року Рада національної безпеки й оборони
(РНБО) прийняла нову Воєнну доктрину України, яка відображає
ціль держави щодо інтеграції в ЄС та НАТО. Ті самі цілі передбачені в новому Законі про національну безпеку, який набрав чинності
в липні 2018 року,103 та в новій Стратегії національної безпеки України, затвердженій у вересні 2020 року РНБО, яка набрала чинності
після відповідного указу президента.104
Коротко про зовнішню політику і політику безпеки
Співпраця між Україною та ЄС у сфері зовнішньої політики і політики
безпеки активно розвивалась упродовж останніх десяти років.
Однак із 2014 року, після анексії Росією Криму та початку «гібридної»
війни, яку вона веде на Донбасі, співробітництво з ЄС у сфері безпеки
набуло найвищого стратегічного значення.
Підвищення рівня наближення української політики у сфері безпеки і
зовнішньої політики до відповідних політик ЄС приведе до переформатування стосунків України з Росією та іншими державами світу.
Оперативне співробітництво здійснюється в рамках двох місій
(EUBAM і EUAM), розвивається співробітництво з організаціями безпеки ЄС.

Див.:https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/55243/esdceasternpartnership-ukrainian-national-defence-university-becomes-associatednetwork_mn
103
Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text
104
Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text
102

ЧАСТИНА II.

ПОГЛИБЛЕНА І
ВСЕОХОПЛЮЮЧА ЗОНА
ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

4. ДОСТУП ТОВАРІВ НА РИНКИ
Тарифна лібералізація є основною
відправною точкою для створення
зони вільної торгівлі. ПВЗВТ майже повністю лібералізує торгівлю
товарами між Україною та ЄС, але
зі значною асиметрією, оскільки
ЄС проводить тарифну лібералізацію в повному обсязі негайно
для більшості товарів, у той час
як Україна проведе тарифну лібералізацію 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.

Положення Угоди
ПВЗВТ передбачає створення зони вільної торгівлі товарами протягом перехідного періоду, що не перевищує десяти років. Також
забороняється запровадження кількісних обмежень на імпорт або
експорт, за винятком випадків, передбачених відповідними правилами СОТ (тобто ст. XI ГАТТ).
Тарифна лібералізація в рамках ПВЗВТ є асиметричною: ЄС
повинен скасувати свої ввізні мита раніше, ніж це зробить Україна.
Це дає українським експортерам час, щоб підготуватися до конкуренції з боку ЄС, і підтримує український ринок. Ці нерівномірні
темпи лібералізації розпочалися із запровадження «автономних
торговельних преференцій» (АТП) ЄС для України, які набрали
чинності 23 квітня 2014 року,105 і зменшення в односторонньому по105
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рядку тарифів ЄС для українських товарів відповідно до зобов’язань
ЄС за ПВЗВТ. Строк дії цих АТП завершився 1 січня 2016 року, коли
розпочалося тимчасове застосування ПВЗВТ, яке мало б розпочатися раніше, але було відкладено через тристоронні переговори між
Україною, ЄС і Росією 12 вересня 2015 року. Через п’ять років після
набрання чинності Угодою про асоціацію сторони можуть розглянути питання про розширення обсягу тарифної лібералізації на
підставі рішення Комітету з питань торгівлі.
За даними Європейської Комісії, Україна і ЄС скасують 99,1%
і 98,1% їхніх мит. Українські експортери заощаджуватимуть 487 млн
євро на рік завдяки зниженню імпортних мит ЄС, у той час як Україна скасує мита на імпорт товарів з ЄС на суму близько 391 млн євро.106
Промислові товари та сировина. Діючі тарифи ЄС для промислових товарів, що експортуються з України, уже скасовані для
94,7% товарних груп. Для невеликої кількості решти товарів тарифи
будуть скасовані після завершення перехідного періоду.107 Наприклад, перехідний період запроваджується для обмеженої кількості
мінеральних продуктів (три роки), продукції хімічної промисловості (до п’яти років), добрив (до семи років), виробів із дерева (до
п’яти років), взуття (до п’яти років), деяких видів виробів із міді
(п’ять років), виробів з алюмінію (сім років). Важливо зазначити, що
лібералізація тарифів для автомобілів і більшості вантажних транспортних засобів буде проведена лише через сім років.
Україна, з іншого боку, запровадила негайний преференційний режим лише для 49,2% промислових товарів, що експортуються з ЄС. Після семи років перехідного періоду частка експорту
ЄС, до якої Україна запровадить тарифну лібералізацію, зросте
до 96%. Наприклад, Україна запровадить поступову лібералізацію
для деяких видів мінеральних продуктів (до семи років), органічної продукції хімічної промисловості (до трьох років), добрив (три
роки), автомобільних гумових шин (до п’яти років), шкіряних виробів (до п’яти років) і текстильних товарів, наприклад, головних
уборів (три роки).
ПВЗВТ передбачає спеціальні правила для автомобільного
сектору України, який уже мав пристосуватися до вступу України
до СОТ, у результаті чого імпортні тарифи зменшилися з 25% до
Європейська Комісія, «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між ЄС та Україною», 2013
(http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150981.pdf).
107
Європейська Комісія, «Європейська Комісія пропонує тимчасово скасувати митні тарифи для українського експорту до ЄС», прес-реліз, 11 березня
2014 року (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-250_en.htm).
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10%.108 Українській автомобільній промисловості (для виробників
як легкових, так і вантажних автомобілів) буде надано виключний тривалий перехідний період, що становить десять років. Крім
того, українській стороні вдалося включити спеціальні захисні
заходи стосовно легкових автомобілів (див. нижче) до положень
Угоди.
Сільськогосподарська продукція. Україна взяла на себе
зобов’язання повністю скасувати мита на 88,5% тарифних позицій
для сільськогосподарської продукції. Для майже половини сільськогосподарської продукції тарифну лібералізацію було проведено негайно. Що стосується інших продуктів, для них передбачено перехідний період тривалістю до семи років. Однак не всі імпортні мита
будуть знижені до нуля. До 8,7% тарифів на сільськогосподарські
товари буде застосовано обмежене лінійне скорочення на 20 - 60%,
яке проводитиметься протягом п’яти – десяти років (наприклад,
для молочної продукції, яєць, цукру, олій і жирів тваринного походження). Після такого перехідного періоду залишкові ненульові
тарифи збережуться. Крім того, щодо 2,8% тарифних позицій для
сільськогосподарської продукції (наприклад, деяких видів м’яса і
цукру) будуть застосовуватися тарифні квоти (ТК).
Процес тарифної лібералізації ЄС для української сільськогосподарської продукції є дещо іншим. Що стосується зобов’язань ЄС
знизити тарифи на сільськогосподарську продукцію, практично в усіх
випадках ці тарифи будуть скасовані повністю. Крім того, ЄС використовує більш короткі перехідні періоди, ніж Україна: 82,2% від усіх
відповідних тарифів скасовано одразу і тільки 1,2% буде знижено до
нуля протягом перехідного періоду, що не перевищує семи років.
Проте ЄС застосовує більше ТК, ніж Україна, особливо до деяких видів зернових, свинини, яловичини, птиці та цукру. У більшості випадків обсяги продукції завозитимуться в порядку живої
черги, хоча процедура ліцензування встановлена на пшеницю,
кукурудзу, м’ясо, яйця та окремі молочні продукти. Це зменшує
масштаби процесу тарифної лібералізації. Однак, у цілому, що стосується сільськогосподарської продукції, простий середній тариф
ЄС знизиться з 9,8% до 0,4% до кінця десятого року, у той час як
для України він зменшиться з 8% до 0,9%. За даними Європейської
Комісії, ПВЗВТ приведе до зниження тарифів на 330 млн євро для
українських сільськогосподарських товарів і 53 млн євро для технологічно обробленої сільськогосподарської продукції.
Експортні мита. Україна застосовує експортні мита до цілої
низки продуктів, таких як жива худоба, шкура та шкіра необроблені,
СОТ, «Доповідь Робочої групи з питань вступу України до СОТ», WT/
ACC/UKR/152, 25 січня 2008 року.
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насіння соняшнику й окремі види металу. ЄС завжди оскаржував ці
експортні мита, оскільки він стверджує, що вони використовуються
як непряма субсидія для вітчизняної промисловості України. ПВЗВТ
тепер забороняє експортні мита в принципі. Однак існуючі експортні мита, які застосовуються Україною до продуктів, таких як худоба,
шкура та шкіра необроблені, насіння деяких видів олійних культур і
деякі види металобрухту, будуть поступово скасовані протягом перехідного десятилітнього періоду відповідно до графіка, включеного до
Додатка I-C. Крім того, для українських експортних мит передбачено
спеціальний захисний механізм, що діятиме протягом 15-ти років після набрання Угодою чинності. Цей механізм дозволяє Україні ввести
надбавку до експортного мита на деякі категорії товарів, наприклад,
шкіру та шкуру необроблені, насіння соняшнику й окремі види металобрухту, якщо протягом року сукупний обсяг експорту з України до
ЄС перевищить граничний рівень (зазначений у додатку I-D).
Статус-кво. Згідно з положеннями статус-кво жодна сторона
не може збільшити чинне мито або запровадити нове мито на товар,
що походить із країни іншої сторони Угоди. Україна вже фактично
порушувала це положення кілька разів. У лютому 2015 року вона запровадила 5% тимчасове імпортне мито на промислові товари й на
10% мито на сільськогосподарську продукцію в рамках антикризових
заходів, спрямованих на вирішення проблем суттєвого скорочення
міжнародних резервів та відновлення свого платіжного балансу. Хоча
ПВЗВТ не застосовувалася – навіть у режимі тимчасового застосування
– на момент запровадження цих заходів, таке збільшення мит порушило дух ПВЗВТ. Більше того, існуючі торговельні преференції ЄС, якими сьогодні користується Україна, були надані за умови, що Україна
відмовиться від запровадження нових або збільшення існуючих мит
на товари з ЄС.109 Проте, з огляду на економічну кризу в Україні, ЄС
не заперечував проти цих заходів. Крім того, на рівні СОТ більшість
членів цієї організації оцінили ці заходи як такі, що відповідають правилам СОТ у частині платіжного балансу (ст. XII ГАТТ). Однак вони
закликали Україну припинити цю практику до кінця 2016 року,110 і
Україна скасувала цю надбавку 1 січня 2016 року.
Стаття 2(d) Регламенту (ЄС) № 374/2014 від 16 квітня 2014 року щодо
зниження або скасування мит на товари українського походження.
110
СОТ, «Члени СОТ схвалюють доповідь про збільшення Україною існуючих мит у зв’язку з критичним станом платіжного балансу», пресреліз, 19 червня 2015 року (www.wto.org/english/news_e/ news15_e/
bop_19jun15_e.htm). Доповідь була розглянута на засіданні Генеральної
ради СОТ 27 - 28 липня 2015 року; однак, оскільки один член (Росія) не був
згодний із нею, було вирішено провести консультації. Завантажити доповідь можна за посиланням https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/
DDFDocuments/132826/q/WT/BOP/R110.pdf.
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У квітні 2015 року Верховна Рада прийняла закон про встановлення десятирічного мораторію на експорт лісоматеріалів111, що
явно суперечить зобов’язанням щодо ПВЗВТ. Незважаючи на офіційну обіцянку переглянути це рішення,112 вона цього не зробила.
Скасування мораторію було одною з невиконаних умов надання
макрофінансової допомоги ЄС для України, що зашкодило виплаті
траншу на суму 600 000 євро наприкінці 2017 року.113
У лютому 2020 року ЄС офіційно розпочав арбітражну процедуру в рамках механізму врегулювання спорів про зону вільної
торгівлі та торгівлі (див. Розділ 32) для оскарження цієї заборони на
експорт. Хоча ЄС рішуче підтримує законні заходи, вжиті державами для збереження лісів та боротьби з незаконною вирубкою лісу,
ЄС неодноразово заявляв, що заборона експорту для України не
може вважатися належним або ефективним заходом для цієї мети, і
неодноразово пропонував співпрацю в галузі збереження та розпорядження лісами. Громадські слухання Арбітражної комісії відбулись у вересні 2020 року, а рішення було оголошено 11 грудня, при
цьому заборона на експорт була визнана незаконною за умовами
ПВЗВТ, хоча обмеження на експорт деяких видів можуть бути частково виправданими.
У липні 2016 року Україна запровадила тимчасове мито на
експорт металобрухту, чим прямо порушила свої зобов’язання.114 У
2017 році застосування додаткового мита було подовжено ще на рік.
Однак експорт до ЄС був виведений з-під дії мита.
Поглиблення та прискорення лібералізації. Що стосується поглиблення та прискорення лібералізації торгівлі товарами, ПВЗВТ
включає умову rendez-vous, що через п’ять років після набуття чинності угодою (у режимі тимчасового застосування) дозволяє Комітету з торгівлі прискорити скасування мит спільним рішенням.115
Це положення ще не використовувалось. Однак для подальшої
підтримки України в її економічних та політичних реформах ЄС у
вересні 2017 року прийняв запровадив тимчасові автономні торговельні заходи через Регламент, який доповнює лібералізацію згідно
з ПВЗВТ.116 Ці автономні заходи, що застосовуються на трирічній пеДив.: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/325-viii
Див.https://dt.ua/ECONOMICS/poroshenko-poobicyav-lideram-yesskasuvati-zaboronu-na-eksport-lisu-kruglyaka-225534_.html
113
Див.: http://en.interfax.com.ua/news/economic/466352.html.
114
Див.: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1455-19/paran11#n11.
115
Стаття 29(4).
116
Регламент (ЄС) 2017/1566 Європейського парламенту та Ради від 13 вересня
2017 року про введення тимчасових автономних торговельних заходів для України, що доповнюють торгові поступки, передбачені Угодою про асоціацію.
111
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ріод (до жовтня 2020), надали додаткові щорічні тарифні квоти на
імпорт за нульовим тарифом для низки продуктів.117 Більше того,
вони скасували ввізні мита на деякі промислові товари, такі як добрива, барвники, пігменти та інші фарбувальні речовини, взуття,
мідь, алюміній, телевізійне та звукозаписне обладнання.
Примітно, що нещодавно відбувся офіційний перегляд Договору, коли ЄС та Україна вирішили внести зміни до конкретного елемента ПВЗВТ, що стосується торгових преференцій для м’яса
птиці. З середини 2016 року українські виробники м’яса птиці створили спеціальний наріз птиці (грудина з невеликим шматочком
крила), який підпадав під тарифну лінію з нульовим митом, тим самим обходячи ПВЗВТ щодо тарифних квот для грудини (філе) птиці. Оскільки це порушило делікатний баланс на ринку м’яса птиці
Євросоюзу, ЄС прагнув усунути цю лазівку. Тому Рада уповноважила Комісію розпочати переговори з Україною щодо пошуку рішення шляхом внесення змін до торгових преференцій для м’яса птиці.
Врешті-решт ЄС та Україна домовились вирішити це питання шляхом внесення змін до Угоди про асоціацію, включивши дві тарифні
лінії, за якими здійснювався імпорт нового виду нарізки птиці, до
діючої квоти на м’ясо птиці та продукти з м’яса птиці. Як такий,
перегляд не підпадає під компетенцію Ради асоціації з «оновлення»; ця поправка вимагала укладання в грудні 2019 року «Угоди у
формі обміну листами між Європейським Союзом та Україною»,118
яка з боку ЄС повинна бути схвалена як Радою, так і Європейським
парламентом. Тим часом ЄС та Україна завершили процедуру ратифікації, і угода (яка спочатку застосовувалась тимчасово) набула
чинності 1 лютого 2020 року.
Правила визначення походження. Правила визначення походження викладені в Протоколі I до Угоди про асоціацію. Правила
визначення походження товарів підтверджують, чи був товар вироблений повністю на території однієї зі сторін та чи проходив
він «достатню обробку або переробку» з метою отримання сертифіката з перевезення товару «EUR.1» або декларації-інвойс. У додатку до Протоколу визначено чотири різні критерії «достатньої
переробки» для кожного товару (тобто товарної позиції): і) зміна
Це: натуральний мед – 2 500 тонн; перероблені помідори - 3 000 тонн;
виноградний сік - 500 тонн; овес - 4 000 тонн; пшениця - 65 000 тонн; кукурудза - 625 000 тонн; ячмінь - 325 000 тонн; крупи та гранули певних круп - 7
800 тонн.
118
Угода у формі обміну листами між Європейським Союзом та Україною
про внесення змін до торгових преференцій для м’яса птиці та м’ясних виробів з птиці, передбачених Угодою про асоціацію між Європейським Союзом та Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами та Україною (OJ, 2019, L325).
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товарної позиції (наприклад, гвинт буде вважатися товаром українського походження, якщо він виготовлений з імпортних матеріалів,
що відносяться до будь-якої іншої товарної позиції); іі) мінімальна
додана вартість (наприклад, для легкових автомобілів вартість усіх
матеріалів без сертифіката про походження, які використовуються
у виробництві автомобіля, не може перевищувати 40% від загальної
вартості продукту); ііі) особливі вимоги щодо обробки або переробки; іііі) поєднання перших трьох вимог. ПВЗВТ також передбачає
двосторонню кумуляцію походження. Це означає, що виробники в
ЄС і Україні можуть використовувати матеріали та компоненти, які
походять із країни іншої сторони, так само як вони використовували б матеріали та компоненти, що походять із їхньої власної країни,
для цілей отримання преференційного режиму. Наприклад, коли
український виробник автомобілів імпортує комплектуючі з ЄС для
виробництва автомобілів, вони вважаються комплектуючими українського походження і не будуть враховуватися при обчисленні
максимальних величин вмісту матеріалів іноземного походження
(тобто 40%, як пояснювалося вище).
Як далі пояснюється в Розділі 6 (Митниця), після приєднання
України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські
преференційні правила походження (Конвенція Пан-Євро-Мед) у
грудні 2017 року правила походження, включені до Протоколу 1,
були замінені правилами походження Конвенції Пан-Євро-Мед.119
Система пан-євро-середземноморської кумуляції походження дозволяє застосовувати діагональну кумуляцію між ЄС, державами ЄАВТ, Туреччиною, країнами, що підписали Барселонську
декларацію, Західними Балканами та кількома країнами Східного
партнерства (СхП).

Перспективи імплементації
Тимчасове застосування ПВЗВТ розпочалося 1 січня 2016 року. Однак ще до цього в квітні 2014 року ЄС запровадив для України автономні торговельні преференції (АТП), щоб підтримати її економіку
в період кризи. Застосування АТП передбачало зниження ЄС рівня
його тарифного захисту до рівня першого року дії ПВЗВТ і надання
українським експортерам певних тарифних квот.
Від початку тимчасового застосування ПВЗВТ Україна також почала знижувати свої мита для товарів ЄС і запровадила певні тарифні квоти. Крім торговельного режиму ПВЗВТ, українські
експортери також отримали можливість продавати товари в ЄС у
Рішення № 1/2018 Митного підкомітету Україна - ЄС від 21 листопада
2018 року.
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рамках Генеральної системи преференцій (ГСП) протягом ще двох
років. За даними Міністерства економіки України, ГСП забезпечила додаткову лібералізацію доступу на ринок для 547 українських
товарів у 2016 році та 424 товарів у 2017 році.
Торгівля з ЄС повністю відновилася після сильного удару, завданого економічною та політичною кризою, у 2014 - 2015 роках.
У 2019 році товарообіг із ЄС досяг 45,8 мільярда доларів, що було
лише на 1,4 мільярда доларів нижче максимального значення, зареєстрованого у 2008 році.
Хоча зростання імпорту відновилось вже в 2016 році на тлі
збільшення внутрішнього інвестиційного попиту, відновлення експорту спочатку було дуже млявим; експорт прискорився у 2017 –
2018 роках, але знову уповільнився у 2019. Тим не менше, у 2019 році
експорт до ЄС склав 20,8 млрд доларів, і це найвищий показник за
роки незалежності, тоді як попередні максимуми були у 2018 році
(20,2 млрд доларів) та у 2008 році (18,3 млрд доларів) (див. Таблицю
4.1).
Таблиця 4.1 Торгівля товарами між Україною та ЄС, 2008 - 2019 (млрд доларів США)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Період
Загальний
обсяг

153

86

112

151

154

140

108

76

76

93

105

111

Обсяг
торгівлі з
ЄС

47

25

32

44

43

44

38

28

31

38

43

46

Приріст,%

30

-47

29

36

-1

1

-13

-26

8

25

13

6

Частка%

31

29

29

29

28

31

35

37

41

41

41

41

Загальний
обсяг
експорту

67

40

51

69

69

63

54

38

36

43

47

50

Експорт
до ЄС

18

10

13

18

17

17

17

13

14

18

20

21

Приріст,%

30

-48

38

38

-5

-2

1

-23

4

30

15

3

Частка%

27

24

25

26

25

26

32

34

37

41

43

41

Загальний
обсяг
імпорту

86

45

61

83

85

77

54

38

39

50

57

61

Імпорт з
ЄС

29

15

19

26

26

27

21

15

17

21

23

25

Період

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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2008

52

Приріст,%

29

-47

24

35

2

3

-22

-27

12

21

12

8

Частка%

33

34

32

31

31

35

39

41

44

42

41

41

Баланс
торгівлі з
ЄС

-11

-6

-6

-8

-9

-10

-4

-2

-4

-3

-3

-4

Джерело: Укрстат.

У 2017–2018 роках зростання експорту до ЄС було вдвічі більшим
за експорт до решти країн світу. Більше того, це було здебільшого пов’язано з «реальним» розширенням обсягів експорту, а не з
підвищенням цін. Як результат, частка ЄС у загальному експорті
України досягла 43% у 2018 році - найвищий показник за весь час
(попередній пік становив 38% у 2003 році). У 2019 році на тлі сильного розширення поставок до Китаю частка ЄС в експорті повернулася до 41%, що збільшило частку Китаю до 7% (див. Таблицю
4.2).
Таблиця 4.2 Структура торгівлі України залежно від країни та регіону, 2013 і 2019 роки
2013
Експорт

2019
Імпорт

Експорт

Імпорт

млн
дол.
США

%

млн
дол.
США

%

млн
дол.
США

%

млн
дол.
США

%

ЄС

16 758

26.5

27 046

35.1

20 751

41.5

25 012

41.1

Росія

15 065

23.8

23 234

30.2

3 243

6.5

6 985

11.5

6 998

11.1

4 697

6.1

3 511

7.0

4 892

8.0

Інші
європейські
держави

467

0.7

1 582

2.1

512

1.0

2 180

3.6

США

888

1.4

2 759

3.6

979

2.0

3 284

5.4

Інші
держави
СНД

Китай

2 726

4.3

7 900

10.3

3 593

7.2

9 205

15.1

Інші
держави
світу

20 407

32.2

9 743

12.7

17 466

34.9

9 242

15.2

Усього

63 312

100.0

76 964

100.0

50 055

100.0

60 800

100.0

Джерело: Укрстат.
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Імпорт із ЄС зріс на 8% у 2019 році, і це трохи більше від загального обсягу імпорту. Частка ЄС становила 41% від загального обсягу
імпорту в Україні й залишається в діапазоні 39 - 44% після того, як
Україна перейшла на постачання газу з ЄС у 2014 році.
У 2020 році під впливом Covid-19 експорт України до ЄС скоротився на -10,3%, а імпорт на -6,2%. Зростання як експорту, так і
імпорту відновилося на початку 2021 року.
Порівняно з 2013 роком роль ЄС як торгового партнера
України значно посилилась у 2019. Частка ЄС в українському експорті зросла на 15 відсоткових пунктів, що відображає зменшення в експорті частки Росії та інших країн СНД (див. Таблицю 4.2).
В імпорті частка ЄС зростала повільніше - на шість відсоткових
пунктів.
Товарна структура торгівлі також змінилась у 2013 - 2019
рр. Структура експорту переважно змістилася з мінеральних продуктів та неблагородних металів на рослинні й тваринні олії та
жири, продукти рослинництва, машини та продукти тваринного
походження. Структура імпорту була більш стабільною з певним
зміщенням на машини та обладнання та готові харчові продукти
за рахунок сільськогосподарської продукції, хімікатів, пластмас,
целюлози та паперу. Більшу роль мінеральні продукти в імпорті з
ЄС почали відігравати після того, як Україна перенаправила свій
імпорт газу з Росії до Європи, але загальний імпорт палива скоротився через нижчі ціни на паливо та зменшення споживання енергії в Україні. У 2019 році частка мінеральних продуктів в імпорті з
ЄС була нижчою ніж у 2013 році (див. Таблицю 4.3).
Таблиця 4.3 Товарна структура торгівлі України з ЄС, 2013 і 2019 роки
2013

2019

Експорт

Імпорт

Експорт

Імпорт

(%)

(%)

(%)

(%)

Усього

100

100

100

100

Продукти
тваринного
походження

0.3

2.5

1.7

2.0

Продукти
рослинного
походження

18.8

3.3

21.6

2.3

Жири та олія

3.0

0.4

7.4

0.3

Готові харчові
продукти

4.7

5.3

4.5

6.7

Пластмаси,
гума

0.6

7.9

1.0

6.7
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2013

2019

Експорт

Імпорт

Експорт

Імпорт

(%)

(%)

(%)

(%)

Целюлоза,
папір

0.5

4.6

0.6

2.7

Вироби з
текстилю

3.3

2.6

3.4

3.0

Взуття,
головні убори

0.8

0.2

0.8

0.3

Вироби з
каменю

0.4

1.9

1.1

1.3

Дорогоцінні
камені й
метали

0.2

0.9

0.1

0.1

Недорогоцінні
метали

27.3

5.9

18.3

5.3

Механічне
обладнання,
машини та
механізми

11.5

19.7

13.6

21.7

Транспортні
засоби

1.1

10.7

1.0

13.5

Прилади та
апарати

0.3

1.6

0.3

2.0

Різні товари й
вироби

1.2

1.1

3.4

1.3

Інші товари

0.0

0.1

0.0

1.0

Джерело: Державна служба статистики України.

Тарифні квоти (ТК). За режиму автономних торговельних преференцій українські експортери мали можливість експортувати свою
продукцію до ЄС у рамках ТК протягом двох років до початку тимчасового застосування ПВЗВТ.
Досвід застосування ТК в Україні протягом 2014 - 2019 років
показує, що хоча країна все ще не могла повністю використати їхній потенціал, використання тарифних квот усе ж значно зросло.
У 2014 році Україна використала повністю тільки шість із тридцяти шести ТК (натуральний мед, крупи, перероблені томати,
виноградний і яблучний соки, пшениця, кукурудза), у той час як
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12 інших ТК були використані лише частково120. У 2019 році кількість повністю використаних ТК зросла до 13-ти121 з 36-ти (вершкове масло, цукор, птиця, крохмаль, перероблений крохмаль та
солодово-крохмальний продукт, перероблений на додаток до тих,
що були повністю використані у 2014 році), подвоївши показники
2014 року. Лише шість ТК залишились невикористаними, включаючи м’ясо овець, свинину та яловичину, експорт яких досі не
отримав підтвердження продовольчої безпечності з боку ЄС.122
Причини, які перешкоджали ефективному використанню тарифних квот, включають проблеми з дотриманням правил безпеки харчових продуктів ЄС та санітарних та фітосанітарних заходів
(СФЗ), недостатнє внутрішнє виробництво, орієнтування на інших
експортних партнерів, низький попит на українські товари, відсутність торговельних партнерів у ЄС. Позитивна тенденція використання ТК вказує на зусилля, спрямовані на подолання викликів. У
2017 році, наприклад, Україна повністю використала ТК на масло,
тоді як у 2014 році цей товар не мав доступу до ринку ЄС через обмеження, пов’язані з безпекою продуктів харчування.
Ще одне важливе питання полягає в тому, чи є тарифні квоти
обмежувальними, тобто чи є імпортні мита понад обсяг квоти настільки високими, щоб експортувати продукцію до ЄС понад обсяги ТК було надто дорого. Порівняння фактичного експорту до ЄС
та ТК (зроблено для повністю використаних квот) показує, що зараз
більшість із них не є обмежувальними, оскільки експорт значно перевищує обсяг ТК.123 Наприклад, експорт меду у вісім разів перевищував ТК: 45 000 тонн проти 5 600 тонн у 2019 році. Це свідчить
про цінову та якісну конкурентоспроможність продукції України
на ринку ЄС.124
Вероніка Мовчан, Ірина Коссе і Рікардо Джуччі, «Тарифні квоти ЄС на
імпорт з України», Німецька консультативна група спільно з Інститутом
економічних досліджень та політичних консультацій, Аналітична записка
[PB/06/2015], Берлін/Київ, червень 2015 року (www.beratergruppe-ukraine.
de/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/PB_06_2015_en.pdf).
121
Коефіцієнт використання для переробки солодово-крохмальних продуктів склав 99,9%, а для переробки зернових продуктів 99,5% у 2019 році. Див.:
https://freepolicybriefs.org/2020/06/04/how-to-liberalise-eu-ukraine-tradeunder-dcfta-tariff-rate-quotas/. Ми вважаємо ці два ТК повністю використаними.
122
Коефіцієнт використання сигар та сигарет становив 0,002% у 2019 році,
тому він вважається частково використаним.
123
До списку «незабов’язувальних» ТК також входило м’ясо птиці, при експорті, якого використовувалася лазівка у списку кодів продуктів, на які поширюються ТК.
124
Світлана Таран (2020). Як лібералізувати торгівлю між ЄС та Україною в
рамках ПВЗВТ: тарифні квоти. Див.: https://freepolicybriefs.org/2020/06/04/
how-to-liberalise-eu-ukraine-trade-under-dcfta-tariff-rate-quotas/.
120
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Більше того, обсяги експорту мають із часом тенденцію до
збільшення, оскільки продукти знаходять свої ніші на ринку ЄС,
завдяки чому різниця між фактичним експортом та ТК зростає. Одним із помітних винятків є м’яка пшениця, де обсяги експорту залишаються приблизно на рівні квоти. Географічна диверсифікація
допомагає зробити тарифні квоти ЄС менш обтяжливими. Наприклад, пшениця й кукурудза активно експортуються до країн Азії та
Африки.
У той же час, зміна тарифів ЄС на продукти, що підпадають
під дію ТК, може завдати шкоди. Наприклад, у серпні 2017 року
ЄС запровадив регульоване імпортне мито на кукурудзу (разом із
кількома іншими зерновими).125 Спочатку мито було встановлено
на рівні 5 євро за тонну, у вересні збільшено до 11 євро за тонну, але
всередині жовтня мито знизилося до близько 6 євро, а пізніше впало
до нуля. Варто зазначити, експорт Україною кукурудзи до ЄС практично зупинився в жовтні 2017, але потім досяг попередніх обсягів
унаслідок зниження ставки мита.
У жовтні 2017 року ЄС запровадив нові трирічні автономні
торговельні преференції (АТП) для України на додаток до ПВЗВТ.
Передбачено два набори заходів: i) тимчасове збільшення восьми
ТК: пшениця, ячмінь, овес, кукурудза, борошномельні продукти,
перероблені томати, виноградний сік та мед; іі) тимчасове скасування ввізних мит для 22 тарифних ліній у шести категоріях: мінеральні добрива, барвники, взуття, мідь та вироби з міді, алюміній
та вироби з алюмінію, а також окремі види обладнання. У 2019 році
Україна повністю використала п’ять АТП ТК: для меду, перероблених помідорів, ячної крупи та шроту, пшениці та кукурудзи. Додаткові АТП мали однозначно позитивний, хоча і незначний, вплив
на експорт з України до ЄС, і бізнес усе ще висловлює стурбованість
щодо недостатнього обсягу ТК. Розширення - або, в ідеалі, скасування - ТК, було одним із основних публічних запитів українського
бізнесу щодо ПВЗВТ.
Зі свого боку, Україна застосовує ТК щодо свого імпорту певної продукції. З 2016 року експортери з ЄС почали використовувати
їх. Є українські ТК для трьох продуктів - свинини, птиці та цукру.
Основні ТК для птиці та свинини були повністю використані у 2019
році, тоді як рівень використання для цукру становив 3%.126
Спеціальні захисні заходи. Як уже згадувалося вище, для автомобільної промисловості було запроваджено спеціальний захисний
Див.:https://ec.europa.eu/info/news/maize-sorghum-and-rye-importduties-updated-european-commission_en.
126
Див.: http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/vilnatorgivlya/kraini-es--respublika-avstriya--koroliv/tarifni-kvoti/
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режим у рамках ПВЗВТ. Спочатку українські імпортні мита знизились переважно до 9 - 10% із подальшим поступовим скасуванням
протягом семи - десяти років. Автомобільний ринок ЄС, на якому
більшість митних тарифів становлять 10% та будуть поступово скасовані протягом семи років, також залишається відносно закритим.
Тим не менше, Україна може також запроваджувати спеціальні захисні заходи для легкових автомобілів. Починаючи з другого року
запровадження ПВЗВТ, Україна може до п’ятнадцяти років утримувати імпортний тариф на рівні 10%, якщо протягом попереднього року: і) обсяг імпорту з ЄС перевищив 45 тисяч автомобілів, або
іі) імпорт з ЄС склав 25% від загальної кількості нових автомобілів,
проданих на українському ринку.
Уряд затвердив механізм реалізації цих захисних заходів,127
але не запровадив їх на практиці. Проте ці заходи можуть бути
вжиті разом із відновленим зростанням внутрішнього попиту та
імпорту. З одного боку, це створить сприятливі умови для українських виробників автомобілів, але серед них лише один виробник
(ЗАЗ) має повний виробничий цикл. Інші виробники, у тому числі «Богдан», Єврокар, КрАСЗ і VIPOS, збирають легкові автомобілі під торговельними марками іноземних компаній. Тому іноземні
виробники можуть вирішити виробляти автомобілі в Україні, щоб
уникнути жорстких захисних заходів від імпорту. З іншого боку,
дорогий імпорт негативно позначиться як на українських споживачах, так і на перспективах українських виробників інтегруватися в
конкурентоспроможні європейські виробничі ланцюги.
Україні доступні також інші захисні заходи в рамках ПВЗВТ.
Заходи щодо експортних мит згадані вище. Термін дії вхідної ціни
на ношений одяг закінчився.
Правила визначення походження. Загальні правила були
викладені вище. Для того, щоб можна було експортувати до ЄС у
рамках ПВЗВТ, українські товари повинні отримати сертифікат походження товару EUR.1. До 2018 року українські виробники могли
отримати сертифікати походження товарів форми А й експортувати товари на умовах режиму ГСП, оскільки для деяких товарів ГСП
більш вигідна ніж ПВЗВТ. Державна фіскальна служба України взяла на себе відповідальність за видачу сертифікатів EUR.1 у 2016 році
відповідно до положень Угоди.
У 2017 році Україна завершила процедури ратифікації для
приєднання до Конвенції Пан-Євро-Мед. Оскільки Конвенція створена на основі мережі зон вільної торгівлі, які мають єдині правила
визначення походження товарів, приєднання до Конвенції дозволяє
Див.:https://ukranews.com/ua/news/469429-kabmin-zatverdyvporyadok-zastosuvannya-myt-na-avtomobili-z-yes.
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її сторонам застосовувати принцип діагональної кумуляції при визначенні країни походження товарів. Сьогодні сторонами Конвенції є: ЄС, держави-члени ЄАВТ, Молдова, Грузія, Україна, учасники
Барселонського процесу (Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван,
Марокко, Палестина, Сирія, Туніс і Туреччина), а також учасники
Процесу стабілізації і асоціації ЄС (Албанія, Боснія і Герцеговина,
Македонія, Чорногорія, Сербія та Косово).
З усіх членів Пан-Євро-Мед Україна має угоди про зону вільної торгівлі з 36-ма країнами: ЄС,128 державами-членами ЄАВТ,
Македонією, Чорногорією, Грузією та Молдовою. Угода про зону
вільної торгівлі з Ізраїлем на стадії ратифікації, також Україна веде
переговори з Туреччиною. Станом на жовтень 2020 року, Україна
вже може застосовувати Пан-Євро-Мед у торгівлі з ЄС, ЄАВТ та Грузією. Усе ще мають бути внесені зміни до протоколів, що регулюють
правила походження ЗВТ із рештою згаданих вище країн.
Коротко про доступ товарів на ринки
ЄС поглибив та пришвидшив лібералізацію тарифів завдяки автономним торговим заходам, прийнятим у 2017 році, на додаток до того, що
передбачено ПВЗВТ.
Позитивні наслідки для українського експорту стали помітними, а вартість експорту до ЄС у 2018 -2019 роках досягла найвищого рівня за
час незалежності. Структура експорту до ЄС змістилась у бік олій та
жирів, зернових, машин та продуктів тваринного походження.
Частка ЄС в українському експорті та імпорті також зросла через значне падіння торгівлі з Росією та швидке розширення торгівлі з ЄС, стимульоване лібералізацією торгівлі.
Використання тарифних квот ЄС на сільськогосподарську продукцію
розширилося, оскільки українські виробники поступово долають проблеми зі слабким попитом на її товари та проблеми з продовольчою безпекою.

У жовтні 2020 року Україна підписала ЗВТ із Великобританією, яка повинна замінити ПВЗВТ після завершення процедур Brexit.
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5. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ТОРГІВЛІ
У цьому розділі ПВЗВТ містяться
правила про засоби «захисту торгівлі», які ЄС і Україна можуть застосовувати до імпорту товарів,
що мають походження з іншої
Сторони та завдають або можуть
завдати шкоди вітчизняній промисловості, зокрема антидемпінгові, компенсаційні й спеціальні
захисні заходи. Ці положення
ПВЗВТ фактично включають у
себе відповідні правила СОТ.
Антидемпінгові й компенсаційні заходи. Антидемпінгові положення, які використовуються найактивніше, розроблені на основі статті VI ГАТТ (1994),
Антидемпінгової угоди СОТ і Угоди СОТ про субсидії та компенсаційні заходи. Якщо компанія експортує продукцію за ціною
нижчою за ціну, яку вона, зазвичай, встановлює на своєму внутрішньому ринку, вона вважається такою, що «демпінгує» товар.
Угода СОТ дозволяє урядам вживати заходів проти демпінгу,
якщо він завдає «істотної» шкоди конкуруючій вітчизняній промисловості. Для того, щоб зробити це, уряд повинен довести, що
демпінг справді має місце, розрахувати ступінь демпінгу (наскільки нижчою є експортна ціна порівняно з ціною на внутрішньому ринку експортера) і продемонструвати, що демпінг завдає або
може завдати шкоди. Країна, яка імпортує, може в такому випадку
застосувати антидемпінгове мито, щоб компенсувати збитки своїй
промисловості.
ПВЗВТ вносить додаткові особливості до практики захисту
торгівлі ЄС, що виходять за рамки Угоди СОТ, такі як правила «національних інтересів» і «меншого мита». Перше передбачає, що
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сторона може прийняти рішення не застосовувати антидемпінгові або компенсаційні заходи, якщо в національних інтересах цього
робити не слід. Наприклад, якщо внаслідок цих заходів можуть постраждати інтереси споживачів або погіршиться ситуація із зайнятістю. Правило «меншого мита» передбачає, що розмір ставки (тимчасового) антидемпінгового мита не повинен бути більшим, ніж це
необхідно для запобігання шкоди національній промисловості. Це
правило підкреслює, що підхід, який ЄС застосовує до захисту торгівлі, носить скоріше коригувальний, а не каральний характер.
До 2005 року до експорту низки українських товарів до ЄС,
переважно продукції металургійної і хімічної промисловості, що
мають великі виробничі потужності та до недавнього часу мали доступ до дешевих енергетичних ресурсів, ціни на які були штучно
занижені, застосовувались антидемпінгові заходи.129 Значна частка
цих антидемпінгових заходів проти української продукції була зумовлена також тим, що ЄС тоді ще не надав Україні статусу країни
з ринковою економікою. Це означає, що ЄС мав право застосовувати досить гнучку процедуру (процедуру аналогічної країни) для
визначення демпінгової різниці. Після того, як Україна отримала статус країни з ринковою економікою у 2005 році, розрахунок
демпінгових різниць повинен здійснюватися виключно на основі
витрат і цін, що встановлюються українськими виробниками або
спостерігаються на українському ринку. Останнім часом Україна
привела ціни на енергетичні ресурси для своєї промисловості у
відповідність до міжнародних ринкових цін. Як наслідок, кількість
антидемпінгових заходів, застосовуваних ЄС проти України, значно зменшилась.130 Зараз ЄС ще застосовує антидемпінгове мито
на імпорт деяких гарячекатаних плоских виробів із заліза, нелегованої або іншої легованої сталі131 та деяких безшовних труб, а
також труб із заліза та сталі з України.132
Щоб ознайомитися з усіма антидемпінговими заходами, запровадженими ЄС проти української продукції, перейдіть за посиланням://trade.
ec.europa.eu/tdi/completed.cfm
130
Огляд поточних розслідувань ЄС проти українських товарів щодо захисту торгівлі див.: http://trade.ec.europa.eu/tdi/completed.cfm
131
Виконавчий регламент Комісії (ЄС) 2019/1382 від 2 вересня 2019 року
про внесення змін до деяких Регламентів, що запроваджують антидемпінгові або антисубсидійні заходи щодо певних сталевих виробів, що підпадають
під захисні заходи.
132
Виконавчий регламент Комісії (ЄС) 2019/1295 від 1 серпня 2019 року про
внесення змін до Виконавчого регламенту (ЄС) 2018/1469 про запровадження
остаточного антидемпінгового мита на імпорт деяких безшовних труб, труб
із заліза чи сталі, що походять з Росії та України, відповідно до часткового
проміжного огляду відповідно до статті 11 (3) Регламенту (ЄС) 2016/1036.
129
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Сама Україна застосовує кілька антидемпінгових заходів
щодо продуктів із кількох країн, що не входять до ЄС, включаючи
Росію, Китай, Білорусь, Казахстан та Киргизьку Республіку, також
триває кілька розслідувань. Україна також застосовує антидемпінгові мита на медичні гумові пробки з Польщі.133 Крім того, Україна не погоджується із застосуванням кількох антидемпінгових мит
щодо її продукції і звернулася у рамках СОТ до Казахстану, Вірменії та Киргизької Республіки за консультаціями щодо антидемпінгових заходів, що застосовуються до деяких видів сталевих труб, що
імпортуються з України.134 У той же час, у 2019 році Росія успішно
оскаржила антидемпінгові заходи України, введені Україною щодо
імпорту аміачної селітри, що походить з Росії.135
Спеціальні захисні заходи. Це окремий інструмент, створений
на основі ст. XIX ГАТТ (1994) і Угоди СОТ про захисні заходи. Ці правила регулюють випадки і порядок застосування членами СОТ спеціальних захисних заходів, наприклад, запровадження кількісних обмежень
або підняття відповідних тарифів, для захисту конкретної вітчизняної
промисловості від збільшення імпорту будь-якої продукції, що спричиняє або може спричинити серйозну шкоду промисловості. Основна
відмінність цих заходів від антидемпінгових полягає в тому, що для
їх запровадження немає необхідності встановлювати «недобросовісну
практику» з боку окремих підприємств або держав-постачальників.
Відповідно, спеціальні захисні заходи застосовуються до всіх державчленів СОТ. Країна, яка застосовує такі заходи, може бути зобов’язана
сплатити компенсацію іншим членам, торгівля яких зазнає негативного впливу цих заходів. Це багато в чому пояснює, чому антидемпінгові
заходи застосовуються значно частіше ніж спеціальні захисні заходи.
ПВЗВТ передбачає один спеціальний захисний захід для
захисту української автомобільної промисловості. Сільськогосподарський сектор регулюється іншими спеціальними положеннями (див. Розділ 4 для обох випадків).
Україна все частіше застосовує (або проводить розслідування
щодо моюливого застосування) захисних заходів. У 2019 - 2020 рр. Україна розпочала захисні розслідування щодо свіжозрізаних троянд,136 поДив.: СОТ, «Піврічний звіт за статтею 16.4” – Україна», 4 березня 2020
р.https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/
ADP/N335UKR.pdf&Open=True.
134
Справи СОТ DS569: Вірменія - антидемпінгові заходи щодо сталевих
труб; DS530: Казахстан - антидемпінгові заходи щодо сталевих труб; DS570;
Киргизька Республіка - антидемпінгові заходи щодо сталевих труб.
135
DS493: Україна - антидемпінгові заходи щодо нітрату амонію.
136
СОТ, «Україна розпочинає захисне розслідування щодо свіжозрізаних
троянд», 12 червня 2020 р.
133
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лімерних матеріалів,137 каустичної соди,138 шприців139 та різних видів добрив.140 Розслідування щодо добрив було закрито у червні 2020
року без жодних захисних заходів.141 Інші розслідування тривають станом на серпень 2020 року. Натомість ЄС у 2018 році запровадив захисні
заходи щодо імпорту сталі для захисту європейських виробників сталі
після торгового перенаправлення сталі на ринок ЄС від інших виробників по всьому світу. Це сталося, коли односторонні заходи США обмежили імпорт сталі на американський ринок. Після другого перегляду Європейська Комісія скоригувала захисні заходи в червні 2020 року
(зробивши їх більш обмежувальними), щоб врахувати як спричинені
короновірусною кризою особливі обставини, що склалися на ринку,
так і очікуване покращення.142 Згодом Україна висловила занепокоєння щодо запобіжних заходів стосовно металопродукції, які впливають
на експорт української сталі до ЄС.
Коротко про заходи захисту торгівлі
Для убезпечення економіки країни-імпортера від серйозних збитків або
від загрози таких збитків передбачені положення щодо застосування антидемпінгових, компенсаційних і спеціальних захисних заходів.
У минулому ЄС досить широко застосовував антидемпінгові мита
до українських поставок металургійної і безтарної хімічної продукції,
але наразі такі заходи застосовуються набагато рідше, враховуючи, що
українська промисловість уже не отримує перевагу від штучно низьких
цін на енергетичні ресурси, що забезпечувало низьку собівартість виробництва. Однак ЄС запровадив для України антидемпінгові мита на
певні вироби зі сталі, а Україна бере участь в антидемпінгових справах
з Польщею та іншими торговими партнерами.
І ЄС, і Україна нещодавно пришвидшили використання захисних заходів. Важливо забезпечити, щоб ці заходи відповідали правилам СОТ і не
встановлювали невиправданих бар’єрів у торгівлі.
СОТ, «Україна розпочинає захисне розслідування щодо полімерних матеріалів», 28 лютого 2020 року.
138
СОТ, «Україна розпочинає захисне розслідування щодо каустичної
соди», 18 лютого 2020 року.
139
СОТ, «Україна розпочинає захисне розслідування щодо шприців», 11
грудня 2019 року.
140
СОТ, «Україна розпочинає захисне розслідування щодо комплексних
добрив», 2 вересня 2019 року.
141
Див.:https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/
SG/N8UKR7S1.pdf&Open=True
142
Європейська Комісія, «Комісія підтримує захисні механізми для захисту
європейської металургійної промисловості під час кризи», 30 червня 2020
137

6. МИТНІ ПОСЛУГИ
Для ефективного функціонування ПВЗВТ на кордоні мають надаватися високоякісні митні послуги, які б забезпечували швидке й
ефективне митне оформлення та
дозволяли уникати затримок, корупції і довгих черг із вантажівок.
Ця Глава ПВЗВТ визначає основні
принципи митного законодавства
і процедур та спрямована на підвищення ефективності оперативної співпраці між митними службами України та ЄС.

Положення Угоди
Основні принципи митного законодавства і процедур. На загальному рівні Україна і ЄС зобов’язуються гарантувати, що їхнє митне
законодавство та процедури будуть стабільними, всеохоплюючими, пропорційними, прозорими, передбачуваними, недискримінаційними, неупередженими й застосовуватимуться уніфіковано
та ефективно, а також запобігатимуть шахрайству. Сторони також
прагнуть зменшити обсяг і спростити дані й документацію, що необхідні для митних органів.
На юридичному й оперативному рівнях сторони взяли на
себе такі зобов’язання:
Основні принципи митного законодавства і процедур. На загальному рівні Україна і ЄС зобов’язуються гарантувати, що їхнє
митне законодавство та процедури будуть стабільними, всеохоплюючими, пропорційними, прозорими, передбачуваними, недискримінаційними, неупередженими й застосовуватимуться уніфіковано
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та ефективно, а також запобігатимуть шахрайству. Сторони також
прагнуть зменшити обсяг і спростити дані й документацію, що необхідні для митних органів.
На юридичному й оперативному рівнях сторони взяли на
себе такі зобов’язання:
• прийняти Митний кодекс ЄС, створити сучасні умови
транзиту і співробітництва між митними службами (щоб
дізнатися більше див. нижче);
• застосовувати відповідні міжнародні інструменти, включаючи інструменти, розроблені Всесвітньою митною організацією, і Міжнародну конвенцію про спрощення і
гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція);
• застосувати єдиний адміністративний документ для цілей митного декларування;
• надавати попередні обов’язкові рішення щодо тарифної
класифікації та правил походження;
• прийняти правила, які б забезпечували недискримінаційність і пропорційність штрафів за порушення митного законодавства або процедурних вимог;
• забезпечити ефективні й прозорі процедури, що гарантують право оскарження адміністративних дій, правил та
рішень митних та інших органів;
• що стосується мит і зборів, які стягуються митними органами, Україна повинна заборонити адміністративні
збори, що дублюють імпортні або експортні мита. Крім
того, збори і мита повинні бути прозорими й відкритими,
а також не повинні перевищувати вартості послуг, що надаються митним органом.
Митний кодекс. Від України вимагається привести своє законодавство у відповідність до вимог Модернізованого Митного
кодексу Співтовариства (ММКС) (Регламент 450/2008/EC), включених до Додатка XV, який встановлює загальні правила й процедури, що застосовуються до товарів, які ввозяться до або вивозяться
з митної території ЄС. ММКС був розроблений, головним чином,
з метою запровадження ІТ-рішень для створення простого й безпаперового середовища на митниці та в торгівлі. Він запроваджує
комп’ютерні технології обробки даних для обміну всіма необхідними даними, супровідними документами й обміну повідомленнями між торговими операторами й митними органами, а також між
митними органами. Україна, однак, не зобов’язана запроваджувати
всі положення ММКС. Додаток XV визначає відповідні положення,
які виключені з числа положень, що підлягають наближенню, або
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щодо яких передбачено гармонізацію на основі принципу «найкращих зусиль». ММКС був замінений у жовтні 2013 року Митним
кодексом ЄС (МК ЄС) (у Регламенті 952/2013/EU), і підкомітет із
питань митного співробітництва повинен транспонувати його до
ПВЗВТ. (Див. нижче)
Протягом трьох років Україна також повинна імплементувати правила ЄС щодо звільнення від сплати митних зборів, які викладено в Регламенті 1186/2009/EC,143 а також заходи, які застосовуються до товарів, що можуть порушити або фактично порушують
певні права інтелектуальної власності (ПІВ) (Регламент 1383/2003/
EC).144 Останній був замінений у 2013 році (див. нижче).
Транзитні перевезення. ЄС і Україна повинні забезпечити
прогресивну взаємодію між їхніми відповідними митними транзитними системами з метою приєднання України до Конвенції про
єдиний режим транзиту від 20 травня 1987 року (до якої у 2017 році
були внесені зміни, щоб узгодити її з новим МК ЄС). Цей режим
використовується для перевезення вантажів між 28-ма державамичленами ЄС, державами-членами ЄАВТ, Туреччиною, Сербією і
Македонією. Україна вже має статус спостерігача щодо Конвенції
і мала повністю імплементувати її протягом року після набрання
чинності Угодою.
Крім того, Україні доведеться застосовувати відповідні положення СОТ, наприклад, ст. V ГАТТ, і запроваджувати будь-які майбутні заходи СОТ щодо поліпшення ситуації у сфері спрощення
процедур торгівлі. У квітні 2015 року Україна схвалила Угоду СОТ
про спрощення торгівлі, яка набрала чинності в лютому 2017 року.
Ця угода містить положення щодо прискорення руху, випуску та
оформлення товарів, у тому числі транзитних. Вона також визначає заходи щодо ефективної співпраці між митними органами та
іншими відповідними органами з питань сприяння торгівлі та дотримання митного законодавства.
Митне співробітництво. ЄС і Україна також повинні зміцнити своє митне співробітництво. ЄС і Україна мають обмінюватися інформацією з питань митного законодавства та процедур,
співпрацювати з питань автоматизації митних процедур, обміну
відповідною інформацією, передовим досвідом та даними, співпраДив.: Регламент 1186/2009/EC від 16 листопада 2009 року, яким запроваджується Система Європейського Союзу для звільнення від сплати мит.
144
Див.: Регламент № 1383/2003/EC щодо застосування митних дій стосовно товарів із підозрою на порушення певних прав інтелектуальної власності
та заходів, що мають вживатися стосовно товарів, які порушують такі права.
Цей Регламент був скасований у 2013 році Регламентом № 608/2013/EU про
митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності.
143
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цювати у сфері планування й надання технічної допомоги тощо.
Зокрема, положення ПВЗВТ визначають процедуру «Взаємної адміністративної допомоги в митних справах», передбачаючи обмін інформацією про підозрюване або фактичне шахрайство відповідно
до митного законодавства.
ПВЗВТ також створила підкомітет з питань митного співробітництва для контролю за імплементацією і застосуванням Глави
про митні питання та сприяння торгівлі. Комітет востаннє збирався
у липні 2019 року, щоб обговорити питання наближення України
до нового МК ЄС, програми авторизованих економічних операторів (АЕО) (див. нижче) та прогрес у приєднанні України до Конвенції про спільний транзит.
Іншим важливим інструментом митного співробітництва
між ЄС і Україною є Місія ЄС із прикордонної допомоги (EUBAM),
яка розпочала роботу у 2005 році; її мандат тепер продовжений до
2020 року (див. Розділ 2).145 Як консультативний технічний орган,
що уповноважений сприяти покращенню ефективності об’єктів
прикордонного контролю Молдови та України, EUBAM відіграє
важливу роль у підвищенні ефективності митних процедур та інститутів цих двох країн. Наприклад, EUBAM здійснює моніторинг
митного оформлення та прикордонних перевірок, надає допомогу з метою запобігання контрабанді товарів і людей, вивчає документи прикордонного контролю і проводить незаплановані візити
до будь-яких пунктів на молдовсько-українському кордоні, у тому
числі прикордонних частин, митних постів і служби обліку митних
доходів.

Удосконалення законодавства та політики ЄС
У жовтні 2013 року ММКС було замінено МК ЄС (у Регламенті
952/2013/ЄС).146 Новий МК ЄС завершить перехід до безпаперового
та електронного митного середовища та запровадить кілька нових
процедур. Основні положення МК ЄС набули чинності 1 травня
2016 року, але існує перехідний період до 31 грудня 2020 року для
розробки нових ІТ-систем або модернізації існуючих. Підкомітет із
Ця місія працює на підставі Меморандуму про взаєморозуміння між
Європейською Комісією і Урядом Республіки Молдова та Урядом України
(http://eubam.org/wpcontent/uploads/2015/11/memorandum_of_
understanding_en.pdf).
146
Див. Регламент 952/2013 / ЄС, що затверджує Митний кодекс ЄС. Регламент набрав чинності 30 листопада 2013 року та скасував Регламент
450/2008 / ЄС. У 2015 році Європейська Комісія прийняла Делегований закон та Закон про імплементацію, що дозволили Митному кодексу ЄС набути чинності 1 травня 2016 року.
145
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питань митного співробітництва має транспонувати нові процедури до ПВЗВТ.
Україна готує пропозицію про внесення змін до Додатка XV
для підкомітету з питань митного співробітництва. Що стосується
ПВЗВТ для Молдови, Молдова та ЄС домовились оновити відповідний митний Додаток, щоб включити весь новий МК ЄС.147
Крім того, у 2013 році ЄС також замінив Регламент 1383/2003/
ЄС про дії проти товарів, які підозрюються або фактично порушують певні ПІВ, згідно з Регламентом (ЄС) 608/2013.148 Цей регламент
встановлює процедури подання заяв, щоб визначити, чи було порушено ПІВ, та заходи, які слід вжити проти товарів, які, як було встановлено, порушують ПІВ. Регламент також зменшує адміністративне навантаження шляхом встановлення загальної процедури для
всіх видів порушень ПІВ, що входять до сфери його застосування.

Перспективи імплементації
Митні реформи в Україні є складними. Переміщення продуктів через кордон України залишається більш громіздким та дорогим процесом порівняно з сусідніми країнами. Однак важливого прогресу
вже досягнуто.
Згідно зі звітом Світового банку Doing Business 2020149 Україна
посідає 74 місце із 190 країн у категорії «Торгівля через кордон», демонструючи помітний прогрес порівняно з попереднім рейтингом
(119 у Doing Business 2018), а також демонструючи результат стосовно «межі найкращої продуктивності». Поліпшення зумовлене скороченням часу, необхідного для оформлення документів з імпорту.
Регулярне опитування ІЕД щодо українських експортерів та
імпортерів підтверджує відчутне підвищення ефективності митних
послуг. У 2020 році Індекс сприйняття роботи митниці, розроблений ІЕД, досяг +0,43 в діапазоні від -1 до +1, демонструючи поступове, але стабільне зростання з 2016 року, коли він складав +0,10.150
Близько чверті респондентів вказали, що не бачать проблем на митниці, тоді як для решти існує два ключові питання - недосконале
митне законодавство та завищена митна оцінка (повідомляється імРішення 1/2018 Ради асоціації ЄС - Молдова.
Регламент (ЄС) No 608/2013 Європейського парламенту та Ради від 12
червня 2013 року щодо митного забезпечення прав інтелектуальної власності та скасування Регламенту Ради (ЄС) No 1383/2003.
149
Див.:https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/
country/u/ukraine/UKR.pdf
150
Див.:http://tfdialogue.ier.com.ua/wordpress/wp-content/
uploads/2020/09/V_Survey_part1.pdf (in Ukrainian).
147
148
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портерами). Більшість респондентів стверджують, що існуючі типи
контролю, включаючи митний, контроль безпечності для харчових
продуктів, ветеринарний та фітосанітарний, не створюють проблем, тоді як респонденти, які стикаються з проблемами контролю,
оцінюють їх як незначні.
Україна поступово просувається вперед у виконанні своїх
зобов’язань зі спрощення митних і торговельних процедур у рамках
ПВЗВТ. Починаючи з 2013 року, ДФС публікує обов’язкові до виконання попередні рішення щодо тарифної класифікації,151 хоча й із
деяким запізненням. Починаючи з 2016 року, ДФС відповідає за видачу сертифікатів EUR.1 згідно з правилами визначення походження, використовуючи процедуру, еквівалентну процедурі ЄС. Статус
«уповноваженого експортера», який ще більше спрощує процедури
виконання правил визначення походження, був уведений у 2015
році, а Одеський завод шампанських вин став першою компанією,
яка отримала цей статус у лютому 2016 року.152 Станом на липень
2019 цей статус отримали понад 239 українських експортерів.153
У грудні 2015 року був запущений пілотний онлайн-сервіс адміністративних послуг для експортерів та імпортерів.154 На сьогодні служба працює в штатному режимі,155 що сприяє зменшенню витрат та часу,
приділеному оформленню документів у транскордонній торгівлі.
Новий Митний кодекс був прийнятий у 2012 році, щоб наблизити українське законодавство до міжнародних норм, зокрема
норм ЄС. Тим не менше, до нього кілька разів вносились поправки,
і необхідні подальші зміни для гармонізації вимог до АЕО в ЄС та
Україні, подальшого спрощення митного оформлення та підвищення захисту ПІВ відповідно до норм ЄС.156
Див. веб-сайт ДФС “Реєстр попередніх рішень щодо класифікації
і кодування товарів у Номенклатурі” (http://sfs.gov.ua/baneryi/mitneoformlennya/subektamzed/klasifikatsiya-tovariv/62835.html); див. також вебсайт ДФС “перелік товарів, за якими було прийнято рішення щодо товарної
класифікації” (http://sfs.gov.ua/baneryi/mitneoformlennya/subektam-zed/
klasifikatsiya-tovariv/62834.html).
152
Див.: “Перший уповноважений експортер на Одеській митниці”
(http://customs.odessa.gov.ua/ otrymaty-status-upovnovazhenogo-eksporterana-odeskij-mytnytsi-ne-skladno/).
153
Див.: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/383975.html?fbclid=IwAR1X
GpBqGLDqEMOz2Zqour0gy49lI0lDqbo5GUASwRXSmqVBDmiGZoCwcTw
154
Див.: “Зовнішня торгівля”, Єдиний державний портал адміністративних послуг (https://poslugy.gov.ua/info/services/byservicescope/82)
155
Див.: https://my.gov.ua/info/services/online/82?isOnline=True/
156
Див.: «Звіт про виконання Порядку денного асоціації та Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною» (2015) (www.kmu.gov.ua/
kmu/control/uk/publish/article?art_id=248115804&cat_id=247749488).
151
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Україна досягла прогресу у впровадженні програми АEO. Наприкінці 2019 року парламент прийняв довгоочікуваний закон про
АЕО,157 а протягом 2020 року було розроблено та прийнято необхідне
вторинне законодавство. У вересні 2020 року Державна митна служба отримала першу заяву про надання статусу АЕО. У ЄС економічні
оператори можуть подати заявку на отримання статусу АЕО, щоб скористатися зменшенням контролю та спрощеними митними процедурами. Статус АЕО надається надійним операторам, які відповідають
стандартам безпечності та безпеки. Отримання статусу АЕО означає
отримання не тільки спрощених та прискорених процедур митного
оформлення, але й додаткових переваг від покращення безпечності та
безпеки ланцюга поставок. ЄС та Україна прагнуть взаємно визнати
програми АЕО один одного. Обговорення цього питання заплановано
на кінець 2020 року або на початок 2021 року, коли українська програма АЕО буде перевірена та функціонуватиме протягом певного часу.
Після затримки у вересні 2019 року Верховна Рада остаточно включила в українське законодавство конвенції про спільний
транзит та спрощення торгових формальностей.158 Уряд також
затвердив нові вимоги до митних декларацій159 та інших необхідних підзаконних актів. Україна запустила Нову комп’ютеризовану
транзитну систему (NCTS) паралельно з національною транзитною
системою у 2021 році. Очікується, що до 2023 року Україна буде використовувати лише загальноєвропейську систему транзиту.
У жовтні 2019 року парламент прийняв закон щодо захисту
ПІВ під час переміщення товарів через митний кордон України.160
Це рішення було схвалено на засіданні Комітету асоціації з питань
торговельної конфігурації,161 але врешті-решт успіх залишається залежним від впровадження та застосування нового закону.
Боротьба з контрабандою залишається ще одним питанням, що
викликає занепокоєння. У 2012 році Україна ліквідувала кримінальне
покарання за контрабанду через необхідність гуманізації покарання
за економічні злочини та з метою зменшення корупції. Зараз уряд
розглядає питання про рекриміналізацію. Опитування та публічні
дебати, проведені ІЕД, показують, що бізнес, як правило, підтримує
кримінальне покарання за контрабанду, але лише фінансовими санкціями.162 Що важливо, як до, так і після 2012 року кримінальне пере157
158
159
160
161
162

Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-IX#Text
Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/78-IX#Text
Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/681-2020-%D0%BF#Text
Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/202-IX#Text
Див.: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158572.pdf
Див.: https://bit.ly/2SzasjU (українською).
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слідування контрабанди залишалося надзвичайно низьким. Успішні
судові та правоохоронні реформи залишаються передумовами для
стримування контрабанди, інакше корупція може навпаки зрости.
Впровадження «єдиного митного вікна» прогресувало, хоча
опитування ІЕД експортерів та імпортерів показало, що у 2020 році
використання «єдиного митного вікна» залишалося нерівномірно
розподіленим. У травні 2016 року уряд прийняв указ про встановлення «єдиного митного вікна», що скорочує тривалість контролю та підвищує прозорість та підзвітність служби.163 Однак його
використання залишалося набагато нижчим за очікуване через
проблеми з внутрішньоурядовою координацією та суперечливі законодавчі положення. Як результат, частка митного оформлення
через «єдине митне вікно» становила близько 27% через рік після
його запровадження.164 У листопаді 2017 року уряд схвалив чергове рішення,165 а у вересні 2018 року був прийнятий закон про «єдине митне вікно», який усував юридичні суперечності.166 Ще одним
кроком став оприлюднений у червні 2020 року проєкт процедури,
спрямованої на покращення взаємодії юридичних осіб, які використовують «єдине митне вікно».167
Нещодавно Митна служба була повністю реорганізована. У
грудні 2018 року уряд затвердив концепцію реформи, розділивши
Державну фіскальну службу на Державну податкову службу та
Державну митну службу.168 Хоча процедури розподілу розпочалися
на початку 2019 року, Державна митна служба як окремий державний орган була створена в грудні 2019 року. Більше того, на початку
2020 року закон169 зробив Державну митну службу єдиною юридичною особою, поставивши всі митниці у вертикально інтегровану
структуру, керовану на центральному рівні.

Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/364-2016-%D0%BF/ed20160525#Text
Див.: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/314389.html
165
Див.: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/250443668 Див.: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/2530-19#Text
166
Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2530-19#Text
167
Див.: https://buh.ligazakon.net/ua/news/195807_mnfn-rozrobiv-dokumentneobkhdniy-dlya-roboti-dinogo-vkna-na-mitnits
168
Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1101-2018-%D1%80#Text
169
Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440-IX#Text
163
164
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Коротко про спрощення митних правил і процедур торгівлі
Проведення реформ, пов’язаних з митницею, в Україні виявилося складним завданням. Переміщення товарів через кордон залишається громіздким і дорогим процесом у порівнянні з сусідніми країнами. Визначення
митної вартості залишається проблематичним питанням. Однак ситуація нещодавно покращилася, про що свідчать як внутрішні, так і
міжнародні оцінки.
Україна прийняла конвенції про спрощення митного режиму (Конвенція
про загальну транзитну процедуру, Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами).
Україна розпочала збір заяв на отримання статусу АЕО на основі нового законодавства про АЕО. Це відкриває шлях для консультацій щодо
взаємного визнання статусу АЕО з ЄС.
ЄС та Україна повинні оновити Митний додаток, щоб включити в
нього новий МК ЄС.

7. ТЕХНІЧНІ СТАНДАРТИ ДЛЯ
ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ
Митні тарифи між ЄС і Україною будуть скасовані майже
повністю, тому нетарифні торговельні бар’єри, такі як технічні стандарти, стануть основною перешкодою для торгівлі.
Щоб подолати ці бар’єри Україна має прийняти відповідне законодавство, стандарти і
процедури ЄС. Це тривалий і
складний процес, але він має
основоположне значення для
модернізації української промисловості і зробить її конкурентоспроможною на міжнародному рівні.

Положення Угоди
Основні характеристики європейської системи. Хоча система запровадження технічних стандартів є дуже складною і з часом змінюється,
її базову дворівневу структуру можна коротко охарактеризувати так:
- перший рівень: гармонізоване законодавство ЄС, яке включає
в себе декілька «горизонтальних» регламентів або рішень, які
визначають загальну методологію та організаційну структуру, а також близько 30-ти директив, що охоплюють широкі
«секторальні» групи товарів, такі як «машини». Для груп
товарів директиви визначають «істотні» вимоги щодо безпечності й охорони здоров’я, яким вони повинні відповідати,
перш ніж потрапити на ринок ЄС;
72 |
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-

другий рівень: близько 5-ти тисяч170 «гармонізованих стандартів» для конкретних товарів, які надають технічні можливості для забезпечення відповідності основним вимогам щодо
охорони здоров’я і безпечності, що визначені в секторальних
директивах щодо товарів. Ці стандарти розробляються на
замовлення Європейської Комісії однією з трьох технічних
організацій (CENELEC - для електротехнічних товарів; ETSI
- для телекомунікаційного обладнання; CEN - для великої
кількості інших товарів).171 Якщо Комісія не має зауважень
до проєктів стандартів, вона публікує їх в Офіційному віснику
Європейського Союзу, і тоді вони отримують офіційний статус
«гармонізованих» стандартів, що означає їх відповідність «істотним вимогам» певної директиви.
Огляд гармонізованих стандартів, розбитих на групи за чинними секторальними директивами, можна знайти на веб-сайті Європейської Комісії.172 Наприклад, стосовно дуже важливої категорії
«машини» є чинна директива, яка визначає вимоги щодо охорони
здоров’я і загальної безпеки, до якої додаються декілька сотень гармонізованих стандартів для конкретних продуктів та компонентів.
Якісна відмінність між директивами і стандартами полягає в
тому, що директиви є обов’язковими до виконання нормативними
актами, а гармонізовані стандарти, хоча вони і мають офіційний
статус, виробники можуть застосовувати на свій власний розсуд або
ж застосовувати замість цих стандартів свої власні. Однак в останньому випадку виробник повинен довести «відповідність» своєї продукції вимогам директиви, що, як правило, є більш дорогою процедурою, ніж прийняття гармонізованих європейських стандартів,
які автоматично надають його продукції презумпцію відповідності
певній директиві.
При розміщенні на ринку ЄС продукту, до якого застосовується гармонізоване законодавство ЄС, виробник повинен скласти
й підписати «Декларацію відповідності ЄС», у якій він гарантує і
заявляє, що ця продукція відповідає «істотним вимогам» директиви, що застосовується до такого продукту, і що необхідні процедуВласні обрахунки автора на основі даних, узятих з річного звіту трьох
організацій зі стандартизації ЄС у 2014 році (www.cencenelec.eu/Pages/
default.aspx і www.etsi.org/)
171
CEN: Європейський комітет зі стандартизації; CENELEC: Європейський
комітет зі стандартизації в електротехніці; ETSI: Європейський інститут телекомунікаційних стандартів
172
Європейська Комісія, Індекс гармонізованих стандартів
(http://ec.europa.eu/growth/ single-market/european-standards/harmonisedstandards/index_en.htm).
170
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ри оцінки відповідності були виконані. Підписавши Декларацію
відповідності ЄС, виробники беруть на себе відповідальність за
відповідність продукту. Тільки в цьому випадку виробник може
нанести маркувальний знак «CE» на товар. Продукти, які мають
маркування «СЕ», вважаються такими, що відповідають чинному
законодавству ЄС і можуть вільно реалізовуватися на європейському ринку.
Горизонтальні методологічні директиви. Важливе горизонтальне законодавство ЄС, до якого Україна повинна наблизити своє
власне законодавство, включає в себе два законодавчі акти від 2008
року, відомі як законодавство Нового підходу, зокрема, Рішення про
спільні правила щодо реалізації продукції173 і Регламент, який встановлює вимоги щодо акредитації та ринкового нагляду.174 Перший
встановлює єдину рамку загальних принципів та довідкових положень щодо збуту продукції. Він встановлює критерії галузевого законодавства ЄС, надаючи визначення основних понять (наприклад,
значення «введення в обіг» та «гармонізовані стандарти»). Він визначає зобов’язання для виробників, імпортерів та дистриб’юторів,
а також визначає декілька модулів процедур оцінки відповідності,
пояснених нижче, та вимоги до акредитації. Це рішення має бути
апроксимоване Україною протягом одного року.
Крім того, Україна повинна наблизити своє законодавство до
Директиви про загальну безпечність продукції,175 яка встановлює
загальні вимоги до безпечності будь-якої продукції, що вводиться
в обіг, і визначає критерії визначення безпечності продукту. Україна повинна забезпечити дотримання виробниками цих правил і
контроль відповідності продукції чинним вимогам ЄС. Їй необхідно буде визначити продукти, які створюють серйозні ризики для
здоров’я і безпечності, і заборонити введення таких продуктів в
обіг. Вона також має запровадити систему відповідальності за дефектну продукцію згідно з відповідними правилами ЄС.
Секторальні директиви. Згідно з Додатком III до Угоди Україна повинна наблизити своє законодавство до положень 27-ми секторальних директив, що охоплюють широкий спектр продуктів,
таких як машини, ліфти і підйомні механізми, іграшки, медичні
вироби і прості посудини під тиском. Ці директиви визначають
«основні» вимоги щодо охорони здоров’я та безпечності для кожної групи продуктів та конкретні процедури оцінки відповідності,
яких слід дотримуватися (пояснення нижче). Більшість директив
173
174
175

Директива 768/2008/ЄC
Регламент 765/2008/ЄC
Директива 2001/95/ЄC.
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мають бути інкорпоровані протягом двох-трьох років, а деякі протягом чотирьох - п’яти років.
Європейські стандарти. Угода вимагає від України прийняти звід Європейських стандартів, що включає в себе, крім 5-ти тисяч
гармонізованих стандартів, близько 24-х тисяч європейських стандартів (тобто стандартів, розроблених CEN, CELELEC або ETSI). Це
серйозний виклик, але вже досягнуто значного прогресу. Україна
також повинна скасовувати будь-які несумісні національні стандарти, такі як радянські стандарти ГОСТ, розроблені до 1992 року.
Україна повинна забезпечити можливість відповідним органам державної влади в повній мірі брати участь у роботі європейських і міжнародних організацій зі стандартизації та оцінки відповідності, включаючи акредитацію. Україна також зобов’язана
поступово виконати умови набрання членства в європейських організаціях зі стандартизації (CEN, CENELEC та ETSI).
Процедури оцінки відповідності й нагляду. Угода передбачає
широку співпрацю між двома сторонами у сфері ринкового нагляду і процедур оцінки відповідності.
Як уже зазначалося вище, Україна повинна наблизити своє
законодавство до положень Рішення 2008 року про спільні правила
щодо реалізації продукції.176 Це рішення визначає доволі складний
комплекс диференційованих моделей (далі за текстом – «модулі»)
для процедур оцінки відповідності. Секторальні директиви, що
охоплюють різні групи товарів, визначають необхідний модуль
оцінки відповідності. Деякі товарні групи, які можуть становити небезпеку для здоров’я населення (наприклад, посудини під тиском,
ліфти і деякі верстати), потребують оцінки відповідності третьою
стороною для того, щоб їх можна було ввести в обіг. До числа таких
третіх сторін відносяться лабораторії, інспекції тощо, які, як правило, відомі як «органи з оцінки відповідності» або, більш офіційно, «уповноважені органи». Виробники товарів із низьким рівнем
ризику можуть самостійно підготувати «декларацію відповідності».
Україна також повинна адаптувати своє законодавство до положень Регламенту ЄС від 2008 року,177 що встановлює правила стосовно вимог до акредитації органів з оцінки відповідності й ринкового
нагляду за товарами з метою забезпечення відповідності товарів, що
постачаються на ринок ЄС, конкретним вимогам з охорони здоров’я
і загальної безпечності, які визначені в секторальному законодавстві.
Необхідно створити єдиний національний орган з акредитації, який
працюватиме неупереджено й об’єктивно на некомерційній основі.
176
177

Рішення 768/2008/ЄC.
Регламент 765/2008/ЄC.
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Україна повинна створити і забезпечувати діяльність наглядових органів, які контролюють і перевіряють відповідність продукції, розміщеної на її ринку, вимогам ЄС з охорони здоров’я і безпечності. Ці наглядові органи повинні перевіряти характеристики
продукції шляхом документальних, фізичних і лабораторних перевірок. Наглядові органи повинні мати повноваження вилучати з
ринкового обігу товари, які становлять серйозний ризик. Крім того,
Україні необхідно буде повідомляти Комісію про таке рішення і передавати його до Системи швидкого попередження про небезпечні
нехарчові товари (RAPEX).
Угода також передбачає укладання Угоди про оцінку відповідності й прийнятності промислових товарів (ACAA). ACAA є
одним із видів угод про взаємне визнання, які передбачені ЄС для
країн зі східної і південної частин Європейської політики сусідства і
країн західної частини Балканського півострова. Укладаючи ACAA,
сторони погоджуються, що промислові товари, перелік яких наведено в додатках до ACAA і які відповідають вимогам, необхідним
для їх законного розміщення на ринку однієї сторони, можуть бути
розміщені на ринку іншої сторони без проведення додаткових випробувань та процедур оцінки відповідності. Тим не менше, перш
ніж укласти ACAA, Україна спочатку повинна повністю виконати
свої зобов’язання, пов’язані з директивами ЄС, включаючи ті, що
пов’язані з гармонізованими стандартами, органами з акредитації
та оцінки відповідності, про які йшлося вище. Відповідні органи ЄС
будуть ретельно стежити за реалізацією цих реформ. ACAA буде
складатися з рамкової угоди, що передбачає визнання еквівалентності процедур оцінки відповідності, верифікації та акредитації, а
також одного або декількох додатків, у яких буде наведено перелік
відповідних товарів. Перша ACAA, укладена між ЄС та Україною,
має стосуватися низьковольтного електричного обладнання, електромагнітної сумісності, а також машин. Пізніше можуть бути додані інші категорії.
Відносини з третіми країнами. Українські виробники мають
повне право виготовляти продукцію на експорт до третіх країн,
таких як Росія, відповідно до технічних стандартів цих країн. Що
стосується імпорту, то це питання є більш чутливим, що й продемонстрували складні «тристоронні» переговори між Україною, Росією і ЄС про вплив ПВЗВТ на Росію. Однак це питання стає зайвим,
оскільки Євразійський економічний союз все частіше адаптує свої
стандарти до європейських. Як тільки секторальні директиви ЄС
будуть запроваджені, імпорт, у тому числі з Росії, повинен буде відповідати істотним вимогам цих директив щодо охорони здоров’я і
безпечності товарів для того, щоб потрапити на український ринок.
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Удосконалення законодавства та політики ЄС
Кілька актів ЄС, про які йдеться в Додатку щодо технічних бар’єрів
у торгівлі (ТБТ), були змінені, перероблені або скасовані та замінені новими актами ЄС після переговорів та підписання Угоди про
асоціацію. Зокрема, близько 20-ти галузевих директив було замінено в контексті Нової законодавчої бази. Ця законодавча база, прийнята у 2008 році, має на меті поступово вдосконалювати внутрішній ринок товарів та посилювати вимоги до розміщення широкого
асортименту товарів на ринку ЄС шляхом посилення ринкового
нагляду та оцінки відповідності. Одним із ключових елементів Нової законодавчої бази було Рішення 768/2008 (пояснено вище). Протягом останнього десятиліття, головним чином після переговорів
про Угоду про асоціацію, ЄС оновив своє галузеве законодавство
про товари, щоб узгодити його із Рішенням 768/2008. З метою приведення законодавства про гармонізацію продукції у відповідність
до положень Рішення 768/2008/ЄС, Євросоюз нещодавно привів у
відповідність - головним чином після переговорів про Угоду про
асоціацію - до Нової законодавчої бази 23 галузеві директиви (див.
Вставку 7.1) .
Важливо зазначити, що Глава щодо ТБТ ЄС та України не потребує оновлення, оскільки відповідний Додаток не включає посилання на конкретні директиви або нормативні акти, як у випадку з
молдовськими та грузинськими угодами, а лише на відповідні назви галузей або частин галузевого та вертикального законодавства.
ЄС регулярно подає огляд нового відповідного законодавства українським органам влади, але без прийняття офіційних рішень Ради
асоціації або Комітету. У ПВЗВТ з Молдовою та Грузію відповідні
спільні торгові комітети прийняли рішення про оновлення додатків до ТБТ для включення нового галузевого законодавства.178
Україна визначила пріоритетні сфери, які охоплюватимуться
відповідними ACAA (наприклад, низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність та обладнання), і досягла прогресу (див.
нижче). Місія попередньої оцінки ЄС щодо готовності України до
ACAA була розпочата у 2020 році.

Рішення № 1/2016 Комітету асоціації ЄС - Молдова з питань конфігурації торгівлі від 19 жовтня 2016 року про оновлення Додатка XVI до Угоди
про асоціацію. Рішення № 1/2019 Комітету Асоціації ЄС - Грузія з питань
конфігурації торгівлі від 18 жовтня 2019 року про оновлення Додатка III-A
до Угоди про асоціацію.
178
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Вставка 7.1. Нове галузеве законодавство про товари

1. Безпечність іграшок - Директива 2009/48/ЄС.
2. Пересувне обладнання, що працює під тиском - Директива
2010/35/ЄС.
3. Обмеження вмісту небезпечних речовин в електричному та
електронному обладнанні - Директива 2011/65/ЄС.
4. Будівельні вироби - Регламент (ЄС) 305/2011.
5. Піротехнічні вироби - Директива 2013/29/ЄС.
6. Рекреаційні судна та особисті плавзасоби - Директива
2013/53/ЄС.
7. Вибухові речовини цивільного призначення - Директива
2014/28/ЄС.
8. Прості посудини від тиском - Директива 2014/29/ ЄС.
9. Електромагнітна сумісність - Директива 2014/30/ЄС.
10. Неавтоматичні зважувальні прилади - Директива 2014/31/
ЄС.
11. Вимірювальні прилади - Директива 2014/32/ЄС.
12. Ліфти - Директива 2014/33/ЄС.
13. Обладнання, призначене для застосування у вибухонебезпечній атмосфері - Директива 2014/34/ЄС.
14. Радіотехніка - Директива 2014/53/ЄС.
15. Низьковольтне електричне обладнання - Директива
2014/35/ЄС.
16. Обладнання, що працює під тиском - Директива 2014/68/
ЄС.
17. Морське обладнання - Директива 2014/90/ЄС.
18. Канатні установки - Регламент (ЄС) 2016/424.
19. Засоби індивідуального захисту - Регламент (ЄС) 2016/425.
20. Прилади, що працюють на газоподібному паливі - Регламент (ЄС) 2016/426.
21. Медичні вироби - Регламент (ЄС) 2017/745.
22. Медичні вироби для діагностики in vitro - Регламент (ЄС)
2017/746.
23. Удобрювальні продукти з ЄС - Регламент (ЄС) 2019/1009.
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Перспективи імплементації
Україна досягла суттєвого прогресу в частині гармонізації її законодавства з відповідним законодавством ЄС, транспонування стандартів ЄС, скасування застарілих радянських норм, а також створення відповідних структур.
У серпні 2016 року Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію розвитку системи технічного регулювання на період до 2020
року (далі – «Стратегія ТБТ»)179, мета якої полягає в усуненні технічних бар’єрів у торгівлі між ЄС та Україною та сприянні модернізації
української економіки. Стратегія передбачає адаптацію законодавства України у сфері технічного регулювання до законодавства ЄС
(перелік відповідних нормативних вимог ЄС наведено в Плані дій,
що додається до Стратегії ТБТ), зміцнення інституціонального потенціалу і посилення існуючої матеріально-технічної бази з метою
підготовки до підписання АСАА. Одним з очікуваних результатів
реалізації Стратегії є експортування українських товарів на ринок
ЄС без проходження додаткового випробовування і процедур оцінки відповідності.
Горизонтальне законодавство. Є сім ключових законів у цій
сфері:
• Закон «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»180 (від 2010 року, у редакції від 2020 року);
• Закон «Про загальну безпечність нехарчової продукції»181 (від
2010 року, у редакції від 2020 року);
• Закон “Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції”182 (від 2011 року);
• Закон «Про стандартизацію»183 (від 2014 року, у редакції від
2020 року);
• Закон «Про метрологію та метрологічну діяльність»184 (від
2014 року, у редакції від 2020 року);
• Закон «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»185
(від 2015 року, у редакції від 2019 року);

179
180
181
182
183
184
185

Див. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/844-2015-%D1%80.
Див. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2735-17.
Див. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2736-17.
Див. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3390-17.
Див. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1315-18.
Див. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1314-18.
Див. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/124-19.
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• Закон «Про акредитацію органів з оцінки відповідності»186,
(2001 р., у редакції від 2020 року)
У 2019 - 2020 рр. парламент прийняв численні поправки, що
реалізують коментарі ЄС щодо раніше прийнятих законів. Це має
узгодити національне законодавство України з відповідним горизонтальним законодавством ЄС. Підтвердження узгодження має
надати місія ЄС із попередньої оцінки.
Галузеве законодавство. Україна пришвидшила реформи у
сфері технічних регламентів після вступу країни до СОТ у 2008 році,
тоді як ПВЗВТ ще більше прискорила реформи. Станом на жовтень
2020 року було прийнято 77 технічних регламентів, в основу яких
покладено директиви ЄС. Було прийнято та впроваджено технічний регламент для 25-ти із 27-ми галузей, передбачених ПВЗВТ.187
Передумовою для укладання ACAA є те, що технічні регламенти України ідентичні діючим зараз директивам ЄС. Тому уряд
України постійно працює над підтримкою узгодження галузевого
законодавства. До кінця 2019 року Україна узгодила свої технічні
регламенти з 17-ма директивами та регламентами ЄС, включаючи
15 правових актів Нової законодавчої бази, згаданих у Вставці 7.1.
Як і у випадку з горизонтальним законодавством, узгодження все
ще має бути підтверджене ЄС.
Паралельно з узгодженням галузевого законодавства з директивами ЄС уряд повинен скасувати інші законодавчі норми,
такі як санітарні норми і норми щодо безпеки праці, які містять у
собі додаткові обов’язкові вимоги стосовно властивостей продукції,
методів і процесів виробництва, і, таким чином, дублюють технічні регламенти. У січні 2016 року уряд зробив важливий крок у цій
сфері, скасувавши велику кількість санітарних, епідеміологічних
та гігієнічних норм, прийнятих до 1991 року. Це рішення набрало
чинності 1 січня 2017 року.188
План України щодо гармонізації технічних регламентів із
нормами ЄС включає в себе не тільки 27 секторів, передбачених
положеннями щодо ПВЗВТ. Технічні регламенти в інших секторах
також повинні бути приведені у відповідність до законодавства ЄС,
наприклад, хімічна директива REACH (реєстрація, оцінка та авторизація хімічних речовин).
У липні 2016 року ЄС та Україна започаткували діалог із регулювання ТБТ (як це вимагається в Статті 55 Угоди про асоціацію)
Див. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2407-14.
Див. https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=f2165d4a-a2bb-44998927-a0487f5c46a9.
188
Див. www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248850007.
186
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як форум технічного співробітництва для проведення детальної
оцінки української системи (з точки зору законодавства, його дотримання та інституційної спроможності) для перевірки її відповідності правилам і стандартам ЄС. Україна визначила три пріоритетні сектори для ACAA: низьковольтне обладнання, електромагнітна
сумісність і машини. У жовтні 2020 року початок попередньої оцінки ACAA привітали у Спільній заяві 22-го саміту Україна - ЄС.189
Прийняття стандартів. У 2019 році в Україні було прийнято 3 363 стандарти, 92% з яких гармонізовані з європейськими та
міжнародними стандартами.190 Таким чином, станом на початок
2020 року в Україні діяло 25 324 національні стандарти, у тому числі
17 248 узгоджених із міжнародними та європейськими стандартами.
Кількість національних стандартів, гармонізованих із міжнародними, досягла 68% порівняно з 30% у 2013 році.
Зміна частково відбулася через скасування застарілих стандартів ГОСТ, що діяли до 1992 року, як того вимагав ПВЗВТ (див.
вище). У 2015 році Міністерство економічного розвитку й торгівлі
анулювало понад 12 тисяч ГОСТів, що значно більше від 122 стандартів, вилучених у 2014 році, і 3 800 у 2006 - 2013 роках.
Паралельно Україна посилила роботу з узгодження з міжнародними і європейськими стандартами, включаючи прийняття так
званих гармонізованих стандартів, що передбачають презумпцію
відповідності вимогам технічних регламентів. У 2019 році було прийнято 1 678 гармонізованих стандартів, у тому числі 130 гармонізованих стандартів технічного регламенту безпеки машин, 78 щодо
електромагнітної сумісності та 164 для обладнання низької напруги.
Важливо зазначити значне покращення доступу до національних стандартів. Більшість стандартів можна придбати і завантажити он-лайн за посиланням http://shop.ukrndnc.org.ua/ua/
about, яке утримується національним органом із питань стандартизації.
У той же час, одна з основних проблем, зазначених бізнесом, затримка публікації нових стандартів - залишається. На кінець 2019
року 1 901 стандарт, прийнятий у попередні роки, все ще не публікувався, здебільшого через фінансові обмеження.
Стандартизація: організаційна система. Відповідно до нового закону про стандартизацію, прийнятого у 2015 році, виконання
функцій, пов’язаних зі стандартизацією, було передано від органу
Див. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1849
Див.http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zvit-pro-robotunatsionalnogo-organu-standartizatsiyi-Ukrayini-za-2019-rik.pdf
189
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державної влади до національного органу з питань стандартизації,
а саме державному підприємству “Український науково-дослідний
і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” (УкрНДНЦ). Підприємство несе відповідальність за організацію
і координацію діяльності зі стандартизації, включаючи створення
технічних комітетів із питань стандартизації, прийняття і скасування стандартів, а також представляє Україну в міжнародних організаціях зі стандартизації.
Станом на жовтень 2020 року під егідою УкрНДНЦ було зареєстровано 168 комітетів із технічної стандартизації, до складу яких
входять представники всіх зацікавлених сторін. Для забезпечення
належного балансу інтересів між зацікавленими сторонами було
створено Правління як дорадчий та наглядовий орган національного органу з питань стандартизації та Апеляційну комісію. У 2019
році було закрито 15 технічних комітетів та створено один комітет.
За даними УкрНДНЦ, станом на жовтень 2020 року було лише три
малоефективні комітети, що стало значним покращенням порівняно з ситуацією кілька років тому. Проте ефективність роботи комітетів різниться.
УкрНДНЦ уже отримав підтвердження свого членства в Міжнародній організації стандартизації (ISO) та Міжнародній електротехнічній комісії (IEC). УкрНДНЦ також є органом стандартизації
- компаньйоном CEN191 та CENELEC.192
Метрологія. Закон про метрологію, прийнятий у 2014 році,
повністю змінив принципи й інституційну структуру метрологічної діяльності в країні, а також привів її у відповідність до європейських і міжнародних норм. Нова національна метрологічна система
була розроблена на основі норм і практики Міжнародної організації законодавчої метрології (OIML)193, зокрема міжнародного документа OIML “Елементи до закону про метрологію”,194 ЄС, СОТ та
інших міжнародних організацій.
У 2016 році було розроблено і прийнято вторинне законодавство, що стосується метрології, у тому числі 22 постанови, щоб
забезпечити своєчасне запровадження нової системи у 2017 році. У
2018 році Україна стала членом Метричної конвенції.195
Див. https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:60:::NO:::.
Див. https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=web:161
193
Україна є членом Міжнародної організації законодавчої метрології, www.
oiml.org/en/structure/members/contactmember_view?IDCountry=222&Count
ryName=UKRAINE&iso=UA&M=2.
194
Див. www.fundmetrology.ru/depository/04_IntDoc_all/D_E_1.pdf.
195
Див. https://www.bipm.org/en/about-us/member-states/ua/
191
192
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Акредитація. Національне агентство з акредитації України
(НААУ), незалежний орган у сфері акредитації, було створено у
2002 році Міністерством економічного розвитку й торгівлі. Разом з
НААУ було створено Раду з акредитації, Технічний комітет з акредитації та Апеляційну комісію. Для того, щоб забезпечити баланс
інтересів, до складу Ради з акредитації входять представники трьох
груп зацікавлених осіб, а саме центральних органів державної влади, акредитованих органів з оцінки відповідності, а також інших зацікавлених осіб (тобто представників бізнесу, експертної спільноти,
наукових кіл, організацій громадянського суспільства). Неупередженість НААУ гарантується законом.
НААУ є асоційованим членом Європейської організації з
акредитації (ЕА) і підписало ряд двосторонніх угод з ЕА, яка визнає
і приймає еквівалентність діючих систем з акредитації,196 а також
достовірність результатів оцінки відповідності, що надаються органами з оцінки відповідності.197
Крім того, НААУ є діючим членом Міжнародної кооперації
з акредитації лабораторій (ILAC). У 2014 році вона підписала низку угод про взаємне визнання з ILAC щодо оцінки та акредитації
органів з оцінки відповідності згідно з двома міжнародними стандартами: ISO/IEC 17025 та ISO/IEC 17020. Органи з акредитації, які
підписали угоду про взаємне визнання з ILAC, пройшли експертну
оцінку відповідно до вимог стандарту ISO / IEC 17011 з метою підтвердження їхньої компетентності.198
Оцінки відповідності й ринковий нагляд. Новий закон про
технічне регулювання та оцінку відповідності, прийнятий у 2015
році, додатково змінений у 2020 році, запровадив єдині принципи
оцінки відповідності згідно з нормами та практиками ЄС та СОТ,
а також передбачив, що з 2018 року обов’язкова сертифікація продукції, що є архаїчним елементом радянської системи, втратила
чинність. Реєстр органів з оцінки відповідності для конкретних технічних регламентів доступний в Інтернеті на веб-сайті Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.199
На сьогодні Державна служба з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) є ключовим відповідальним органом у сфері ринкового нагляду для непроДив. www.european-accreditation.org/the-mla.
Звіт про виконання Порядку денного асоціації і Угоди про асоціацію
між ЄС та Україною» (2015) (www.kmu.gov.ua/kmu/control/ uk/publish/
article?art_id=248115804&cat_id=247749488)
198
Див. http://ilac.org/ilac-mra-and-signatories/.
199
Див. https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=7aeb0218-3091474a-aacd-325a88d440b1
196
197

84

| ЧАСТИНА II. ПОГЛИБЛЕНА І ВСЕОХОПЛЮЮЧА ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

довольчих товарів. Служба була офіційно створена лише у 2015 році
та розпочала роботу у 2016 році (див. детальніше Розділ 21).
Отже, Україна досягла значного прогресу в наближенні свого
законодавства до законодавства ЄС у сфері технічних регламентів і
має на меті укласти ACAA з ЄС. Місія з попередньої оцінки готовності України розпочала роботу у 2020 році.
Тим не менше, необхідні постійні зусилля для забезпечення
належного впровадження цих змін, включаючи розвиток потенціалу установ та створення належної інфраструктури. Очікується, що
технічна допомога ЄС відіграватиме ключову роль у цьому процесі.
Коротко про технічні стандарти для промислових товарів
Прийняття європейських технічних стандартів для промислових товарів має надзвичайно важливе значення для модернізації і підвищення
конкурентоспроможності економіки України.
Україна прийняла Стратегію розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року з метою усунення технічних бар’єрів у торгівлі з ЄС.
Україна досягає значних успіхів, по-перше, у наближенні свого законодавства до відповідних директив ЄС і, по-друге, у прийнятті великої
кількості європейських стандартів.
Національна система акредитації України отримала визнання Європейської організації з акредитації і Міжнародної кооперації з акредитації
лабораторій.
Україна визначила три пріоритетні сектори для ACAA (низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність та обладнання); у 2020
році розпочато попередню оцінку готовності України.
Досягнення прогресу у створенні належної системи ринкового нагляду є
найскладнішим.

8. БЕЗПЕЧНІСТЬ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ
Глава, що має офіційну назву “Санітарні та фітосанітарні заходи” (СФЗ), стосується
стандартів безпечності харчових продуктів, необхідних для
спрощення процедур торгівлі
сільськогосподарською та харчовою продукцією і рослинами,
на які розповсюджується дія
регламентів щодо СФЗ, і забезпечує охорону життя і здоров’я
людей, тварин та рослин (Стаття 59). Для досягнення цієї мети
необхідно наблизити українське законодавство у сфері СФЗ до
відповідного законодавства ЄС, а також запровадити ефективний
механізм визнання їхньої еквівалентності. Угодою також передбачено досягнення “взаєморозуміння” стосовно стандартів щодо
утримання тварин і поводження з ними.

Положення Угоди
Наближення. Угода сама по собі не визначає перелік законів, які необхідно гармонізувати, але натомість вимагає від України протягом
трьох місяців із дня набрання нею чинності представити Всеохоплюючу стратегію імплементації стандартів СФЗ ЄС. Україна подавала
свій проєкт Комплексної стратегії до Європейської Комісії в червні
2016 року та в жовтні 2018 року, і обидві сторони погодились з остаточним текстом. Підкомітет СФЗ прийняв Стратегію в листопаді
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2019 року.200 Стратегія включає 242 акти ЄС, що охоплюють стандарти охорони здоров’я, харчування та добробуту тварин (Таблиця 8.1).
Більшість із перелічених актів ЄС Україна планувала впровадити в
період між 2018 - 2020 роками і досягнула значного прогресу.
Таблиця 8.1 Стратегія СФЗ в Україні, кількість правових інструментів
Стратегія СФЗ в Україні
Загальне законодавство - охорона здоров'я

11

Маркування та інформація про харчові продукти

6

Заходи, що застосовуються до продуктів тваринного походження

24

Інші заходи

28

Глава 2. Здоров’я тварин

25

Хвороби тварин

15

Ідентифікація та реєстрація тварин

11

Субпродукти тваринного походження

5

Заходи, що застосовуються до кормів (добавок)

17

Добробут тварин

9

Глава 3. Фітосанітарні заходи

91

Усього

242

Еквівалентність. Встановлюються правила для визнання еквівалентності заходів, що застосовуються Україною, до заходів ЄС або
для груп заходів для секторів або підсекторів, а також для товарів або
груп товарів (Ст. 66). Процес має ініціювати сторона, що експортує,
на основі “об’єктивної демонстрації еквівалентності” та “об’єктивної
оцінки цієї демонстрації” стороною, що імпортує. Це має бути інтерактивний процес. Після звернення сторона, яка імпортує, повинна
визначити наявність еквівалентності, відкликати або призупинити
рішення про еквівалентність, керуючись визнаними міжнародними
стандартами або власними доказами, що ґрунтуються на наукових
даних. Сторона, що імпортує, може проводити верифікацію згідно з
докладно визначеними правилами. У разі визнання еквівалентності
кількість фізичних перевірок на кордоні буде скорочено, а також будуть запроваджені спрощені процедури.
Торговельні умови. Після повноцінного виконання процесу
наближення умови імпорту певних товарів або секторів, що розглядаються в Угоді, будуть застосовуватися по всій території України як
Рішення No 1/2019 Підкомітету з питань санітарного та фітосанітарного управління між Україною та ЄС від 18 листопада 2019 року про внесення
змін до Додатка V до Глави 4 Угоди про асоціацію.
200
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країни-експортера (Ст. 69). Однак для цього необхідно, щоб підприємства, які хочуть експортувати свою продукцію до ЄС, отримали
сертифікат від “компетентного органу” України, який підтверджуватиме дотримання підприємством відповідних санітарних вимог ЄС і
матиме нормативні підстави призупинити реєстрацію підприємства
у випадку недотримання останнім цих вимог (Ст. 4 Додатка VIII).
Шкідники, хвороби рослин і тварин. Угода містить докладні
положення щодо вирішення проблем, пов’язаних зі шкідниками і
хворобами тварин і рослин. Список цих хвороб і шкідників наведено в окремому переліку (Додаток VI). Запроваджено процедури
визнання статусу відповідних регіонів як зон вільних від шкідників
для цілей торгівлі, а також повідомлення про ризики для здоров’я
людей, тварин або рослин через хвороби.
Спеціальні захисні заходи. Якщо країна-імпортер вимушена вжити заходів для контролю суттєвого ризику або шкоди для
здоров’я, вона може вжити тимчасових обмежувальних заходів до
імпорту, але ці заходи мають бути доречними і пропорційними з
метою мінімізувати порушення торгівлі.
Підкомітет Ради асоціації з управління санітарними та фітосанітарними заходами. Підкомітет з управління СФЗ контролює
імплементацію Глави щодо СФЗ, а також може приймати рішення
про внесення змін до додатків. Такі рішення приймаються на підставі взаємної згоди сторін. Як зазначалося вище, Комітет прийняв
Стратегію СФЗ у листопаді 2019 року.
Попередні домовленості щодо імпорту. ЄС має комплексну
систему регулювання імпорту сільськогосподарської продукції з
третіх країн, що має на меті забезпечення відповідності його вимогам щодо СФЗ, зокрема Регламенту 854/2004/ЄС щодо правил організації контролю за продукцією тваринного походження.
Цей Регламент, перш за все, встановлює правила затвердження в ЄС “підприємств” (тобто м’ясокомбінатів і заводів із виробництва продуктів харчування) і вимагає, щоб офіційно призначені
“компетентні органи” здійснювали або організовували контроль
із метою перевірки дотримання вимог СФЗ. Однак цей регламент
передбачає подальше створення порівняльних правил для затвердження підприємств у третіх країнах для експорту їхньої продукції
на ринок ЄС. Ці домовленості наразі використовуються Україною
і діятимуть, допоки положення Угоди не будуть імплементовані.
Найбільш активні категорії підприємств, що визнаються, і кількість
визнаних підприємств є такими:201
Див.https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_
listsPerCountry_en.htm/.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Їжа
М’ясо птиці, кроликів - 7
Фарш та м’ясні заготовки - 3
М’ясні вироби - 2
Рибні продукти - 27
Молочні продукти - 26
Яйця та яєчні продукти - 5
Жаб’ячі лапки і равлики - 20
Субпродукти тваринного походження
Бійні - 3
Молочні заводи – 5
Інші засоби для збору або обробки субпродуктів тваринного
походження - 149
Переробні заводи – 56
Заводи з виробництва кормів для тварин - 36

Ці переліки демонструють, що значна кількість українських
агропродовольчих підприємств, які виробляють товари тваринного
походження, уже визнані для експорту в ЄС як такі, що відповідають вимогам СФЗ ЄС.
Цей механізм може й надалі ефективно використовуватись і
розвиватись паралельно з набуттям чинності Угодою, оскільки його
вимоги є такими ж, що й вимоги Ст. 69.2-5, описані вище. Зазначені
підприємства повинні відповідати таким же регламентам у сфері
СФЗ, що й ті, які викладено в стратегії СФЗ. Інші можуть відставати,
але це не стримує більш прогресивні підприємства, орієнтовані на
експорт.
Повне дотримання СФЗ на всій території України є амбітною
довгостроковою метою. Знадобиться декілька років, щоб систему
можна було ефективно застосовувати в усьому агропродовольчому
секторі. Водночас, існують процедури для тих підприємств, які бажають і здатні проходити сертифікацію для експорту своєї продукції до ЄС. Це є важливим елементом ефективної гнучкості в Угоді і
може допомогти уникнути зайвих витрат на приведення системи у
відповідність до вимог ЄС.
Крім того, законодавство ЄС містить положення, згідно з якими дрібні виробники звільняються від дотримання різноманітних
вимог СФЗ (Регламент 853/2004/ЄС про гігієнічні правила). Наприклад, гігієнічні правила не застосовуються до продукції, призначе-
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ної для приватного побутового споживання або невеликих обсягів
продукції, що постачаються місцевим операторам роздрібної торгівлі та на ринки. Україна також може запровадити аналогічні пільги для місцевих ринків.

Перспективи імплементації
Попереднє законодавство. Створення національної системи СФЗ
в Україні розпочалося в 1991 році з прийняттям першого законодавства. З того часу Україна розробила відповідне законодавство та
інфраструктуру, спрямовані на охорону здоров’я людини та безпечність продукції тваринного й рослинного походження.
Вступ до СОТ. Реформування системи СФЗ було невід’ємною
частиною вступу України до СОТ. Як результат, усі регламенти СФЗ
в Україні вже узгоджені з положеннями Угоди СОТ про застосування санітарних і фітосанітарних заходів (Угода СФЗ). Гармонізацію
було проведено без перехідних періодів.
Україна також є членом Кодексу Аліментаріус, Міжнародного епізоотичного бюро і стороною Міжнародної конвенції про захист рослин.
Види контролю. Відповідно до поправок до Митного кодексу України, прийнятих у 2018 році,202 чинна система СФЗ вимагає
трьох видів прикордонного контролю: фітосанітарний контроль
для запобігання розповсюдженню шкідників та нагляд за карантинними режимами, ветеринарно-санітарний контроль для запобігання розповсюдженню хвороб тварин, і державний контроль за
продуктами харчування, кормами, субпродуктами тваринного походження та добробутом тварин.
Інституційна інфраструктура. Розробка і реалізація політики в галузі СФЗ визначається і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України203 та через Міністерство охорони здоров’я
України. До 2016 року основними органами, залученими до цього
процесу, були Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, Державна інспекція з питань захисту прав споживачів України і
Державна санітарно-епідеміологічна служба України.
У рамках адміністративної реформи основні органи, що здійснювали діяльність у сфері СФЗ, були змінені. Єдина Державна
Див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2530-19#n10
У вересні 2019 року уряд об’єднав Міністерство економічного розвитку й торгівлі України та Міністерство аграрної політики та продовольства
України.
202
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служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба)204 була створена в результаті
реорганізації Державної ветеринарної і фітосанітарної служби та
її злиття з Державною інспекцією з питань захисту прав споживачів
і Державною санітарно-епідеміологічною службою. Нова державна
служба розпочала свою роботу навесні 2016 року. Її діяльність перебуває в підпорядкуванні Міністерства розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України (Міністерство аграрної політики та продовольства до вересня 2019 року).
Прогрес у здійсненні реформ, пов’язаних із СФЗ, контролюється Підкомітетом з управління санітарними та фітосанітарними заходами. Він був створений відповідно до Статті 74
ПВЗВТ. Підкомітет із СФЗ повинен був провести засідання протягом трьох місяців після набрання чинності Угодою, однак його
перше засідання відбулося в Києві в травні 2017 року. Стаття 74
передбачає, що засідання повинні проводитися принаймні раз
на рік або на запит будь-якої зі сторін. Станом на вересень 2020
року було проведено чотири засідання Підкомітету СФЗ. Під час
четвертої зустрічі в листопаді 2019 року Україна представила свої
пріоритети щодо реалізації стратегії СФЗ, а саме: завершення
роботи над законопроєктами про матеріали, що контактують із
харчовими продуктами, ветеринарію, захист рослин, закони про
упаковку; та проєкти наказів щодо добробуту тварин, конкретних гігієнічних правил та призначених пунктів прикордонної
інспекції.205
Законодавство. Для виконання своїх зобов’язань щодо
СФЗ у рамках Угоди про асоціацію в лютому 2016 року Україна прийняла Всеохоплюючу стратегію щодо санітарних і фітосанітарних заходів (до якої були внесені незначні зміни в липні
2017 року), що передбачає прийняття 255 директив та регламентів ЄС.206 Більшість законодавчих актів мали бути підготовлені у
2016 - 2019 роках, а їх імплементація мала відбутися у 2018 - 2020
роках (див. Рисунок 8.1) для подолання розриву між українським
законодавством та законодавством ЄС щодо СФЗ та інфраструктури. Незважаючи на те, що Стратегія була прийнята на початку
2016 року, відповідно до розкладу Угоди про асоціацію, Підкомітет СФЗ формалізувався лише в листопаді 2019 року, змінивши
Додаток V для Глави 4 Угоди.
Постанова Кабінету Міністрів України № 442 від 10 вересня 2014 року.
Див. Спільний звіт четвертого підкомітету СФЗ Україна - ЄС, 18 листопада
2019 р. https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/june/tradoc_158773.pdf.
206
Постанова Кабінету Міністрів No 228-п від 24 лютого 2016 року (https://
www.kmu.gov.ua/ua/npas/248928183).
204
205
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Рисунок 8.1 Графік наближення до законодавства ЄС у сфері СФЗ (оснований на Комплексній
стратегії санітарних та фітосанітарних заходів у постанові уряду та Додатку V Глави 4.)

200
152

150
100

130
95

88

39 40

50
0

70 66

64

4 4

2016

1

2017

16

2018

3 3

11

2019

2020

2021

V)

У жовтні 2017 року уряд прийняв План дій щодо імплементації
Угоди про асоціацію, який також включав цілі, пов’язані з СФЗ.207
Документ передбачає імплементацію 233 директив та регламентів
ЄС до кінця 2021 року. Загалом графік відповідає Всеохоплюючій
стратегії.
Законодавчі зміни, що вимагаються Всеохоплюючою стратегією, включають:
• принципи і вимоги до безпечності харчових продуктів і кормів –
офіційний контроль, система швидкого попередження, відстеження і ветеринарні перевірки;
• маркування та інформація на харчових продуктах - заяви про поживну цінність і користь для здоров’я харчових продуктів, вітамінів і мінералів;
• правила гігієни – апроксимація правил гігієни, які застосовуються до харчових продуктів тваринного походження, температур перевезення і зберігання тощо;
• харчові домішки - регламенти щодо домішок, ферментів та
ароматизаторів;
• пакувальні матеріали - найкращі практики ЄС у сфері виробництва матеріалів і товарів, призначених для контакту з харчовими продуктами;
Постанова Кабінету Міністрів No 1106 від 25 жовтня 2017 року (https://
www.kmu.gov.ua/ua/npas).
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• здоров’я тварин - охорона здоров’я великої рогатої худоби і
свиней, птиці, живої риби, ракоподібних, молюсків, бджіл та
інших ссавців тощо;
• хвороби тварин - законодавство про везикулярну хворобу свиней, африканську чуму коней, блутанг (катаральну лихоманку овець), інфекційну анемію лососевих (ISA) тощо;
• ідентифікація і реєстрація тварин - коней, великої рогатої худоби, овець і кіз, а також свиней;
• стандарти утримання і поводження з тваринами - необхідно запровадити стандарти ЄС щодо оглушення і забою тварин, а
також сільськогосподарських тварин;
• здоров’я рослин - перевірка здоров’я рослин, стандартизація
паспортів рослин, контроль за певними хворобами рослин,
фітосанітарні сертифікати тощо;
• охорона сортів рослин - Україна повинна запровадити європейський підхід до захисту прав рослин;
• реєстрація засобів захисту рослин - вимоги щодо маркування, максимально дозволеного залишкового вмісту пестицидів тощо;
• добрива - необхідно запровадити цілу низку регламентів і директив;
• насіння - регламенти щодо маркетингу різних сортів насіння, мінімальні вимоги до насіння і відповідний польовий контроль;
• регіоналізація/зонування і компартменталізація - вимоги до регіонів, буферних і карантинних зон;
• генетично модифіковані організми (ГМО) - відстеження продукції, яка містить ГМО, вимоги щодо маркування і положення
про перевірки.
Хоча стратегія СФЗ була затверджена лише в листопаді 2019
року, Україна вже досягла значного прогресу в цій галузі. На початок 2020 року Україна наблизила до законодавства ЄС 51% необхідних актів, пов’язаних із СФЗ (оцінка уряду України).208 Відповідно
до Звіту про імплементацію Україною Угоди про асоціації, розробка та прийняття нормативно-правових актів СФЗ прискорилась у
2018 – 1919 рр., у результаті чого понад 150 правових актів знаходяться в процесі розробки і прийняття.
Зокрема, Верховна Рада прийняла низку законів про безпечність харчових продуктів. Деякі з них є рамковими правовими актами, які сприятимуть розробці регуляторних актів із СФЗ. У липні
Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, 2019 рік https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55GOEEI/ar-aa-implementation-2019-4.pdf.
208
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2014 року Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів»,209
у якому закладено принципи застосування методології аналізу ризиків та критичних контрольних точок (HACCP), що стали
обов’язковими в Україні. У вересні 2014 року лише окремі положення нового закону набрали чинності, однак для впровадження більшості вимог щодо принципів HACCP було передбачено перехідні
періоди. З 20 вересня 2017 року всі виробники продуктів харчування, які використовують інгредієнти тваринного походження (сире
м’ясо, яйця, риба та ін.), зобов’язані застосовувати процедури на
основі HACCP. З 20 вересня 2018 року ті самі вимоги застосовуються
до всіх підприємств, що виробляють їжу. На початку впровадження
системи HACCP в цілому застосовувалась лише до великих організацій, але після 20 вересня 2019 року вона була поширена і на малі.210
У грудні 2017 року Верховна Рада прийняла Закон «Про безпечність та гігієну кормів»,211 що покращує безпечність всього виробничого ланцюга галузі. У грудні 2018 року парламент також
прийняв закон «Про інформування споживачів про харчові продукти» (чинний із серпня 2019 року). Крім того, існує кілька проєктів законопроєктів, що стосуються СФЗ, які вже були розроблені
або подані до парламенту, але ще не прийняті.
Уряд та Держпродспоживслужба прийняли низку правових
актів, що імплементують директиви та норми ЄС. Україна запровадила правила реєстрації виробничих потужностей212 та каталог
кормів,213 а також затвердила перелік продуктів, що підлягають
державному контролю на прикордонних інспекційних постах.214
Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
харчових продуктів» № 1602-VII від 22 липня 2014 року (http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/1602-18). Цим законом внесено зміни до Закону «Про
безпечність та якість харчових продуктів» і до Закону «Про основні принципи та вимоги щодо безпеки та якості харчових продуктів» (http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80/).
210
Закон «Про внесення змін до деяких законів про харчові продукти»
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1602-18).
211
Закон «Про безпечність та гігієну кормів» № 2845 від 21 грудня 2017
року (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55120).
212
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 382/28512 від 12 березня 2016 року (http://minagro.gov.ua/
ministry?nid=21046).
213
Указ Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів України № 624 від 28 липня (http://www.consumer.gov.
ua/ContentPages/Nakazi/180/).
214
Постанова Кабінету Міністрів № 960 від 24 жовтня 2018 (https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/960-2018-%D0%BF/ed20181024).
209
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Міністерство аграрної політики та продовольства затвердило нові
правила щодо ідентифікації та реєстрації коней, великої рогатої худоби, овець та кіз, свиней215 та вимоги до меду.216 Нарешті, Україна
запровадила нові інструкції щодо запобігання та боротьби з хворобами тварин (сальмонельоз, африканська чума свиней та везикулярна хвороба свиней).217 Україна та ЄС також досягли прогресу у
створенні гармонізованих сертифікатів на продукти ЄС, що імпортуються в Україну. Сертифікати на казеїн та колаген, що імпортуються з ЄС, діють із лютого 2019 року.218
ЄС реалізував значні проєкти технічної допомоги (включаючи проєкти Twinning) для підтримки діяльності Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, щоб привести її у відповідність до європейських стандартів. У 2014 – 2019 рр. ЄС підтримав
зміни у сфері СФЗ через проєкт «Покращення системи безпеки харчових продуктів в Україні (IFSSU)», вартість якого - 6,6 млн євро.
Проєкт, зокрема, мав на меті вдосконалення системи контролю харчової безпеки «від ферми до виделки», узгодження українського
законодавства та системи державного контролю з ЄС, постачання
лабораторного обладнання та програмного забезпечення, а також
посилення збору та обробки баз даних.219 Окрім проєктів Twinning,
що підтримуються ЄС, мають бути імплементовані зобов’язаня
щодо СФЗ відповідно до Угоди про асоціацію, стосовно засобів заНаказ Міністерства аграрної політики та продовольства України №
312/28442 від 29 лютого 2016 року (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/
z0312-16), Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
№ 154/31606 від 07 лютого 2018 року (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
z0154-18), Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
№ 155/31607 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-18), Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 166/31618 від 13 лютого 2018 року (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0166-18).
216
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України №
725/33696 від 04 липня 2019 року (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
z0725-19)
217
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України №
1344/29474 від 10 жовтня 2016 року (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
z1344-16; Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 432/30300 від 29 березня 2017 року (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/z0432-17); Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства
України № 452/33423 від 21 березня 2019 року (https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0452-19).
218
Див.https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/swd_2019_433_f1_joint_staff_
working_paper_en_v4_p1_1056243.pdf
219
Див.https://dpss.gov.ua/mizhnarodne-spivrobitnictv/mizhnarodnetehnichne-spivrobitnictvo/proekt-yes-z-bezpechnosti-harchovih-produktivzavershenij
215
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хисту рослин та здоров’я рослин.220 У 2019 році ЄС розпочав новий
проєкт в Україні на 4,3 млн євро щодо вдосконалення законодавства, контролю та підвищення обізнаності щодо безпеки харчових
продуктів, здоров’я та добробуту тварин.221
Імовірні впливи реформ у сфері СФЗ. Належне виконання
Україною зобов’язань у сфері ПВЗВТ значно сприятиме розвитку її
сільського господарства і харчової промисловості, поліпшенню захисту прав споживачів й охороні здоров’я людей, тварин і рослин.
З огляду на величезний потенціал сільськогосподарського сектору
України щодо експорту продукції на європейські та світові ринки,
завдання з приведення українських стандартів СФЗ у повну відповідність до передової європейської і міжнародної практики набуває першочергового значення. Сьогодні найбільш перспективними ринками для розширення експорту цілком можуть бути ринки
країн Азії, що споживають майже половину української експортної
продукції сільського господарства,222 а не Європи. Проте наближення до стандартів ЄС стає важливою перевагою і підтвердженням достатньої технічної кваліфікації для доступу до різних світових ринків. Стратегія України щодо експорту агропродовольчої продукції,
прийнята в липні 2019 р., визначила пріоритетним вдосконалення
заходів із безпеки харчових продуктів.223
У 2019 році українські компанії експортували сільськогосподарської продукції на суму 22,1 млрд доларів США. Порівняно з
попереднім роком, це означало зростання на 19%. У 2019 році експорт сільськогосподарської продукції до ЄС досяг 7,3 млрд доларів,
що приблизно на 19,3% перевищує показник попереднього року.
Європейський ринок споживає близько 33% сільськогосподарських
продажів України за кордон та забезпечує загальний приріст її експорту.
Постійне вдосконалення харчової безпеки дозволить українським компаніям отримати ще більший доступ до ринку ЄС. Відповідно до графіка реформ новий режим СФЗ має бути повністю запроваджений до 2021 року. Однак у вибраних сферах (наприклад,
Див.https://dpss.gov.ua/mizhnarodne-spivrobitnictv/mizhnarodnetehnichne-spivrobitnictvo/proekt-twinning-shchodo-implementaciyi-sfzzobovyazan-zavershenij,
https://dpss.gov.ua/mizhnarodne-spivrobitnictv/
mizhnarodne-tehnichne-spivrobitnictvo/proekt-twinning-z-nablizhennyazakonodavstva-u-sferi-zzr-ta-zdorovya-roslin-zavershenij
221
Див.https://dpss.gov.ua/mizhnarodne-spivrobitnictv/mizhnarodnetehnichne-spivrobitnictvo/vdoskonalennya-zakonodavstva-kontrolyu-tapoinformovanosti-u-sferi-bezpechnosti-harchovih-produktiv-zdorovya-tablagopoluchchya-tvarin-v-ukrayini
222
Див. http://minagro.gov.ua/node/24865.
223
Див. the Strategy https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2019-р
220
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щодо «добробуту тварин») можуть бути затримки та перехідні періоди після 2021 року.224 Але залишається можливість для окремих,
орієнтованих на експорт підприємств бути визнаними ЄС як такі,
що відповідать СФЗ.
Споживачі отримають вигоду від кращої якості продукції та
кращого захисту своїх прав у всіх секторах, пов’язаних із виробництвом сільськогосподарської продукції, оскільки переважна більшість українських підприємств впроваджує СФЗ ЄС. Наприклад,
з 20 вересня 2017 року вимоги системи НАССР застосовуються до
галузі громадського харчування.225 Раніше сертифікати ISO 22000
могли слугувати маркетинговим інструментом для залучення нових споживачів та підвищення довіри існуючих клієнтів. Зараз вони
стали основним документом, що свідчить про якість харчових продуктів для всіх підприємств. До кінця 2019 року українські компанії
отримали 363 сертифікати ISO на 369 виробничих майданчиках, що
більше ніж удвічі порівняно з 2013 роком (173 сертифікати).226
Процес змін непростий. Великі виробники та експортери лідирують у впровадженні стандартів СФЗ, тоді як малі підприємства
відстають. Впровадження методології НАССР усе ще здійснюється
здебільшого формально та в мінімальному обсязі.227 Українські виробники стикаються із значними витратами на забезпечення відповідності вищим стандартам якості, але в майбутньому вигоди
перевищать витрати. Відповідно до регламентів ЄС органи влади
зберігають значну гнучкість у визначенні того, як місцеві ринки та
традиційні регіональні делікатеси можуть бути звільнені від повної
відповідності стандартам СФЗ. Крім того, малі підприємства мали
довший перехідний період для впровадження системи НАССР.
Водночас, спільне регуляторне середовище зменшить нерівність у
якості.
Очікується, що державна політика щодо СФЗ буде більш
прозорою. Система державних органів буде краще структурована
та скоординована із застосуванням найкращого європейського досвіду. Це передбачає застосування систем раннього попередження
щодо надзвичайних ситуацій, пов’язаних із СФЗ.
Див. https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/june/tradoc_158773.pdf
Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
харчових продуктів» № 1602-VII від 22 липня 2014 (http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/1602-18).
226
Опитування ISO 2019 (https://www.iso.org/the-iso-survey.html).
227
Проект фокус-групи, що оцінює Угоди про асоціацію та ПВЗВТ у Грузії,
Молдові та Україні. Фокус-група №3 - Санітарні та фітосанітарні правила
(СФЗ)
(https://3dcftas.eu/publications/focus-group-3-sanitary-and-phytosanitary-regulations).
224
225
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Коротко про вимоги щодо безпечності харчових продуктів
Україна прийняла Всеохоплюючу стратегію із застосування норм ЄС у
сфері СФЗ у своїх агропродовольчих секторах, яка, як передбачається,
буде реалізована протягом п’яти років. Хоча Стратегія СФЗ була затверджена лише в листопаді 2019 року, Україна вже досягла значного
прогресу в її імплементації.
Ця найбільша реформа забезпечує високі стандарти охорони здоров’я і
безпечності для українських споживачів. Вона також надає можливість
українським підприємствам експортувати свою продукцію до ЄС та на
інші міжнародні ринки, що має величезне значення, якщо врахувати високий потенціал України в агропродовольчому секторі.
На сьогодні окремі підприємства все ще можуть бути сертифіковані
українськими органами влади для експорту до ЄС; стандарти СФЗ застосовуються на всій території України.

9. ПОСЛУГИ
Створення динамічного та конкурентоспроможного сектору
послуг має величезне значення
для економіки України. Для досягнення цієї мети ПВЗВТ передбачає комплексну та дуже
докладну лібералізацію заснування підприємницької діяльності й торгівлі послугами, але
за умови певних застережень,
яких більше з боку ЄС ніж з боку
України. Для декількох секторів
послуг Угода передбачає інтеграцію України у внутрішній ринок ЄС. Однак ця масштабна інтеграція залежить від наближення законодавства України до відповідного законодавства ЄС.

Положення Угоди
Положення Угоди впорядковані за трьома напрямками: і) заснування підприємницької діяльності, іі) транскордонне надання послуг,
ііі) тимчасове перебування фізичних осіб за кордоном у рамках ділових поїздок.
Заснування підприємницької діяльності. Цей напрямок стосується права підприємств (“юридичних осіб”) або громадян (“фізичних осіб”) вести бізнес у країні іншої сторони. Підприємства
можуть створювати або придбавати філії або представництва. Фізичні особи можуть здійснювати свою діяльність як самозайняті
особи або створювати підприємства, які вони контролюють.
Угода передбачає національний режим і режим найбільшого
сприяння заснуванню підприємницької діяльності. Це означає, що
98 |
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ЄС і Україна повинні надати “створеним” підприємствам режим,
що є не менш сприятливим за той, який застосовується до їхніх
власних підприємств або підприємств будь-якої третьої сторони залежно від того, який із них є більш сприятливим.
Проте для декількох секторів послуг і ЄС, і Україна мають застереження, які обмежують цей національний режим або режим
найбільшого сприяння. Ці застереження викладені в додатках до
Угоди (Додаток XVI-A і D) і, по суті, дублюють застереження сторін
у рамках Генеральної угоди СОТ про торгівлю послугами (ГАТС),
яка вступила в силу в 1995 році.228 Україна має менше застережень
ніж ЄС і його держави-члени (таблиця 9.1). Ліберальний підхід
України відображає, головним чином, той факт, що вона має лише
декілька застережень на рівні СОТ (тобто, згідно з її Графіком специфічних зобов’язань у секторі послуг).229 Важливо зазначити, що
ці застереження в рамках ПВЗВТ перераховані в негативному списку.
Це означає, що ЄС і Україна за замовчуванням відкриватимуть усі
сектори послуг, за винятком тих, до яких застосовуються застереження (щоб дізнатися більше див. додатки). Такий підхід гарантує
автоматичне охоплення нових послуг, не зазначених у переліку винятків.
Україна має, наприклад, декілька важливих застережень
щодо права власності на землю (згідно з якими іноземні громадяни
та особи без громадянства не мають права на придбання земельних
ділянок сільськогосподарського призначення). У декількох інших
секторах Україна вимагає, щоб постачальник послуг мав українське
громадянство (наприклад, нотаріальні послуги, права власності на
лісові угіддя або управління діяльністю навчальних закладів) або
отримав ліцензію (наприклад, декілька видів поштової діяльності),
або відповідав професійним кваліфікаційним вимогам відповідно
до українського законодавства (наприклад, медичні та стоматологічні послуги, а також послуги, пов’язані з охороною здоров’я і соціальні послуги). Україна також не має національного режиму або
зобов’язань ННС для послуг повітряних перевезень і національних
каботажних перевезень.
Перелік застережень ЄС ускладнений відмінністю між горизонтальними й секторальними застереженнями та включає в себе
Щоб ознайомитися із застереженнями сторін в рамках ГАТС, див.
http://i-tip.wto.org/services/Search.aspx.
229
Див.https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.
aspx?Query=((%20@Symbol=%20wt/acc/ukr/*%20or%20wt/l/718/*%20
)%20or%20(%20@Symbol=%20wt/min*%20and%20@Title=%20(accession%20
and%20working%20and%20party%20and%20ukraine)))&Language=ENGLISH
&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#.
228
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як застереження ЄС у цілому, так і застереження окремих державчленів ЄС. Що стосується горизонтальних застережень (тобто застережень, які застосовуються до всіх секторів або підсекторів), важливі
застереження ЄС у цілому стосуються, наприклад, видів економічної діяльності, які вважаються комунальними послугами або можуть
піддаватися державній монополії. Декілька окремих держав-членів
ЄС мають свої власні застереження, наприклад, щодо придбання
нерухомості. ЄС у цілому та окремі держави-члени зберігають численні застереження у сфері сільського господарства і полювання,
рибальства, енергетики, гірничодобувної промисловості, професійних послуг, фінансових послуг, транспортних послуг тощо.
Угода також містить застереження про статус-кво, яке забороняє, з урахуванням застережень, наведених у Додатку, ЄС та Україні приймати нові дискримінаційні положення щодо заснування
юридичних осіб іншої сторони порівняно з їхніми власними юридичними особами. Є також нежорстке зобов’язання, яке передбачає
подальше обговорення положень щодо захисту інвестицій і механізму вирішення спорів між інвесторами й державою.
Таблиця 9.1 Застереження щодо національного режиму або режиму ННС, які застосовуються до заснування підприємницької діяльності
Застереження з боку ЄС

Застереження з
боку України

Застереження з
боку ЄС у цілому

Застереження
окремих державчленів*

Горизонтальні
застереження

3

22

0

Секторальні
застереження

21

59

21

Усього

105

21

* Кількість застережень окремих держав-членів відповідає кількості застережень, які застосовуються різними державами-членами ЄС.

Транскордонне надання послуг. Розділ ПВЗВТ, присвячений транскордонному наданню послуг, охоплює:
• транскордонне надання послуг із території сторони на території іншої сторони без участі постачальника в країні-імпортері (Режим 1 ГАТС), та
• споживання за кордоном, коли користувач послуги (наприклад, турист або пацієнт) приїжджає до іншої країни з метою
отримання послуги (Режим 2 ГАТС).
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Утім, це не застосовується до аудіовізуальних послуг, національного морського каботажу, внутрішніх та міжнародних повітряних перевезень.230 ЄС і Україна повинні надавати послугам
і постачальникам послуг іншої сторони доступ до ринків і національний режим. Однак, на відміну від розділу про заснування підприємницької діяльності, розділ про транскордонне надання послуг працює з позитивним переліком. Це означає, що ЄС і Україна
приймають на себе зобов’язання з надання доступу до ринку та національного режиму тільки в тих секторах, які зазначені в Додатку.
У секторах, щодо яких сторони приймають на себе зобов’язання
про доступ на ринок, Україна і ЄС не можуть обмежувати:
(i) кількість постачальників послуг (наприклад, за допомогою
квот, монополій, виняткових постачальників послуг або вимог перевірки економічних потреб);
(іi) загальну вартість угод про надання послуг або активів у формі квот чи вимоги підтвердження економічних потреб; або
(іiі) загальну кількість операцій із надання послуг, загальний обсяг виробництва послуг за допомогою квот або вимоги щодо
підтвердження економічних потреб.
Лібералізовані сектори або підсектори, включаючи чинні застереження щодо доступу до ринку й національного режиму, докладно перераховані в Додатку XVI-B (ЄС і його держави-члени) і
XVI-E (Україна). Однак ситуація з лібералізацією є аналогічною до
ситуації із заснування підприємницької діяльності - цей процес є
доволі асиметричним, оскільки Україна у своєму переліку має тільки обмежену кількість застережень або секторів послуг, до яких не
застосовуються обмеження, у той час як ЄС має багато застережень
(Таблиця 9.2) Знов-таки, це пояснюється ліберальним підходом
України до ГАТС.
Таблиця 9.2 Застереження щодо доступу до ринку й національного режиму для транскордонного надання послуг
ЄС

Україна

Режим 1

Режим 2

Режим 1

Режим 2

Бізнес-послуги

79

23

4

0

Послуги зв'язку

2

2

1

1

Будівництво та пов'язані з ним
інженерно-технічні роботи

0

0

0

0

Умови надання взаємного доступу до ринку повітряних перевезень визначені у двосторонній Угоді про спільний авіаційний простір (роз’яснення
надається в розділі, присвяченому транспортним перевезенням).
230
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ЄС

Україна

Режим 1

Режим 2

Режим 1

Режим 2

Послуги дистрибуції

13

4

0

0

Освітні послуги

11

8

0

0

Екологічні послуги

1

0

0

0

Фінансові послуги

33

13

5

0

Медичні та соціальні послуги

3

1

2

0

Туристичні й супутні послуги

4

0

0

0

Рекреаційні, культурні та
спортивні послуги

5

7

4

0

Транспортні послуги

25

11

8

0

Інші послуги

2

2

3

0

Енергетичні послуги

12

1

0

0

Усього

190

72

27

1

Примітки: Вищезазначені застереження ЄС включають у себе як застереження ЄС у цілому, так і застереження окремих держав-членів. Застереження ЄС у цілому й застереження
окремих держав-членів об’єднані. Кількість застережень окремих держав-членів відповідає
кількості застережень, які застосовуються різними державами-членами ЄС.

Тимчасова присутність фізичних осіб для цілей економічної діяльності. Ця частина застосовується до заходів сторін стосовно в’їзду та
тимчасового перебування на їхній території категорій фізичних осіб,
які надають послуги, визначені як «основний персонал» (тобто керівники, відповідальні за створення або функціонування підприємства)
або «незалежні фахівці» (фізичні особи, що залучені до надання певної послуги та оформлені як самозайняті особи для таких цілей).
Що стосується основного персоналу, юридична особа ЄС або
України має право наймати працівників, які є громадянами іншої
сторони відповідно. Дозволи на проживання й роботу таких працівників є дійсними тільки на період такої зайнятості та в’їзду, і право
на тимчасове перебування таких працівників є дійсним протягом
періоду до трьох років. В’їзд і тимчасова присутність бізнес-відвідувачів будуть дозволені на період до 90 днів протягом будь-якого
12-місячного періоду.
Юридичні особи ЄС або України також мають право приймати на роботу випускників-стажерів, які є громадянами іншої сторони строком до одного року. ЄС і Україна також дозволять тимчасовий в’їзд і перебування продавцям бізнес-послуг терміном до 90
днів протягом будь-якого 12-місячного періоду.
ПВЗВТ також частково лібералізує послуги, що надаються
постачальниками договірних послуг у 18-ти секторах. Проте до
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цієї лібералізації застосовуються декілька умов і застережень. Однією з важливих умов є те, що фізичні особи повинні брати участь
у наданні послуг на тимчасовій основі як працівники юридичної
особи, яка уклала договір про надання послуг на строк, що не перевищує 12 місяців. Крім того, такі особи повинні мати принаймні три роки досвіду роботи у відповідному секторі й диплом про
вищу освіту або кваліфікацію, що підтверджує еквівалентний рівень освіти, а також відповідну професійну кваліфікацію. Застереження зазначені у двох додатках (Застереження ЄС наведено в
Додатку XVI-C, а застереження України - в Додатку XVI-F). ЄС і в
цьому випадку має більше застережень, ніж Україна.231 У той час
як Україна застосовує лише обмежені застереження щодо послуг
у сфері конструкторських розробок і досліджень, а також розважальних послуг, декілька або більшість держав-членів ЄС мають
конкретні застереження в кожному з 18-ти зазначених секторів, як,
наприклад, вимога щодо перевірки економічних потреб необхідності (тобто перевірки, від результатів якої залежить надання доступу до ринку після виконання певних економічних критеріїв).
Аналогічні або ідентичні умови й застереження застосовуються
також до шести секторів, у яких сторони лібералізують надання
послуг незалежними фахівцями.232
Нормативно-правова база та режим внутрішнього ринку.
ЄС і Україна також прагнуть усунути регуляторні бар’єри в торгівлі тими послугами, щодо яких вони прийняли на себе конкретні
зобов’язання. Наприклад, ПВЗВТ визначає деякі базові процедури
ліцензування (тобто процедури, які повинен пройти постачальник
послуг або інвестор, щоб отримати ліцензію від компетентного органу перед тим, як отримати дозвіл на надання послуг). ПВЗВТ вимагає, щоб ліцензування й процедури ліцензування здійснювались
у зрозумілий, прозорий і попередньо погоджений спосіб, а також
були обґрунтованими з огляду на легітимну мету державної політики й підлягали оприлюдненню. Угода також передбачає взаємне
визнання необхідних кваліфікацій та/або професійного досвіду,
якими повинні володіти фізичні особи, щоб надати конкретну послугу. ЄС і Україна повинні заохочувати свої відповідні професійні
органи подавати рекомендації Комітету з торгівлі щодо взаємного
визнання вимог, кваліфікацій, ліцензій та інших положень.
У той час як ЄС має загалом 82 застереження (застереження ЄС у цілому
й застереження окремих держав-членів), Україна має лише два застереження (кількість застережень окремих держав-членів відповідає кількості застережень, які застосовуються різними державами-членами ЄС).
232
Ці шість секторів включають в себе: i) юридичні послуги, ii) послуги у
сфері архітектури, iii) інженерні послуги, iv) комп’ютерні послуги, v) послуги з управлінського консультування і vi) послуги з перекладу.
231
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Для чотирьох секторів послуг, а саме: і) поштові та
кур’єрські послуги, іі) телекомунікаційні послуги, ііі) фінансові
послуги, iv) міжнародний морський транспорт - ПВЗВТ передбачає конкретні правила й процедури щодо регуляторної співпраці й навіть передбачає масштабну інтеграцію у внутрішній
ринок ЄС на основі законодавчого наближення. Україна взяла
на себе зобов’язання наблизити своє законодавство до ключового
законодавства ЄС у цих чотирьох секторах послуг (включених у
Додаток XVII). Після того як ЄС (після проведення жорсткої процедури моніторингу) визначить, що Україна фактично запровадила ці процедури ЄС, Комітет із питань торгівлі може надати
взаємний “режим внутрішнього ринку” для відповідних послуг.
Цей режим внутрішнього ринку означає відсутність будь-яких
обмежень свободи заснування юридичних осіб ЄС або України
на території будь-якої з них, і що до юридичних осіб однієї сторони повинен застосовуватися такий самий режим, що й до юридичних осіб іншої сторони. Це положення повинно застосовуватися до свободи надавати послуги на території іншої сторони.233
На практиці це означає, що конкретно для цих чотирьох секторів
застереження ЄС і України щодо доступу до ринку й національного режиму, зазначені у відповідних додатках, будуть скасовані.234 Угода визначає детальні правила запровадження й забезпечення виконання Україною цього законодавства в її внутрішній
правовій системі та порядок моніторингу Європейським Союзом
імплементації цього законодавства.235
Більш докладно ці сектори розглядаються у відповідних розділах.

Оновлення Додатка XVII та розвиток
законодавства й політики ЄС
Подібно до Глави про торгівлю товарами, Глава про послуги
та діяльність включає пункт про перегляд, який дозволяє сторонам
поступово поглиблювати лібералізацію шляхом перегляду додатків,
включаючи численні застереження щодо доступу до ринку та національного режиму, що застосовуються до торгівлі послугами та
підприємств у сфері послуг (Стаття 96). Однак використання цього
пункту ще не розглядається ЄС.
Численні законодавчі акти ЄС, до яких Україна має наблизити своє законодавство, що стосуються поштових та кур’єрських по233
234
235

Ст. 4 Додатка XVII.
Додаток XVI-A, пункт 1(3), і Додаток XVI-B, пункт 7.
Додаток XVII.
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слуг, фінансових послуг, телекомунікаційних послуг та міжнародних морських перевезень, перераховані в Додатку XVII, застаріли.
Комісія повідомила Україну про відповідні зміни в законодавстві ЄС, і Комітет з торгівлі повинен оновити додатки
(хоча терміни для цього, передбачені Угодою про асоціацію,
закінчилися).236 ЄС та Україна обговорювали перегляд Додатка до послуг. Незважаючи на те, що Комісії ще рано розглядати питання про надання «режиму внутрішнього ринку», Комісія зазначила, що «це питання може бути розглянуто, як тільки
Україна ефективно впровадить нормативно-правову базу ЄС та
забезпечить належний адміністративний потенціал для її впровадження та забезпечення».237
Чотири підгалузі, висвітлені в цьому Розділі, обговорюються
нижче окремо, з огляду на їхню складність та важливість.
Вставка 9.1 Стислий опис зобов’язань і застережень ЄС та України щодо секторів послуг

ЄС
Застереження щодо заснування підприємницької діяльності: істотні горизонтальні й секторальні застереження щодо національного
режиму
Зобов’язання щодо лібералізації транскордонного надання послуг: суттєва лібералізація, але з широкими застереженнями
Зобов’язання щодо договірних послуг і незалежних фахівців: широкі застереження
Україна
Застереження щодо заснування підприємницької діяльності: істотні застереження щодо національного режиму
Зобов’язання щодо лібералізації транскордонного надання послуг: суттєва лібералізація з незначними застереженнями
Зобов’язання щодо договірних послуг і незалежних фахівців:
практично немає застережень

У Статті 3 Додатка XVII зазначено, що «Комітет з торгівлі додає протягом трьох місяців будь-який новий або змінений законодавчий акт ЄС до
додатків».
237
Європейська Комісія, Звіт про імплементацію угод про вільну торгівлю
- 2018 (COM (2019) 445).
236
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Перспективи України
Сфера послуг в Україні є однією з найважливіших галузей економіки. У 2019 році в ній було зайнято близько 60% робочої сили країни і вона робить основний внесок у ВВП країни (2,1 трлн грн, або
54,4%).238 65% українських підприємств (державних та приватних)
та 91% приватних підприємців працюють у сфері послуг.
Найбільша кількість компаній та підприємців працює у сфері
торгівлі та технічного обслуговування автомобілів (44%), інформації та телекомунікацій (9%), а також у сфері професійних, наукових
та технічних послуг (7%). Водночас найбільшими роботодавцями у
сфері послуг є торгівля та обслуговування автомобілів (38%), освіта
(14%), транспорт, поштові та кур’єрські послуги (10%). Це свідчить,
по-перше, що торгівля приваблює більшість підприємців, а подруге, що освіта - величезний бюджетний сектор.
Після значного спаду у 2014 - 2015 роках, спричиненого політичною та економічною нестабільністю в Україні, загальна двостороння
торгівля послугами між ЄС та Україною зросла на 12% у 2019 році (до
7,8 млрд дол. США), порівняно з 2018 роком (7 млрд дол. США).
Таблиця 9.3 Торгівля послугами між ЄС та Україною, 2013 - 2019 (млрд доларів США)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

зміна
%
20192013

зміна
%
20192018

Експорт до
ЄС

4,2

4,0

2,9

3,0

3,3

3,9

4,3

2%

10%

Імпорт із ЄС

4,2

3,1

2,8

2,4

2,5

3,1

3,6

-15%

15%

Торговий
обіг

8,4

7,1

5,7

5,4

5,8

7,0

7,9

-7%

12%

Торговий
баланс

0,0

0,8

0,1

0,6

0,8

0,8

0,7

Джерело: Державна служба статистики України.

Одним із секторів, що демонструє найвищі темпи зростання, є сектор надання послуг у сфері інформаційно-телекомунікаційних
Послуги включають у себе торговельні послуги, послуги з ремонту й
технічне обслуговування, транспортні послуги, поштові та кур’єрські послуги, послуги з розміщення (проживання) та харчування, інформаційні та телекомунікаційні послуги, фінансові та страхові послуги, послуги,
пов’язані з нерухомістю, професійні послуги, наукові й технічні послуги,
управлінські послуги, послуги у сфері державного управління та оборони,
освітні, медичні, культурні, спортивні, рекреаційні та інші послуги
238
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технологій і розробки програмного забезпечення. Українські
розробники часто працюють над проєктами з розробки мобільних
додатків, програмного забезпечення, корпоративними та Інтернет-проєктами, вирішуючи складні інженерні завдання. Україна
також має найбільшу кількість ІТ-фахівців у Європі, яка дуже швидко зростає (116 000 ІТ-фахівців у 2017 році, найвищий показник у
Європі). Основними покупцями послуг українських ІТ-компаній є
США та ЄС (близько 32% експортованих ІТ-послуг). Обсяг експорту
української ІТ-галузі досягнув близько 2 млрд доларів США у 2019
році (третій за величиною експортний сектор), рік за роком демонструючи зростання на рівні двозначних цифр. Крім того, в Україні
здійснюють діяльність понад 2 300 ІТ-компаній та понад 100 науково-дослідних дочірніх компаній міжнародних фірм, що працюють
у різних галузях промисловості, включаючи телекомунікаційні
компанії, а також компанії, що займаються створенням програмного забезпечення, та компанії, що здійснюють діяльність в індустрії
ігор та у сфері електронної комерції.239
Угода про асоціацію матиме вплив на ІТ-сферу переважно у вигляді законодавчого регулювання прав як постачальників, так і користувачів ІТ-послуг. Основною проблемою в цьому напрямку є захист прав
інтелектуальної власності (ПІВ) відповідно до Директиви ЄС 2000/31/
ЄC про електронну комерцію, основні положення якої прописано в розділі ПВЗВТ щодо ПІВ (див. Розділ 11 Посібника). Запровадження більш
жорсткого законодавства у сфері ПІВ в Україні буде означати для бізнесу вищий рівень захисту інвестицій у нові технології та інновації, що
значно підвищить інвестиційну привабливість країни в цілому.
У січні 2018 року Україна прийняла Концепцію розвитку
цифрової економіки та суспільства України на 2018 - 2020 роки та
План заходів щодо її реалізації.240 У 2019 році в Україні було створено Міністерство цифрової трансформації, основною метою якого
на 2024 рік є 100% доступність усіх державних служб для громадян
та бізнесу в режимі онлайн. Для досягнення цієї мети Міністерство розробляє Інтернет-платформу для державних служб «Дія».241
ProZorro - ще одна онлайн-платформа, розроблена урядом, яка
працює у сфері державних закупівель.
У 2017 році парламент України прийняв закон «Про електронні послуги довіри»,242 який дозволяв застосовувати електронні методи ідентифікації, наприклад, MobileID.
За даними Асоціації «IT Ukraine», у 2018 році в Україні було близько
4000 ІТ-компаній, і 2300 з них були активними на ринку праці.
240
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text
241
https://diia.gov.ua/
242
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text
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Україна надала зворотний зв’язок Комітету з питань торгівлі
щодо оцінки ЄС цифрової дорожньої карти, тоді як оцінка на місцях нормативної бази України продовжилась у 2020 році. ЄС проводить оцінку на місцях (фаза II) транспонування та імплементації
українського законодавства та регуляторного потенціалу / готовності у сфері цифрової економіки. Україна провела самооцінку законодавства про українські послуги довіри - eID (Закон 2155-VIII) та
відповідних імплементаційних рішень з урахуванням регламенту
eIDAS ЄС, підготовленого Міністерством цифрової трансформації.
Вимоги ПВЗВТ щодо банківської системи передбачають запровадження нових інструментів макропруденційного нагляду з
метою зміцнення фінансової стабільності, запровадження принципів Базель ІІ та Базель ІІІ, поступового запровадження вільного переміщення капіталу, покращення валютно-фінансової статистики.
Що стосується зобов’язань з адаптації законодавства у сфері фінансових послуг, ЄС прийняв кілька нових пакетів законів під впливом
економічної кризи, включаючи закони щодо створення банківського союзу та союзу ринків капіталу. Однак, зважаючи на більш централізовану систему нагляду, яка не має юридичних повноважень
діяти за межами кордонів ЄС, Комісія дійшла висновку, що “Україна не може в повній мірі реалізувати нормативно-правову базу ЄС у
сфері фінансових послуг”.243 Однак Комісія підкреслила, що Україна може спиратися на законодавство ЄС для створення власної регуляторної та наглядової структури, що сприятиме фінансовій стабільності (див. також Розділ 15 “Фінансові послуги”).
Україна прийняла закон про відмивання грошей,244 який удосконалив вимоги щодо ідентифікації даних клієнтів та належної
перевірки при використанні банківських рахунків та створив орган
фінансової розвідки для боротьби з відмиванням грошей. Національний банк України ввів у свої нормативні документи основні принципи Базельського комітету щодо ефективного банківського нагляду.
Сектор страхування України, незважаючи на обережне ставлення до нього через низьку довіру споживачів і, відповідно, низький попит на страхові продукти, тим не менше, має “незаперечний
потенціал у довгостроковій перспективі”.245 Багато сегментів, зокрема страхування життя і медичне страхування, потребують подальшого розвитку й мають низький показник ступеня проникнення на
Європейська Комісія, Імплементація угод про вільну торгівлю, SWD
(2017) 364, 09 листопада 2017 р.
244
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n831
245
BMI, “Ukraine Insurance Report”, 1 січня 2016 року.
243
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ринок. ПВЗВТ вимагає застосування заходів пруденційного нагляду
на ринку страхових послуг з метою захисту інвесторів, страхувальників і вигодонабувачів. У 2019 році Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринку фінансових послуг, створила
публічний реєстр страхових посередників.246 Вона також встановила єдиний підхід до структури та статей балансу страхових компаній, розкриття у фінансовій звітності страховика даних про обсяги
перестрахування, розміщення депозитів, прибутки та збитки, вартість інвестицій та активи страхових компаній.
Система охорони здоров’я в Україні є вкрай неефективною з
громіздкою і фрагментованою інфраструктурою. У 2020 році витрати
з бюджету на охорону здоров’я складають близько 2,6% від ВВП, решта
витрат фінансується з власної кишені пацієнтів. Україна має близько
1700 лікарень і 309 тисяч ліжко-місць, що у два рази більше ніж в Іспанії, країні, що має аналогічну кількість населення. Тим не менше, показники смертності серед дорослих в Україні є вищими ніж у сусідніх
Молдові й Білорусі, а за смертністю серед чоловіків Україна є одним із
лідерів у світі. Для охорони здоров’я ПВЗВТ має важливе значення, головним чином це стосується захисту ПІВ, що включає в себе лікарські
засоби й захист ексклюзивних даних випробовувань лікарських засобів.247 У сфері охорони біотехнологічних винаходів Україна охороняє
винаходи відповідно до свого національного патентного законодавства. Україна також повинна гармонізувати свої технічні регламенти
щодо медичних виробів із технічними регламентами ЄС.248
Україна розпочала реформу фінансування охорони здоров’я,
запровадивши підхід «гроші йдуть за пацієнтом», спочатку на рівні
первинної медичної допомоги, а в квітні 2020 року - на рівні вторинної медичної допомоги. Лікарні підписують договори про надання послуг із Національною службою охорони здоров’я України,
яка платить їм за надані послуги, а не за кількість ліжок.
Для ринку праці взаємне відкриття ринків для переміщення фізичних осіб у бізнес-цілях (наприклад, незалежних фахівців і основного
персоналу) може привести до посилення конкуренції на українському
ринку і, відповідно, більш високого рівня кваліфікації в певних сферах.
Крім того, українські постачальники договірних послуг і незалежні фахівці матимуть доступ до ринку ЄС. Наприклад, роботодавець отримає
права на комп’ютерні програми, створені найманим фахівцем за трудоhttps://www.nfp.gov.ua/ua/Perelik-strakhovykh-poserednykiv.html
Ст. 219 - 223.
248
Додаток III до Глави ТБТ передбачає, що Україна повинна наблизити
своє законодавство до секторальних Директив (Новий підхід) ЄС у сфері медичних виробів, активних медичних виробів, що імплантують, і медичних
виробів для діагностики in vitro.
246
247
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вим договором (сьогодні і роботодавець, і працівник мають права). Це
спонукатиме роботодавців, які шукають ІТ-фахівців в Україні, офіційно
оформлювати свої стосунки за допомогою трудових договорів і, таким
чином, виведе з тіні ІТ-ринок України. Безвізовий режим для короткострокових поїздок сприятиме цим процесам. Однак, як було продемонстровано вище, ЄС запровадив численні застереження в цій сфері. Угода не спрощує для українських фахівців пошук роботи в ЄС. Навпаки,
вона стимулює роботодавців ЄС створювати компанії в Україні, а українські компанії надавати послуги європейцям.249
Для телекомунікаційних послуг Угода передбачає нові правила встановлення тарифів, взаємного доступу до мереж, нові методи регулювання, лібералізацію ринку, а також підвищення ефективності регулятора. “У цілому, рівень лібералізації торгівлі та поступок
сторін у торгівлі телекомунікаційними послугами не виходить далеко за рамки зобов’язань у рамках ГАТС. Ефект Угоди, здається, проявляється іншим чином, а саме в її докладних положеннях щодо внутрішнього регулювання”.250 Таким чином, як і раніше, європейські
компанії не можуть надавати телекомунікаційні послуги безпосередньо клієнтам в Україні на транскордонній основі, оскільки згідно
з українським законодавством лише ті компанії, які були створені в
Україні, мають право надавати ці послуги в Україні. Іноземна компанія також не може подати заявку на отримання ліцензії на телекомунікації або частоти. Вона може здійснювати діяльність в Україні
тільки через місцеву дочірню компанію (незалежно від того, чи така
компанія належить їй повністю, чи частково).
Із 2015 року розробляється проєкт закону про поштові послуги, який би запровадив Директиву ЄС щодо універсальних послуг.
Міністерство інфраструктури підготувало план впровадження
Директиви 97/67/ЄС про загальні правила ринку поштових послуг (схвалений в березні 2015 року).251 У лютому 2018 року Кабінет
Міністрів затвердив дорожню карту та План заходів щодо гармонізації українського законодавства з acquis ЄС щодо поштових та
кур’єрських послуг.252 За інформацією Кабінету Міністрів, Міністерство інфраструктури мало закінчити проєкт закону про поштові
послуги у 2018 році,253 але закон ще не внесений до парламенту.254
Див. http://europa-torgivlia.org.ua/it-business/.
Ольга Батура і Ольга Кретова, «Можливості торгівлі послугами між ЄС і
Україною на прикладі телекомунікаційних послуг за угодою ГАТС і Угодою
про асоціацію», ZERP-Аналітична записка № 1/2015.
251
Див. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ru/222-2015-%D1%80.
252
Див. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/104-2018-%D1%80.
253
Див. https://mtu.gov.ua/projects/view.php?P=162
254
Станом на жовтень 2020 р.
249
250
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У частині аудіовізуальних послуг українське законодавство
повинно бути приведено у відповідність до основних європейських
норм у цій сфері:255 кожен (а не тільки установи, які підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства України) має право на свободу висловлення поглядів і свободу на отримання й поширення
інформації без втручання органів державної влади. Згідно з Директивою про аудіовізуальні медіапослуги, яку Україна повинна імплементувати протягом двох років після вступу в силу ПВЗВТ (Додаток
XXXVII), “держави-члени не обмежують мовлення, яке користувачі
можуть отримувати, або передачі, які іноземні мовники можуть ретранслювати на території їхньої країни”, якщо мовлення відповідає
вимогам Директиви.256 Європейські стандарти не вимагають від законодавчих органів України заохочувати повне публічне розкриття інформації про власників засобів масової інформації та осіб, які
контролюють засоби масової інформації (хоча Україна має повне
право вийти за рамки вимог європейських стандартів, запровадивши більш жорсткі вимоги до ЗМІ). Вимоги ПВЗВТ не поширюються
на аудіовізуальні послуги в частині заснування підприємницької
діяльності і транскордонного надання послуг.
Більш детальну інформацію про цифровий сектор наведено
в Розділі 19.
Коротко про сферу послуг
Конкурентна та диверсифікована сфера послуг має величезне значення
для економіки України.
Угода комплексно й докладно визначає як зобов’язання щодо лібералізації,
так і застереження. Текст є асиметричним із більшим обсягом лібералізації і меншою кількістю застережень з боку України, що, тим не менше,
продиктовано нагальною потребою модернізації української економіки.
Угода передбачає набуття «режиму внутрішнього ринку» в певних секторах сфери послуг з боку ЄС у довгостроковій перспективі.
ЄС та Україна повинні оновити Додаток XVII, щоб узгодити його із законодавчими змінами ЄС у чотирьох секторах (поштові та кур’єрські
послуги, фінансові послуги, телекомунікаційні послуги та міжнародний
морський транспорт).

Згідно з Європейською конвенцією про транскордонне телебачення від
1989 року.
256
Див. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/general-principles.
255

10. ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ
Державні закупівлі мають велике економічне значення як
для ЄС, так і для України. Вони
становлять близько 18% ВВП ЄС
і є великим потенційним ринком для українських компаній.
ПВЗВТ передбачає поступову
взаємну лібералізацію ринків
державних закупівель сторін за
жорсткої умови, що Україна запровадить основні правила державних закупівель ЄС. Україна
повинна забезпечити чесні та
прозорі державні закупівлі товарів, робіт і послуг, гарантувати здорову конкуренцію, боротися з корупцією і досягати найвищої ефективності витрачання коштів платників податків.

Положення Угоди
У Главі ПВЗВТ, присвяченій державним закупівлям, ЄС та Україна
домовилися про забезпечення взаємного доступу до ринків державних закупівель на основі принципу національного режиму на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях для державних
контрактів та договорів концесії у традиційних галузях економіки, а
також у комунальному господарстві. Ця Глава застосовується до будьякого органу державної влади або органу місцевого самоврядування,
включаючи державні комунальні підприємства та приватні підприємства, які здійснюють діяльність на підставі спеціальних та виключних
прав. Ця Глава не застосовується до закупівель у сфері оборони.
Правила закупівель у ПВЗВТ застосовуються тільки до контрактів, вартість яких перевищує відповідні порогові значення, перелічені
112 |
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в Додатку XXI-P, які можуть бути оновлені Комітетом із питань торгівлі
з урахуванням порогових значень, передбачених законодавством ЄС.
Як додатково пояснюється нижче, ЄС прийняв новий законодавчий
пакет щодо державних закупівель у 2014 році. У світлі цього нового законодавства ЄС про державні закупівлі як ЄС, так і Україна оновили у
2018 році додаток, який містить перелік законодавства ЄС про державні закупівлі, до якого Україна має наблизити своє законодавство (див.
нижче)257. Порогові показники закупівель також були дещо оновлені в
травні 2018 року (Таблиця 10.1),258 однак вони залишаються нижчими
за поріг, передбачений Директивою ЄС.259
Таблиця 10.1 Порогові значення для застосування правил державних закупівель
Порогове
значення станом
на 2014 рік

Порогове
значення,
прийняте
Комітетом із
торгівлі у 2018 році

А. Державні контракти на поставку
товарів та надання послуг для
центральних державних органів

133 000 євро

135 000 євро

B. Державні контракти на поставку
товарів та надання послуг, на які не
поширюється пункт “А”

206 000 євро

209 000 євро

C. Державні контракти на виконання
робіт та державних концесій

5 150 000 євро

5 225 000 євро

D. Контракти на виконання робіт у
комунальному секторі

5 150 000 євро

5 225 000 євро

E. Концесії

5 150 000 євро

5 225 000 євро

412 000 євро

418 000 євро

G. Державні контракти на соціальні
та інші спеціальні послуги

-

750 000 євро

H. Контракти на надання соціальних
та інших спеціальних послуг у
комунальному секторі

-

1 000 000 євро

F. Контракти на поставки та послуги в
комунальному секторі

Рішення Ради (ЄС) 2017/43 від 12 грудня 2016 року про позицію, яка повинна
бути прийнята від імені Європейського Союзу Комітетом асоціації в торговельній
конфігурації, що встановлена Угодою про асоціацію, щодо оновлення Додатків
XXI-A до XXI -P про наближення нормативних актів у сфері державних закупівель.
258
Рішення Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельній конфігурації № 1/2018.
259
Директиви щодо закупівель були оновлені у 2018 році, щоб передбачити вищі пороги закупівель. Як результат, змінений поріг в Угоді про асоціацію виявився ще нижчим. Однак вони ще не оновлені.
257
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ПВЗВТ містить положення, які стосуються: i) інституційних реформ та
укладання державних контрактів; ii) наближення законодавства України
до законодавства ЄС у сфері державних закупівель; iii) доступу до ринків.
Інституційні реформи. Україна повинна встановити та підтримувати відповідну організаційну структуру, необхідну для належного
функціонування системи її державних закупівель. Зокрема, Україна
повинна визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за економічну політику, наділений повноваженнями щодо забезпечення послідовної політики в усіх аспектах, пов’язаних із державними закупівлями, який також нестиме відповідальність за впровадження
положень цієї Глави. Україна також повинна створити окремий неупереджений та незалежний орган, завданням якого буде перегляд рішень,
прийнятих замовниками в процесі укладання контрактів.
Укладання державних контрактів. ПВЗВТ також визначає
“основні стандарти, що регулюють процес укладання державних
контрактів”, які походять безпосередньо із законодавства ЄС у сфері державних закупівель і включають у себе принципи недискримінації, рівного ставлення, прозорості та пропорційності. Не пізніше
ніж через шість місяців із дати набрання чинності Угодою Україна
повинна забезпечити дотримання цих стандартів. Україна повинна
забезпечити оприлюднення повідомлень щодо всіх планованих
закупівель, щоб забезпечити відкритість ринку для конкуренції і
надати будь-якому зацікавленому економічному оператору можливість отримати належний доступ до інформації про заплановану закупівлю до укладання контракту. Що стосується укладання
контрактів, то згідно з цими основними стандартами всі контракти
укладаються шляхом проведення прозорих та неупереджених процедур визначення виконавця, що запобігатимуть вчиненню корупційних діянь. Ця неупередженість забезпечується, зокрема, через
недискримінаційне формулювання предмета контракту, рівний
доступ економічних операторів і достатні часові рамки. Замовники не можуть встановлювати умови, які прямо чи опосередковано
дискримінують економічних операторів іншої сторони, наприклад,
вимоги про те, що економічні оператори, зацікавлені в договорі,
повинні знаходитись у тій самій країні, регіоні чи території, що й
замовник. Усім учасникам повідомляються остаточні рішення. На
вимогу учасника, якому не вдалося отримати контракт, повинні надаватися роз’яснення щодо підстав відповідного рішення з достатнім рівнем деталізації, що дозволяє переглянути прийняте рішення.
Розвиток законодавства та політики ЄС. Відповідно до положень Угоди (Додаток XXI), Україні необхідно адаптувати законодавство
до Директиви 2004/18 про координацію процедур присудження державних контрактів на будівництво, державних контрактів на поставку
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та контрактів на надання послуг та до Директиви 2004/17 про координацію процедури закупівель суб’єктів господарювання, що працюють
у водній, енергетичній, транспортній та поштовій сферах (тобто комунальні послуги). Однак у 2014 році ЄС прийняв новий законодавчий
пакет щодо державних закупівель, який замінив Директиви 2004/17
та 2004/18.260 Ці нові директиви спрямовані на спрощення режиму закупівель ЄС, впровадження більшої гнучкості, покращення доступу до
ринків закупівель ЄС для МСП та забезпечення того, щоб більше враховувалися соціальні та екологічні критерії. Більше того, була прийнята
конкретна директива щодо надання концесійних контрактів.
Цей законодавчий пакет був прийнятий у лютому 2014 року,
і держави-учасниці мали до квітня 2016 року перенести нові норми до національного законодавства. Щоб наздогнати ці нові правила державних закупівель ЄС, Комітет із торгівлі Україна - ЄС у
2018 році прийняв рішення про внесення змін до відповідного
Додатка.261 Новими нормативними актами для адаптації є Директива 2014/23 про присвоєння концесійних контрактів, Директива
2014/24 про державні закупівлі та Директива 2014/25 про закупівлі
суб’єктами господарювання, що працюють у водній, енергетичній,
транспортній та поштовій сферах. Проте ці директиви не повинні
виконуватися повністю або відразу. Як спочатку передбачалось у
додатках, законодавство ЄС про державні закупівлі поділяється на
«основні», «обов’язкові» та «необов’язкові» елементи (тобто положення, які не є обов’язковими, але рекомендовані для адаптації) та
елементи, «які виходять за рамки адаптації законодавства». Терміни прив’язують поступову адаптацію до діючих частин цього законодавства до конкретних видів доступу до ринку.
Доступ до ринку. Ця глава ПВЗВТ прямо пов’язує доступ до
ринку з успіхом України у сфері наближення її законодавства до
правил державних закупівель ЄС і виконання інституційних реформ. Додаток XXI містить “індикативний графік інституційних
реформ, адаптації законодавства та надання доступу до ринку”
(надалі - “індикативний графік”). Цей графік складається з п’яти
етапів, які визначають положення Директив ЄС у сфері державних
закупівель, які Україна повинна запровадити, а також конкретний
доступ до ринку, який Україна та ЄС повинні надати один одному
(Таблиця 10.2). Доступ до ринку, який надається на кожному етаДив. Директиву 2014/24 / ЄС про державні закупівлі та скасування Директиви 2004/18 / ЄС; Директиву 2014/25 / ЄС про закупівлі суб’єктами господарювання у водних, енергетичних, транспортних та поштових секторах
та про скасування Директиви 2004/17 / ЄС; а також Директиву 2014/23 / ЄС
про надання концесійних контрактів.
261
Рішення Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельній конфігурації №
1/2018.
260
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пі, означає, що ЄС повинен надати доступ до процедур укладання контрактів українським компаніям, що створені в ЄС, і тим, що
створені на інших територіях, тобто доступ, що є не менш сприятливим ніж той, який надається компаніям ЄС, і навпаки. Цей графік також вказує на те, що ЄС і Україна відкриють свої відповідні
ринки закупівель поступово й одночасною. На відміну від інших
глав ПВЗВТ, як, наприклад, глави про торгівлю товарами, ЄС не
надаватиме доступу до частини свого ринку державних закупівель
доти, доки Україна не запропонує ЄС доступ до такого ж ринку.
Крім того, кожний етап повинен оцінюватися Комітетом із питань
торгівлі, і взаємне надання доступу до ринку відбудеться тільки
після позитивної оцінки цим Комітетом, який буде брати до уваги якість законодавства України та його практичне застосування.
Комітет із питань торгівлі переходить до оцінки наступного етапу
тільки після того, як заходи, передбачені попереднім етапом, будуть виконані та їхні результати будуть затвердженні.
Таблиця 10.2 Оновлений індикативний графік адаптації законодавства до правил державних закупівель
Етап

Дія

Індикативний
графік (період
після набрання
чинності
положеннями
ПВЗВТ)

Доступ до
ринку, що
надається
Європейському
Союзу з боку
України

Доступ до
ринку, що
надається
Україні з боку
Європейського
Союзу

1

Імплементація
основних
стандартів
впровадження
інституційної
реформи й
дорожня карта
державних
закупівель

6 місяців

Контракти на
поставку товарів
для центральних
органів влади

Контракти на
поставку товарів
для центральних
органів влади

2

Адаптація та
імплементація
основних
елементів
Директиви
2014/24 та
Директиви
89/665/ЄЕС

3 роки

Контракти на
поставку товарів
для державних,
регіональних
та місцевих
органів влади
та організацій
публічного права

Контракти на
поставку товарів
для державних,
регіональних
та місцевих
органів влади
та організацій
публічного права

3

Адаптація та
4 років
імплементація
основних
елементів
Директиви 2014/25
та Директиви
92/13/ЄЕС

Контракти
на поставку
товарів для всіх
замовників у
комунальному
секторі

Контракти
на поставку
товарів для всіх
замовників
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Етап

Дія

Індикативний
графік (період
після набрання
чинності
положеннями
ПВЗВТ)

Доступ до
ринку, що
надається
Європейському
Союзу з боку
України

Доступ до
ринку, що
надається
Україні з боку
Європейського
Союзу

4

Адаптація та
імплементація
інших елементів
Директиви
2014/24 й
наближення та
імплементація
Директиви
2014/23

6 років

Контракти на
надання послуг і
виконання робіт
та концесійні
договори всіх
замовників

Контракти на
надання послуг і
виконання робіт
та концесійні
договори всіх
замовників

5

Адаптація та
імплементація
«інших
елементів»
Директиви
2014/25

8 років

Контракти на
надання послуг
і виконання
робіт для всіх
замовників
комунального
сектору

Контракти на
надання послуг
і виконання
робіт для всіх
замовників
комунального
сектору

Перш ніж розпочати адаптацію законодавства Україна повинна
представити Комітету з питань торгівлі всеохоплюючу дорожню
карту із запровадження положень цієї Глави щодо державних закупівель (надалі - “дорожня карта державних закупівель”), що охоплює всі реформи з точки зору адаптації законодавства і розбудови
інституційного потенціалу. Ця дорожня карта повинна відповідати
п’яти етапам індикативного графіка Додатка XXI (Таблиця 10.2). У
лютому 2016 року український уряд прийняв цю всеохоплюючу дорожню карту,262 врахувавши новий пакет закупівель ЄС, а Комітет
із торгівлі затвердив дорожню карту у 2018 році. Ця дорожня карта,
яка відповідає п’яти етапам індикативного графіка, розглядається
як довідковий документ для імплементації цієї Глави.

Перспективи впровадження
Реформа державних закупівель протягом багатьох років займала
важливе місце в політичному порядку денному. Наприкінці 90-х
її основи були сформульовані під час переговорів про членство в
СОТ. Прогресивний Закон про державні закупівлі набув чинності у
2010263 році, і його позитивно оцінили експертна спільнота в Україні та
міжнародні організації, зокрема Європейська Комісія. Україна досягла
Постанова КМУ, № 175-2016-р, 24 лютого 2016 р. https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/175-2016-%D1%80#Text.
263
Закон № 2289-VI від 1 червня 2010 р. (набув чинності 30 липня 2010).
262
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значного прогресу у створенні прозорої системи державних закупівель, яка відповідає директивам ЄС.264 Починаючи з 2016 року (з пілотним періодом у 2015 році), державні закупівлі, що перевищують визначений поріг, здійснюються через систему електронних закупівель
ProZorro, яка стала переможцем на конкурсі World Pro Awards 2016.265
Поточна редакція Закону про публічні закупівлі набрала чинності в квітні 2020 року. Це було результатом інтенсивної співпраці
між органами влади ЄС та України та широкої підтримки і допомоги
з боку ЄС протягом 2018 року. Новий Закон про публічні закупівлі
відповідає нормам Директив 2014/24/ЄС та 2014/25/ЄС. Очікується,
що він сприятиме зниженню рівня корупції у сфері державних закупівель, підвищенню ефективності державного споживання, більшій
прозорості та відкритості закупівель та вищій конкуренції. Міністерство розвитку економіки, сільського господарства та торгівлі (МінЕк)
визначено уповноваженим урядовим органом у сфері державних закупівель, тоді як Антимонопольний комітет – апеляційним органом.
Ці інституційні угоди відповідають Директиві 2004/18.
Як і попередній закон, новий передбачає обов’язкові електронні аукціони, хоча такі аукціони не є обов’язковими згідно з директивами ЄС. В Україні вимога обов’язкових електронних аукціонів,
узгоджена з Єврокомісією, офіційно пояснюється традиційно високим рівнем корупції у державних закупівлях. Усі центральні органи виконавчої влади та природні монополії, що перебувають у державній власності, розпочали проведення закупівель через ProZorro.
ProZorro має використовуватись для придбання товарів та послуг
на суму понад 200 тисяч грн та для робіт на суму понад 1,5 млн грн
(ці пороги підвищуються для закупівель природних монополій до 1
млн грн та 5 млн грн відповідно).
Закон вимагає рівного ставлення до українських та іноземних
компаній. Обов’язковий переклад усіх документів англійською мовою передбачається для державних закупівель на суму понад 133
тисячі євро для товарів і послуг та понад 5,15 млн євро для робіт.
Крім того, закон передбачає, що будь-який суб’єкт господарювання, який здійснює невеликі закупівлі, має оприлюднювати контракт, якщо тендер не проводиться через ProZorro. Уся інформація
про закупівлі, що проводяться через ProZorro, є загальнодоступною, що полегшує моніторинг та перевірку тендерних пропозицій.
Новий закон передбачає вимогу мати уповноважену особу
для проведення публічних закупівель. Наразі це був би ще один ваДив. попередні видання цього посібника для більш детального опису
системи державних закупівель в Україні, починаючи з 1998 року.
265
Див. www.procurementleaders.com/world-procurement-awards/winners
264
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ріант разом із можливістю мати тендерні комітети, але після 2022
року тендерні комітети мають бути ліквідовані.
Закон передбачає електронну процедуру оскарження, яка
була вдосконалена порівняно з попередньою редакцією Закону.
Учасники торгів мають можливість виправити помилки протягом
24 годин після того, як замовник розкриє пропозиції (раніше це
було однією з ключових причин незавершених закупівель).
Закон передбачає діяльність централізованих закупівельних організацій (які є державними компаніями),266 спрямованих на сприяння
стандартизованим закупівлям, підвищення ефективності й результативності та зниження ризику оскарження. Станом на 2020 рік функціонують дві централізовані агенції із закупівель. ДУ «Професійні
закупівлі» було першим агентством, яке мало на меті здійснити стандартизовані закупівлі від імені замовника. У листопаді 2020 року статус централізованого агентства із закупівель отримало також ДП «Медичні закупівлі України», яке з 2020 року відповідає за централізовані
закупівлі деяких лікарських засобів. Очікується, що це підприємство
буде повністю здійснювати централізовані медичні закупівлі після закінчення терміну дії положень про закупівлю певних лікарських засобів міжнародними організаціями (ПРООН та Crown Agent).
Ринок ProZorro був створений як інтернет-магазин для сприяння стандартним закупівлям на суму до 50 тисяч грн згідно із встановленими електронними каталогами товарів. Він розпочався як
пілотна операція у 2019 році. Новий закон про державні закупівлі
передбачає повну реалізацію ринку ProZorro та електронних каталогів. У вересні 2020 року розпочалась повномасштабна реалізація
пілотної операції після затвердження КМУ процедури формування
та використання електронних каталогів зі збільшеним пороговим
значенням для закупівель до 200 тисяч грн.267
Закон також передбачає процедуру проведення аукціону за
мінімальною ціною, аукціони з критеріями «MEAT»,268 а також конкурентний діалог та переговори. Нова редакція Закону роз’яснила
нецінові критерії для оцінки зобов’язань, включаючи значення
https://medzakupivli.com/en/pro-mzu-eng/novini-eng/402-dp-mzuotrymalo-status-tsentralizovanoi-zakupivelnoi-orhanizatsii-2
267
Див. постанову КМУ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/822-2020%D0%BF#Text
268
Критерій MEAT (the Most Economically Advantageous Tender) означає,
що замовники повинні укладати контракт з учасником конкурсу, який зробив найбільш економічно вигідну пропозицію з метою забезпечення оптимального співвідношення ціни та якості (а не просто обрання найдешевшої
пропозиції). Крім вартості або експлуатаційних витрат роботи, товару або
послуги, слід також враховувати якість.
266
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життєвого циклу, умови оплати, екологічний та соціальний вплив
тощо.
Електронні тендери, які проводяться через систему ProZorro,
мають вбудовані механізми, що знижують рівень корупції. Крім того,
для підвищення прозорості та громадського контролю над закупівлями було зроблено загальнодоступним модуль інтелектуального
аналізу даних платформи (bi.prozorro.org). ProZorro передбачає громадський моніторинг державних закупівель. У той же час, моніторинг закупівель Державною аудиторською службою (ДАС), відповідальною за внутрішній аудит в Україні, залишається неефективним
і вимагає змін. Улітку 2020 року було переглянуто положення про
перевірки та аудити ДАС. Очікується, що це дозволить робити ризикоорієнтовані перевірки та ревізії та підвищить їх ефективніть.
Загалом, МінЕк активно впроваджує реформу державних
закупівель. Впровадження відкритої та прозорої системи електронних закупівель ProZorro відповідає пріоритетам України щодо
фіскальної консолідації, вищої ефективності державних витрат та
посилення конкуренції. Це збільшило кількість учасників державних закупівель як з боку споживачів, так і з боку постачальників, а
також зменшило адміністративні витрати для державного сектору
і для постачальників товарів та послуг. МСП також отримали кращий доступ до державних закупівель. За даними МінЕк, державні
закупівлі стали значно ощадливіші.269
Закон про концесії також був прийнятий у жовтні 2019 р. Закон
відкрив концесії в інфраструктурному та комунальному секторах. Незважаючи на те, що офіційної заяви Європейської Комісії щодо приведення у відповідність не було, закон був розроблений за сприяння
експертів ЄС і, як очікується, відповідатиме acquis ЄС. На кінець 2020
року було підписано дві концесійні угоди щодо морських портів.
Обговорення державних закупівель між ЄС та Україною відбулося в рамках Робочої групи з питань державних закупівель Діалогу
високого рівня, що проводиться щороку. Україна доповіла Комітету з
питань торгівлі про свій прогрес у гармонізації законодавства про державні закупівлі.
Хоча Україна досягла значного прогресу в адаптації законодавства та реалізації реформ, взаємне відкриття ринків державних
закупівель відстає. Завершення Етапу 1 мало відбутися на початку
2020 року, а потім мало бути офіційно оформлено рішенням Комі269 Відповідно до методології МінЕк, рівень економії при державних закупівлях вимірюється як різниця між очікуваною вартістю закупівлі та ціною контракту. Звіти про державні закупівлі доступні на веб-сайті МінЕк
(http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=ca5d0012-c7f94750-b1f8-cf5550ecb270&tag=Zviti).
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тету з питань торгівлі, навіть незважаючи на те, що чинний Закон
про публічні закупівлі відповідає вимогам щодо адаптації законодавства відповідно до Етапу 2 індикативного графіка.
Відсутність активних кроків з боку України щодо офіційного визнання цього факту можна пояснити масштабами вже отриманого Україною доступу до державних закупівель у ЄС. Реформа
державних закупівель дозволила Україні приєднатися до Угоди про
державні закупівлі СОТ (GPA), до якої Комітет СОТ із державних закупівель запросив Україну приєднатися в листопаді 2015 року.270 У
березні 2016 року Верховна Рада ратифікувала GPA СОТ, що означає, що українські компанії мають можливість отримати доступ до
ринків державних закупівель у 48-ми країнах (загальна вартість, за
оцінками, становить 1 700 мільярдів доларів США).271
Незважаючи на значний прогрес у реформі державних закупівель, ризик відставання залишається високим. Улітку 2020 року народні депутати схвалили в першому читанні зміни до Закону про публічні
закупівлі, визначивши перелік машинобудівних товарів, які допускаються до державних закупівель, лише якщо вони мають певний рівень
локалізації (зазвичай вище 30%). Це де-факто обмежує імпорт відповідної продукції з державних закупівель, і, якщо рішення буде затверджено, воно буде несумісним з acquis ЄС щодо закупівель та GPA СОТ.
Коротко про державні закупівлі
Згідно з Угодою про асоціацію Україна повинна наблизити своє законодавство про державні закупівлі до відповідних директив ЄС із метою
підвищити прозорість та конкуренцію.
Уряд запровадив велику реформу в цій сфері: новий закон про публічні
закупівлі був прийнятий у 2016 році, а переглянута версія цього закону
- у 2020 році. Закон передбачає обов’язкові електронні закупівлі в державному секторі на основі системи ProZorro. Нова система закупівель привела до підвищення прозорості та конкуренції в системі, підвищення
ефективності та зменшення корупції.
Тепер, коли ЄС затвердив дорожню карту України щодо державних закупівель, перша фаза її часового графіка, що починає перший етап взаємного
доступу до ринку, має завершитись рішенням Комітету з торгівлі.
Уряд продовжує працювати над гармонізацією системи з директивами ЄС.
Однак останнім часом парламент прийняв ретроградні та суперечливі
рішення.

270
271

Див. www.wto.org/english/news_e/news15_e/gpro_11nov15_e.htm
Закон № 679-VIII від 15 вересня 2015 року.

11. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
У наших економіках, що ґрунтуються на знаннях, захист інтелектуальної власності (ІВ) має
важливе значення не тільки для
стимулювання інновацій і творчості, але й для розвитку зайнятості й підвищення конкурентоспроможності. ПВЗВТ вимагає
від України модернізувати її
систему прав інтелектуальної
власності (ПІВ). Ці реформи
сприятимуть створенню стабільного правового середовища
в Україні для захисту прав інтелектуальної власності, що має вирішальне значення для залучення іноземних інвестицій.

Положення Угоди
Цілями глави ПВЗВТ щодо прав інтелектуальної власності є спрощення створення й комерційного використання інноваційних продуктів, а також досягнення належного та ефективного рівня охорони й захисту ПІВ. Вона доповнює та визначає додаткові зобов’язання
України за Угодою СОТ про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС). Ця Угода СОТ встановлює мінімальні рівні
охорони, які кожна держава має забезпечити для інтелектуальної
власності інших членів СОТ. ПВЗВТ підтверджує ці правила СОТ
і навіть виходить за їхні межі за декількома напрямками. Це має
важливе значення для України, оскільки вона повинна поширити
ці положення “ТРІПС-плюс” на всіх членів СОТ відповідно до положення ТРІПС про режим найбільшого сприяння (Ст. 4 ТРІПС).
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Крім Угоди ТРІПС і ПВЗВТ, Україна також перебуває під тиском
з боку США, які вимагають реформувати її систему ПІВ. Україна
фігурує в Пріоритетному списку спостереження Спеціального звіту
301 через значно поширене (і визнане) використання нелегального
програмного забезпечення українськими органами державної влади та неспроможність ефективно боротися з доволі поширеними
порушеннями авторських прав у мережі Інтернет (див. нижче).
На відміну від інших глав ПВЗВТ, розділ щодо ПІВ не зобов’язує
Україну адаптувати її законодавство до цілої низки законів ЄС у сфері прав інтелектуальної власності, який додається до Угоди. Однак
основний текст ПВЗВТ є дуже докладним, і його положення відображають, а іноді просто копіюють деякі принципи й процедури законодавства ЄС у сфері ПІВ. ПВЗВТ визначає правила щодо авторських
прав, торговельних марок, географічних зазначень та промислових
зразків, включаючи докладні положення щодо їх захисту.
Авторське право. Сторони повинні дотримуватися декількох
міжнародних конвенцій та угод (наприклад, Римської конвенції
про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення, Бернської конвенції про охорону літературних
та художніх творів, Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO)). Що стосується терміну дії авторських прав,
ПВЗВТ визначає, що права автора літературного або художнього
твору є чинними протягом життя автора та 70-ти років після його
смерті. Права автора на наукові праці є чинними протягом 30-ти
років після їх публікації. Угода також охоплює питання ефірного
мовлення й доведення до відома публіки; охорони технічних заходів; комп’ютерні програми; права на інформацію про управління
справами і права на розповсюдження. Положення про співробітництво у сфері колективного управління правами, яке виходить за
межі угоди ТРІПС, передбачає, що організації колективного управління сторін272 укладають між собою угоди з метою взаємного забезпечення більш простого доступу й обміну інформацією між ЄС та
Україною, а також забезпечення взаємної передачі авторської винагороди за використання творів сторін.
Торговельні марки. Україна має запровадити справедливу
й прозору систему реєстрації торговельних марок, у якій відмова
відповідного органу з реєстрації торговельних марок у реєстрації
торговельної марки є належним чином обґрунтованою, включаНаприклад, органи створені згідно з національним законодавством у
сфері ПІВ, які представляють інтереси власників певних ПІВ і несуть відповідальність за управління ПІВ їхніми учасниками, зокрема органи колективного управління, відповідальні за стягнення роялті за авторськими правами
музикантів.
272
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ючи можливість оскаржити таку відмову та оскаржити остаточну
відмову в судовому порядку. Україна повинна забезпечити загальнодоступну електронну базу даних заявок на торговельні марки та
інформації про реєстрацію торговельних марок. Реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п’ятирічного періоду вона не була введена у використання на
відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована.
Географічні зазначення (ГЗ). У тексті Угоди визнається, що законодавство України у сфері ПІВ (наприклад, Закон України “Про
охорону прав на зазначення походження товарів” від 16 червня
1999 року та пов’язані з ним підзаконні акти) уже відповідає вимогам щодо реєстрації і контролю за ГЗ (Додаток ХХІІ) і, таким чином,
не потребує подальшої адаптації до законодавства ЄС. Додатки
містять докладний перелік ГЗ для сільськогосподарських і харчових продуктів, вин, ароматизованих вин та спиртних напоїв обох
сторін, які охоронятимуться від комерційного використання або
неналежного використання зареєстрованої назви порівняної продукції, виходячи за межі угоди ТРІПС. Сторони домовилися, що
цей перелік може бути розширений після завершення процедури
оскарження, оскільки велика кількість українських виробників продуктів харчування і спиртних напоїв продовжує використовувати
захищені ГЗ ЄС, угода передбачає декілька перехідних процедур.
Продукція, яка була виготовлена і на яку було нанесене маркування до того, як ПВЗВТ набрала чинності, але яка не відповідає вимогам ГЗ, може продаватися доти, доки її запаси не будуть розпродані.
Крім того, передбачено перехідний період тривалістю від семи до
десяти років, протягом якого українські виробники можуть продовжувати використовувати низку ГЗ ЄС для їхньої аналогічної продукції, наприклад Champagne, Cognac, Porto, Calvados, Parmigiano
Reggiano і Feta. Спеціальний Підкомітет із питань географічних зазначень здійснює нагляд за належним виконанням цих положень і
підпорядковується Комітету з питань торгівлі. Цей комітет також
несе відповідальність за внесення змін до цієї Глави, включаючи
зміни до переліку ГЗ, що охороняються.
Промислові зразки і патенти. Україна повинна забезпечити
охорону незалежно створених промислових зразків, які є новими і
мають індивідуальний характер. Ця охорона забезпечується шляхом реєстрації та надає виключні права їхнім власникам. Власник
промислового зразка, що охороняється, щонайменше має виключне право використовувати його і забороняти його використання
третіми особами без дозволу, зокрема виробляти, пропонувати,
просувати на ринок, імпортувати або експортувати. Термін дії охорони після реєстрації становить щонайменше п’ять років. Право-
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власник може поновлювати термін дії охорони на один або більше
п’ятирічних періодів до загального терміну, що становить 25 років
із дати подання заявки. Спеціальні правила передбачено для патентів на лікарські засоби і продукти рослинного походження. Наприклад, положення щодо охорони даних, наданих із метою одержання дозволу на виведення лікарського засобу на ринок, які виходять
за межі угоди ТРІПС, передбачають, що Україна повинна запровадити комплексну систему, яка гарантуватиме конфіденційність, нерозголошення та незалежність даних, що надаються для цілей одержання дозволу на виведення лікарського засобу на ринок.
Захист ПІВ. Угода також містить докладний розділ, присвячений захисту ПІВ. Ці зобов’язання виходять за межі Угоди ТРІПС.
Розділ, присвячений цивільним заходам, процедурам та засобам захисту, побудований, переважно, на положеннях Директиви ЄС про
захист ПІВ,273 містить докладні процедурні положення щодо захисту
в суді ПІВ (наприклад, прозорість, процедурна справедливість, право
на інформацію, заходи щодо збереження доказів, а також публікація
судових рішень). Україна повинна виконувати ці зобов’язання протягом 18-ти місяців після набрання чинності цією Угодою.

Нове законодавство та політика ЄС
Хоча Угода про асоціацію не вимагає від України адаптації до додаткового переліку законодавства ЄС, кілька останніх змін у законодавстві та політиці ЄС мають значення для реформування та
модернізації українського законодавства та політики щодо ПІВ. Наприклад, у червні 2013 року ЄС прийняв нову постанову про забезпечення виконання (Регламент (ЄС) 608/2013), яка передбачає процедурні правила для митних органів щодо забезпечення ПІВ для
товарів, які підлягають митному нагляду або митному контролю.
Як було оголошено в Стратегії єдиного ринку та стратегії
Цифрового єдиного ринку, 29 листопада 2017 року Комісія прийняла комплексний пакет заходів для подальшого вдосконалення застосування та забезпечення захисту ПІВ та активізації боротьби з підробкою та піратством.274 Кілька цих нових правил щодо ПІВ будуть
актуальними для України. Наприклад, у листопаді 2017 року Комісія
прийняла Посібник із роз’ясненням положень Директиви про ПІВ.275
Директива 2004/48 ЄC про захист прав інтелектуальної власності.
Європейська Комісія, «Збалансована система забезпечення ІВ, що відповідає сучасним суспільним викликам»(SWD (2017) 430 final).
275
Європейська Комісія, Керівництво з деяких аспектів Директиви 2004/48
/ ЄС Європейського парламенту та Ради про забезпечення прав інтелектуальної власності (SWD (2017) 431 final).
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Більше того, ЄС прийняв нову Директиву про авторські права
(Директива (EU) 2019/790), яка оновлює всі чинні 11 директив щодо
законодавства ЄС про авторське право. Що стосується інформаційного суспільства, то вона встановлює нові правила для платформ
обміну вмістом в Інтернеті. Наприклад, неможливо зробити твори
загальнодоступними без отримання дозволу власників прав.276
ЄС також приєднався до Пекінського та Марракеського договорів. Пекінський договір, який має 80 підписантів, оновлює захист
інтелектуальних прав акторів в аудіовізуальних виставах у кіно та
на телебаченні, на DVD та аудіовізуальних платформах. Марракеський договір має 74 підписи та встановлює правила щодо використання та транскордонного обміну між країнами ЄС та країнами, що не входять до ЄС, копіями творів у доступному форматі на
користь сліпих людей, а також людей із вадами зору або з іншими
обмеженими можливостями на використання друкованої продукції. Законодавство ЄС сумісне з цими договорами, які, однак, мають
більш обмежений обсяг, ніж законодавство ЄС. Україні все ще потрібно приєднатися до обох договорів.
Оскільки виконання наявних зобов’язань щодо ПІВ залишається проблематичним (докладніше про це див. нижче), прийняття нової Директиви про авторські права на цей момент може бути
дорогим та складним для України. Країна не має великих галузей
преси та видавничої справи, які могли б отримати вигоду від нових
правил, тому, замість адаптації нових правил ЄС, Україна могла б
поки що спостерігати за наслідками застосування нової Директиви
про авторське право в ЄС.

Перспективи імплементації
Огляд системи інтелектуальної власності. Розвиток національної
системи інтелектуальної власності в Україні розпочався в 1992 році
зі створення Державного патентного відомства Комітету з питань
науково-технічного прогресу при Кабінеті Міністрів України. Він
зазнавав неодноразової реорганізації. У 2011 - 2016 роках Державна
служба інтелектуальної власності України (ДСІВУ) була центральним державним органом із питань політики в галузі ПІВ.277 ДСІВУ
також здійснювала нагляд за діяльністю низки спеціальних органів
із питань оцінки заявок на реєстрацію прав на об’єкти промислової
власності - Український інститут промислової власності (також відомий як Укрпатент), управління авторським правом (Українське
Для більш детальної інформації див. https://eur-lex.europa.eu/browse/
summaries.html.
277
Див. http://sips.gov.ua/ua/polozhennia.
276
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агентство з авторських і суміжних прав) і видання контрольних марок («Інтелзахист»).
У 2016 році уряд розпочав інституційну реформу національної системи ПІВ.278 Передбачалося, що трирівнева структура державної системи інтелектуальної власності повинна бути замінена
дворівневою структурою для підвищення ефективності управління
та рівня прозорості в секторі. У серпні 2016 року уряд прийняв рішення ліквідувати ДСІВУ та передати її функції Міністерству економічного розвитку й торгівлі;279 трансформація була завершена
в травні 2017 року.280 «Інтелзахист» було ліквідовано в грудні 2016
року, а його функції передано Укрпатенту.281
Згідно з тим самим рішенням у травні 2018 року уряд створив
Національне бюро інтелектуальної власності, спеціальну державну
організацію з питань ПІВ, яка функціонувала одночасно з Укрпатентом.282 Закон про заснування національного органу інтелектуальної
власності був прийнятий Верховною Радою лише в червні 2020 року.283
Тому уряд усе ще повинен створити новий орган інтелектуальної
власності, беручи до уваги існуюче Національне відомство інтелектуальної власності та «Укрпатент», але точні терміни не визначено.
Судова реформа в Україні передбачає створення Вищого
суду з питань інтелектуальної власності.284 У вересні 2017 року президент запустив процес відбору суддів до цього спеціалізованого
суду.285 Кваліфікаційний процес тривав у 2018 – 2019 рр., але станом
на вересень 2020 р. суд із питань інтелектуальної власності не був
створений. Процес відбору до суду з питань ІВ, як і аналогічний
процес відбору суддів до інших судів, був заблокований незавершеною судовою реформою, зокрема змінами 2019 року.286
Що стосується законодавчої бази, то Верховна Рада прийняла
перший пакет законів про ПІВ у грудні 1993 р. Система стандарУ червні 2016 року Кабінет Міністрів затвердив Концепцію реформування державної системи захисту прав інтелектуальної власності в Україні;
через два місяці він схвалив План заходів для Концепції.
279
Див. https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249287197/
280
Див. https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249972120./
281
Див. https://ukrpatent.org/atachs/statut-02122019.pdf
282
Наказ Міністерства економічного розвитку й торгівлі від травня 2018
року № 718.
283
Див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-IX
284
У червні 2016 року Верховна Рада прийняла нову редакцію Закону «Про
судоустрій і статус суддів» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19).
285
Див. http://www.president.gov.ua/documents/2992017-22722/.
286
Див. https://rpr.org.ua/news/zvidky-vziavsia-i-kudy-znyk-ip-sud/
278
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тів у сфері промислової власності в Україні набула чинності в 1998
році;287 у 1998 - 2000 рр. було прийнято ще чотири закони, що вдосконалюють систему інтелектуальної власності. Іншим важливим
зрушенням у сфері захисту ПІВ став вступ України до СОТ у 2008
році, а також її приєднання до Угоди про ТРІПС. Подальші зміни
в законодавстві було здійснено в процесі імплементації Угоди про
асоціацію / ПВЗВТ.
Стан охорони прав інтелектуальної власності. Незважаючи
на таке численне законодавство та інфраструктуру, охорона прав
інтелектуальної власності в Україні є досить поганою, як свідчать
оцінки США і ЄС.
Україна фігурує в спеціальному звіті «Special 301 Report»
Торгового представника США (USTR) з 1998 року, але її статус не
є постійним (див. Таблицю 11.1). У 1998 р. Україна мала найбільш
помірний статус в «Списку спостереження», але до 2001 р. її статус знизився до «Пріоритетної іноземної країни», що свідчить про
найгіршу охорону прав інтелектуальної власності. У 2008 - 2011 рр.
статус України було підвищено до «Списку спостереження», але
у 2013 -2014 рр. ситуація знову погіршилася. Станом на 2020 рік
Україна все ще входить до «Списку пріоритетних спостережень».288
Україна поки не вирішила своїх проблем, але продемонструвала
певні зусилля щодо покращення ситуації.
За інформацією Офісу USTR, Україна має три основні проблеми, пов’язані з ПІВ:
• несправедливе й непрозоре адміністрування системи організацій колективного управління;
• поширене використання нелегального програмного забезпечення органами державної влади;
• неспроможність боротися з масовим характером порушень
авторських і суміжних прав у мережі Інтернет289.

Ці стандарти включають «Патентну картку, основні положення, процедуру складання та виконання» та «Дослідження патентів, основні положення та порядок проведення».
288
Торговий представник США, звіт «Report 301», 2020. https://ustr.gov/
sites/default/files/2020_Special_301_Report.pdf.
289 Див. https://ustr.gov/sites/default/files/301/2017%20Special%20301%20
Report%20FINAL.PDF.
287
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Джерело: Міжнародний альянс із питань інтелектуальної власності, Офіс USTR, Вашингтон, округ Колумбія.

У звіті зазначається, що Україна зробила обнадійливий крок на
шляху до реформування організацій колективного управління
(ОКУ). Протягом багатьох років ОКУ працювали вільно і не виплачували роялті законним власникам. Як наслідок, у грудні 2017 року
USTR оголосив про часткове призупинення для України дії Генеральної системи преференцій (ГСП) США. Призупинення діяло
з квітня 2018 року по жовтень 2019 року. Незважаючи на те, що у
2018 році Україна прийняла законодавство про зміну свого режиму
ОКУ, система все ще викликає занепокоєння.
У своєму нещодавньому звіті про ПІВ у третіх країнах, опублікованому в січні 2020 року, Європейська Комісія заявила, що за
останні два роки в Україні помітний лише незначний прогрес.290 Як
результат, Україна залишилась у списку країн Пріоритету 2 (Пріоритет 1 визначений як найбільш згубний для ЄС), які мають серйозні системні проблеми у сфері захисту та забезпечення ПІВ, що
завдають значної шкоди компаніям ЄС. Стурбованість викликають
слабкі законопроєкти про патенти, неефективність регуляторного захисту даних, недоліки в товарних знаках та законодавстві про
ОКУ, піратство в Інтернеті та підробки. У звіті зазначено, що прийняття нового Закону про ОКУ стало позитивним зрушенням, хоча
він усе ще ставить питання щодо кабельної ретрансляції та встановлення тарифів і потребує подальших змін для приведення у відповідність до міжнародних стандартів.
Серед інших основних проблем, пов’язаних з ПІВ, список
Європейської Комісії визначив низьку ефективність митних органів та захисту регуляторних даних. На думку стейкхолдерів з ЄС,
навіть спрощені митні процедури є дорогими та трудомісткими.
Окрім цього, митниці бракує належних засобів для знищення певних видів контрафактних товарів (наприклад, пестицидів).
290

Див. https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158561.pdf
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Прогрес України також контролюється в рамках Діалогу
між Україною та ЄС щодо ПІВ, створеного у 2006 році для ширшої співпраці.291 Останніми роками на засіданнях Діалогу висвітлювалося виконання вимог ПВЗВТ. Останнє засідання Діалогу
щодо ПІВ, яке відбулося в червні 2019 року, показало, що Україна
повинна активізувати свої зусилля щодо приведення свого законодавства у відповідність до acquis ЄС, створення необхідних
інституцій та боротьби з підробкою та піратством. Водночас,
Україна пообіцяла подати необхідні законопроєкти після парламентських виборів 2019 року та створити інституції інтелектуальної власності у 2019 – 2020 роках.292
Останні кроки уряду. У жовтні 2017 року уряд затвердив
План дій щодо імплементації Угоди про асоціацію. План містить 124 цілі щодо прийняття та імплементації законодавства,
що стосується ПІВ, основані на директивах та положеннях ЄС.
Усі цілі мають бути виконані до кінця 2023 року. Це дає Україні
достатньо часу для виконання своїх зобов’язань у сфері охорони ПІВ. Але важко оцінити хід реформ, пов’язаних із правами
інтелектуальної власності, оскільки в Плані дій немає проміжних термінів.
У 2014 – 2018 роках Україна продемонструвала повільний
прогрес у захисті та застосуванні ПІВ. Уряд розробив кілька законопроєктів для гармонізації законодавства України з міжнародними стандартами, але процес зупинився на парламенті. Однак
у 2017 році Україна прийняла Закон про державну підтримку
кінематографії,293 який розширив можливості боротьби з порушенням ПІВ в Інтернеті.294 Цей закон запровадив нові поняття до
Закону «Про авторське право та суміжні права», такі як «камкординг» та «кардшейрінг». Його положення також встановлюють
процедури блокування веб-сторінок, які містять піратський вміст.
Україна розробила окреме законодавство про організації
колективного управління для реалізації відповідних положень
законодавства ЄС. Закон про ОКУ був затверджений Верховною
Радою 15 травня 2018 р..295 Незважаючи на те, що недосконалість
Діалог ЄС та України щодо ПІВ є частиною співпраці між ЄС та Україною з 2006 року, див. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/
tradoc_ 151001.pdf.
292
Див. «Україна має активізувати свої зусилля в боротьбі з піратством та
контрафактною продукцією», Діалог між Україною та ЄС щодо прав інтелектуальної власності https://bit.ly/30441t8.
293
Також відомий як Закон про кінематографію.
294
Див. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1977-19/page
295
Див. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63283
291
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нового закону була піддана критиці (див. вище), у жовтні 2019
року США скасували припинення дії ГСП.296 У 2020 році парламент вніс зміни до закону, щоб усунути деякі його недоліки.297
Новообраний парламент прийняв кілька важливих правових актів, що додатково реформують систему ПІВ. У вересні 2019
року Верховна Рада внесла зміни до рамкового Закону про географічні зазначення. Закон оновив поняття ГЗ, правила реєстрації та захисту ГЗ.298 Водночас перші українські географічні зазначення були зареєстровані у 2019 – 2020 роках (гуцульська овеча
бринза, гуцульська бринза з коров’ячого молока та мелітопольська вишня). У вересні 2019 року парламент схвалив зміни до законодавства про напівпровідники, а в жовтні зміни, пов’язані з
ПІВ, також були узгоджені з Митним кодексом України.
Україна доклала зусиль для реформування законодавства
про патенти та торгові марки. У липні 2020 року парламент прийняв два закони, які переглядають два відповідні первинні законодавчі акти299 та приводять їх у відповідність до acquis ЄС. Нові
положення запроваджують електронні заявки на реєстрацію торгових марок та інших об’єктів інтелектуальної власності та процедури заперечення після їх реєстрації. Нове законодавство також вирішує питання патентного тролінгу, встановлюючи більш
жорсткі вимоги щодо реєстрації промислових зразків.300
Вставка 11.1 Проєкти технічної допомоги

У 2014 - 2016 роках ЄС фінансував Twinning- проєкт «Удосконалення
правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні». Проєкт передбачав підтримку законодавчих змін та організації
навчальних курсів і навчальних поїздок для посадових осіб та суддів, які займаються інтелектуальною власністю. Експерти Twinningпроєкту розробили 9 проєктів законів про інтелектуальну власність
та підготували близько 700 фахівців (експертів Укрпатенту, суддів та
митників).
Див.https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/pressreleases/2019/october/ustr-announces-gsp-enforcement
297
Нові положення були введені через закон про підтримку творчої та культурної сфер, туризму та МСП під час пандемії Covid-19. Див. https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/692-20
298
Див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123-20
299
Див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-IX and https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/816-IX
300
Див. https://mind.ua/openmind/20213726-podvijnij-udar-yak-ukrayinaposilila-zahist-torgovelnih-marok-ta-patentiv
296
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У 2017 –2020 ЄС також фінансував програму технічної допомоги
«Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні».
Програма підтримувала розробку законодавства, реєстрацію та
туризм, пов’язані з ГЗ.
Джерело: Укрпатент, Діалог між Україною та ЄС щодо інтелектуальної власності.301

Можливості та труднощі імплементації. Належне запровадження положень Угоди про асоціацію (ПВЗВТ) приведе українське законодавство у сфері ПІВ у відповідність до кращих практик ЄС.
Нова національна система ПІВ збільшить прозорість управління в
цій сфері. Також очікується, що створення Вищого суду з питань
інтелектуальної власності покращить якість правового захисту. Однак створення суду залежить від успіху судової реформи в цілому.
У цьому контексті важливо реформувати всі елементи системи інтелектуальної власності, включаючи національний орган інтелектуальної власності.
Запровадження положень ПВЗВТ про географічні зазначення є складним завданням, оскільки численні українські виробники
продуктів харчування та видів спиртних напоїв усе ще використовують ГЗ, захищені ЄС. ПВЗВТ надає цим виробникам тривалий перехідний період для адаптації (до 10-ти років для деяких товарів).
Після узгодження та запровадження ГЗ можуть сприяти розвитку
агротуризму, що корисно для місцевого/сільського розвитку.302 Ще
одна важлива проблема, пов’язана з подальшим удосконаленням
нещодавно прийнятих законів – нове законодавство про ОКУ.
Відповідно до Плану дій щодо імплементації Угоди про асоціацію Україна має завершити гармонізацію свого законодавства з
acquis ЄС до кінця 2023 року. Проте уряд та парламент не повинні
відкладати заходи, важливі для реформи ПІВ, адже якщо в Україні стимулюватимуть розвиток інновацій, з негативною репутацією
країни в цій галузі буде покінчено.

Докладніше див. «Твіннінг-проєкт, який фінансується ЄС, завершує
свою роботу в Україні, https://ukrpatent.org/en/news/main/proekt-yestwinning-zavershuye-robotu-v-ukrayini.
302
Див. Євген Ангел, «Географічні зазначення в Україні: перспективи експорту та місцевого розвитку», http://4liberty.eu/geographical-indications-inukraine-prospects-for-exports-and-local-development/.
301
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Коротко про інтелектуальну власність
Порівняно з передовою європейською і міжнародною практикою українська система прав інтелектуальної власності має певні недоліки, які викликають стурбованість США і ЄС. Ці прогалини вже частково усунуті новими законами, які вимагають подальшого вдосконалення.
Україна є членом основних міжнародних організацій, пов’язаних із ПІВ,
Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO) та міжнародних договорів (ТРІПС).
До основних проблем належать: непрозора діяльність колективних організацій (для розв’язання якої було прийнято новий закон); використання
незаконного програмного забезпечення державними органами; захист даних та контрафактна продукція; порушення авторських прав у мережі
Інтернет та офлайн.
Україна розпочала інституційну реформу національної системи ПІВ
та створила Вищий суд із питань інтелектуальної власності. Крім
цього, уряд розробив законопроєкти для вирішення основних проблем,
пов’язаних з інтелектуальною власністю.
У 2019 – 2020 рр. було прийнято кілька важливих законопроєктів. Основні зміни стосуються національної системи інтелектуальної власності, географічних зазначень (ГЗ), товарних знаків, патентів та промислових зразків, а також митного контролю.

12. ПОЛІТИКА ЩОДО
КОНКУРЕНЦІЇ
Ефективна конкурентна політика, що контролює монополістичну поведінку компаній та державні субсидії,
які спотворюють торгівлю,
має критичне значення для
ефективного функціонування
сучасної економіки. Вона забезпечує рівні умови для економічних операторів, нижчі
ціни для споживачів за кращої
якості і ширшого асортименту
товарів, а також зменшує можливість корупції. І попереду в України багато роботи в цьому
напрямку.

Положення Угоди
Антиконкурентні дії та злиття. ПВЗВТ забороняє і передбачає покарання за антиконкурентні господарські дії та операції,
такі як: a) угоди, узгоджені дії суб’єктів господарювання та рішення об’єднань суб’єктів господарювання, метою або наслідками яких є перешкоджання, обмеження, спотворення чи суттєве послаблення конкуренції на території будь-якої зі сторін;
b) зловживання одним або кількома суб’єктами господарювання домінуючим становищем на території будь-якої зі сторін;
c) концентрація суб’єктів господарювання, що призводить до
монополізації чи значного обмеження конкуренції на ринку на
території будь-якої зі сторін.
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Ці принципи взяті з антимонопольного законодавства ЄС
(тобто, Ст. 101 і 102 TFEU).303 Вищезазначені дії забороняються тільки «у тій мірі, у якій вони можуть вплинути на торгівлю між сторонами». Однак Європейська Комісія дуже широко тлумачить дії, що
можуть вплинути на торгівлю між державами-членами ЄС, і встановлює досить низькі вимоги до заходів, які не вважаються такими,
що істотно впливають на торгівлю, зокрема, якщо (а) сукупна ринкова частка сторін на будь-якому відповідному ринку не перевищує
5-ти відсотків; та (б) сукупний річний товарообіг підприємств не перевищує 40 мільйонів євро. Отже, можна припустити, що подібне
тлумачення може застосовуватися до ПВЗВТ.
ПВЗВТ надає Україні значну свободу в плані способів запровадження й забезпечення дотримання цих антимонопольних принципів і принципів щодо злиття. Згідно з Угодою Україна повинна
лише забезпечити i) застосування законодавства про конкуренцію,
яке ефективно протидіє антиконкурентним діям, та ii) функціонування органів, уповноважених і належним чином обладнаних
для забезпечення ефективного застосування законодавства про
конкуренцію. Це законодавство про конкуренцію і правоохоронні
органи мають бути прозорими і недискримінаційними, дотримуватись принципів процесуальної справедливості і прав на захист.
Хоча Україна не зобов’язана адаптувати своє законодавство до всіх
положень законодавства ЄС про конкуренцію і злиття, вона повинна запровадити конкретні положення важливих регламентів ЄС
щодо конкуренції протягом трьох років після набрання чинності
ПВЗВТ. Наприклад, Україна повинна наблизити своє законодавство
до граничних рівнів концентрації відповідно до Регламенту ЄС про
злиття (139/2004), які визначають, коли злиття має «масштаби ЄС» і,
відповідно, про нього необхідно повідомити Європейську Комісію,
а також надати обов’язкове повідомлення про нього на вимогу Директиви 1/2003. Останнє означає, що український антимонопольний орган повинен належним чином публікувати свої рішення,
враховуючи законність інтересів підприємств, щоб не завдати шкоди їхній комерційній таємниці.
Державна допомога. Положення цієї частини застосовуються до всіх товарів і послуг, за винятком сільськогосподарської продукції та рибальства. Положення цієї частини ПВЗВТ у великій мірі
відображають основні положення законодавства ЄС про конкуренцію. Відображаючи положення Статті 107(1) TFEU, ПВЗВТ передбачає, що:
будь-яка допомога, надана Україною або [країнами-членами
Європейського Союзу] з використанням державних ресурсів,
303

Договір про функціонування Європейського Союзу.
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що спотворює або загрожує спотворити конкуренцію шляхом
надання переваг окремим підприємствам або виробництву
окремих товарів, є несумісною з належним функціонуванням
цієї Угоди в тій мірі, у якій вона може впливати на торгівлю
між Сторонами.
Тут також ПВЗВТ забороняє державну допомогу тільки в тому
разі, якщо вона «може впливати» на торгівлю між ЄС і Україною.
У ЄС обсяг державної допомоги, яка надається державою-членом
окремому підприємству та не перевищує 200 тисяч євро протягом
трьох фінансових років, не підлягає контролю державної допомоги
ЄС. Угода також запозичила з TFEU такі вислови як «повинна» або
«може вважатися» сумісною з цією угодою: наприклад, різноманітна
допомога соціального характеру й допомога на відшкодування збитків, спричинених природними катастрофами або надзвичайними
ситуаціями, «повинна» вважатися сумісною, а допомога для сприяння економічному розвитку регіонів «може» вважатися сумісною,
включаючи допомогу для досягнення цілей, дозволених відповідно
до правил ЄС стосовно горизонтальних блоків винятків (наприклад,
допомога для цілей охорони довкілля і науково-дослідницької діяльності). Україна та ЄС мають щорічно повідомляти один одного про
загальний обсяг, види та галузевий розподіл державної допомоги,
яка може вплинути на торгівлю між ними, але надання допомоги в
розмірі менше 200 тисяч євро не підпадає під цю вимогу.
Інституційні аспекти. Угода не містить положень щодо порядку адміністрування політики у сфері конкуренції України. Лише
у сфері державної допомоги ПВЗВТ чітко вимагає від України створити незалежний дієвий орган, який матиме повноваження затверджувати схеми державної допомоги, а також вимагати повернення
державної допомоги, яка була надана незаконно. Це дуже важливе
політичне питання, що виходить за межі суто інституційної організації і демонструє, як система працює на практиці.
Власний досвід ЄС у цій сфері несе в собі декілька переконливих меседжів. Якщо взяти лише три приклади держав-членів ЄС
- Бельгії, Франції та Німеччини - як правило, уряд та/або парламент
роблять призначення на найвищому рівні на фіксований середньостроковий термін (п’ять або шість років), але призначені особи не
можуть бути звільнені на власний розсуд уряду або парламенту. І
найбільш важливо, що окремі рішення цих органів у сфері політики щодо конкуренції є суверенними і не підлягають затвердженню
урядом. Ці приклади держав-членів є, можливо, більш актуальним,
ніж власна інституційна структура ЄС, де орган із питань конкуренції (Генеральний директорат) працює в рамках Європейської Комісії. Проте навіть у цьому випадку існує чітко визначений порядок,
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згідно з яким рішення у сфері конкурентної політики приймаються
у відповідності до жорсткого тлумачення законодавства ЄС і за мінімальної політизації.
Загальні висновки для України полягають у тому, що керівництво Антимонопольного комітету країни повинно призначатися на
фіксований термін, що складає кілька років, і має бути захищеним
від політично мотивованого звільнення за допомогою прозорих і
жорстких процедур, які гарантують право на захист, а рішення Антимонопольного комітету повинні прийматися незалежно від уряду
або парламенту.

Удосконалення законодавства та політики ЄС
Як зазначалося вище, Україна зобов’язана наблизити своє законодавство до дуже конкретних елементів законодавства ЄС про конкуренцію. Більше того, ці конкретні елементи законодавства ЄС
(наприклад, порогові показники концентрації в Регламенті ЄС про
злиття) не включені в Додаток до Угоди, отже, вони не можуть бути
оновлені або розширені рішеннями Комітету з торгівлі. Однак загальні принципи законодавства ЄС, закріплені в ПВЗВТ, не зазнали
суттєвих змін.
ЄС та його держави-члени вжили низку заходів для полегшення ділових операцій під час кризи, спричиненої Covid-19. Європейська Комісія та Національні органи держав-членів ЄС із питань
конкуренції (які разом утворюють Європейську мережу з питань
конкуренції (ECN)) опублікували спільну заяву щодо застосування
антимонопольних правил під час коронавірусної кризи, висловивши певну поблажливість щодо тимчасових адаптацій ділової практики, але застерегли від завищення цін на основні матеріали.304
Більше того, 8 квітня 2020 року Комісія прийняла Тимчасове
рамкове повідомлення, у якому визначено основні критерії, яких
Комісія буде дотримуватися при оцінці проєктів співпраці, спрямованих на подолання дефіциту поставок основних продуктів та послуг під час спалаху коронавірусу.305 Основною метою Тимчасових
рамок є надання цілеспрямованої підтримки життєздатним компаніям, які потрапили у фінансові труднощі через спалах коронавіСпільна заява ECN щодо застосування законодавства про конкуренцію під час коронавірусної кризи, 23 березня 2020 р. https://ec.europa.eu/
competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf.
305
Європейська Комісія, «Тимчасові рамки для оцінки антимонопольних
питань, пов’язаних із діловою співпрацею, у відповідь на надзвичайні ситуації, що виникають унаслідок поточного спалаху COVID-19», 8 квітня 2020
року
304
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русу. Документ також передбачає можливість надання компаніям
письмового запевнення (за допомогою спеціальних «листів запевнення») щодо конкретних проєктів співпраці, що входять до сфери
дії Тимчасових рамок. До Тимчасових рамок було вперше внесено
зміни 3 квітня 2020 року з метою збільшення можливостей державної підтримки досліджень, випробувань та виробництва продуктів,
що стосуються боротьби з коронавірусом, захисту робочих місць та
подальшої підтримки економіки. У травні та червні 2020 року до
Тимчасових рамок було внесено додаткові поправки, що розширили її сферу застосування до заходів із рекапіталізації та субординованого боргу та дозволи державам-членам надавати державну підтримку всім мікро- та малим компаніям.
Україна може вчитися на цьому досвіді та добровільно узгодити свою політику щодо конкуренції з політикою ECN із певними
місцевими модифікаціями, якщо це необхідно. З метою посилення співпраці в цій галузі (у тому числі щодо заходів, не пов’язаних
із Covid), Україні (та іншим партнерам по ПВЗВТ) слід запропонувати стати асоційованими членами ECN, що допоможе узгоджувати їхню політику стосовно конкуренції в режимі реального часу.
Крім того, це дозволить їм брати участь у дискусіях на високому
рівні щодо розробки політики. Так само на транскордонне злиття
в країнах ПВЗВТ можуть поширюватись ті ж винятки, що і всередині ЄС.306

Перспективи імплементації
Антимонопольна політика та органи в Україні. Перший пакет законів про конкуренцію був прийнятий в 1992 - 1996 рр. на самому початку формування української держави. Закон «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції
в підприємницькій діяльності», прийнятий у лютому 1992 року,
був зосереджений на зловживанні домінуючим становищем, антиконкурентних узгоджених діях і дискримінації підприємств з боку
органів державної влади, а також недобросовісній конкуренції серед суб’єктів господарювання307. Цим законом також було створено
АМКУ як державний орган, відповідальний за захист бізнесу від
недобросовісної конкуренції та зловживання монопольним становищем на ринку, а також для здійснення державного контролю за
виконанням антимонопольного законодавства.
Щодо цих питань дивіться Кеті Зукакішвілі, «Політика конкуренції Європейського Союзу під час та поза коронавірусною кризою: ключові висновки для України, Молдови та Грузії», 3DCFTAs Op-Ed No. 18/2020.
307
Див. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2132-12/ed19920218.
306
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У липні 2000 року важливі зміни відбулись в організаційній
структурі АМКУ,308 у результаті чого зменшилась його незалежність. З того часу Голова АМКУ призначається і звільняється Президентом України за погодження Верховної Ради. Члени комітету так
само призначаються і звільняються Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України після його консультацій із Головою
АМКУ. Закон «Про АМКУ»309 визначає декілька чітких підстав для
звільнення Голови і членів АМКУ, зокрема за станом здоров’я, за їхнім власним бажанням, у результаті вчинення злочину або істотного правопорушення (для членів Комітету), тим самим убезпечуючи
членів АМКУ від відставки з політичних мотивів. Однак у 2019 році
новообраний президент Зеленський звільнив кількох членів АМКУ
без пояснень. У липні 2020 року Голову АМКУ також було звільнено
після п’яти років перебування на посаді310 та призначено нового.
Новий Закон «Про захист економічної конкуренції»,311 прийнятий у січні 2001 року, був розроблений на основі законодавства
про конкуренцію ЄС і тим самим наблизив українське законодавство до міжнародних стандартів.312 Він містив більш чітке визначення монополістичної діяльності, зокрема, описання домінуючого
положення на ринку і узгоджених дій, а також розширив функції АМКУ. У 2010 році обов’язки АМКУ ще більше розширились,
оскільки він став апеляційним органом із питань державних закупівель, а також органом нагляду і контролю за державною допомогою.
До 2014 року не було жодних єдиних правил щодо здійснення
нагляду за державною допомогою, яка регулювалася положеннями
Господарського, Бюджетного і Податкового кодексів, Законом «Про
захист економічної конкуренції», Законом «Про стимулювання
розвитку регіонів» і різноманітними галузевими програмами розвитку313. У 2014 році було прийнято рамковий Закон «Про державну
Див. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1907-14/ed20000901.
Див. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3659-12/print1447338779961228.
310
Див.
https://biz.liga.net/pervye-litsa/all/novosti/verhovnaya-radauvolila-glavu-antimonopolnogo-komiteta-terenteva
311
Див. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2210-14/ed20010111.
312
M. Якубяк (2005), «Аналіз факторів, що впливають на прийняття законодавства про конкуренцію в Україні. Значення для інших країн, що розвиваються”, Проєкт «Основні принципи антимонопольної політики для
торговельної реформи, регуляторної реформи і сталого розвитку» (www.
iwh-halle.de/projects/competition_policy/Ukraine_Country_Study.pdf).
313 O. Бетлій і В. Кравчук (2012), «Реформа державної допомоги в Україні»,
Аналітична записка в рамках Проєкту «Економічні аспекти європейської
інтеграції України в розрізі пріоритетів Угоди про асоціацію: Експертний
аналіз, рекомендації і громадське обговорення».
308
309
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допомогу суб’єктам господарювання»,314 який наблизив систему надання державної допомоги до європейських норм. Закон визначив
АМКУ органом державної влади, відповідальним за здійснення нагляду й погодження державної допомоги, а також за оцінку її впливу на конкуренцію, і, отже, її законність. Закон також уповноважив
АМКУ повертати незаконно надану державну допомогу. Це, як уже
пояснювалося вище, було ключовою вимогою ПВЗВТ. Певні положення закону вступили в силу у 2014 році, його основні положення
набрали чинності лише у 2017 році.
Експертна оцінка українського законодавства про конкуренцію і антимонопольну політику, проведена Конференцією Організації Об’єднаних Націй із торгівлі та розвитку (UNCTAD) у 2012
році, встановила, що Україна розробила достатньо комплексний
пакет законів про конкуренцію, які в значній мірі узгоджені з передовою міжнародною практикою, і, відповідно, не потребують кардинальних змін.315 Водночас, експерти UNCTAD порекомендували
більш наполегливо працювати над виконанням законів, а також
зміцнити АМКУ як незалежний та ефективний антимонопольний
орган.
У той час як українське антимонопольне законодавство відносно добре розроблено, монополізація економіки України залишається досить високою, хоча є певні ознаки покращення. Згідно
з Глобальним звітом про конкурентоспроможність (GCR) за 2019
рік,316 «ступінь домінування на ринку» в Україні посідає 89-е місце;
це помітне покращення порівняно зі 106-м у GCR 2017 – 2018 роках
та 129-м у GCR 2014 – 2015 роках.
Реформи в законодавстві. Відповідно до системи моніторингу наближення законодавства «Пульс угоди» станом на жовтень
2020 року Україна виконала близько 80% своїх зобов’язань щодо
гармонізації у сфері політики конкуренції та державної допомоги.
Відповідно до вимог ПВЗВТ у вересні 2015 року АМКУ опублікував офіційні рекомендаційні роз’яснення щодо методів встановлення штрафів за антиконкурентні дії,317 що ґрунтуються на керівних принципах Європейської Комісії.318
Див. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1555-18/paran205#n205.
ЮНКТАД, “Добровільна експертна оцінка законодавства про конкуренцію і монопольна політика: Україна», 2013
316
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessRepo
rt2019.pdf
317
АМКУ, Рекомендаційні роз’яснення №. 16-pp, 15 вересня 2015 року
(http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN013589.html).
318
Див.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:
52006XC0901%2801%29.
314
315
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АМКУ публікує свої рішення з липня 2015 року. У листопаді
2015 року було також прийнято Закон № 782-VIII, який підвищує
прозорість АМКУ, запроваджуючи своєчасну та повну публікацію
всіх рішень Комітету на його офіційному сайті. Закон був переглянутий і в цілому позитивно оцінений Європейською Комісією.319
Закон № 935-VIII, спрямований на підвищення ефективності контролю за економічною концентрацією, що передбачає спрощення методів концентрації і їх гармонізацію з нормами ЄС, був
прийнятий у січні 2016 року.320
Найбільш важливими нововведеннями є більш високі порогові значення для контрольованих концентрацій, видалення
критерію 30% ринкової частки для надання повідомлення про
концентрацію, удосконалення процедури розгляду заявок і запровадження спрощеної процедури для певних видів концентрацій. У
грудні 2016 року АМКУ оприлюднив роз’яснення щодо оцінки концентрацій.321 У 2019 році АМКУ додатково вдосконалив положення
про концентрацію.322
У лютому 2016 року АМКУ видав оновлену методологію щодо
накладання штрафів323 для забезпечення єдиного режиму. Однак
зміни до Закону про захист економічної конкуренції, що переглядають процедуру оскарження та підвищення ролі судів, не вносились.
Кілька законопроєктів, що регулюють ці питання, були зареєстровані в парламенті. Проєкт від 2015 року було відхилено, а проєкт від
2017 року прийнято і повернуто до Верховної Ради з коментарем
президента; на його розгляд усе ще очікують.
У 2019 році АМКУ призначив найвищі покарання, зафіксовані за недобросовісну конкуренцію. Загальна сума склала 8,7 млрд
грн, у тому числі 6,5 млрд грн – для дистриб’ютора тютюнових
виробів Тедіс.324 У 2018 році штрафи склали 277 мільйонів доларів
США.325 Однак стягнення штрафних санкцій відстає: у 2019 році
було зібрано 155 млн грн, тоді як у 2018 році ця сума становила 183
млн доларів США. Більшість штрафних санкцій оскаржуються, а
Див. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/782-viii/.
Див. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/935-viii/.
321
Див.http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=132730&
schema=main
322
Див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0020-20#Text
323
Див.http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/
121390
324
Див.https://amcu.gov.ua/news/ekonomefekt-vid-diyalnosti-amku-skladaye433-mlrd-grn-novi-pokazniki-opublikovano-u-richnomu-zviti-komitetu-2019
325
Див.https://amcu.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/zvity/2018/
AMCU_2018.pdf
319
320
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середня тривалість судового оскарження становить вісімнадцять місяців.
АМКУ продовжував працювати над новими керівними принципами щодо визначення ринку та концепції домінування, щоб замінити методологію, прийняту у 2002 році.326 Однак ці зміни не можуть бути прийняті без зміни закону про конкуренцію.
Імплементація нового закону щодо державної допомоги розпочалось у серпні 2017 року, і з того часу АМКУ має бути повідомлений про нові заходи державної допомоги. У 2017 році АМКУ
отримав 133 повідомлення, 916 у 2018 році та 605 у 2019 році.327 Однак багато заходів, про які повідомлено, не класифікуються як державна допомога.328
Список заходів державної допомоги є загальнодоступним.329
Уряд просунувся в прийнятті вторинного законодавства, включаючи процедуру повернення незаконної державної допомоги та «критерії сумісності» державної допомоги на професійне навчання,
створення нових робочих місць та реструктуризацію підприємств.
Має бути прийнято ще кілька критеріїв, і до 2022 року передбачається повне узгодження державної допомоги з новим законодавством. Зараз зусилля повинні бути спрямовані на ефективне виконання правил державної допомоги, включаючи повідомлення про
державну допомогу, якість рішень про допомогу та виконання судових рішень.
Антимонопольні органи України та ЄС працюють над порівняльним аналізом законодавства ЄС та України про конкуренцію.
Очікується, що його висновки дозволять впорядкувати українські
зусилля щодо адаптації законодавства.

Див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0317-02#Text
Див. https://amcu.gov.ua/news/ekonomefekt-vid-diyalnosti-amku-skladaye433-mlrd-grn-novi-pokazniki-opublikovano-u-richnomu-zviti-komitetu-2019
328
Див.https://amcu.gov.ua/pro-nas/zvitnist/richni-zviti-pro-nadannyaderzhavnoyi-dopomogi/2019
329
Див. http://pdd.amc.gov.ua/registry/registryofstateaid/list
326
327
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Коротко про політику щодо конкуренції
Положення ПВЗВТ у частині конкурентної політики є докладними й
добре опрацьованими в розрізі законодавчих зобов’язань, згідно з якими
Україна повинна реформувати контроль за монополістичною поведінкою і державними субсидіями відповідно до чинних норм ЄС.
Україна вже у значній мірі привела своє законодавство про конкуренцію
у відповідність до стандартів ЄС. Крім того, передбачено проведення
подальших законодавчих та інституційних реформ. Прийняття Закону «Про державну допомогу» є важливим кроком на шляху до запровадження глави ПВЗВТ щодо конкуренції.
Європейська мережа конкуренції має дозволити Україні стати асоційованим членом.
Україна слід приєднатися до окремих тимчасових заходів ЄС із подолання кризи Covid-19 у сфері політики конкуренції.
Однак ефективне запровадження і виконання цих та інших законів про конкуренцію буде непростим завданням для України. Ситуація поступово покращується, але підвищення ефективності АМКУ залишається пріоритетом.

13. СТАТИСТИКА
Сучасна статистична система,
що відповідає міжнародним
стандартам, є неодмінною умовою поінформованого прийняття політичних рішень і
діяльності підприємств та громадянського суспільства. Усі пострадянські держави були змушені радикально реформувати
свої статистичні системи. Мова
йде про перехід від статистики,
яка, по суті, обслуговувала інтереси держави, до системи, яка
обслуговує інтереси приватного сектору й суспільства в цілому. Із
більш технічної точки зору, ідеться про поступовий перехід до вибіркових статистичних спостережень, замість суцільного збирання
статистичних даних.

Положення Угоди
ЄС реалізує широкомасштабні програми співробітництва з усіма
шістьма державами Східного партнерства й державами Центральної Азії з метою підтримки тривалого й складного процесу реформування органів статистики. Багато проєктів, перерахованих нижче, це “групові активності” для всього Східного партнерства і, у
деяких випадках, вони відбуваються також за участі держав із Центральної Азії.
Що стосується України, Молдови і Грузії, покращення в
цьому напрямку вдалося досягти за рахунок співпраці та чітких
зобов’язань, узятих за Угодами про асоціацію щодо приведення
їхніх статистичних систем у відповідність до статистичних систем
144 |
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ЄС: Євростат встановлює величезну кількість нормативних положень, зведених у Керівництво зі статистичних вимог. Це програма,
яка ставить перед собою амбітні цілі. Часові рамки для приведення
свого законодавства у відповідність до регламентів ЄС не встановлено. Але, як свідчить досвід вступу до ЄС його нових держав-членів,
це тривалий процес. Для реалістичної оцінки ситуації варто згадати, що кожному новому члену ЄС знадобилося близько 15-ти років,
щоб завершити перехід за набагато більшої підтримки з боку ЄС,
ніж та, яку отримуватимуть Україна, Молдова або Грузія.
Співробітництво між Євростатом і державами-партнерами
має таку структуру:
• семінари зі статистичних стратегій, один раз на рік протягом
трьох днів;
• навчальні курси з актуальних питань і останніх змін у статистичних системах, близько п’яти - шести разів протягом двох
років;
• збирання близько 300 рядів даних (тобто, обирається набір
основних рядів даних, але в меншому обсязі ніж ті, які збирають держави-члени ЄС), за якими держава-партнер надає
дані відповідно до анкет Євростату. Це дозволяє Євростату
оприлюднювати порівняні серії даних;
• поглиблена оцінка статистичних систем України, Молдови і
Грузії (так звані глобальні оцінки), що більш докладно розглядається нижче;
• діяльність багатосторонньої платформи і групи Східного
партнерства щодо статистичних систем. Ця діяльність включає в себе проведення конференцій у столицях держав Східного партнерства приблизно два рази на рік. Кожна з цих
конференцій присвячена докладному вивченню окремого
питання (наприклад, ринок праці, міграція тощо).

Розвиток законодавства та політики ЄС
Як було зазначено вище, Україна повинна наблизитись до Збірника
статистичних вимог ЄС, який щорічно оновлюється, і який Сторони розглядають як Додаток до цієї Угоди (Додаток XXIX). Збірник
узагальнює ключову довідкову інформацію із розробки статистичних даних у Європі. Євростат, статистичне бюро Європейського
Союзу, оновлює Збірник з урахуванням нового законодавства та
інших змін. Хоча структура версій Компендіуму, виданих до 2017
року, як правило, відповідала структурі Європейської статистичної
програми 2013 – 2017 років та відповідних Річних програм роботи
Євростату, у виданні 2017 року була видана адаптована Класифі-
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кації статистичної діяльності (КСД) після рішення Євростату скасувати модулі статистичної робочої програми. Головною метою запровадження КСД було забезпечення стабільної класифікації сфер
статистики та вимог до даних, які можна було б легко перенести на
подібні процеси й цілі та використовувати для моніторингу відповідності. Щорічні перегляди Компендіуму також включають нове
статистичне законодавство ЄС, таке як нові правила для бізнесстатистики та дослідження домогосподарств, затверджені в Положенні про інтегровану статистику фермерських господарств у 2019
або 2018 роках. Офіційне оновлення Додатка XXIX не вимагається,
оскільки (оновлений) Компендіум розглядається Сторонами як Додаток до Угоди (Стаття 355).

Розвиток статистичної служби в Україні
Україна має відносно непогано розвинуту статистичну службу
- Укрстат. З початку 2000-х років Укрстат отримав великі обсяги
допомоги від міжнародних донорів для модернізації процесів збирання даних, якості та методології даних, у тому числі кредит у розмірі 45 млн доларів США від Світового банку.330 Нещодавня оцінка
української статистичної системи зафіксувала значний прогрес у
якості статистичної продукції,331 але також вказала на постійні інституційні проблеми. Укрстат не є незалежним агентством. Новий
закон про статистику, який мав би привести інституційну структуру системи статистики у відповідність до зобов’язань Угоди про
асоціацію, був поданий на розгляд попередньому складу парламенту, але не прийнятий; як оновлений законопроєкт його ще не
подано на розгляд.
Частково завдяки міжнародному фінансуванню Укрстат наблизив майже всі ключові статистичні продукти до визнаних міжнародних стандартів та форм звітності Євростату. Він також запровадив або планує запровадити декілька нових статистичних продуктів.
Наприклад, індекс споживчих цін було реформовано у 2007 - 2008
рр.; згодом було переглянуто методологію, з метою приведення її у
відповідність до стандартів ЄС у 2015 - 2017 роках. Національні рахунки тепер складаються за стандартними моделями (СНР-2008 і NACE
2.0). Методологія індексу промислового виробництва переглядалася
декілька разів протягом останніх років. Усі свої публікації Укрстат
також оприлюднює в Інтернеті і, як правило, відповідно до розкладу.
Див: www.worldbank.org/projects/P076338/development-state-statisticssystem-monitoring-social-economic-transformation-project?lang=en.
331
Див:http://ec.europa.eu/eurostat/documents/52535/52745/
Ukraine+GA/dfaf8f9c-4d33-49ed-a9ae-57528dc56e47
330
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Нещодавно опубліковані дані включають індикатори економічних
настроїв, додану вартість за факторними цінами, статистику інновацій та ІТ, гармонізовані відповідно до правил ЄС.
Однак численні зміни методології призвели до розривів у рядах даних, зокрема щодо індексу промислового виробництва. Нещодавні структурні розриви також присутні в більшості короткострокових статистичних даних. Укрстат усе ще вирішує проблему
суттєвих розривів даних унаслідок анексії Криму й конфлікту на
Донбасі. Що стосується втрати Криму, то більшість статистичних
даних із 2010 року було переглянуто, щоб забезпечити порівняні
дані для континентальної України без Криму. Дані для Східного
Донбасу включалися й досі включаються до української статистики
за принципом “як повідомлено”. Це означає, що, наприклад, дані
про промислове виробництво, роздрібну торгівлю, будівництво
та послуги для Донецької та Луганської областей не коригуються,
якщо компанія на окупованій частині Донбасу припиняє подання
інформації до Укрстату. Таким чином, економічна статистика за
2014 - 2015 роки свідчить про більше падіння економічної активності, ніж було б у випадку проведення такого коригування. Це також
вплинуло на якість даних, оскільки обстеження домогосподарств у
2014 році перестало проводитись на Східному Донбасі, що призвело до дисбалансу в національних рахунках.
Після заборони більшості видів економічної взаємодії зі Східним Донбасом у березні 2017 року звітності про економічну діяльність у регіоні стало мало, хоча понад тисячу компаній, що належать
до Східного Донбасу, подали свої звіти до Укрстату. Це означає, що
починаючи з 2018 року, вплив Східного Донбасу на національну
статистику України був незначним.
Програма розвитку статистики на 2019 - 2023 роки, затверджена на початку 2019 року,332 передбачає продовження впровадження
acquis ЄС у таких сферах, як опитування робочої сили, статистика
витрат на робочу силу, опитування домогосподарств, статистика
купівельної спроможності, структурна статистика бізнесу, ціни виробників, ціни на природний газ та електроенергію, рибальство, інтегрована статистика фермерських господарств, туризм, інновації,
використання ІКТ, забруднення тощо.
Деякі зі змін, що були заплановані, реалізовано в повному
обсязі. Наприклад, було опубліковано гармонізовану статистику
щодо витрат на робочу силу, цін на електроенергію та газ, ІКТ та
інновацій, тоді як для інших сфер було затверджено нову методологію та оновлену базу даних на основі законодавства ЄС.
332

https://zakon.rada.gov.ua/go/222-2019-%D0%BF
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Основними викликами для Укрстату є недостатня незалежність, недостатнє охоплення індивідуальних підприємців і домогосподарств та затримки з опитуваннями домогосподарств і
сільськогосподарських підприємств. Індивідуальні підприємці не
підлягають обов’язковій статистичній звітності, хоча на них припадає велика частка ринку в низці секторів сфери послуг, таких як
готелі та ресторани, ІТ, нерухомість, професійні та ділові послуги
тощо. До цього часу Укрстат в основному використовував екстраполяцію на основі даних, що передаються до податкових органів.
Опитування домогосподарств має відносно високий рівень
участі (78%), але частка міських жителів, які погодилися відповісти
на запитання, виявилася меншою і склала 65% у великих містах. Це,
імовірно, означає що велика частка громадян із середніми статками й більшість заможних громадян не були представлені у вибірці.
Це, напевно, є причиною неймовірно низького коефіцієнту Джині
(0,265),333 що відображає розподіл доходу між українцями. Він є найнижчим серед країн, про які збирає дані Світовий банк.334 Наразі
Укрстат наближає методологію опитування до методології «Обстеження доходів та умов життя ЄС» (EU SILC) завдяки технічній
допомозі, що фінансується грантом Світового банку. У 2019 році
Укрстат уперше оприлюднив дані опитувань робочої сили та домогосподарств від 2018 року. Однак дослідники скаржаться, що оприлюднені дані сильно урізані.
Перепис населення було заплановано на 2011 рік, тобто через десять років після попереднього перепису у 2001 році. Але він
неодноразово відкладався, востаннє на 2020 рік. Це мало дозволити
узгодити перепис населення в Україні з датою, рекомендованою на
міжнародному рівні. Епідемія Covid-2019 в Україні зруйнувала поточний план щодо перепису, і поки що нову дату не оголосили, але
уряд заявив, що початок 2022 року - це найраніша дата його проведення. Це означає, що демографічні оцінки Укрстату базуватимуться на переписі населення 2001 року, скоригованому для зареєстрованих народжень, смертей та міграції принаймні до 2024 року.
Способи поширення даних Укрстатом також залишаються
незручними, незважаючи на певний прогрес за останні роки. Вебсайт Укрстату застарілий, і навігація може бути незручною для нових користувачів. Дані в основному публікуються як суміш таблиць
Excel і HTML. Робота над новим веб-сайтом триває протягом декількох років, але відчутних результатів до 2020 року не було досягнуто.
Див.: www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2016/bl/05/bl_vrdu15_
pdf.zip, ст. 144.
334
Див.:
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?order=wbapi_
data_value_ 2011+wbapi_data_value+wbapi_data_value-first&sort=asc.
333
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Коротко про українську статистику
Україна має досить непогано розвинуту статистичну службу, але надання нею даних далеко не ідеальне.
Програма гармонізації з європейськими методологіями добре налагоджена і реалізується у відповідності до планів. За останні роки спостерігався значний прогрес. Однак постійні затримки з проведенням нового
перепису підривають якість даних.
Україна має продовжувати імплементацію останніх змін статистичних норм ЄС.
Крім того, законодавчі зміни до базового Закону про статистику не
були прийняті. Це перешкоджає гармонізації інституційних аспектів
національної статистичної системи з правилами ЄС.

ЧАСТИНА III.
ЕКОНОМІЧНЕ

СПІВРОБІТНИЦТВО

14. МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ
КОНТЕКСТ ТА ФІНАНСОВА
ДОПОМОГА
Макроекономічний
контекст
Протягом першої декади пострадянського періоду Україна
пережила найбільш драматичну
рецесію в порівнянні з багатьма
іншими перехідними економіками. Реальний ВВП зменшився на 59% протягом 1990 - 1999
років, а коригування ситуації
на ринку праці в основному відбувалося у формі різкого падіння рівня реальних заробітних плат (Рисунок 14.1). Незважаючи на
поступ, досягнутий у сфері приватизації та лібералізації цін, більшість структурних реформ було відкладено.
Відновлення економіки розпочалось у 2000 році внаслідок
підвищення світових цін на сировинні товари, а пізніше завдяки
зростанню внутрішнього попиту. Зростання реального ВВП складало 6,9% у середньому протягом 2000 - 2008 років.
Тим не менше, органи влади України не скористалися цими
роками стрімкого зростання для запровадження реформ. Податковий та регуляторний тягарі залишилися високими, а реформи у
сфері пенсійного та соціального забезпечення, охорони здоров’я та
освіти не було завершено. Значне загальне субсидіювання енергетики передбачало надання знижки на тарифи на газ, опалення та
електроенергію. Разом із тим, уряду вдалося досягти успіхів у лібе| 151
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ралізації міжнародної торгівлі, що дозволило країні стати членом
СОТ у травні 2008 року.
Рисунок 14.1. Економічні тенденції в Україні з часу незалежності
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Примітка. Починаючи з 2010 року, дані щодо Криму не враховуються в розрахунках ВВП
Криму; починаючи з 2015 року, дані про окуповану територію на Сході України також не
враховано.
Джерело: Укрстат

Економіка України ввійшла в стадію рецесії у 2008 році, оскільки
світова фінансова криза ще більше поглибила її слабкість. Відбулася різка девальвація гривні, що призвело до високої інфляції. У 2008
та 2009 роках здійснення зовнішніх платежів країни було підтримано позиками, отриманими в рамках програми МВФ, але падіння
зовнішнього та внутрішнього попиту зумовило значне зменшення
ВВП у 2009 році на 15,2%.
Економіка почала відновлюватися у 2010 році. Тим не менше,
серйозні бюджетні проблеми змусили уряд звернутися за іншою
програмою МВФ, яку було затверджено після прийняття українськими органами влади змін до бюджету, а саме умов підвищення
тарифів на газ для населення та збільшення незалежності Національного банку. Було затверджено Податковий кодекс і нову редакцію Бюджетного кодексу, хоча при цьому було збережено високий
рівень податків і несправедливе адміністрування податків, також не
було запроваджено фіскальну децентралізацію.
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Таблиця 14.1 Україна: основні економічні показники
Приріст
ВВП (%)

ІСЦ (% сер.)

Сальдо
бюджету (%
ВВП)***

Зовнішній
борг (%
ВВП)

Поточний
рахунок (%
ВВП)

2009

15 ,2

15 ,9

-6 ,3

88 ,3

-1 ,7

2010

7 ,5*

9 ,4

-5 ,8

83 ,1

-2 ,1

2011

5 ,5*

8 ,0

-2 ,8

74 ,6

-6 ,1

2012

0 ,2*

0 ,6

-4 ,5

73 ,7

-7 ,8

2013

0 ,0*

-0 ,3

-4 ,8

75 ,4

-8 ,7

2014

-6 ,6*

12 ,1

-4 ,9

93 ,9

-3 ,4

2015

-9 ,9**

48 ,7

-2 ,3

131 ,3

1 ,8

2016

2 ,4

13 ,9

-2 ,3

121 ,8

-1 ,4

2017

2 ,5

14 ,4

-1 ,4

110 ,1

-2 ,2

2018

3 ,4

10 ,9

-1 ,9

87 ,6

-3 ,3

2019

3 ,2

7 ,9

-2 ,2

77 ,7

-2 ,7

*Без Криму **Без Криму і частини Східного Донбасу.
Джерела: Укрстат, НБУ, Міністерство фінансів.

У 2011 році економіка України продовжувала своє відновлення, проте в подальшому зовнішня ситуація погіршилася як у ЄС (спочатку
з рецесією, а потім зі стагнацією у 2012 - 2013 роках), так і в Росії (зі
сповільненням темпів зростання у 2012 році, що призвело до рецесії
у 2014 році). При цьому, з 2011 року розпочалося тривале падіння
цін на сировинні товари та метал. Зовнішній попит на українську
продукцію залишався слабким і нестабільним. У 2012 році зростання реального ВВП майже зупинилося, а у 2013 році розпочався
новий етап рецесії. Різко зріс бюджетний дефіцит, при цьому мав
місце значний тиск на валютний ринок. Економічна ситуація знову
вказувала на необхідність проваджувати структурні реформи, які
відкладалися впродовж тривалого часу.
У 2014 - 2015 роках Україна постала перед іще більш складними викликами – відбувається анексія Криму Росією, воєнний
конфлікт на Східному Донбасі та надзвичайно складні фінансова
й економічна кризи. Падіння реального ВВП склало 6,6% у 2014
році та 9,9% у 2015 році. Різко знизився обсяг випуску промислової
продукції, частково через руйнування та закриття частини підприємств на окупованій території, порушення ланцюгів постачання та
напружені торговельні відносини з Росією. Зниження обсягу експорту та зростання попиту на іноземну валюту призвели до різкого
знецінення гривні. Рівень інфляції середніх споживчих цін сягнув
48,7% у 2015 році.
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Хиткої макроекономічної стабілізації було досягнуто ближче
до кінця 2015 року. З цього часу реальний ВВП зріс на 2,4% у 2016
році і 2,5% у 2017 році, що є позитивним досягненням, але цього все
ще дуже мало, щоб наздогнати економіку сусідніх країн.
Триває постійна інтенсивна співпраця з МВФ. У квітні 2014
року було підписано дворічну Угоду стенд-бай із підтримкою на
рівні 17 млрд доларів США, яку було замінено у березні 2015 року
на чотирирічну Програму розширеного фінансування (EFF) на
таку ж саму суму. До цієї програми ЄС долучив додаткові кошти
(див. нижче). У 2015 році українські органи влади збільшили зусилля, спрямовані на впровадження реформ. Дерегуляція та реформа державних закупівель стали одними з найбільш успішних.
Центральний банк став більш незалежним та перейшов на більш
гнучку політику щодо обмінного курсу. Банківський сектор став
більш платоспроможним, оскільки проблемні банки були виведені
з ринку, а один із стратегічних банків, ПриватБанк, було націоналізовано.
Фіскальна ситуація покращилася, оскільки висока інфляція
та дещо краще адміністрування податків (зокрема ПДВ) принесли
додаткові надходження, тоді як субсидії в енергетичному секторі
для домогосподарств були нижчими за дефіцит “Нафтогазу”, яким
він був до підвищення тарифів на газ. Уряд також почав реформу
з децентралізації, що збільшило інституційні та фінансові можливості місцевих громад. Восени 2015 року Міністерство фінансів домовилося з кредиторами про реструктуризацію суверенного боргу,
зменшивши тим самим потреби у фінансуванні на наступні три
роки на 15,2 млрд доларів США.335 У 2017 році Україна вперше з
2013 року повернулась на міжнародний ринок капіталу.336
Були створені важливі інститути з боротьби з корупцією, а
саме: Національне антикорупційне бюро України, Національне
агентство з питань запобігання корупції та Спеціалізована прокуратура з боротьби з корупцією. З метою створення більшої прозорості та запобігання корупції серед чиновників була запроваджена
Електронна декларація майнового стану осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Проте
реалізація антикорупційних заходів усе ж була неефективною чеВодночас, урядом було введено мораторій на погашення єврооблігацій
на суму 3 млрд. доларів США, якими володіє Росія (термін погашення яких
настав 31 грудня 2015 року), що очікувано матиме наслідком звернення Росії
до Британського суду з вимогами проти України.
336
Україна розмістила 15-річні Єврооблігації на суму 3 млрд. дол. США за
ставкою 7,.375% річних, із яких 1,6 млрд. дол. США було спрямовано на викуп Єврооблігацій із терміном погашення у 2019 - 2020 роках.
335
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рез затримку судової реформи та необхідність формування спеціального антикорупційного суду. МВФ та Європейська Комісія підтримували створення такого суду, і у червні 2018 року нарешті був
прийнятий відповідний закон.
У 2017 році законодавчу підтримку отримали медична, освітня та пенсійна реформи. Реформа у сфері охорони здоров’я розпочалась у 2018 році. Однак комплексна реформа соціального забезпечення не була реалізована. Сповільнення реформ та затримки в
затвердженні державного бюджету на 2017 рік призвели до призупинення надходжень за програмою МВФ та скасування останнього
траншу від ЄС за програмою MFA III наприкінці 2017 року.
Реформи продовжились у 2018 році, що дозволило уряду отримати транш позики за новим режимом Stand-by (SBA) від
МВФ337 та перший транш згідно з IV MFA від ЄС. Реальний ВВП у
2018 році зріс на 3,4% через посилення внутрішнього попиту.
Однак у першій половині 2019 року реформи були в основному заморожені через майбутні вибори президента та парламенту. Володимир Зеленський став президентом навесні, а його партія
«Слуга народу» стала монобільшістю після дострокових виборів до
парламенту влітку. Протягом останніх чотирьох місяців 2019 року
уряд затвердив багато важливих реформ, включаючи всі необхідні
для другого траншу МВФ. У грудні 2019 року було досягнуто тимчасової Угоди на рівні персоналу щодо нової програми МВФ із двома попередніми заходами, які мають бути затверджені: реформа
ринку землі та зміни до банківського законодавства.
Загалом реальний ВВП у 2019 році виріс на 3,2% завдяки сильному внутрішньому попиту. Уперше за багато років гривня істотно
подорожчала через високий попит на державні облігації нерезидентів. Більше того, уряд успішно розмістив єврооблігації. Ефективна
політика управління державним боргом призвела до зниження
прибутковості державних облігацій. Усі ці фактори разом із продовженням фіскальної консолідації привели до зменшення державного боргу до 50% ВВП (порівняно з 80% ВВП наприкінці 2016 року).
У березні 2020 року у відповідь на пандемію Covid-19 уряд
увів обмеження та деякі пом’якшувальні заходи.338 У квітні Закон
про державний бюджет на 2020 рік був суттєво переглянутий і пеНова програма SBA замінила незавершену через вибори програму EFF
та дала чітке розуміння того, що складна програма, швидше за все, не буде
реалізована. SBA - різновид програми, яка тривала до весни 2020 року протягом президентських та парламентських виборів, запланованих на 2019
рік.
338
Більше інформації про дії уряду можна знайти на веб-сайті проєкту:
https://3dcftas.eu/covid-19
337
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редбачав зростання дефіциту центрального бюджету до приблизно
7,5% ВВП. Запровадження попередніх умов уможливило новий SBA
з МВФ, який виділив 2,1 млрд дол. США першого траншу на підтримку бюджету. ЄС також надав другий транш IV MFA та затвердив ще один, щоб допомогти уряду пом’якшити негативний вплив
Covid-19.
Локдаун призвів до падіння реального ВВП на 11,4% у другому кварталі 2020 року. Улітку економіка почала відновлюватися, і
спад сповільнився до 3,5% у порівнянні з попереднім роком завдяки
сприятливій зовнішній кон’юнктурі, зокрема чистому реальному
експорту. Водночас інвестиції суттєво скоротились. Загалом, реальний ВВП у 2020 р. знизився на 4%. Фіскальна ситуація була важкою
протягом більшої частини року через повільне виконання умов
програми МВФ, а потім через конституційну кризу. Уряд отримав
перший транш у рамках Covid-19 MFA від ЄС і розмістив єврооблігації лише в грудні 2020 року.
Очікується, що економічна ситуація покращиться в 2021 році
завдяки зростанню внутрішнього попиту та сприятливим умовам
торгівлі. Це може привести до зростання реального ВВП приблизно
на 4%. Фіскальна ситуація залишатиметься складною через більші
потреби у фінансуванні. Як результат, співпраця з МВФ залишається необхідною для безперебійного бюджетного фінансування, що
вимагатиме від уряду реалізації програми МВФ (онлайн-місія МВФ
розпочалася 21 грудня і триватиме, як очікується, протягом січня
2021 року).

Положення Угоди про асоціацію та фінансова
допомога від ЄС
Текст Угоди про асоціацію в частині макроекономічної співпраці
(Глава 2 Розділу V) є стислим і простим. Він передбачає регулярний діалог щодо макроекономічної політики та прогнозування. Від
України очікують «поступового наближення своєї політики до політики ЄС», проте Угода не місить точного правового закріплення
такого прагнення.
Фактична макроекономічна співпраця та фінансова допомога для України є значною, проте ЄС, зазвичай, надає допомогу, яка
доповнює допомогу з боку МВФ. Макрофінансова допомога ЄС залежить від виконання Україною умов щодо пакету реформ, а також
активної співпраці з МВФ. На період з 2014 по 2020 роки ЄС оголосив про надання пакету можливих фінансових заходів на загальну
суму 11 млрд євро, включаючи гранти з бюджету ЄС та інвестиції
з боку Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) і Європейського
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банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), що детально зазначено в
Таблиці 14.2. Пакет підтримки був збільшений до 12,8 млрд євро, а
згодом - до 15 млрд євро.339
Після підписання Угоди про асоціацію в червні 2014 року
ЄС надав нові макроекономічні позики Україні за програмою макрофінансової допомоги (MFA) одночасно з основною програмою
макроекономічної допомоги від МВФ у рамках програми стендбай на суму 17 млрд доларів США, яку було узгоджено в квітні
2014 року. У січні 2015 року Комісія ЄС запропонувала позикову
операцію на 1,8 млрд євро, яка була узгоджена органами влади ЄС
у квітні 2015 року і яка доповнила передбачені раніше позики в
рамках попередніх двох програм макрофінансової допомоги. Ці
позики мають низьку процентну ставку з терміном погашення
до 15-ти років. Отримання підтримки в рамках третьої програми
макрофінансової допомоги було передбачено укладанням меморандуму про взаєморозуміння, який був оперативно узгоджений
українськими органами влади в травні 2015 року і в якому визначається політична програма, закріплена за позиками. Програма
переважно побудована на порядку денному реформ, що запроваджуються українськими органами влади, і охоплює широке коло
питань, включаючи управління державними фінансами, організацію управління та його прозорість, енергетичний сектор, системи соціального захисту, ділове середовище та фінансовий сектор.
Перший транш у розмірі 600 млн євро був наданий у липні 2015
року, а другий у квітні 2017 року.
Проте у 2017 році Україна втратила шанс отримати остаточний транш у рамках третьої програми макрофінансової допомоги з боку ЄС, оскільки не виконала чотири з 22-х політичних
зобов’язань. Зокрема, Україна не скасувала мораторій на експорт
лісу-кругляка, не запустила автоматичну перевірку електронних
декларацій державних службовців та перевірку інформації про бенефіціарних власників компаній, а також не прийняла закон про
кредитний реєстр. Закон про кредитний реєстр був схвалений парламентом у лютому 2018 року. На початку 2018 року розпочалися
нові переговори щодо організації четвертої програми макрофінансової допомоги, а в червні 2018 року Європейський парламент та
Рада ЄС прийняли рішення про надання Україні 1 млрд євро підтримки в рамках цієї програми; перший транш був отриманий в
кінці 2018 року, а другий у 2020 році.

Див. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/4081/
node/4081_en/.
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Таблиця 14.2 Підтримка ЄС для України, індикативний пакет на 2014 - 2020 роки

Джерело

Мобілізована сума (млн
євро)

I. БЮДЖЕТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (2014 - 2019)

6461,5

I.1 Загальна допомога в розвитку 2014 - 2019

1472,2

I.2 Інструмент зовнішньої політики

246,5

I.3 Інша підтримка з бюджету ЄС

332,8

I.4 Макрофінансова допомога (пільгові позики)

4410
(програми I-IV)

II. ЄВРОПЕЙСЬКІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУЦІЇ *

8600

Європейський інвестиційний банк (2014 - 2016)

4600

Європейський банк реконструкції та розвитку (протягом
п'яти років)

4000

ЗАГАЛЬНА СУМА

15061,5

Двостороння підтримка держав-членів ЄС

1378,1

Примітка: * відповідно до поточного портфеля
Джерело: Європейська Комісія:
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/overview_of_post.pdf, доступ 21 грудня 2020 року

У 2020 році ЄС затвердив бюджетну підтримку в розмірі 190 млн
євро на допомогу Україні в боротьбі з коронавірусом. Крім того, він
затвердив безпрецедентну позику макрофінансової допомоги на
1,2 млрд євро, щоб допомогти Україні зменшити негативний вплив
Covid-19. Перший транш допомоги (600 млн євро), який вимагав
лише активної програми МВФ без встановлення додаткових умов,
був отриманий у грудні 2020 року.
Наразі ЄС здійснює низку програм із надання грантів,
які передбачені індикативним пакетом допомоги на 2014 – 2020
роки. Це включає надання грантів на 355 млн євро в рамках проєкту State-Building Contract («Контракт з розбудови держави») та
частку України (разом із Грузією та Молдовою, які також отримуватимуть вигоду) у програмі підтримки малих та середніх підприємств на суму 200 млн євро, що має бути здійснена протягом
наступних 10-ти років. Очікується, що ця програма сприятиме
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залученню інвестицій на загальну суму до 2 млрд євро. У грудні
2015 року було оголошено про чергові ініціативи, спрямовані на
підтримку децентралізації та реформу органів місцевого самоврядування, на суму понад 100 млн євро. У рамках цієї ініціативи
великий проєкт „U-LEAD”, який об’єднує фінансування з ЄС та
п’яти держав-членів, розпочався в кінці 2016 року а потім його
продовжили. Загалом фінансова та технічна допомога в рамках
Європейського інструменту сусідства перевищила 1,4 млрд євро.340
Гуманітарна допомога від ЄС та її держав-членів надавалася
з 2014 року для забезпечення основних потреб населення, що постраждало від конфлікту на Сході України. Загальний обсяг гуманітарної допомоги від ЄС, яку було надано з липня 2014 року, складає
близько 402 мільйонів євро.341
Україна також є провідним одержувачем грантів від Інвестиційного фонду сусідства (ІФС), який забезпечує надання фінансування у формі грантів на підтримку інвестиційних операцій, що
здійснюються під керівництвом європейських фінансових установ,
а саме, ЄІБ та ЄБРР, та національних інвестиційних установ Німеччини, Франції, Італії та Австрії. З моменту свого заснування у 2008
році по 2014 рік ІФС надав у формі грантів 1 млрд євро разом із
12-ма млрд євро інвестицій від фінансових установ, що дозволило
залучити інвестиції на загальну суму 25 млрд євро. За період після
підписання Угоди про асоціацію Україна отримала фінансування
ІФС на суму понад 205 млн євро.342
Поточні портфелі проєктів, що фінансуються ЄІБ та ЄБРР,
досягли відповідно 4,6 млрд та 4,0 млрд євро. Фінансування надається для важливих інвестиційних проєктів як на національному,
так і на місцевому рівнях. Спеціальні програми фінансування для
програми оздоровлення на Сході України було розпочато у 2019
році.
ЄБРР також є адміністратором мультидонорського фонду,
створеного для надання технічної допомоги на високому рівні: підтримка Стратегічної групи радників, офісів реформ та груп підтримки реформ у Кабінеті Міністрів та міністерствах.

Див. https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/1937/ukraine-and-eu_
en, доступ 21 грудня 2020 року
341
Див: http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/en/ukraine-eu/eu-policy/assistance/.
342
Див https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/4081/
node/4081_en, доступ 21 грудня 2020 року.
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Коротко про макроекономічні показники та фінансування ЄС
З моменту здобуття незалежності Україна демонструвала дуже повільний прогрес у реформуванні економічної політики і, як наслідок, переживала повільне відновлення обсягів виробництва, за винятком періоду
дуже сприятливих цін на товарну продукцію.
У 2014 - 2015 роках Україна пережила дуже серйозну рецесію і зазнала
втрат інфраструктурних об’єктів через війну з Росією на Донбасі, що
наклались на наслідки світової рецесії. Економічна ситуація та потреба
в допомозі міжнародного співтовариства підштовхнули новий уряд нарешті розпочати реформи у багатьох сферах.
З 2016 по 2020 рік поновився помірний темп приросту ВВП. Однак у
2020 році Covid-19 призвів до падіння реального ВВП на приблизно 4%.
Очікується, що економіка відновиться приблизно на 4% у 2021 році.
Найбільшим викликом у найближчому майбутньому буде підтримка
зусиль із реформування політики з урахуванням популістського тиску. Впровадження реформ забезпечить продовження підтримки з боку
МВФ, ЄС та інших міжнародних фінансових організацій, що є важливим для своєчасних виплат боргу та фінансування дефіциту.
ЄС надає значну фінансову допомогу, спрямовану на відновлення економіки, через численні канали, включаючи макроекономічні позики, що доповнюють кошти МВФ, бюджетні гранти та інвестиції з боку ЄІБ та
ЄБРР.
Ці фінансові інструменти підтримують здійснення конкретних операцій згідно з главами галузевої політики Угоди про асоціацію, зокрема
в секторі енергетики, охорони довкілля, сільського господарства, малих
та середніх підприємств та у фінансовому секторі.

15. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ
Угода передбачає всебічне запровадження Україною європейської системи регулювання
банків, страхування та ринків
цінних паперів, і врешті-решт
всієї законодавчої бази ЄС. Після
низки значних фінансових криз
пріоритетне завдання регулювання фінансових ринків наразі полягає в забезпеченні їхньої
системної стабільності для економіки, безпеки й ефективності
для клієнтів. Вони також повинні надати відкритий доступ підприємств до європейських ринків
для забезпечення своєї конкурентоспроможності та модернізації.

Положення Угоди
Загальні положення. Угода зобов’язує Україну змінити своє регулювання фінансових ринків з метою забезпечення його “поступового
приведення у відповідність” до норм ЄС у сфері банківської діяльності, страхування, цінних паперів та управління активами. Зближення охопить велику кількість законодавчих актів ЄС, у цілому 51
(перелік наведено в Додатку XVII-2 до Угоди про асоціацію), при
цьому їх запровадження може бути відкладено не більше ніж на чотири роки.
Хоча формулювання “поступовий” в основному тексті Угоди (Ст. 133) здається досить помірним, у Додатках надається перелік законодавчих актів, які мають бути перенесені до законодавства
України, разом із розкладом їх впровадження (Додаток XVII щодо
нормативно-правового наближення в цілому і, зокрема, Додаток
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XVII-2 про правила, що застосовуються у сфері фінансових послуг).
У статті 2 Додатка XVII зазначається, що приведення у відповідність
законів, включених до переліку, у межах передбачених строків “є
обов’язковим для Сторін”, проте Україна може звернутися з проханням про відтермінування строків у випадку виникнення труднощів.
Національний режим. Угода передбачає національний режим
щодо заснування дочірніх підприємств, філій, представництв та
транскордонного надання послуг. Це означає, що кожна сторона
надає юридичним особам іншої сторони режим не гірший ніж для
своїх власних. Така умова відповідає стандартним нормам СОТ/
ГАТС. Тим не менше, окремими державами-членами ЄС усе ж були
зроблені спеціальні застереження (перелік наведено в Додатку
XVI-B), які ускладнюють і обмежують відкритість ринку. У випадку
України її зобов’язання дублюють дуже ліберальні зобов’язання в
рамках ГАТС. (див. Розділ 9 про послуги).
Доступ до ринку. У статті 3 Додатка XVII наведені спеціальні
умови щодо надання “повного режиму внутрішнього ринку”. Режим
внутрішнього ринку визначається таким чином:
• жодних обмежень щодо свободи заснування юридичних осіб,
у тому числі агентств, філій або дочірніх компаній, а дві Сторони розглядають юридичних осіб кожної іншої Сторони в
той самий спосіб, що й своїх власних;
• аналогічним чином жодних обмежень щодо свободи в наданні послуг.
Для цієї цілі Україна “транспонує і на постійній основі впроваджує чинне законодавство ЄС”. Це включає “все нове або змінене” законодавство таким чином, аби ця частина Угоди підлягала
автоматичному оновленню. Для надання повного режиму внутрішнього ринку ЄС має провести оцінку виконання передумов, і після
цього Комітет асоціації в торговому складі може прийняти рішення
про надання повного режиму внутрішнього ринку.
Міжнародні стандарти. Стаття 127 Угоди закликає Україну “докладати необхідних зусиль” для застосування міжнародних
стандартів, а саме:
• «Основні принципи ефективного банківського нагляду» Базельського комітету з питань банківського нагляду;
• «Основні принципи страхування» Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою діяльністю (IAIS);
• «Цілі та принципи регулювання обігу цінних паперів» Міжнародної організації комісій із цінних паперів (IOSC);
• Угода ОEСР про обмін інформацією з питань оподаткування;
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• Заява країн-членів «Групи двадцяти» про прозорість інформації та обмін інформацією для цілей оподаткування;
• «Сорок рекомендацій» та «Дев’ять спеціальних рекомендацій
стосовно боротьби з фінансуванням тероризму» Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).
На практиці Україною докладалися зусилля для запровадження
Базельських принципів, починаючи з 2000-х років. Її програми співпраці з МВФ також ведуть до більш повного виконання вимог. Правила
FATF були запроваджені в рамках зусиль України, спрямованих на виконання умов виходу з переліку проблемних країн FATF. Регулятори
України також є членами Міжнародної організації комісій із цінних
паперів (IOSCO) та Міжнародної асоціації страхового нагляду (IAIS).

Зміни законодавства та політики ЄС
Як зазначалося вище, Додаток XVII-2 охоплює численні акти ЄС у галузі банківської справи, страхування, цінних паперів, UCITS,343 ринкової інфраструктури, платежів, боротьби з відмиванням грошей
та вільного руху капіталу. Однак більша частина цих законодавчих
актів передує фінансовій та банківській кризі 2008 року та новому
пакету законодавства ЄС, який став її результатом. Тому додатки потребують оновлення. У 2018 році Комісія повідомила Україну про
зміни до acquis, наведеного в Додатку XVII, які в деяких випадках
також передбачають перегляд дат для адаптації. ЄС та Україна обговорюють перегляд Додатка до фінансових послуг і мають на меті
завершити оновлення у 2020 році344 (разом із трьома іншими секторами послуг: поштові та кур’єрські послуги, телекомунікація і міжнародний морський транспорт). Незважаючи на те, що Комісії ще
рано розглядати питання про надання режиму внутрішнього ринку,
Комісія зазначила, що «це може бути передбачено, як тільки Україна
ефективно впровадить acquis ЄС та подбає про належний адміністративний потенціал для його імплементації та забезпечення»345. Нижче
викладено кілька ключових нових законодавчих змін.
Банки. Вимоги щодо капіталу. Глобальна фінансова криза
2008 - 2009 років, що призвела до закриття або майже закриття сисUCITS, Зобов’язання щодо колективного інвестування в обігові цінні папери
Спільний звіт четвертого засідання Комітету асоціації Україна - ЄС із
питань конфігурації торгівлі, https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/
january/tradoc_158572.pdf.
345 Європейська Комісія, Індивідуальні звіти та інформаційні аркуші про
імплементацію Угод про вільну торгівлю з ЄС, що додаються до Звіту про
імплементацію угод про вільну торгівлю - 2018 (SWD(2019) 370), https://eurlex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52019SC0370.
343
344
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темних банків у багатьох країнах, мала наслідком радикальне збільшення вимог щодо резервування капіталу для банківських систем.
Під час переговорів про Угоду про асоціацію Україна виконувала
основні правила Базель I.346 Тим часом у ЄС були запроваджені новіші вимоги щодо достатності капіталу – Базель II, і Угода про асоціацію зобов’язує Україну забезпечити гармонізацію з цими нормами.
Тим не менше, з того часу ЄС перейшов на найпізніший міжнародний стандарт, а саме, правила Базель III, при цьому було скасовано
попередні законодавчі акти. Базель III в основному спрямований на
посилення регулювання, нагляду та управління ризиками банківського сектору шляхом удосконалення здатності сектору сприймати потрясіння, удосконалення управління ризиками та посилення
прозорості та відкритості інформації банків. Відповідно, серед ключових законів ЄС, прийнятих для імплементації Базеля III, є такі:
• Директива про адекватність капіталу інвестиційних компаній та кредитних установ 2006 року (2006/49/ЄС), яка у 2013
році була замінена Регламентом про пруденційні вимоги до
кредитних установ та інвестиційних фірм (575/2013/ЄС CRR);
• інша пов’язана Директива щодо започаткування та здійснення діяльності кредитної установи 2006 року (2006/48/ЄС), яка
наразі замінена Директивою про доступ до діяльності кредитних установ і пруденційний нагляд за кредитними установами та інвестиційними фірмами (2013/36/ЄС - CRD IV).
Ці основні пруденційні вимоги наразі викладені в зазначених
вище нормативних актах ЄС, дія яких безпосередньо розповсюджується на банки.347 Хоча базова мінімальна вимога щодо капіталу на
рівні 8% власного капіталу залишається незмінною (як і в Базель I,
так і в Базель II), було введено більш жорстке визначення капіталу
й додаткові категорії вимог щодо резервування, що, по суті, мало
наслідком встановлення такого режиму (відповідно до Базель III та
законодавства ЄС 2013 року):
• мінімальний норматив адекватності капіталу на рівні 8%,
плюс…;
Базель I став першою погодженою на міжнародному рівні сукупністю
банківських регуляторних актів, які були обговорені й представлені Комітетом із питань банківського нагляду в Банку міжнародних розрахунків (з
місцезнаходженням в м. Базелі) у той час, як Базель III – це найостанніша редакція, яка враховує необхідні зміни з огляду на фінансову кризу 2009 року.
Хоча ці норми є міжнародними, ЄС приймає законодавчі акти для того, щоб
зробити їх чинними та обов’язковими для виконання.
347
Для більш детального аналізу нових законодавчих актів див. Karel
Lannoo (ed.), The Great Financial Plumbing: From Northern Rock to Banking
Union, Brussels and London: CEPS and Rowman and Littlefield, 2015.
346
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• буфер запасу капіталу на рівні 2,5%;
• контрциклічний буфер капіталу на рівні від 0 до 2,5%;
• буфер системної важливості на рівні від 0 до 3,5% для системно важливих установ;
• буфер системного ризику на рівні від 0 до 3 і до 5% (зазвичай
не підсумовується з буфером системної важливості).
Вимоги щодо достатності капіталу можуть бути в проміжку від 10,5% до 16,5% скоригованих на ризик активів, залежно від
системного статусу банків (залежно від розміру або спеціалізації).
Малі та середнього розміру банки можуть у значній мірі звільнятися від дії додаткових вимог. Ці вимоги щодо резервування капіталу
окреслюються відповідно до надзвичайно складних методологій
визначення та оцінки, які складають основну частину відповідних
текстів.
Правила ведення бухгалтерського обліку. П’ять директив
щодо бухгалтерського обліку зазначені в Додатку XVII-2 та встановлюють вимоги до річної звітності банків та інших фінансових
установ. Важливим новим законодавчим актом ЄС у цій галузі є
Директива 2013/34/ЄС від 26 червня 2013 року про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та відповідні звіти
підприємств певних типів. Ця Директива має на меті забезпечити
чіткість та порівнюваність фінансової звітності, обмежити адміністративний тягар та передбачити прості та надійні правила бухгалтерського обліку, особливо для МСП.
Страхування. Основним законодавчим актом, що регулює
страхову діяльність, є Директива про початок і ведення діяльності
у сфері страхування та перестрахування, також відома як “Платоспроможність II” (2009/138/ЄС). Це базовий акт, що деталізує правила ведення діяльності в галузі, нагляду за нею та її платоспроможністю. Україна має виконати її вимоги протягом чотирьох років.
Запровадження Директиви “Платоспроможність ІІ” стане великим
викликом для України, а її реалізація займе значну кількість часу.
Україна також зобов’язалася запровадити правила ЄС щодо страхових посередників (2002/92/ЄС - IMD II) та Директиву про страхування автотранспортних засобів (2009/103/ЄС). Тим часом перше
було замінено Директивою 2016/97 про розподіл страхування.
Цінні папери. У ЄС було створено всеосяжний регуляторний
режим щодо операцій інвесторів, що провадяться на фондових
ринках, інших торгових системах або інвестиційними фірмами, на
умовах єдиного дозволу інвестиційним фірмам на провадження діяльності будь-де в межах ЄС. Основним законодавчим актом є Директива про ринки фінансових інструментів (2004/39/ЄС - MiFID),
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яка доповнюється необхідною для імплементації Директивою Комісії 2006 року (2006/73/ЄС). Дві інші ключові Директиви стосуються
правил публікації проспектів емісії цінних паперів (2003/71/ЄС) і
контролю інсайдерських операцій (2003/6/ЄС). Решта директив,
які представлені в цьому розділі, в основному вносять зміни до
окремих деталей або визначають особливості впровадження наведених вище трьох основних директив.
1 січня 2018 року в ЄС набрала чинності переглянута і дуже
складна друга версія MiFID (MiFID II)348 (Директива 2014/65/ЄС).
MiFID II створює нову законодавчу базу, що краще регулює торговельну діяльність на фінансових ринках та покращує захист інвесторів. Наприклад, вона створила нову торгову платформу (організований торговий майданчик (ОТМ)), посилила вимоги щодо
прозорості, що застосовуються до та після торгівлі фінансовими
інструментами, та обмежила спекуляцію товарами. Як зазначено
нижче, в останніх звітах про впровадження ПВЗВТ між ЄС та Україною зазначається, що «в Україні неможливо повністю впровадити
acquis ЄС у сфері фінансових послуг», що, імовірно, стосується
MiFID II.
Інвестиційні фонди (UCITS). Основний закон ЄС щодо інвестиційних фондів був переглянутий у 2009 році після скандалу з
Мейдофф у 2008 році; текст Директиви щодо інвестування в цінні
папери, що підлягають обігу (Директива 2009/65 /ЄС - UCITS) наведено в Додатку XVII-2. Більше того, цей текст зазнав подальшого
важливого перегляду в 2019 році через Директиву 2019/2162 та Регламент (ЄС) 2019/2160. Також у 2011 році в цю сферу регулювання було внесено істотне доповнення, а саме було прийнято Директиву про керуючих альтернативними інвестиційними фондами
(2011/61/ЄС - AIFMD). Ця директива регулює хедж-фонди та інші
установи зі значною часткою запозичених коштів, проте її не було
включено до Додатка XVII- 2.
Похідні фінансові інструменти. У ЄС було запроваджено комплексні правила для регулювання похідних фінансових
інструментів згідно з Регламентом щодо позабіржових похідних
інструментів (OTC), центральних контрагентів та торгових репозиторіїв, який скорочується EMIR (Регламент 648/2012/ЄС). Це
дозволило ЄС виконати зобов’язання в рамках G20 щодо позабіржових похідних інструментів, які були узгоджені на Пітсбургському саміті у вересні 2009 року. Цей Регламент підвищує прозорість
позабіржового ринку, передбачаючи, що вся інформація про всі
європейські контракти на деривативи повинна передаватися до
репозитаріїв торгів і має бути доступною для контрольних орга348

Директива про ринки фінансових інструментів
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нів, включаючи Європейський орган із цінних паперів та ринків
(ESMA).

Перспективи імплементації
Поточна структура і становище фінансових ринків України. Фінансові ринки України розпочали свій розвиток практично з нуля,
починаючи зі здобуття країною незалежності в 1991 році. Банківський сектор та сектор страхування розпочиналися з українських
філій радянських державних банків та страхових компаній, а ринки цінних паперів, інвестиційні фонди та інші підприємства розпочинали свою діяльність буквально з чистого аркуша. Розвиток
фінансового сектору не був бездоганним процесом, пройшовши
не менше ніж через три фінансові та економічні кризи (1998 - 1999,
2008 - 2009 та 2014 - 2017 рр.).
Банківський сектор вийшов із кризи 2008 року з непоправними збитками, незважаючи на (або через) кілька банкрутств. Банки,
які пережили кризу, продовжували володіти великими портфелями проблемних кредитів, до яких не були сформовані відповідні
резерви. Капіталізація банків здавалася високою на папері з середнім коефіцієнтом відношення капіталу до зважених на ризик активів на рівні понад 20% у 2010 році. Проте це було відображенням
недостатнього резервування, довільної класифікації активів за півнем ризику та надмірної капіталізації державних банків. Насправді більшість банків були ослаблені кризою 2008 року і не повністю
оговтались на момент початку нової кризи.
Криза 2014 - 2015 років являла собою суміш нових і старих
викликів для банків. Різка девальвація гривні, дефіцит коштів у
позичальників через погіршення економічної кон’юнктури та
складнощі з продажем забезпечення на ринку, де всі карти були
в покупця, спостерігались і у 2009 році. Проте на додачу банки
стикнулись зі збройним конфліктом на Донбасі та анексією Криму. У 2013 році на Донецьку та Луганську області припадав 31%
випуску видобувної промисловості й понад 23% випуску переробної промисловості, і тому компанії з Донбасу були найбільшими
позичальниками. Банки, що мали більшу суму заборгованості, що
припадала на Донбас та Крим, зазнали більшого впливу, а декілька регіональних банків повністю припинили свою роботу, оскільки їхні центральні офіси та документація знаходилися за межами
території, що фактично контролювалася українськими органами
влади.
Через накопичені проблеми велика кількість банків зазнала
краху. У 2014 та 2017 роках 94 зі 180 банків зазнали краху, а ще вісім
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добровільно злились з іншими банками або закрились. Зокрема,
найбільший банк був врятований державою, а ще два банки, що
увійшли до топ 15 за активами у 2013 році, зазнали краху. Банки
другого рівня були практично знищені: 11 із наступних 15-ти найбільших банків припинили роботу.
Антикризова допомога «ПриватБанку» (найбільшому українському банку) може розглядатися як кульмінація останньої банківської кризи. У 2016 році переговори між власниками ПриватБанку349
та банківськими регуляторами стосовно того, як повернути банк у
відповідність до пруденційних вимог, зірвалися. За даними Національного банку України (НБУ), більше 90% бізнес-позик ПриватБанку було видано афілійованим компаніям. Власники ПриватБанку не забезпечили якісної застави за цими кредитами, незважаючи
на попередні обіцянки. У грудні 2016 року ПриватБанк був оголошений неплатоспроможним, його зобов’язання перед дочірніми
компаніями та фізичними особами були припинені (конвертовані
в акціонерний капітал), а Фонд гарантування вкладів населення передав банк державі за символічну одну гривню. Проте уряд витратив понад 150 млрд грн. (близько 5 млрд євро) на покриття збитків
від безнадійних кредитів ПриватБанку.
Після початкової співпраці з владою колишні власники ПриватБанку перейшли до конфронтації та оскаржили законність націоналізації в судах. Вони порушили багато судових справ, що стосуються різних аспектів процесу. Це внесло невизначеність щодо
майбутнього ПриватБанку та загрожувало фінансовій стабільності.350 У відповідь парламент ухвалив закон, що обмежує компенсацію за незаконне закриття банків грошовою шкодою та забороняє
компенсацію в натуральній формі (наприклад, через повернення
права власності). Це, очевидно, забороняло будь-які судові рішення, що скасовують націоналізацію.
Як видно з Рисунка 15.1, націоналізація ПриватБанку змінила
структуру власності в банківському секторі на користь державної.
Під час останньої кризи більшість приватних банків, які зазнали
невдачі, мали українських власників. Це, разом із націоналізацією
ПриватБанку, пояснює різке падіння частки ринку приватних вітчизняних банків лише до 14%. Інші державні банки перехопили
бізнес збанкрутілих банків і продовжили кредитувати суб’єкти дерІгор Коломойський та Геннадій Боголюбов, що також володіють низкою
компаній, відомою під назвою «Група Приват».
350
Несприятливе рішення суду про повернення ПриватБанку колишнім
власникам, швидше за все, вимагало б від банку повернення коштів фінансової допомоги. Це зробило б найбільший український банк неплатоспроможним і потребувало б нового процесу врегулювання банків.
349
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жавного сектору. Частка іноземних банків, які переважно прийшли
в Україну до 2011 року, залишалася стабільною.
Рисунок 15.1 Структура власності українських банків (за активами)
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Джерело: Власні розрахунки на основі даних НБУ. Ці показники основані на діаграмі «Моніторинг банківського сектору в Україні», аналітична записка 5/2020 Німецької консультативної групи та Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

У 2017–2019 роках банківський сектор почав відновлюватися. Банківські депозити суттєво зросли, але зростання обсягів кредитування залишалося загальмованим і повільнішим за номінальне
зростання ВВП. Решта банків зараз краще капіталізовані. Однак непрацюючі позики (NPL) залишаються великою проблемою, - оскільки вони становили понад 50% від загального кредитного портфеля
у 2017 – 2019 роках, - і перешкоджають подальшому відновленню.
У 2020 році пандемія Covid-19, здається, демонструє ефективність
очищення банків, проведеного в попередні роки. Наразі банківський сектор продовжує працювати в належному стані, незважаючи
на економічний спад.
Становище регуляторної системи до укладання Угоди. Вимоги Базель I в цілому застосовувались в Україні принаймні з 1995
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року,351 при цьому НБУ застосовував мінімальний коефіцієнт, передбачений Базель I, тобто, 8% для загального нормативу достатності капіталу (НДК) та 4% для нормативу достатності основного
капіталу. У 2004 році НДК було збільшено до 8%, а в середині 2008
року коефіцієнт достатності капіталу першого рівня було замінено
нормативом співвідношення регулятивного капіталу до сукупних
активів (валові активи за вирахуванням резервів). Він був встановлений на рівні 9%.
Після затвердження Базель II в НБУ були розроблені плани
переходу на нові правила,352 проте вони були відкладені під час
буму кредитування, а потім від них відмовилися під час кризи
2008 року. Хоча основні нормативи суттєво не змінювалися протягом останніх 20-ти років, з боку НБУ були проведені численні
зміни правил щодо того, що могло включатися в регуляторний
капітал, зважування на ризик, вирахування та винятки.
Після кризи 2009 року НБУ зробив певні висновки. Наприклад, для обмеження доларизації з боку НБУ були запроваджені жорсткіші вимоги стосовно валютних позик, а нові кредити
фізичним особам в іноземній валюті були взагалі заборонені.
Вимоги щодо резервування депозитів в іноземній валюті були
збільшені. У рамках зусиль, спрямованих на досягнення більшої
ефективності резервування NPL, були запроваджені нові правила щодо резервів на можливі втрати за кредитами.
У 2015 році НБУ зробив перший крок до запровадження
Базель III, включивши певні елементи, наприклад, ті, що стосуються основних нормативів щодо капіталу та буферів капіталу, з
метою їх поступового введення протягом 2019 - 2023 років (тобто
після планового завершення програми кредитування МВФ). Наприклад, норматив достатності капіталу першого рівня в розмірі
7% набув чинності у 2019 році, а буфер запасу капіталу мав поступово вводитись протягом 2020 - 2023 років, збільшуючись кожного року на 0,625% до 2,5% у 2023 році. Крім цього, НБУ мав змогу застосувати антициклічний буфер на рівні до 2,5% зважених
на ризики активів у випадку боргового “перегрівання”. Системні
банки формували буфер системного ризику на рівні 1-2%. Однак
впровадження буферів капіталу було відкладено НБУ у 2020 році
у відповідь на пандемію Covid-19. Новий графік реалізації буде
опублікований, коли пандемія піде на спад.
Нормотворчість НБУ на початку 1990-х років носила неформальний характер. Тому важко встановити, коли саме були введені НДК. У будь-якому
випадку гіперінфляція означала, що НДК не мали змістовного наповнення
до 1995 року.
352
Див. http://zakon.rada.gov.ua/go/v3749500-04.
351
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Перспективи та пріоритети реформ та наближення законодавства. Із зазначеного вище випливає, що виникатиме багато питань щодо термінів здійснення наближення та запровадження окремих актів законодавства ЄС, а також з приводу того,
яким чином і коли слід оновлювати перелік актів законодавства,
призначених до впровадження у фінансовій сфері. Фінансові
регулятори (НБУ, регулятори фінансових послуг та цінних паперів) спільно розробили дуже детальний план дій у 2015 році.
Комплексна програма розвитку фінансового ринку України діяла до 2020 року353 та об’єднувала зобов’язання за Угодою з ЄС та
зобов’язання перед іншими партнерами і, звичайно, внутрішній
контекст. Програма включала графік виконання Угоди та інших
міжнародних зобов’язань. Після прийняття цей графік кілька
разів переглядався з урахуванням нового законодавства ЄС та
затримок у підготовці та затвердженні законопроєктів. Терміни
прийняття більш складних законодавчих актів були зміщені до
2021 – 2024 років, але за останні роки відбувся певний прогрес.
У 2016 році було прийнято переглянутий закон про споживчий кредит,354 який значною мірою відповідає Директиві про
споживчий кредит (2008/48/ЄС). Після цього відбулися зміни в
законодавстві, які передбачали повноваження регуляторів фінансового сектору щодо захисту споживачів фінансових послуг.
Це повинно забезпечити дотримання нових правил.
Закон, спрямований на спрощення бізнесу та залучення
інвестицій емітентів цінних паперів (2017),355 оновив правила випуску цінних паперів та публічних пропозицій цінних паперів,
правила розкриття інформації для емітентів цінних паперів та
регулювання професійного учасника ринку цінних паперів. Це
реалізувало частину норм MiFID/MiFID II. Подальші зміни до законів про цінні папери були затверджені у 2019 році, а у 2020
році була прийнята нова редакція закону про цінні папери.356
НБУ значно просунувся в регуляторних змінах банківського нагляду, щоб наблизити його до правил ЄС. Здійснені зміни
включають Базельські принципи ефективного нагляду, вдосконалені правила щодо резервів капіталу, запровадження нових
коефіцієнтів ліквідності тощо. Як зазначалося вище, пандемія
Covid-19 затримала імплементацію деяких змін. У липні 2020
Перший варіант Програми, затверджений постановою НБУ №315
від 18.06.2015 р., див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0391500-15/
ed#Text.
354
Див. https://zakon.rada.gov.ua/go/1734-19
355
Див. https://zakon.rada.gov.ua/go/2210-19
356
Див. https://zakon.rada.gov.ua/go/738-20
353
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року НБУ перебрав на себе регулювання діяльності небанківських фінансових установ від розпущеної Комісії з цінних паперів. Це сталося відповідно до «закону про спліт»,357 який був затверджений після багаторічної затримки у вересні 2019 року. Це
має сприяти прискоренню імплементації правил ЄС щодо страхування та небанківського кредитування.
У січні 2020 року358 регулятори підготували та затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору до 2025 року.359 Як
й у випадку попреденьої Програми Стратегія включає детальну дорожню карту імплементації та охоплює всі невиконані
зобов’язання в рамках Угоди про асоціацію. На відміну від Програми, немає чітких термінів реалізації окремих законодавчих
актів.360 Однак ми можемо розраховувати на оновлений графік
імплементації під час майбутнього перегляду Додатка XVII Угоди про асоціацію.
Кінцевою метою Угоди про асоціацію у фінансовому секторі є отримання режиму внутрішнього ринку. Це означало б, що
українські провайдери фінансових послуг могли б вільно надавати послуги в ЄС на тій самій основі, що й фірми з ЄС. Реалізація
цієї мети ускладнилася, оскільки ЄС перейшов до більш централізованої моделі нагляду в банківських, страхових та інших сферах фінансових послуг. Наприклад, впровадження внутрішнього
ринку фінансових послуг у країнах ЄЕЗ вимагає двоступінчастої
структури: регулятори ЄС, такі як Європейський банківський орган, приймають консультативні рішення, які потім виконуються
як обов’язкові інструменти Наглядовим органом ЄАВТ (орган
ЄАВТ аналогічний до Комісії ЄС). Таким чином, уряд повинен
скласти план продовження реформи фінансового сектору з урахуванням складності досягнення режиму повного внутрішнього
ринку. Це може включати більш розширений графік виконання
зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію.

Див. https://zakon.rada.gov.ua/go/79-20
Різні регуляторні органи затверджували Стратегію в різні дати. До січня 2020 року процес був завершений.
359
Див. https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=10686471
360
Міжнародні зобов’язання відображаються в певних пунктах Стратегії,
але дорожня карта з імплементації має різні терміни виконання окремих
завдань за кожним пунктом.
357
358
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Коротко про фінансові ринки
На момент укладання Угоди фінансовий сектор України перебував у
великій скруті через нестабільність банківської системи та невизначеність щодо обслуговування зовнішнього боргу після того, як відбулася
велика фінансова криза.
Тим не менше, уряд продовжує реалізовувати комплексну довгострокову програму регуляторної модернізації, яка пов’язана із законодавством
ЄС, що є критично важливою частиною процесу модернізації економіки
в цілому.
Досвід країни в процесі наближення до норм ЄС полягає в тому, що оригінальні графіки термінів реалізації цієї мети часто виявлялися надто
амбіційними.
ЄС та Україна готують оновлення Додатка XVII, щоб охопити нове законодавство ЄС у цій галузі. Однак деякі нові законодавчі акти ЄС, такі
як MiFID II, здаються надмірно складними для порівняно скромного рівня розвитку фінансових ринків України.
І все ж існують вагомі причини продовжувати інкорпорацію найкращих
міжнародних практик до українського законодавства.

16. ТРАНСПОРТ
Транспорт був ключовим сектором внутрішнього ринку ЄС із
найперших днів європейського
інтеграційного процесу. І, як результат, ЄС має добре сформовану нормативно-правову базу і
провадить продуману політику
у сфері транспорту. Створення
поглибленої і всеохоплюючої
зони вільної торгівлі (ПВЗВТ)
має на меті розширити та зміцнити співпрацю України з ЄС
у сфері транспорту, сприяючи
цим самим ефективності, безпеці та надійності систем, які пропонують більші можливості для взаємодії. Це матиме основоположне
значення для інтеграції галузей України в європейський ланцюг
поставок і поглиблення контактів між людьми, зокрема, через безвізові поїздки.

Положення Угоди
Узагалі, Угода про ПВЗВТ передбачає прогресивну лібералізацію
автомобільного, залізничного транспорту й перевезень внутрішніми водними шляхами, включаючи наближення до багатьох стандартів ЄС, а в певних випадках – укладання в майбутньому спеціальних договорів. Перед укладанням таких договорів ЄС та Україна
не можуть обмежувати умови взаємного доступу до ринку. Взаємний доступ до ринків для надання послуг із перевезення зможе
матеріалізуватися лише в тому випадку, коли Україна перейме і
впровадить визначений перелік регуляторних заходів ЄС. Повітряні перевезення згадуються, проте не входять у сферу дії Угоди про
асоціацію. Умови щодо взаємного доступу до ринку в цьому секторі
174 |
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регулюються двосторонньою Угодою про спільний авіаційний простір, яка очікує на повну ратифікацію.
Автомобільний транспорт. Станом на цей час послуги з
вантажних автомобільних перевезень, які здійснюються між ЄС та
Україною, регулюються двосторонніми міжурядовими договорами
між державами-членами ЄС та Україною. Ці договори встановлюють квоти й механізми ліцензування перевізників обох сторін.361 Дослідження показало, що скасування цих обмежень стане значним
чинником розвитку торгівлі, випуску продукції та зайнятості для
обох сторін.362 Тим не менше, оскільки держави-члени Євросоюзу
побоюються, що їхні ринки можуть бути перенасичені дешевшими
українськими перевізниками, вони поки що не бажають затверджувати мандат Комісії для проведення переговорів щодо угоди про
автомобільні перевезення ЄС - Україна. Незважаючи на те, що ЗВТ
не дозволяє іноземним інвесторам надавати послуги з перевезення
пасажирів автомобільним транспортом у межах території державичлена (каботаж), вона пропонує виняток для тимчасового найму в
операторів автобусів для здійснення нерегулярних перевезень (Додаток XVI-A).
Відповідно до умов ПВЗВТ компанії, оператори та водії з
України, які задіяні в автомобільних перевезеннях товарів та пасажирів, мають повністю відповідати регуляторним стандартам ЄС у
межах трьох - п’яти років після набрання чинності Угодою.363 Це
покладає тягар на законодавство України у зв’язку з наближенням
внутрішніх правил та стандартів до правил та стандартів ЄС і запровадження необхідних механізмів моніторингу, інспектування
та правозастосування для гарантування належного впровадження
директив та регламентів ЄС. З огляду на необхідність створення
Згідно з прецедентною практикою Європейського суду ці двосторонні
угоди мають відповідати діючому законодавству ЄС у сфері транспорту.
Див. судові рішення у справах C-466-9/98, C- 471-2/98, C-475-6/98 «Комісія
проти Сполученого Королівства, Данії, Швеції, Фінляндії, Бельгії, Люксембургу, Австрії та Німеччини» від 5 листопада 2002 року.
362
Див. «Дослідження економічного впливу угоди між ЄС та Україною»,
14 жовтня 2014 року (http://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/
doc/2015-07-24-icf-eu_ukraine-roadfl-finalreport.pdf), у якому зроблено висновок про те, що угода з ЄС, якою скасовуються ці обмеження, “стане помірним, проте позитивним фактом розвитку торгівлі, випуску продукції та
зайнятості для обох сторін. Найбільші доходи очікуються від скасування
двосторонніх механізмів надання дозволів; скасування договорів на транзит
мало менший ефект. Повна лібералізація могла б сприяти розвитку загального обсягу торгівлі більше ніж на 0,5 млрд. євро на рік. Лібералізація збільшить обсяг експорту ЄС до України автомобільного транспорту до рівня,
який перевищить обсяг імпорту ЄС з України згідно з усіма сценаріями.”
363
Див. Додаток XXXII.
361
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більшої прозорості в системі ліцензування та забезпечення єдиних
«правид гри» для всіх операторів автомобільних перевезень, пріоритетним завданням має стати наближення законодавства щодо
єдиного державного електронного реєстру операторів автомобільних перевезень364 і підтвердження професійних кваліфікацій водіїв.365
Повітряні перевезення. ПВЗВТ посилається на Угоду про
спільний авіаційний простір (УСАП) між Україною та ЄС, переговори щодо якої проходили окремо і яка була парафована в 2013
році. Підписання та ратифікація цієї угоди роками затримується на
стороні ЄС через невирішену суперечку між Іспанією та Великою
Британією щодо прав на посадку в аеропорту Гібралтару, щодо якої
Україна не має права голосу і у якій мало зацікавлена. З огляду на
відокремлення Великої Британії через Brexit від ЄС наприкінці 2019
року, це питання, мабуть, тепер уже не перешкода.
При набранні чинності УСАП Україна буде зобов’язана наблизити своє законодавство до більше ніж 60-ти законодавчих актів
ЄС (Додаток I УСАП) у частині регулювання безпеки польотів та
сертифікації, зміцнення адміністративних можливостей авіаційних
органів для впровадження авіаційних стандартів ЄС і подальшої
співпраці з Європейським агентством із питань авіаційної безпеки
(EASA), включаючи зближення системи льотної сертифікації з відповідною системою ЄС.
Перехід України до повного запровадження УСАП відбуватиметься поступово, оскільки він передбачає здійснення оцінок і проведення перевірок на предмет стандартизації з боку Європейської
Комісії та EASA, а також прийняття рішень Спільним Комітетом.
УСАП не передбачає негайного надання повного доступу до внутрішнього ринку українським перевізникам: спочатку вони лише
отримують право на польоти між Україною та пунктом призначення в ЄС як прямим сполученням, так і через проміжний пункт
у межах сусідніх країн, Європейського спільного авіаційного простору або в Ісландії, Ліхтенштейні чи Швейцарії (Ст. 16 і Додаток
II). Це не дозоляє українським перевізникам здійснювати польоти
всередині території держав-членів ЄС (каботаж) і польоти між двома державами-членами ЄС, не пов’язані з польотом до України або
з України. Такі права будуть надані на другій стадії (див. Ст. 33 та
Додаток III).
Правовий режим, що поширюється на послуги у сфері повітряних перевезень, заплутаний. Наразі норми ПВЗВТ щодо по364
365
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вітряних перевезень діють до набуття чинності УСАП. Разом із
цим, ПВЗВТ виключає національний режим і режим найбільшого
сприяння стосовно регулярних або нерегулярних внутрішніх і міжнародних повітряних перевезень та перевезень, що безпосередньо
пов’язані з реалізацією комерційних прав на перевезення. Тим не
менше, були зроблені винятки з цього правила у зв’язку з: i) ремонтом та сервісним обслуговуванням літака, під час яких літак не здійснює перевезення; ii) продажем послуг із повітряних перевезень; iii)
послугами комп’ютерної системи бронювання (далі - КСБ); iv) послугами з наземного обслуговування; v) послугами з експлуатації
аеропортів (Статті 87 - 88 Угоди про ПВЗВТ). Тим не менше, згадані
в ПВЗВТ застереження мають регулярно переглядатися підкомітетом Ради асоціації, який займається питаннями транспорту, з метою прогресивної лібералізації умов встановлення та вирішення
правових невідповідностей між УСАП та ПВЗВТ.366
Залізничний транспорт. ПВЗВТ має на меті реформування
сектору залізничного транспорту в Україні і поступову лібералізацію ринку пасажирських та товарних перевезень залізничним транспортом протягом восьми років. Як і у випадку з іншими видами
транспорту, це потреби рівного доступу до об’єктів інфраструктури та вдосконалення стандартів технічної та технологічної якості.
Одна з проблем, пов’язаних із досягненням взаємозамінності
залізничних мереж у ЄС, полягає в тому, що три країни Східного
партнерства все ще працюють із використанням російського стандарту ширини залізничних колій, які дорівнюють 1 520 мм і є ширшими в порівнянні з європейським стандартом, що становить 1 435
мм.
Внутрішній водний транспорт. Договір не передбачає будьяких зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільЗазначене має передувати вирішенню будь-яких проблем з ієрархією
правових режимів після набуття чинності УСАП. Про це йдеться в Статтях
87 - 88 про свободу заснування підприємств, а не трансграничне надання
послуг. Оскільки ці послуги, зазвичай, надаються шляхом створення підприємства, можна сперечатися про те, що режим ЗВТ матиме переважний
характер на практиці. Тим не менше, у деяких випадках послуги надаються
без створення підприємства (наприклад, самообслуговування), що означатиме, що чинні правила слід буде брати з УСАП. Аналогічно у ЗВТ зазначаються два застереження стосовно всього ЄС щодо заснування підприємств
у сфері надання послуг із повітряних перевезень, одне стосується оренди
повітряного судна разом з екіпажем, а інше – послуг КСБ (Додаток XVI-A). У
відповідних положеннях УСАП про послуги КСБ (Ст. 13) зроблено посилання на доступ до ринку без уточнення, чи це відбувається зі створенням або
без створення підприємства; це, насправді, може породжувати конфлікт. У
такому випадку можна сперечатися, чи мають переважний характер спеціальні положення (тобто, УСАП), чи укладений пізніше договір (ПВЗВТ).
366
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шого сприяння стосовно національного каботажу (як у ЄС, так і в
Україні), проте враховує права на перевезення, що зарезервовані
відповідно до існуючих або майбутніх договорів (наприклад, за
маршрутом Рейн-Майн-Дунай). У той же час очікується, що Україна поступово наближатиме своє законодавство (протягом 5-ти років із моменту набуття чинності Угодою) стосовно умов доступу до
внутрішнього ринку, а саме щодо кваліфікацій операторів, центрального реєстру, гармонізованих інформаційних послуг, стандартів безпеки для суден та створення нової мережі логістичних
центрів.
Міжнародний морський транспорт. Угода передбачає надання «необмеженого доступу до міжнародних морських ринків та
торгівлі на комерційній та недискримінаційній основі» та режиму
найбільшого сприяння для суден у частині, окрім всього іншого,
доступу до портів, використання інфраструктури та служб портів і
використання морських допоміжних служб, а також пов’язаних зборів, потужностей, призначених для проходження митного оформлення, і потужностей для навантаження й розвантаження (див. Ст.
135, пункти 4 та 5).367 Крім цього, загальними для всього ЄС застереженнями та застереженнями окремих держав-членів щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння обмежується
такий доступ, допоки Україна не наблизить своє законодавство, з
огляду на здійснення 19-ти заходів. Вони стосуються кваліфікації
матросів, стандартів безпеки щодо пасажирських та вантажних суден, відповідальності перевізників пасажирів морським транспортом у випадку виникнення нещасних випадків, державного контролю портів тощо (див. Додаток XVII), у межах встановлених строків
на три - сім років із моменту набрання чинності Угодою.368
В інших сферах міжнародного морського транспорту встановлюється офіційна процедура (яка також регулюється відповідно
до Додатка XVII), згідно з якою саме Європейська Комісія має офіційно оцінювати відповідність зміненого / нового законодавства
України до законодавства ЄС, і в разі його відповідності саме Комітет асоціації (у торговельній конфігурації) має прийняти рішення,
чи Україна насправді виконала свої зобов’язання і чи можуть ринки
бути відкриті. На практиці це займе роки перед тим, як режим внутрішнього ринку буде наданий Україні.

Ця Угода не застосовується до внутрішніх морських перевезень, за винятком переміщення обладнання (наприклад, порожніх контейнерів, що не
перевозяться як вантаж на платній основі між портами).
368
Див. ст. 3 Додатка XVI-A і ст. 4(3) Додатка XVII.
367
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Зміни законодавства та політики ЄС
Основні зміни транспортного законодавства та політики ЄС стосуються вантажних автомобільних перевезень, для яких ЄС прийняв
так званий пакет мобільності щодо умов праці водіїв та доступу до
ринку автоперевезень у межах ЄС.369 Основним питанням автомобільних перевезень у ЄС став повний доступ до ринку для «нових»
держав-членів, таких як Болгарія та Румунія, чиї ставки заробітної
плати набагато нижчі ніж у Німеччині, Франції та інших «старих»
державах-членах. Зокрема, існували побоювання щодо необмеженого «каботажу» (транспортні послуги на ринку ЄС за межами
держави-члена, з якої походить вантажівка). У Пакеті заходів щодо
мобільності зазначено різні обмеження на каботаж. Інші заходи
включають впровадження нової версії обладнання «розумного тахографа».
Нові закони про пакет мобільності ще мають бути впроваджені, і тому вони виключені з поточних планів оновлення Додатка про
дорожній транспорт до Угоди про асоціацію. Однак питання, поставлені на цих внутрішніх переговорах із ЄС, будуть порушені на
можливих майбутніх переговорах між ЄС та Україною щодо угоди
про автомобільний транспорт. Аргументи на користь такої угоди
наразі стають важливими через існуючу систему двосторонніх квот
на дохволи - тобто індивідуальні ліцензії, пропоновані кожною
державою-членом ЄС Україні. Наявні зараз проблеми подвійні: поперше, двостороння система є надзвичайно обтяжливою бюрократично, оскільки, наприклад, український експортер до Португалії
повинен організувати транспортні послуги, які включають кілька
дозволів на доступ через Польщу, Німеччину, Францію, Іспанію та
саму Португалію; по-друге і, на жаль, Польща як ключова сусідня
держава скорочує кількість дозволів, виданих Україні. Це є юридично сумнівним, з огляду на положення про статус-кво в Угоді (Стаття
136.2). Уже зараз як у Польщі, так і в Угорщини кількість виданих
дозволів є недостатньою, і це стає справжньою перешкодою для бажаного розширення торгівлі в рамках ПВЗВТ.
12 липня 2017 року ЄС підписав договір про Транспортне співтовариство з шістьма державами Західних Балкан. Завданням Договору є прогресивна інтеграція транспортних ринків автомобільних,
залізничних, внутрішніх водних шляхів та морського транспорту
держав Західних Балкан із ЄС, а також прийняття транспортних
acquis ЄС. Зміст Договору значною мірою збігається з транспортними додатками до ПВЗВТ, але він є більш повним та сучасним. Крім
Див.: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/07/
mobility-package-council-adopts-truck-drivers-reform/
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того, Транспортне співтовариство має постійний секретаріат у Белграді, власну Раду міністрів та підпорядковані органи. Для України, як і для Грузії та Молдови, ідея приєднання до Транспортного
співтовариства може бути аналогічною до ситуації з Енергетичним
співтовариством, яке також було ініційоване країнами Західних
Балкан, а згодом поширилось на асоційовані країни Східної Європи. Перевагою подібного розширення Транспортного співтовариства було б забезпечення безперебійного транспортного ринку
для всього регіону, що включатиме як українських перевізників, які
потребують максимального полегшення доступу до транспортного
ринку ЄС, так й країни Західних Балкан. Однак слід зазначити, що
на сьогодні ЄС не передбачає розширення Транспортного співтовариства у такий спосіб.

Перспективи імплементації
На транспортний сектор припадає 7% ВВП України і 6% загальної
зайнятості населення.370 Пріоритетами реформи уряду в цій сфері є:
відповідність європейським стандартам; зменшення ролі держави в
діяльності монополій; децентралізація функції Міністерства інфраструктури; приватизація прибуткових операційних підрозділів державних підприємств. У травні 2018 року Кабінет Міністрів затвердив
Національну транспортну стратегію «Drive Ukraine 2030». Стратегія
визначає цілі щодо конкурентоспроможності галузі, інновацій, захисту довкілля та інших питань, пов’язаних із транспортом.371
Для гармонізації транспортного законодавства України із законодавством ЄС Міністерством інфраструктури були внесені зміни до правил перевезення небезпечних вантажів і стандартів для
номерних знаків, а також спрощено ділове середовище в морських
портах. Наразі основна ціль полягає в підписанні УСАП із ЄС.
Згідно з Інтернет-інструментом моніторингу імплементації
Угоди про асоціацію транспортний сектор залишається сферою, у
якій прогрес реформ надзвичайно низький.372 Так, Верховна Рада
не виконала жодних зобов’язань. Як наслідок, прогрес України в реформуванні сектору складає лише близько 24 відсотків.373
Автомобільний транспорт. Цей вид транспорту є найбільш
економічно активним у стосунках ЄС - Україна і демонструє швидДив. http://www.ukrstat.gov.ua/.
Див. https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-nacionalnoyitransportnoyi-strategiyi-ukrayini-na-period-do-2030-roku/.
372
Див.: https://pulse.eu-ua.org/
373
В інструменті моніторингу відповідний розділ присвячений як транспортному сектору, так і поштовим послугам.
370
371
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ке зростання як у сфері міжнародних вантажних автомобільних перевезень, так і перевезень пасажирів. Близько 84% обсягу експорту
ЄС до України і 37% імпорту у вартісному виразі перевозиться автомобільним транспортом. Дані Євростату вказують на те, що 6 млн
тонн експорту ЄС і 6,1 млн тонн імпорту ЄС перевозилось автомобільним транспортом до України/з України у 2019 році. Розвиток
доріг загального використання в Україні наразі відстає від темпів
моторизації в країні, а операційний стан доріг є вкрай незадовільним. Середня швидкість на дорогах в Україні у два - три рази менша за таку ж швидкість у західних країнах, і в Україні невелика кількість шосе. Близько 90% доріг не ремонтувались понад 30 років.374
Один із найбільших викликів, перед яким постала Україна, це висока смертність у результаті дорожньо-транспортних пригод.
У червні 2017 року Україна прийняла Стратегію підвищення безпеки дорожнього руху в Україні до 2020 року.375 У 2017 році
Кабінет Міністрів зменшив обмеження швидкості руху в містах з
60 до 50 км/год.376. Державна програма поліпшення безпеки дорожнього руху, що реалізується з 2018 року, недофінансується; у 2018
році вона не отримала жодного запланованого фінансування, а у
2019 році програма отримала лише 38%.377 У жовтні 2019 року український парламент прийняв закон, який запровадив обов’язковий
аудит безпеки дорожнього руху на міжнародних та національних дорогах в Україні,378 та закон, який запровадив автоматичний
контроль ваги вантажних автомобілів379.
Станом на липень 2020 року, Україна ще не повністю узгодила законодавство про автомобільні перевезення з acquis ЄС. У 2017
році Кабінет Міністрів прийняв постанову про спеціальну освіту
для менеджерів транспорту. Міністерство інфраструктури створило реєстр автотранспортних компаній.
Повітряні перевезення. Протягом останніх років авіаційний
сектор України демонстрував дуже швидкий розвиток. У цьому
свою роль зіграли безвізовий режим для громадян ЄС для поїздок
в Україну, спрощення візового режиму для українців, що подорожують до Європи та великі інвестиції в інфраструктуру під час підготовки до футбольного турніру Євро-2012.
Див.:
https://mtu.gov.ua/content/tehnichniy-stan-avtomobilnih-dorigavtomobilnih-dorig-zagalnogo-vikoristannya.html
375
Див. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/481-2017-%D1%80.
376
Див. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/883-2017-%D0%BF/.
377
Див.: https://mtu.gov.ua/news/31533.html
378
Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-20#Text
379
Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/54-20#Text
374
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У 2014 – 2015 роках пасажиропотік через українські аеропорти впав на третину, але пасажирські авіаперевезення відновились
у 2016 році та подолали докризовий рівень 2013 року.380 11 червня
2017 року набув чинності безвізовий режим поїздок для громадян
України. Тому, як очікується, це стрімке зростання триватиме і коли
економіка відновиться після пандемії Covid-19. Набрання чинності
УСАП також сприятиме покращанню ситуації.
У 2019 році на внутрішньому ринку працювали 29 українських авіакомпаній (у тому числі, 18 пасажирських авіакомпаній).
Міжнародні рейси пропонували 10 українських та 40 закордонних
авіакомпаній. Найбільшими компаніями за обсягами перевезення
пасажирів у 2019 році були «Міжнародні Авіалінії України», «Азур
Ейр Україна», Авiакомпанiя «Роза вiтрiв», SkyUp та «Буковина».
Вони становили 97% усіх пасажирів, яких перевозили українські
авіакомпанії (як на регулярних, так і на чартерних рейсах). Двадцять компаній пропонують послуги з перевезення вантажів; найбільшими з них є Антонов, Міжнародні Авіалінії України, ЗетАвіа,
Авіалінії Maximum, і Южмашавіа. На них припадає 85% загального обсягу перевезених вантажів. З 19-ти діючих аеропортів України
найбільшими є Бориспіль (поблизу Києва), Київ (Жуляни), Львів,
Одеса, Харків, Запоріжжя та Дніпро.381
У 2019 році обсяг пасажирських авіаперевезень українськими
авіаперевізниками зріс на 9,4% до 13,7 млн пасажирів. Міжнародні
пасажирські авіаперевезення зросли на 9,6% - до 12,5 млн пасажирів. Найвищі темпи зростання пасажиропотоку були в аеропортах
Харкова (39,4%), Львова (38,8%), Борисполя (21,1%), Дніпра (13,2%),
Одеси (17,1%) та Запоріжжя (8,4%).382
У лютому 2017 року Кабінет Міністрів затвердив План заходів
щодо імплементації УСАП.383 Відповідно до нього прийняття нових правил авіаційної безпеки було одним із головних пріоритетів
і мало відбутися до кінця 2017 року, але виконання Плану дій відстало від графіка через затримку з ратифікацією угоди (тепер проблема має бути вирішена шляхом британського Brexit, як зазначено
вище) та пандемії Covid-19.384 Україна вже прийняла правила ЄС
щодо аеродромів, повітряних операцій та вимог до екіпажу цивільної авіації (139/2014, 965/2012 та 1178/2011). Однак не внесла змін
Див.: http://avia.gov.ua/pro-nas/statistika/periodychna-informatsiya/.
Там само.
382
Там само.
383
Див.: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/88-2017-%D1%80.
384
Див.: https://dostup.pravda.com.ua/request/shchodo_riealizatsiyi_planu_
zakh.
380
381
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до свого Повітряного кодексу стосовно нової процедури прийняття
авіаційних правил в Україні.385
Україна також хоче привести своє виробництво літаків Антонов у відповідність до acquis ЄС, а українську сертифікацію прирівняти до стандартів ЄС. Україна зберегла за собою право на сертифікацію старіших версій літаків Антонов, проте на нові моделі
необхідно отримувати сертифікати EASA з метою здійснення польотів усередині ЄС. У січні 2017 року Державна авіаційна служба
України (ДАСУ) підписала угоду з Європейською Комісією щодо
гармонізації систем сертифікації повітряних суден. У червні 2017
року EASA та Україна розпочали трирічний (керований EASA)
проєкт, розроблений для підтримки конвергенції систем сертифікації.386
У березні 2019 року Європейська Комісія розпочала проєкт
«Зміцнення авіаційної бази та європейських правил для України»
(SAFER-U) з метою гармонізації української авіаційної нормативної бази зі стандартами ЄС. Проєкт триватиме з 2019 по 2022 рік із
фінансуванням 2,5 мільйони євро.387 Станом на березень 2020 року
експерти проєкту надали ДАСУ тексти модернізованих процедур
та контрольні списки щодо експлуатації польотів та ліцензування
льотного складу, розробили аналіз потреб у персоналі та аналіз системи навчання та представили тренінгові програми для персоналу,
що здійснює контроль.388
Залізничний транспорт. Українська мережа залізничних шляхів є третьою за протяжністю в Європі (приблизно 22 000 км, половина
з яких електрифікована), проте технологічні розбіжності в західному
та в південному напрямках (Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина) означають, що міжнародний залізничний транспорт переважно
спрямований на держави колишнього Радянського Союзу. Незважаючи на інвестиції, які були зроблені для покращення залізничного
сполучення між містами, що приймали Чемпіонат Європи з футболу
2012 року, економічну вагомість сьогочасних перевезень пасажирів
та вантажів залізничним транспортом не можна порівнювати з перевезеннями автомобільним та повітряним транспортом.
Транспортна складова Угоди про асоціацію. Грудень 2019 року https://
www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/Web_Dopovid_
Transportna_2020.pdf
386
Див.:
http://avia.gov.ua/derzhaviasluzhba-rozpochynaye-robotu-naddokumentom-shhodo-zbizhnosti-system-sertyfikatsiyi-z-easa/.
387
Див.:https://avia.gov.ua/proyekt-safer-u-rozvitok-aviatsijnoyizakonodavchoyi-bazi-ukrayini-shlyahom-nablizhennya-do-zakonodavstva-yes/
388
Див.: https://caainternational.com/caai-led-consortium-market-the-firstyear-of-the-safer-u-programme/
385
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Станом на червень 2018 року, Україна ще не узгодила своє
законодавство про залізничний транспорт з acquis ЄС. Уряд кілька разів подавав до парламенту законопроєкти про залізничний
транспорт, але жоден із них не дійшов до стадії голосування.389
Внутрішній водний транспорт. Україна має обмежений
доступ до європейських внутрішніх водних шляхів через Дунай
та Чорне море. Її внутрішня судноплавна система водних шляхів
обмежена 2 240 км, 40% із яких складається з річки Дніпро. Тоді як
український уряд розробляє плани щодо збільшення транспортування кукурудзи через Київ до Одеси, обсяги все ще незначні в
економічному відношенні. Однак у 2019 році обсяги транспортування кукурудзи річкою зросли на 54% - до 4,9 млн тонн.
Міністерство інфраструктури підготувало проєкт закону
про внутрішній водний транспорт і представило його парламенту в серпні 2015 року. Він уже кілька разів переглядався. Станом
на липень 2020 року Верховна Рада прийняла законопроєкт у
першому читанні.390
Міжнародний морський транспорт. Порти Одеси й Миколаєва є найбільшими пунктами сполучення для морського
транспорту. У 2019 році морським портом Південний поблизу Одеси було оброблено 33,7% усіх вантажів (53,9 млн. тонн),
20,9% - Миколаївським морським портом (33,4 млн. тонн) та
16,4% - Чорноморським морським портом поблизу Одеси (26,2
млн. тонн).391 П’ять кримських портів (у Євпаторії, Керчі, Севастополі, Феодосії та Ялті) обробили лише 8% від усіх вантажів у
2013 році. 392
У 2017 році Україна приєдналася до Міжнародної конвенції про контроль за шкідливими системами протиобрастання на
суднах та Міжнародної конвенції про пошкодження.
У вересні 2017 року Кабінет Міністрів заснував Державну
службу морського та річкового транспорту України (Морську
адміністрацію України).393 Новий державний орган був започаткований у серпні 2018 року із завданням реалізації державної поДив.:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58982,
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57427, http://w1.c1.
rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66737, http://w1.c1.rada.gov.ua/
pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66922
390
Див. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67954
391
Див. http://www.uspa.gov.ua/pokazniki-roboti/pokazniki-roboti-2019
392
Див. http://www.uspa.gov.ua/pokazniki-roboti/pokazniki- roboti-2013
393
Див. https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-utvorennya-derzhavnoyisluzhbi-morskogo-ta-richkovogo-transportu-ukrayini.
389
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літики щодо внутрішнього водного та морського транспорту та
державного контролю безпеки на водному транспорті.394
У жовтні 2017 року уряд затвердив Стратегію імплементації
положень директив та регламентів ЄС у сфері міжнародного морського та внутрішнього водного транспорту (“дорожня карта”). Однією з цілей стратегії є забезпечення взаємного доступу до державних закупівель у секторі.395
Станом на липень 2020 року Україна підготувала законопроєкти про приєднання до Міжнародної конвенції про працю на морі
2006 року. Вони охоплюють розмежування економічних та адміністративних функцій капітанів морських портів та спеціальний
фонд для фінансування морської галузі, з якого Морська адміністрація України могла б сплачувати членські внески в міжнародних
організаціях, але ці законопроєкти ще не були прийняті.
Пан’європейські коридори. Україна займає центральне положення в мережі Пан’європейських коридорів, які були визначені
в 1994 році як довгостроковий стратегічний план щодо мультимодальної мережі континентальних шляхів, залізничного та водного
сполучень. Ці засади планування стали точкою відліку для визначення пріоритетності основних інфраструктурних інвестицій, які
можуть бути профінансовані Європейською стороною шляхом
здійснення інвестицій з боку ЄІБ та ЄБРР, включаючи певне фінансування у формі грантів, що надаються Європейською Комісією.
Ці інвестиції, зазвичай, доповнюють заходи в рамках регуляторної
транспортної політики, включаючи порядок денний щодо наближення законодавства відповідно до Угоди про асоціацію.
Україна входить до складу чотирьох із десяти
Пан’європейських коридорів, а саме:
• Коридор IV, що включає дорожні та залізничні з’єднання між
Брюсселем та Києвом через Дрезден, Краків і Львів.
• Коридор V, який розпочинається у Венеції і проходить через
Словенію та Угорщину перед тим, як увійти в Україну, проходячи через Ужгород, а потім через Львів та Київ.
• Коридор VIII, який є дунайським водним шляхом, до якого в самому його гирлі на вході в Чорне море отримує доступ Україна.
• Коридор IX, який охоплює основні північно-південні шляхи
сполучення, починаючи з Гельсінкі та Санкт-Петербурга,
при цьому одна гілка проходить через Білорусь, а інша проходить через Москву, і обидві доходять до Києва.
394
395

Див. https://marad.gov.ua/ua/pro-sluzhbu/misiya-ta-strategiya
Див. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/747-2017-%D1%80.

186

| ЧАСТИНА III. ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Усі ці коридори сходяться в Києві, як у центральній точці перетину доріг. Контекст цих коридорів наразі набуває міжконтинентальних вимірів завдяки китайській програмі «Новий шовковий
шлях». Ця програма, імовірно, збільшить співпрацю між Європою
та Китаєм, що відповідатиме інтересам України з огляду на різні
Євразійські коридори, які можуть проходити через її територію. У
2017 році Україна оголосила запуск проєкту Go Highway, який міг би
забезпечити виконання маршруту Південний шовковий шлях в обхід Росії. Планується скоротити час транзиту між Чорним та Балтійським морями та збільшити вантажні потоки між Україною та ЄС.396
Перший етап проєкту Україна планує завершити у 2020 році (автомобільне сполучення зі Львова до Одеси). Другий етап - будівництво
дороги між Львовом та Краківцем на польському кордоні.397 У 2019
році Міністерство інфраструктури України внесло на розгляд парламенту законопроєкт про мультимодальні перевезення, який реалізує
Директиву 92/106/ЄЕС, але закон ще не прийнятий.398

Подальші зміни, яких прагне Україна
Конкретні пропозиції, подані Україною на консультації з ЄС щодо
майбутнього Східного партнерства, включають:
• прогрес у посиленні мобільності та розвитку міжнародних
транспортних коридорів, який має бути досягнутий за участі
зацікавлених партнерів у міжнародних проєктах, що з’єднують
Європу з Азією, включаючи залізничні сполучення;
• посилення безвізового режиму за допомогою багатонаціональних сполучних проєктів, зокрема Interrail / Discover EU,
який пропонує поїздки в понад 40000 напрямків у 31 країні;
• подальше розширення основних мереж TEN-T, включаючи
внутрішні водні шляхи, впровадження Індикативного плану
інвестиційних заходів TEN-T, а також відкриття рамок для
стратегічних інвестицій із належним використанням Програми Jaspers, щоб полегшити створення рентабельних проєктів.
Крім того, тепер стало очевидним, що існуюча система двосторонніх дозволів на автомобільний транспорт є перешкодою
для бажаного розширення торгівлі між ЄС та Україною в рамках
ПВЗВТ, і тому ЄС повинен погодитися на відкриття переговорів
Див. https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-03-17-uago-highway.pdf.
397
Див.https://ukravtodor.gov.ua/press/news/vzhe_do_kintsia_
tsoho_roku_mozhna_bude_distatysia_vid_lvova_do_umani_suchasnoiu_
yevropeiskoiu_dorohoiu_u_mezhakh_korydoru_go_highway.html
398
Див. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67796
396
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щодо угоди про автомобільний транспорт. Через ці застарілі правила двостороннього ліцензування український бізнес стверджує,
що експортувати до Китаю легше ніж до ЄС.
Україна також може зацікавитись вивченням ідеї приєднання
до Транспортного співтовариства ЄС та країн Західних Балкан.
Коротко про транспорт
ПВЗВТ установлює детальні стандарти та регламенти ЄС щодо автомобільного, залізничного, внутрішнього водного, морського та інтермодального транспорту, які будуть поступово прийматися Україною.
Вони стосуються кваліфікацій операторів транспортних підприємств, технічної безпеки транспортних засобів та суден, а також діяльності інспекційних органів.
Повітряні перевезення згадуються у ПВЗВТ, проте вони регулюються
окремою Угодою між ЄС та Україною про спільний авіаційний простір,
повна ратифікація якої все ще триває і яка з часом відкриє ринок повітряних перевезень для конкуренції за низькою вартістю.
Що стосується автомобільних транспортних перевезень, доступ до
ринку ЄС на цей час регулюється положеннями про квоти на рівні держав-членів, що зараз стає фактором стримування для розширення торгівлі в рамках ПВЗВТ; поточна система має бути замінена через Угоду
між Україною та ЄС про автомобільний транспорт.
Загальні зобов’язання в рамках ПВЗВТ щодо гармонізації на основі законодавства ЄС відстають від графіка, поки що прогрес обмежений.
Україна, можливо, захоче розглянути ідею вступу до Транспортного
співтовариства ЄС із країнами Західних Балкан.
Україна займає центральне місце в мережі Пан’європейських коридорів
дорожнього та залізничного сполучень. ЄБРР та ЄІБ забезпечують фінансування інвестицій для поліпшення цих та інших основних об’єктів
транспортної інфраструктури.

17. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА
ПОЛІТИКА ЩОДО КЛІМАТУ
Розділ Угоди про асоціацію,
присвячений захисту довкілля, є надзвичайно амбіційним і
зобов’язує Україну співпрацювати з усього спектра питань, які
стосуються державної політики
щодо захисту довкілля. Імплементація буде довгим та складним процесом, враховуючи те,
що Україна знаходиться в низькій відправній точці, проте його
кінцевий результат означатиме
кардинальну
трансформацію
якості довкілля та модернізацію основних галузей важкої промисловості в країні. З моменту підписання Угоди законодавство ЄС
щодо навколишнього середовища зазнало суттєвого перегляду, і
це приведе до важливого оновлення відповідного Додатка. Водночас запропонований ЄС Зелений курс, з яким Україна бажає бути
пов’язаною, додає ще один важливий вимір.

Положення Угоди
Україна погодилася провести поступове наближення свого законодавства до законодавства ЄС у межах часу від двох до десяти
років у відповідності до Додатка XXIX Угоди про асоціацію, у
якому надається перелік 35-ти директив ЄС. Вони представляють
основну частину природоохоронного законодавства та політики
ЄС, включаючи методи управління природоохоронною діяльністю, якість повітря та води, поводження з відходами, промислове
забруднення та фактори небезпеки, захист природи, викорис188 |
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тання генетично модифікованих організмів (ГМО) у сільському
господарстві та зміни клімату.
Управління природоохоронною діяльністю. Основоположною в цьому питанні є Директива щодо оцінки впливу на довкілля, яка була запроваджена в 1985 році і до якої декілька разів
вносилися зміни (у 1997, 2003, 2011 та 2014 роках - основним текстом наразі є Директива 2011/92/ЄС). Вона передбачає довгий
перелік основних видів проєктів (таких, як нафтопереробні заводи, металургійні комбінати, основні об’єкти транспортної інфраструктури, дамби тощо), які не повинні отримувати дозвіл на
реалізацію, допоки не буде оприлюднена оцінка їхнього впливу
на здоров’я людини, фауну і флору, ґрунти, забруднення води та
повітря, клімат та ландшафт.
Головні забруднювачі та небезпечні речовини. Основоположною в цьому питанні є Директива про промислові викиди (2010/75/
ЄС), яка уточнює та модернізує сім попередніх директив, спрощує
чинне законодавство та скорочує непотрібні адміністративні витрати. Директива охоплює всі галузі, які відповідають за утворення
шкідливих викидів: енергетику, металургію, видобування корисних копалин, хімічну промисловість, целюлозо-паперову промисловість, промислове свинарство та птахівництво, управління відходами тощо. Нею встановлюються основні принципи ліцензування
та контролю таких підприємств і визначаються максимальні кількості викидів шкідливих речовин. Зазначена директива передбачає
застосування найкращих наявних технологій.
Для протидії забрудненню повітря рамковою Директивою
щодо якості повітря (2008/50/ЄС) і чотирма «спорідненими» Директивами встановлюються обмеження щодо викидів окремих
забруднювачів.399 Сторони зобов’язані забезпечити обов’язкове
виконання стандартів щодо якості повітря в межах встановлених
лімітів. Коли забруднення повітря перевищує будь-який ліміт
або цільове значення в будь-якій конкретній зоні чи агломерації,
органи влади мають створити плани забезпечення якості повітря
в таких зонах та агломераціях з метою досягнення відповідного
максимального значення. Існують процедури надання звільнень
або відтермінування кінцевих строків, коли максимальні значення концентрацій забруднювальних речовин не можуть бути
дотримані з огляду на специфічні для відповідного об’єкта характеристики дисперсії, несприятливі кліматичні умови або
транскордонні фактори.
А саме:1) діоксид сірки, діоксид азоту та оксиди азоту та свинцю, 2) монооксид вуглецю і бензол, 3) озон і 4) поліароматичні вуглеводні, миш’як,
нікель, кадмій і ртуть.
399
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Дія Директиви з обмеження викидів із великих спалювальних установок (2001/80/ЄС) поширюється на такі спалювальні
установки, як теплові електростанції, номінальна теплова потужність яких дорівнює або перевищує 50 МВт. Її мета полягає в обмеженні кількості викидів діоксиду сірки, оксидів азоту та пилу з
великих спалювальних установок. Вона заохочує об’єднання виробництва тепла та електроенергії (когенерація). Максимальні
значення та часові рамки, які мають бути дотримані, вибудувані
в послідовному порядку з огляду на термін служби установок,
починаючи з «наявних установок», які були введені в експлуатацію до 1987 року, та установками, що вводилися пізніше. Уряди
мають підготувати національні плани скорочення викидів до визначеної дати. Директива дозволила звільнити підприємства від
дотримання норм викидів за умови, що оператор зобов’язувався
не експлуатувати підприємство більше 20 000 годин до 2023 року
для 19-ти великих сміттєспалювальних підприємств та до 2033
року для інших 59-ти підприємств.
Наступним ключовим актом законодавства є рамкова Директива щодо водних ресурсів (2000/60/ЄС, з урахуванням декількох змін і доповнень), якою встановлюються рамкові засади
щодо охорони внутрішніх поверхневих вод, ґрунтових вод та
прибережених вод. Її мета для самого ЄС полягала в досягненні належного статусу всіх водних ресурсів до 2015 року. Підхід
ґрунтується переважно на басейнах річок, щодо яких державичлени мають підготувати плани та детальні програми управління. Сторони мають забезпечити, щоб ціноутворення щодо
водних ресурсів заохочувало споживачів до ефективного їх використання.
Запровадження законодавства ЄС щодо запобігання та
контролю катастрофічних промислових аварій було простимульовано великою аварією на хімзаводі в італійському місті Севесо в
1976 році. Прийнята в результаті Севесівська Директива (96/82/
ЄС) була пізніше змінена з огляду на уроки, які були засвоєні в
результаті пізніших інцидентів, що мали місце в Бхопалі, Тулузі та Енсхеде (2012/18/ЄС). Дія Директиви наразі поширюється
більш ніж на 10 000 промислових об’єктів у межах ЄС, на яких
використовуються або зберігаються небезпечні речовини у великих кількостях. Такими об’єктами переважно є ті, які працюють
у хімічному, нафтохімічному, логістичному та металообробному
секторах. Директива посприяла зменшенню кількості великих
аварій, і загалом сприймається як контрольний орієнтир для політики щодо запобігання промисловим аваріям і взірцем для наслідування законодавцями в багатьох країнах у всьому світі.
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За ієрархією управління відходами, захоронення на полігонах – це найменш сприятливий варіант, який має бути обмежений до мінімуму у відповідності до Директиви щодо полігонів
захоронення відходів (1999/31/ЄС). У разі необхідності захоронення відходів на полігоні вони мають бути направлені на ті полігони, які відповідають вимогам Директиви. Мета Директиви
полягає у запобіганні або зменшенні, наскільки це можливо, негативних наслідків для довкілля, зокрема, для поверхневих вод,
ґрунтових вод, ґрунту, повітря та здоров’я людини в результаті
захоронення відходів на полігонах шляхом запровадження суворих технічних вимог щодо відходів та полігонів їхнього захоронення. Директивою встановлюється система операційних дозволів на розміщення полігонів. Експлуатація існуючих полігонів
не може надалі здійснюватись, якщо вони не будуть приведені у
відповідність до положень Директиви. Для України встановлено
шестирічний строк для впровадження.
Природне середовище існування. Охорона природи розглядається у двох Директивах про збереження природного середовища
існування та збереження диких птахів (92/43/ЄС та 2009/147/ЄС).
Ці Директиви встановлюють принципи та процедури визначення
спеціальних охоронних зон і можуть слугувати корисним довідниковим матеріалом для роботи українських НУО в цій сфері.
Зміна клімату. Центральним елементом політики ЄС щодо
зміни клімату є Директива щодо системи торгівлі дозвільними
одиницями на викиди (СТВ) (2003/87/ЄС, оновлена Директивою
2009/29/ЄС); Україна має запровадити співставну систему протягом двох років. Це передбачає створення системи реєстрації
відповідних установок, національного плану для розподілу дозвільних одиниць між установками та розробку системи торгівлі
цими дозволами на внутрішньому ринку. Крім цього, Україна
зобов’язується повністю впровадити Кіотський протокол і розробити довгостроковий план дій із подолання наслідків та скорочення викидів парникових газів.

Нове законодавство і політика ЄС
Закони ЄС про навколишнє середовище були значно змінені та
оновлені. Зміни охоплюють усі сфери екологічного управління:
забруднення повітря, якість води та морське середовище, поводження з відходами, природні середовища існування, промислове
забруднення, управління хімічними речовинами та зміну клімату.
Управління навколишнім середовищем ЄС, передбачене Директивою 2011/92/ЄС, оновлено новою Директивою 2014/52/ЄС
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про оцінку впливу на довкілля (ОВД).400 Директива враховує загрози та виклики, що виникли з моменту введення початкових правил.
Зміни до директиви внесені в дусі «розумнішого регулювання» і
спрямовані на спрощення процедур екологічної оцінки та зменшення адміністративного тягаря.
Правила ЄС щодо забруднення атмосферного повітря
оновлені новою директивою про забруднювачі атмосфери (Директива (ЄС) 2016/2284), яка вносить зміни та скасовує старі директиви (Директива 2003/35/ЄС та Директива 2001/81/ЄС).401
Нова директива охоплює п’ять забруднювачів повітря та встановлює зобов’язання щодо скорочення викидів на кожну забруднювальну речовину для кожної країни ЄС, що мають бути
виконані до 2020 та 2030 років. Зобов’язання щодо скорочення
викидів для кожного забруднювача, які застосовуватимуться щороку з 2020 по 2029 рік, є такими ж, як і ті, які країни ЄС уже були
зобов’язані виконувати згідно з переглянутим Гетеборзьким протоколом, а більш суворі скорочення застосовуватимуться з 2030
року. ЄС також запровадив іншу нову директиву (Директива
(ЄС) 2016/802)402 щодо зменшення вмісту сірки в деяких рідких
видах палива. Нова директива встановлює максимально дозволений вміст сірки у важкому мазуті, газойлі, морському газойлі та
морському дизельному паливі.
Зміни щодо якості води (Директива (ЄС) 2015/1787) стосуються якості води, призначеної для споживання людиною.403 Зміни
в Директиві про морське середовище містять орієнтовний перелік елементів для підготовки морських стратегій (Директива (ЄС)
2017/845).404
Інші поправки мають більш технічний характер і стосуються
законів про поводження з відходами, до яких було внесено кілька
поправок між 2008 і 2018 роками:405 збереження природних середДиректива 2011/92 / ЄС про оцінку впливу деяких державних та приватних проєктів на довкілля була змінена Директивою 2014/52 / ЄС, яка
повинна була бути транспонована до законодавства країн-членів до травня
2017 року.
401
Директива (ЄС) 2016/2284 вносить зміни до Директиви 2003/35/ЄС та
скасовує Директиву 2001/81/ЄС про зменшення викидів деяких забруднювачів атмосфери.
402
Директива (ЄС) 2016/802 скасовує Директиву 1999/32/ЄС.
403
Директива (ЄС) 2015/1787 вносить зміни до Директиви 98/83/ЄС та Директиви 98/83/ЄС щодо якості води, призначеної для споживання людиною.
404
Директива (ЄС) 2017/845 вносить зміни до Директиви 2008/56/ЄС щодо
морської екологічної політики.
405
Директива 2008/98/ЄС та Директива 1999/31/ЄС.
400
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овищ існування та дикої флори та фауни,406 медичних сертифікатів
на імпорт певних тварин,407 промислового забруднення, промислової небезпеки,408 хімічної обробки409 та добрив.410
Закони ЄС про зміну клімату модернізовані за рахунок зменшення викидів фторованих парникових газів (F-газів) до 2030 року
(Регламент (ЄС) 517/2014)411 та скорочення речовин, що руйнують
озоновий шар (Регламент (ЄС) 1005/2009).412 Регламент (ЄС) 517/2014
встановлює загальний річний ліміт впливу F-газів на клімат та
зобов’язує Комісію звітувати про наслідки регулювання до 31 грудня
2022 року.
Зелений курс. Очікуються подальші серйозні зміни в політиці
ЄС щодо навколишнього середовища та змін клімату в рамках пропозиції Комісії щодо Зеленого курсу після 2020 року, які вносяться з
дуже амбіційною метою зробити Європу першим кліматично нейтральним континентом до 2050 року. Щоб перетворити політичне
зобов’язання на юридичне зобов’язання, Європейська Комісія запропонувала свій перший європейський закон про клімат413. Закон перетворить мету європейського Зеленого курсу на юридично
обов’язкову мету - нульові викиди парникових газів до 2050 року.
Це буде досягнуто в основному за рахунок скорочення викидів, інвестування в екологічні технології та захисту природного середовища.414 Запропонований Закон про клімат також включає заходи для
відстеження прогресу та відповідного коригування дій ЄС. Прогрес
буде перевірятися кожні п’ять років відповідно до Паризької угоди.415 Законодавча пропозиція підлягає розгляду та переговорам за
звичайною законодавчою процедурою.
Щоб ініціювати необхідні інвестиції для скорочення викидів, Комісія запропонувала Інвестиційний план сталого розвитку
Поправки стосуються Директиви 92/43/ЄС.
Регламент 96/82/ЄС був скасований Регламентом (ЄС) 2018/659.
408
Регламент (ЄС) 689/2008 скасовано Регламентом (ЄС) 649/2012 про експорт та імпорт небезпечних хімічних речовин та подальшими поправками
у 2014, 2015, 2018 та 2019 роках.
409
До Регламенту (ЄС) 1272/2008 про класифікацію, маркування та упаковку речовин та сумішей було внесено кілька поправок з 2011 по 2019 рік.
410
Директива 2006/21/ЄС змінена Регламентами (ЄС) 1069/2009 та Регламентом (ЄС) 2019/1009, а Регламент (ЄС) 2003/2003 скасовано.
411
Регламент (ЄС) 517/2014 скасовує Регламент (ЄС) 842/2006.
412
Регламент (ЄС) 1005/2009.
413
Див. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=15885819059
12&uri=CELEX:52020PC0080
414
Див. https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_en
415
Див. https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_en
406
407
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Європи,416 включаючи Механізм справедливого переходу та Фонд
справедливого переходу, щоб допомогти державам-членам перейти
до низьковуглецевих зелених економік справедливо та всеосяжно.
Після початку пандемії Covid-19 ЄС запропонував значну фінансову допомогу через різні інструменти, які значною мірою відображають цілі ЄС щодо декарбонізації та побудови чистіших та
стійкіших економік після її закінчення.417 Передбачається, що Механізм справедливого переходу зробить доступними щонайменше
100 мільярдів євро протягом 2021 – 2027 років у найбільш постраждалих регіонах.418
Мета стати кліматично нейтральним континентом за визначенням вимагає від ЄС тісної співпраці зі своїми сусідами, особливо
з членами Енергетичного Співтовариства. Як результат, екологічна
трансформація є однім із першочергових питань у Комюніке ЄС
від березня 2020 року «Політика Східного партнерства після 2020
року».419 Підтримка ЄС в удосконаленні кліматичних амбіцій країн Східного партнерства також підкреслюється у Висновках щодо
Східного партнерства після 2020 року, виданих Радою ЄС (2020).
Однак ані в комюніке, ані у висновках Ради не викладається багато деталей про те, як ЄС хоче інтегрувати свої асоційовані держави та інші сусідні країни Східного партнерства до Зеленого курсу. Розробка стратегічного регіонального підходу в цьому аспекті
є важливою для максимального використання наявної політичної
волі та потенціалу регіону для переходу до низьковуглецевої економіки. Це забезпечило б одночасний перехід у всьому регіоні та
дало б можливість уникнути витоку вуглецю, замінивши внутрішнє виробництво електроенергії з високим рівнем вуглецю іншим
вуглецевмісним імпортом.420 Потенціал чорноморських морських
відновлюваних джерел енергії, можливо поряд з водневими та електричними мережами, може стати вирішальною політичною платформою для подальшого посилення діалогу щодо стратегічного
управління поряд із цілями декарбонізації.421
Див. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europeangreen-deal_en
417
Див. https://www.ceps.eu/the-mff-recovery-plan-breaks-with-a-fundamentaltaboo/
418
Див. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-greendeal_en#relatedlinks
419
Див. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_452
420
Див.
https://www.ceps.eu/ceps-publications/delivering-the-europeangreen-deal-for-southeast-europe/
421
Див.
https://www.ceps.eu/ceps-publications/delivering-the-europeangreen-deal-for-southeast-europe/
416
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На шостій Раді асоціації Україна - ЄС Україна ініціювала діалог щодо розробки спільної дорожньої карти в рамках європейського Зеленого курсу.422 Також тривають переговори між ЄС та
Україною щодо оновлення додатків до Угоди про асоціацію щодо
довкілля.

Перспективи імплементації
Екологічний статус-кво в Україні. У 2018 році, за екологічними показниками, Україна займала 60-те місце серед 180-ти країн423 у той
час, як більшість держав-членів ЄС входять до перших 30-ти. Це є
гарною ілюстрацією масштабу викликів для України на шляху наближення до європейських стандартів. За даними Державної служби статистики України,424 викиди в атмосферу від стаціонарних
джерел забруднення зменшились з 66,7 кг у 2015 році до 59,3 кг у
2018 році на душу населення. Водночас утворення твердих побутових відходів зросло з 7,3 тонни у 2015 році до 8,3 тонни у 2018 році.
Хід та плани впровадження. У лютому 2019 року Закон «Про
Стратегію державної екологічної політики до 2020 року» був прийнятий Верховною Радою, а Стратегія-2030 застосовується з січня
2020 року.425 Проєкт Національного плану екологічних дій, метою
якого є втілення в життя Стратегії, був оприлюднений для публічного обговорення в серпні 2020 року.426 Стратегія встановлює низку
вимірюваних цілей, серед яких:
• частка відновлюваних джерел енергії досягне 17% у 2030 році
проти 4% на базовому рівні 2015 року;
• енергоємність ВВП зменшиться до 0,13 кілограма нафтового
еквівалента за 1 долар США у 2030 році проти 0,28 у 2015 році;
• викиди парникових газів впадуть нижче 60% у 2030 році порівняно з 1990 роком або на 38% у 2015 році.
У 2014 році уряд розробив стратегію наближення національного екологічного законодавства до acquis ЄС, яка була оновлена у
2015 році.427 У 2015 році було прийнято 21 план реалізації для транспонування 26-ти екологічних директив та положень ЄС, що визнаДив. https://3dcftas.eu/news/news/6th-eu-ukraine-association-councilresults
423
Див. https://epi.yale.edu/sites/default/files/files/UKR_EPI2020_CP.pdf
424
Див.
http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/11/Zb_
dovk_2018.pdf
425
Див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text
426
Див. https://mepr.gov.ua/news/35799.html
427
Див. https://menr.gov.ua/files/docs/draft_NAS_FEB2015.pdf
422
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чають дії міністерств та відомств, необхідні для своєчасного впровадження екологічного законодавства ЄС. У жовтні 2017 року ці плани
впровадження були замінені всеохоплюючим планом дій щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.428 Станом на
середину 2020 року Україна виконала 47% завдань, передбачених
у категорії «Довкілля та цивільний захист» на 2014 – 2024 роки, відстаючи від графіка.429
Директиви щодо оцінки впливу на довкілля (ОВД) і стратегічної екологічної оцінки. Закон про ОВД був затверджений у
2017 році.430 Він набув чинності 18 грудня 2017 року; було прийнято низку підзаконних актів, спрямованих на його практичне впровадження, та урядовий реєстр ОВД.431 Закон про стратегічну ОВД
був прийнятий у березні 2018 року та набув чинності в квітні 2018
року.432 Цей закон був розроблений для забезпечення відповідності
вимогам Директиви 2001/42/ЄС. Обидва нормативно-правові акти
мають вирішальне значення для реформування екологічної політики в Україні.
Директива щодо обмеження викидів із великих спалювальних установок. Від України сподівалися, що згідно зі своїми
зобов’язаннями за Договором про заснування Енергетичного співтовариства вона має впровадити Директиву щодо великих спалювальних установок (2001/80/ЄС) до 1 січня 2018 року. Аналогічні вимоги
були встановлені у 2008 році Міністерством охорони навколишнього
природного середовища.433 Тим не менше, необхідну модернізацію
не було проведено через недостатність фінансових ресурсів434 та обмежені можливості для перекладання витрат на кінцевих споживачів через збільшення тарифів на електроенергію та опалення.435 Без
сумніву, нереально забезпечити дотримання вимог Директиви щодо
Див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF#Text
Див. https://pulse.eu-ua.org/ua/streams/environment
430
Див. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
431
Див. http://eia.menr.gov.ua/
432
Див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19#Text
433
Наказ № 541 “Про затвердження технологічних нормативів допустимих
викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт» від 22.10.2008 р. (http://zakon3.
rada.gov.ua/laws/show/z1110-08).
434
Так розвиток вугільної енергетики суперечить цілям Паризької угоди,
підриваючи інвестиційну привабливість сектору.
435
Тарифи на електроенергію та опалення регулюються Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), а інвестиційна складова цінової структури є
надзвичайно обмеженою.
428
429
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великих спалювальних установок понад 140 установками протягом
досить короткого періоду часу (див. Вставку 17.1).
Вставка 17.1 Витрати на екологічну модернізацію великих спалювальних установок

Згідно з оцінками, наданими за результатами дослідження, проведеного на замовлення Енергетичної комісії у 2013 році, Україні
може бути потрібно від 3,8 та 5,1 млрд євро, залежно від сценарію
виконання вимог Директиви щодо великих спалювальних установок, і 6 млрд. євро на модернізацію електростанцій для приведення їх у відповідність до вимог Директиви щодо промислових
викидів.
Оцінки, які підготовлені для Національного плану скорочення
викидів НПСВ, вказали на інші результати. Загальна сума коштів,
необхідних для встановлення сучасного обладнання для очищення від димових газів (на виконання вимог Директиви про промислові викиди) становить 2,6 млрд євро. Припускаючи, що вартість
капітальних інвестицій складатиме 1800 євро на один кВт/год.
для будівництва нових потужностей теплових електростанцій
(ТЕС), які використовують вугілля, необхідно буде 16,4 млрд євро.
Будівництво нових теплоенергоцентралей (ТЕЦ), які використовують вугілля, потребуватиме інвестицій в обсязі 4,6 млрд євро.
Таким чином, загальні витрати на модернізацію сектору теплової
енергетики становлять понад 23,5 млрд євро. Кабінет Міністрів і
відповідні органи виконавчої влади несуть відповідальність за визначення та погодження механізмів фінансування для реалізації
такої масштабної модернізації.
Декілька об’єктів, які підпадають під визначення великих спалювальних установок, знаходяться на територіях (частини Донецької та Луганської областей і Крим), які наразі не контролюються українськими органами влади. Проте вони були включені до
НПСВ, виходячи з припущення, що Україна відновить контроль
над своїми тимчасово втраченими територіями. Згідно з НПСВ
заходи зі скорочення викидів планується здійснити на Зуївській,
Миронівській та Старобешівській ТЕС у той час, коли ТЕЦ Алчевського металургійного комбінату, електроустановка Макіївського
металургійного заводу, а також чотири кримські ТЕЦ (Сімферопольська, Севастопольська, Сакська та Камиш-Бурунська) будуть
виведені з експлуатації.
У результаті Україна обрала альтернативний шлях виконання вимог Директиви (2001/80/ЄС), передбачений Міністерською Радою
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Енергетичного співтовариства.436 Так, до 31 грудня 2027 року сторонам дозволяється використовувати національні плани скорочення
викидів, які встановлюють обмеження внутрішніх викидів певних
забруднювачів (SO2, NOx, пилу) стосовно всіх енергетичних установок, узятих разом, а не запроваджувати максимальні значення
викидів щодо кожної великої спалювальної установки. Україна
подала проєкт свого НПСВ437 до кінцевого терміну 31 грудня 2015
року.438 Восьмого листопада 2017 року Кабінет Міністрів затвердив
остаточний варіант плану.439 Реалізація НПСВ запланована на період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2028 щодо SO2 та пилу, і по 31
грудня 2033 року щодо NOx. Такий тривалий період впровадження
(що не відповідає зазначеному вище рішенню Міністерської Ради
Енергетичного співтовариства) встановлений з огляду на графік
модернізації енергетичного сектору, який передбачений чинною
Енергетичною стратегією.440 Задля уникнення випадків призупинення постачання електроенергії у будь-який конкретний час може
бути зупинено роботу не більше п’яти установок (з 90 блоків ТЕС)
для проведення реконструкції або заміни. Після того, як НПСВ завершиться, великі спалювальні установки повинні відповідати вимогам щодо обмеження викидів, визначеним у Частині 1 Додатка V
Директиви 2010/75/ЄС.
Директива щодо промислових викидів. Незважаючи на те,
що національне законодавство України частково відповідає вимогам цієї Директиви (2010/75/ЄС), слід виконати багато роботи для
розробки необхідних підзаконних нормативних актів та положень.
Оцінки вказують на те, що адміністративні та операційні
витрати на етапі наближення законодавства будуть відносно помірними.441 Що стосується витрат на впровадження, є оцінки лише
стосовно певної кількості найбільших секторів, тоді як Директива
стосується 30-ти промислових галузей і відповідних підгалузей. На
додачу до великих спалювальних установок, що описані вище, очікується, що вартість модернізації металургійного сектору складатиме від 1,6 до 1,9 млрд євро; 1,8 млрд євро буде потрібно для виробників коксу, а на підприємства скляної промисловості – від 260
до 300 млн євро. Ці дані включають великі промислові заводи в регіонах Східного Донбасу, які на цей час не контролюються Києвом.
Рішення D/2013/05/МРЕС, затверджене в 2013 р.
Див. http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=244996563.
438
Згідно з прес-релізом Енергетичного Співтовариства від 7 січня 2016 р.
439
Див. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/796-2017-%D1%80
440
Див. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0002120-13/paran3#n3.
441
Див. www.sbs-envir.org/images/documents/Indicative_cost_assessment_
draft_Feb_2015.pdf.
436
437
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Транспозиція цієї Директиви відстає від затвердженого плану. Кабінет Міністрів України у травні 2017 року схвалив Концепцію реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища України,442 яка
передбачає ліквідацію Державної екологічної інспекції та створення замість неї Державної природоохоронної служби України. Ця
Служба має стати єдиним контролюючим органом, відповідальним
за моніторинг та контроль у сфері охорони довкілля. Компетенція
останнього повинна охоплювати всі вимоги Директив 2010/75 /
ЄС та 2008/50/ЄС. У серпні 2019 року уряд розпочав інституційні
зміни, але в жовтні 2019 року новопризначений Кабінет Міністрів
скасував цей указ і перервав перетворення.443 Законопроєкт про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення був
внесений до парламенту у вересні 2020 року.444
Севесівська директива щодо небезпечних речовин. Україна
зареєструвала понад 9000 об’єктів високого ризику. Національне
законодавство України частково відповідало положенням Директиви Севесо-III (2012/18/ЄС) навіть до 2014 року.445 Однак деякі положення чинного законодавства все ще потребують удосконалення,
зокрема процедури інформування населення у випадку аварії на
об’єктах підвищеного ризику, таких як хімічні комбінати, та взаємодії між операторами об’єктів високого ризику та державними
органами. У 2019 році два законопроєкти про внесення змін до тексту щодо об’єктів підвищеної небезпеки було зареєстровано в парламенті, а потім відкликано.446
Директива щодо полігонів захоронення відходів. Система
управління відходами України значно відрізняється за своїми підходами від тих, які діють у ЄС. Полігони захоронення відходів часто є переповненими і дуже далекими від виконання стандартів ЄС.
Директива щодо полігонів захоронення відходів (1999/31/ЄС), імовірно, стане однією з найбільш проблемних і витратних як з огляду
на адміністративні витрати на розробку необхідних нормативноправових актів, так і на технічні аспекти їх впровадження. Оцінки
вказують на те, що адміністративні та операційні витрати на етапі
Див. https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250269536
Див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/750-2019-%D0%BF#Text
444
Див. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70077
445
Через Закон № 2245-III «Про об’єкти підвищеного ризику» від 18.01.2001,
Постанову Кабінету Міністрів № 956 «Про ідентифікацію та декларування
об’єктів високого ризику» від 11.07.2002 та Постанову № 847-р станом на 17
вересня 2014 року.
446
Див. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65834, http://
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67586
442
443
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наближення законодавства, імовірно, будуть відносно помірними.
Тим не менше, витрати, що необхідні для розвитку широкомасштабної інфраструктури для утилізації відходів, реконструкції або
виведення з експлуатації існуючих полігонів, запровадження переробки вторинної сировини, імовірно, будуть значно більшими (від
3-х до 5-ти млрд євро) і переважно фінансуватимуться з державного
та муніципальних бюджетів447 і з можливими внесками з боку ЄІБ
та ЄБРР.
Стратегія щодо управління відходами була затверджена
Кабінетом Міністрів 8 листопада 2017 року.448 Стратегія запровадила до національного законодавства України важливі принципи політики ЄС щодо управління відходами (тобто ієрархію
поводження з відходами, принцип «забруднювач платить», розширену відповідальність виробника тощо). У 2019 році уряд прийняв план дій щодо управління відходами до 2030 року.449 Законопроєкт про поводження з відходами був прийнятий у першому
читанні в липні 2020 року.450
Рамкова Директива щодо якості атмосферного повітря.
Хоча попереднє законодавство було визнано частково відповідним до положень Директиви про якість повітря (2008/50/ЄС),
система моніторингу якості повітря вимагала вдосконалення,
оскільки була прийнята більше двадцяти років тому. У серпні
2019 року уряд прийняв Порядок державного моніторингу в галузі охорони повітря на основі Директив 2008/50/ЄС та 2004/107/
ЄС.451 Порядок встановлює зони та агломерації залежно від рівня
забруднення атмосферного повітря, містить розширений перелік забруднюючих речовин, що підлягають оцінці, та порогові
значення.
Рамкові Директиви щодо водних ресурсів, якості води
та очищення стічних вод. Транспонування Рамкової директиви
про водні ресурси (2000/60/ЄС) до національного законодавства
України здійснювалось переважно відповідно до Плану реалізації на 2015 рік. Закон про інтегровані підходи до управління водними ресурсами за басейновим принципом набув чинності в січні 2017 року.452 Зокрема, це був перший закон, затверджений для
Див. www.sbs-envir.org/images/documents/Indicative_cost_assessment_
draft_Feb_2015.pdf.
448
Див. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80
449
Див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117-2019-%D1%80#Text
450
Див. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69033
451
Див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2019-%D0%BF#Text
452
Див. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1641-19
447
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імплементації acquis ЄС щодо довкілля. У травні 2017 року було
затверджено закон про питну воду та водопостачання,453 який
реалізує певні положення Директиви 98/83 /ЄС про якість води
для потреб людини та Директиви 91/271/ЄЕС щодо очищення
міських стічних вод. Також Уряд затвердив Порядок розробки
плану управління річковим басейном454 у 2017 році та Порядок
державного моніторингу вод455 у 2018 році. Хоча всі плани управління всіма річковими басейнами повинні бути розроблені до
2024 року, плани для басейнів Дністра та Сіверського Дінця вже
готові. Розпочато діагностичний моніторинг водних басейнів.
Директиви про природне середовище існування та про
птахів. Законодавство України про збереження природного
середовища і дикої флори та фауни частково відповідає Директивам щодо збереження природного середовища існування
та диких птахів (92/43/ЄС та 2009/147/ЄС), оскільки Україна є
учасницею низки міжнародних конвенцій у цій сфері. Проте необхідні подальші зусилля для забезпечення повної відповідності.
Вже затверджено декілька законів, таких як закон про імплементацію європейських екологічних стандартів щодо захисту природних середовищ існування рідкісних видів тварин і рослин456.
Крім того, у листопаді 2016 року Постійним комітетом Бернської
конвенції було розроблено та затверджено перелік 271 території
Смарагдової мережі Європи457. Законопроєкт про території Смарагдової мережі був розроблений і запропонований для публічного обговорення у 2019 році,458 але не внесений до парламенту.
Система торгівлі дозвільними одиницями на викиди (СТВ).
Угода про асоціацію вимагала від України (у Додатку XXX) наблизитись до СТВ ЄС (Директива 2003/87/ЄС) протягом двох
років, тобто до серпня 2016 року. Однак це було вкрай нереально з огляду на складність інструментів та кількість технічних регламентів, що підлягають розробці та випробуванню. Закон про
принципи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів був прийнятий у грудні 2019 року і набере чинності
в січні 2021 року.459
Див. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2047-19
Див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/758-2018-%D0%BF#Tex
455
Див.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/336-2017-%D0%BF/
ed20170518#Text
456
Див. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1829-19
457
Див. https://www.kmu.gov.ua/ua/news/249515281
458
Див. https://mepr.gov.ua/news/33163.html
459
Див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/377-IX#Text
453
454
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Чорнобиль та ядерна безпека. У 1986 році сталася найбільша у світі ядерна катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції в північній частині України поблизу кордону з Білоруссю.
У подальшому ЄС відігравав провідну роль у фінансуванні робіт
із відновлення об’єкта та локалізації забруднення, включаючи
такі великі проєкти як «Укриття» та «Саркофаг» для убезпечення зруйнованого реактора. В Угоді про асоціацію зроблено лише
побіжне посилання на Чорнобиль, проте операції з убезпечення
об’єкта знаходяться на стадії завершення.
Окуповані частини Донецької та Луганської областей.
Значна частина важкої промисловості України знаходиться в
окупованих областях, які наразі не контролюються українською
владою. Інформація про аварії на об’єктах енергетичної інфраструктури та промислових об’єктах підвищеної небезпеки час від
часу з’являється в засобах масової інформації, проте органи влади
України не мають доступу до об’єктів для організації ремонту або
для того, щоб зібрати достовірну інформацію про рівень забруднення довкілля.
Майбутні зміни, яких прагне Україна. Загалом, незважаючи на значні затримки, Україна суттєво просунулась у реалізації
екологічної складової Угоди про асоціацію. Однак для завершення
транспонування законодавства потрібно ще принаймні два–три
роки, тоді як у певних випадках технічне впровадження нових
екологічних норм займе від кількох років до десятиліть.
Україна висловила зацікавленість стати частиною європейського Зеленого курсу, започаткувавши діалог щодо розробки
спільної дорожньої карти в його рамках.460
Зробивши свій внесок до структурованих консультацій Східного партнерства,461 Україна висловила зацікавленість в організації інформаційних кампаній, заходів та обговорень екологічних
питань, які могли б підтримати процеси управління довкіллям,
формування та оцінку екологічної політики та збільшити участь
громадян у цих процесах. Країна також прагне до членства в Європейській агенції довкілля.

Див. https://3dcftas.eu/news/news/6th-eu-ukraine-association-council-results
Див. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/consultation_
eap_en
460
461
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Коротко про довкілля
Ефективне впровадження амбіційного екологічного розділу Угоди дозолить модернізувати Україну до рівня перших 30-ти країн світу в частині показників ефективності природоохоронної діяльності.
Таке значне покращення екологічних стандартів ми напевно зможемо
спостерігати лише в довгостроковій перспективі, оскільки лише на законодавче транспонування директив ЄС знадобиться декілька років, у
той час як технічне впровадження займе ще до 18-ти років у певних
випадках.
Деякі директиви – це прямі кроки, спрямовані на оновлення політики,
які допоможуть створити системи ефективного управління якістю
довкілля та ресурсами. Інші є надзвичайно складними, з точки зору економічних витрат (наприклад, Директиви щодо великих спалювальних
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 ефективного використання інших публічних та приватних
джерел. Ці інвестиції в охорону довкілля принесуть віддачу у вигляді
збільшеної ефективності виробництва та переваги для здоров’я як сучасного, так і майбутніх поколінь.
Ефективні графіки реалізації конкретних директив ЄС мають суттєві
затримки, і перегляд буде необхідно узгодити між обома сторонами в
Раді Асоціації, крім оновлення Додатка XXXII для нового законодавства
ЄС.
Україна бажає приєднатись до Зеленого курсу ЄС, який з’явився нещодавно, і це ще більше підвищить рівень амбіцій її політики стосовно
клімату.

18. ЕНЕРГЕТИКА
Реформа та модернізація енергетичного сектору України – це
проблема найвищої пріоритетності як з економічних, так і з
геополітичних міркувань. Серед
індустріалізованих країн світу
Україна наразі є найбільш неекономним споживачем енергії.
У разі наближення України до
середніх європейських стандартів енергетичної ефективності у
неї відпаде потреба імпортувати
природний газ. Положення Угоди мають велике значення для проведення необхідних політичних
реформ в енергетичному секторі. Пропонований Європейською
Комісією «Зелений курс», як обговорювалося в попередньому Розділі, сильно впливає на енергетичний сектор.

Положення Угоди
В Угоді два окремі розділи присвячені питанням енергетики: під
заголовком ПВЗВТ один розділ стосується пов’язаних з торгівлею
питань, а другий стосується ширшої співпраці у сфері енергетичної політики. В обох розділах зроблено посилання на Договір про
заснування Енергетичного Співтовариства, до якого приєдналася
Україна як повноправний член у 2011 році після приєднання Молдови у 2010 році. Спершу ми оглянемо зміст цього Договору.
Договір про заснування Енергетичного співтовариства. Цей
Договір підписаний до укладання Угоди про асоціацію, проте його
зміст був включений до тексту Угоди. Мета Договору полягає у
створенні умов для застосування значної частини законодавства ЄС
204 |
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у сфері енергетики та охорони довкілля в сусідніх країнах, які не
є державами-членами. Оскільки наміри й зміст Договору повністю
відповідають і перекликаються з Угодою, остання містить посилання на Договір і, зокрема, у Ст. 278 Угоди зазначається, що у випадку
виникнення невідповідностей між двома текстами, текст Договору
матиме переважну силу.
Частина законодавства ЄС, яка відображена в Договорі, охоплює:
• електроенергію і газ: правила для внутрішніх ринків, доступ
до мереж, трансграничні обміни та заходи безпеки;
• сприяння використанню відновлювальної енергії;
• заходи з енергоефективності;
• нафту: положення щодо підтримання мінімальних товарних
запасів;
• охорону довкілля (див. також Розділ 17).
Серед цих положень для України особливе значення мають
правила щодо електричних та газових мереж у директивах щодо
«розділення»462 Третього енергетичного пакету.
Пов’язані з торгівлею вимоги Угоди про ПВЗВТ. Глава Угоди
про ПВЗВТ щодо “пов’язаної з торгівлею” енергетики передбачає
застосування засадничих положень про вільну торгівлю до секторів
електроенергетики, сирої нафти та природного газу. Митні збори й
кількісні обмеження на імпорт та експорт енергетичних товарів, як
правило, забороняються. Ціни на постачання газу та електроенергії
для промислових споживачів визначаються виключно з огляду на
ринкові ціни. Із цим пов’язана заборона подвійного ціноутворення,
у рамках якої Комісією було запроваджено декілька антидемпінгових мит на численну енергоємну продукцію з України для нівелювання наслідків викривлення торгівлі подвійним ціноутворенням у
сфері енергетики.463 Ця Глава також містить положення про співпрацю у сфері інфраструктури, створення незалежного регуляторного органу, а також розвідку та видобування вуглеводнів.
Директива 2009/72/ЄС про загальні правила внутрішнього ринку електроенергії, що замінює Директиву 2003/54/ЄС; та Директива 2009/73/ЄС
щодо загальних правил внутрішнього ринку природного газу, що скасовує
Директиву 2003/55/ЄС. Угода в Додатку XXVII фактично посилається на
дві скасовані директиви, хоча (як це не парадоксально) Договір про Енергетичне Співтовариство є більш сучасним, і в будь-якому випадку його положення мають юридичний пріоритет.
463
Подвійне ціноутворення є дворівневою політикою ціноутворення, коли
внутрішні ціни на енергоносії залишаються низькими в порівнянні з експортом або світовими цінами.
462
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Що стосується транзиту енергетичних товарів, Угода про
ПВЗВТ включає в себе елементи Ст. V ГАТТ 1994 року та Ст. 7 Енергетичної хартії 1994 року,464 обидві з яких гарантують свободу транзиту. Крім цього, відповідно до Ст. 276 Угоди ЄС та Україна мають
забезпечити, аби оператори транспортних систем мінімізували ризик випадкового переривання, скорочення або зупинки транзиту й
транспортування. Проте сторона не визнається відповідальною за
припинення постачання, якщо вона не може жодним чином контролювати процес (наприклад, Україна не несе відповідальності за
припинення постачання, спричинене діями Росії).
У цілях транспортування електроенергії та газу і, зокрема,
для отримання доступу третіми особами до стаціонарної інфраструктури Україна повинна наблизити своє законодавство до законодавства ЄС, що зазначається в Додатку XXVII Угоди та в Договорі
про заснування Енергетичного Співтовариства 2005 року.
Положення про ширшу співпрацю у сфері енергетики. Ця
Угода передбачає співпрацю на загальних умовах щодо майже
всього спектра питань енергетичної політики, включаючи стратегії,
що формують політику, механізми подолання криз, модернізацію
інфраструктури, розширення енергетичної безпеки, раціональне
використання енергії та енергозбереження, а також підтримку розробки джерел відновлювальної енергії. У Додатку XXVII Угоди наведено перелік численних актів законодавства ЄС і часові графіки їх
“поступового наближення” Україною. Вони охоплюють основні положення Договору про заснування Енергетичного Співтовариства,
відкладення впровадження яких не допускається. Стосовно інших
законів період впровадження варіюється від двох до восьми років.
Стратегічно важливими в рамках реалізації ЄС своїх власних
довгострокових цілей у сфері енергозбереження та політики щодо
зміни клімату є Директиви щодо раціонального використання
енергії, а саме ті, які стосуються енергетичної ефективності будівель465 та ефективності кінцевого споживання енергії.466 Строки імпЕнергетичну хартію 1994 року не слід плутати з Договором про заснування Енергетичного Співтовариства 2005 року. Енергетична хартія була
першою спробою встановити ширший міжнародний правопорядок у сфері
енергетики для пострадянської доби, включаючи ЄС, Росію та інші країни
колишнього Радянського Союзу, а також певну кількість неєвропейських
держав. Тим не менше, Росія так і не ратифікувала цей Договір, а спроба
в цілому мала лише обмежений ефект, та її положення у сфері транзиту
мають істотне юридичне та операційне значення.
465
Директива щодо показників енергетичної ефективності будівель,
2002/91/EC, у подальшому замінена Директивою 2010/31/EU.
466
Директива щодо ефективності кінцевого споживання енергії, 2006/32/
EC, у подальшому замінена Директивою 2012/27/EU.
464
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лементації в самому ЄС є досить тривалими, а в деяких випадках
сягають 2020 року. Обидві Директиви виявилися складними для
впровадження в багатьох державах-членах ЄС і нещодавно були замінені оновленими Директивами.467 Це один із багатьох випадків,
коли положення Угоди вже мають бути оновлені з огляду на перегляди в законодавстві ЄС. Нові Директиви запроваджують концепцію «будівля з майже нульовим споживанням енергії», яка має стати обов’язковою для нових будівель і капітальних реконструкцій до
2020 року, однак деякі положення передбачають певну гнучкість у
цьому питанні.
Центральний показник передбачає, що будівлі мають виділяти менше 3 кг викидів CO2 на квадратний метр на рік.468 Цей принцип має важливе значення, оскільки це потребуватиме скорочення
на 90% фонду будівель, якщо ЄС має досягнути власної цілі щодо
скорочення викидів парникових газів на 80% до 2050 року в порівнянні з рівнями 1990 року. Тим не менше, самому ЄС буде потрібно
інвестувати біля 62 млрд євро на рік, що говорить про масштаб завдання із впровадження для України.
Технічні вимоги до енергоспоживчих продуктів. Угода також
вказує на дві основоположні Директиви щодо енергоспоживчих
продуктів у Додатку XXVII. У першій визначаються вимоги щодо
екологічного проєктування енергоспоживчих продуктів, таких як
побутові електроприлади, які мають бути запроваджені протягом
трьох років із моменту набрання чинності Угодою.469 Друга стосується маркування енергоспоживання таких побутових приладів, що
має бути впроваджене протягом двох років.470 Ці акти встановлюють
технічні умови щодо маркування знаком відповідності CE, які дозволяють продавати продукцію на ринку ЄС. Ці директиви були
включені до плану імплементації, розробленого урядом України.471
Для аналізу питання щодо впровадження, які несуть у собі ці директиви
для самого ЄС, див. Таня Згаєвські «Енергетична ефективність будівель: обіцянки все ще не виконані», Документ Егмонт №. 78, Видавництво «Академія
пресс», Егмонт, Брюссель, травень 2015 року.
468
Для більш ретельного дослідження питання щодо будівель із майже нульовим рівнем споживання енергії див. “Засади для будівель із майже нульовим рівнем споживання енергії – прокладаючи шлях до ефективної реалізації вимог політики”, Інститут ефективності будівництва Європи (BPIE),
2011 р.
469
Директива 2005/32/ЄC в Угоді, проте оновлена в Регламенті 278/2009/
ЄC.
470
Директива 92/75/ЄЕС в Угоді, проте оновлена Директивою 2010/30/
EU.
471
Див. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/475-2015-%D1%80 і http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/499-2015-%D1%80.
467
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Після повного провадження Директив на всі побутові прилади, виготовлені в Україні, наноситиметься знак відповідності CE і вони
можуть продаватися на європейському ринку.
Питання атомної енергетики. Співпраця у сфері ядерної
безпеки визначена в загальних рисах з посиланням на політику та
стандарти ЄС (Євратом) Міжнародної агенції з атомної енергетики (МАГАТЕ). Вона пов’язана з такими питаннями, як поводження
з ядерним паливом та захоронення радіоактивних відходів. Найбільш важлива операційна програма стосується Чорнобильської
катастрофи (див. Розділ 17).

Нове законодавство та політика ЄС
З часу проведення переговорів та підписання Угод про асоціацію acquis ЄС в енергетичному секторі істотно змінилося, як і
зобов’язання України, що випливають із членства в Договорі про
Енергетичне Співтовариство. У липні 2019 року Рада асоціації
Україна - ЄС прийняла важливе рішення (Рішення 1/2019) щодо
оновлення Додатка XXVII Угоди про асоціацію Україна - ЄС про
енергетичне співробітництво. Це рішення є важливим із кількох
причин.
По-перше, це рішення виходить за рамки простого технічного оновлення законодавства ЄС, включеного в Додаток,
та інкорпорує нові елементи законодавства ЄС, пов’язаного з
енергетикою, які спочатку не були охоплені Угодою. Рішення
включає (i) перелік «acquis ЄС, який Україна зобов’язалась імплементувати в рамках Договору про Енергетичне Співтовариство»
(у сфері газу, електроенергії, відновлюваних джерел енергії, нафти, енергетичної інфраструктури та енергоефективності), та
(ii) перелік «acquis ЄС, який має впроваджувати Україна, крім
своїх зобов’язань у рамках Договору про Енергетичне Співтовариство», що включає понад 10 директив та імплементаційних актів, що стосуються газу, енергетичної ефективності та ядерних
питань.472
Наприклад, Директива 2009/72/ЄС щодо загальних правил внутрішнього ринку електроенергії та скасування Директиви 2003/54/ЄС; Регламент (ЄС) 714/2009 про транскордонні біржі електроенергії та скасування
Регламенту (ЄС) 1228/2003; Директива 2009/73/ЄС про внутрішній ринок природного газу та скасування Директиви 2003/55 / ЄС; Регламент
(ЄС) 715/2009 про умови доступу до мереж транспортування природного
газу та про скасування Регламенту (ЄС) 1775/2005; Директива 2012/27/ЄС
про енергоефективність, що вносить зміни до Директив 2009/125/ЄС та
2010/30/ЄС та скасовує Директиви 2004/8/ЄС та 2006/32/ЄС; Директива
2010/31/ЄС про енергоефективність будівель.
472
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Другою особливістю цього Додатка є те, що він встановлює
дуже докладні та далекосяжні положення, що стосуються «ефективного впровадження», «консультацій» та «звітності». Наприклад, Україна не може прийняти будь-який акт, включений до
цього нового Додатка до того, як Європейська Комісія оцінить запропонований акт на сумісність із відповідними acquis ЄС. Угода
визначає, що для забезпечення ефективної імплементації норми,
що стосуються мережевого кодексу в секторах електроенергетики
або газу, «повинні бути частиною внутрішнього правового порядку України без змін у структурі та тексті Регламенту, крім перекладу, якщо такі зміни не зазначені як необхідні Європейською
Комісією». Комісія може також консультуватися із Секретаріатом
Енергетичного Співтовариства або організовувати експертні місії.
Зрозуміло, що, включаючи такі детальні процедури, ЄС хоче забезпечити суворе впровадження та дотримання зусиль із наближення.
Електрика та газ. Змінений Додаток включає нові закони ЄС
про мережеві кодекси, методології розрахунку платежів операторів
газотранспортної системи (ГТС), а також публікацію даних та статистики про ринки електроенергії, газу та ціни на цих ринках.473
Нові методології розрахунку плати за ГТС474 та публікації даних
та статистики представляють оновлення технічного характеру та
спрямовані на підвищення цілісності та прозорості (Регламент (ЄС)
1227/2011). Нові закони про мережеві кодекси475 виходять за рамки
технічних питань і вносять серйозні зміни, пов’язані з підключенням та ефективним функціонуванням ринків електроенергії та
газу.
Нафта. Новий Додаток оновлює зобов’язання України щодо
мінімальних вимог до запасів нафти. Оновлення мають технічний
характер і посилаються на Директиву 2009/119/ЄС, яка вносить
зміни до старої (Директива 2006/67/ЄС), запроваджуючи нову методологію розрахунку мінімальних запасів. Директива наближає
законодавство до сучасної міжнародної практики запасів нафти та
запобігає і мінімізує негативні наслідки для споживачів у разі кризи
постачання.476
Відновлювані джерела енергії. Оновлений Додаток включає
новий розділ про відновлювані джерела енергії та вводить нову
Див. наприклад, Регламент (ЄС) 543/2013.
Див. наприклад, Регламент (ЄС) 838/2010.
475
Див. наприклад, Регламент (ЄС) № 312/2014 від 26 березня 2014 року,
що встановлює Мережний кодекс про збалансування газотранспортних мереж.
476
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_156
473
474

210

| ЧАСТИНА III. ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Директиву 2009/28/ЄС, яка створює загальні правила використання відновлюваної енергії для обмеження викидів парникових газів
(ПГ) та сприяє більш чистому транспорту. На практиці Директива
встановлює загальнообов’язкові цілі для всіх країн ЄС, згідно з якими до 2020 року відновлювані джерела енергії повинні становити
20% споживання енергії ЄС та 10% споживання енергії в транспортному секторі.477 Однак Директива вже була змінена новою Директивою (ЄС) 2015/1513, яка сприяє використанню відновлюваних
джерел та обмежує викиди парникових газів шляхом переходу від
звичайного біопалива до вдосконаленого біопалива та шляхом встановлення 7% обмеження на звичайне біопаливо в кінцевому споживанні енергії на транспорті до 2020 року. Ці поправки не включені
в оновлений Додаток.
Енергетична інфраструктура. Цей розділ доповнених
додатків актуалізує зобов’язання України з настановами щодо
транс’європейської енергетичної інфраструктури. Настанови викладені в Регламенті (ЄС) 347/2013 і стосуються розвитку пріоритетних коридорів та транс’європейської енергетичної інфраструктури. Регламент також спрямований на забезпечення швидкого
впровадження й моніторингу та оцінки проєктів, що становлять
спільний інтерес, за допомогою більш швидких та більш ефективних процедур надання дозволів і вдосконаленого регуляторного
режиму.478
Енергоефективність. Новий Додаток включає Директиву 2012/27/ЄС, яка вносить зміни до декількох правових актів ЄС
щодо енергоефективності та скасовує Директиву 2004/8/ЄС, включену до старого Додатка. Директива має на меті привести енергетичний закон ЄС у відповідність до цілей енергоефективності
та клімату до 2030 року шляхом зменшення залежності ЄС від імпортної енергії, скорочення викидів, зміцнення прав споживачів та
зменшення енергетичної бідності. Новий Додаток також актуалізує
зобов’язання України згідно з Директивою 2010/31/ЄС про енергетичні показники будівель та нормативно-правовим актом, що її
доповнює (Регламент (ЄС) 244/2012) щодо встановлення основи для
розрахунку оптимальних за вартістю рівнів мінімальних вимог до
енергоефективності для будівель. Директива оновлює першопочаткові правила, беручи до уваги різні кліматичні та місцеві умови,
та скасовує Директиву 2002/91/ЄС, включену до старого Додатка.
Нова Директива також встановлює мінімальні вимоги та загальні
рамки ЄС для розрахунку енергетичних показників будівель. В
Див.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:en0009
Див.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:3201
3R0347&qid=1578924794544
477
478
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енергетичному маркуванні479 та екодизайні480 поправки посилаються на нові директиви та нормативні акти, що здебільшого розширюють охоплення енергетичних продуктів, включаючи продукти,
що стосуються використання відновлюваних джерел енергії.
Примітно, що деякі з цих директив були переглянуті та доповнені новими директивами у 2018 році: Директивою (ЄС) 2018/2002
та Директивою (ЄС) 2018/844. Перша описує більш конкретні правила відповідно до пакету «Чиста енергія для всіх європейців». Серед іншого, це включає досягнення цільового показника енергоефективності у 32,5% до 2030 року. Друга прискорює економічно
ефективне оновлення наявних будівель та просуває розумні технології в будинках. Однак ці поправки ще не включені до нового Додатка.
Ядерна енергетика. Новий Додаток оновлює зобов’язання
України, з точки зору основних стандартів безпеки, через Директиву 2013/59/Євратом, яка скасовує Директиви 96/29/Євратом та
2003/122/Євратом, спочатку включені до старого Додатка. Нова
директива оновлює основні стандарти безпеки для захисту від небезпек, що виникають під впливом іонізуючого випромінювання,
встановлюючи єдиний поріг захисту для всього ЄС і дозволяючи
урядам встановлювати вищі стандарти безпеки, якщо вони цього
бажають.
Більш повні поправки включають чотири нові закони ЄС
про нагляд та контроль за перевезеннями (Директива 2006/117/
Євратом) та безпечне управління (Директива 2011/70/ Євратом)
радіоактивними відходами і відпрацьованим паливом та безпеку
Регламент (ЄС) 1060/2010; Регламент (ЄС) 65/2014; Регламент (ЄС)
626/2011; Регламент (ЄС) 874/2012; Регламент (ЄС) 1059/2010; Регламент
(ЄС) 392/2012; Регламент (ЄС) 1061/2010; Регламент (ЄС) 665/2013; Регламент (ЄС) 812/2013, Регламент (ЄС) 811/2013 та Регламент (ЄС) 2015/1186;
Регламент (ЄС) 1062/2010; Регламент (ЄС) 1254/2014; Регламент (ЄС)
2015/1094; Регламент (ЄС) 2015/1187.
480
Регламент (ЄС) 2016/2282; Регламент (ЄС) 2016/2281; Регламент (ЄС)
2015/1189; Регламент (ЄС) 2015/1188; Регламент (ЄС) 2015/1185; Регламент
(ЄС) 2015/1095; Регламент (ЄС) 1253/2014; Регламент (ЄС) 548/2014; Регламент (ЄС) 66/2014; Регламент (ЄС) 813/2013; Регламент (ЄС) 814/2013; Регламент (ЄС) 666/2013; Регламент (ЄС) 617/2013; Регламент (ЄС) 932/2012;
Регламент (ЄС) 622/2012 та Регламент (ЄС) 641/2009; Регламент (ЄС)
547/2012; Регламент (ЄС) 206/2012 та Регламент (ЄС) 327/2011; Регламент
(ЄС) 1016/2010 та Регламент (ЄС) 1015/2010; Регламент (ЄС) 2015/1428,
Регламент (ЄС) 245/2009, Регламент (ЄС) 1194/2012; Регламент (ЄС)
244/2009; Регламент (ЄС) 859/2009; Регламент (ЄС) 347/2010; Регламент
(ЄС) 643/2009; Регламент (ЄС) 642/2009; Регламент (ЄС) 4/2014; Регламент
(ЄС) 640/2009; Регламент (ЄС) 278/2009; Регламент (ЄС) 107/2009; Регламент (ЄС) 1275/2008; Директива 92/42 / ЄЕС; Регламент (ЄС) 643/2009.
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ядерних установок (Директива 2009/71 Євратом, а також поправки,
внесені Директивою 2014/87/Євратом). Директива 2006/117/Євратом дозволяє відправляти відпрацьоване паливо між країнами ЄС
для переробки, але вимагає попереднього дозволу на переміщення
радіоактивних відходів через кордони ЄС. Директива 2011/70/Євратом передбачає керівні принципи національної політики щодо
радіоактивних відходів та палива, відпрацьованого в результаті цивільної ядерної діяльності, та визначає правила утилізації, у тому
числі для країн, що не входять до ЄС. Директива 2009/71/Євратом
та Директива 2014/87/Євратом забезпечують безпеку ядерних установок, беручи до уваги аварію у Фукусімі у 2011 році. Вони надають
більше повноважень та незалежності національним регуляторним
органам, забезпечують високий рівень безпеки для всього ЄС, європейську систему експертних перевірок та оцінок, підвищення прозорості та навчання.481
Загалом, поправки до Додатка XXVII щодо енергетичної
співпраці є всеосяжними та суттєвими і містять кілька законодавчих
актів, які спочатку не були включені до Додатка, але сприяють досягненню більш широкої мети Угоди. Проте новий Додаток не містить низки останніх поправок до законодавства ЄС, що стосуються
ринків газу, відновлюваних джерел енергії та енергоефективності,
що натякає на проблеми, пов’язані з повною відповідністю законодавства України законодавству ЄС у цих енергетичних секторах.

Перспективи імплементації
Профіль енергозбереження в Україні. Це питання стало предметом
ретельного дослідження, проведеного секретаріатом Енергетичної
хартії482, Міжнародною енергетичною агенцією483 та ООН484. Енергоємність економіки України (0,28 кг умовного палива на 1 долар
США ВВП) можна порівняти з енергоємністю економіки Росії, проте, звичайно, без урахування запасів природних багатств останньої.
Енергоємність України вдвічі перевищує енергоємність Сполучених Штатів Америки (яка також є економікою, багатою на енергоносії) і в три рази перевищує енергоємність Німеччини та Японії.
Це вказує на довгострокову перспективу потенціалу енергозбереДив.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_777.
Секретаріат Енергетичної хартії «Глибинне вивчення політики України у сфері ефективного використання енергії», 2013 р.
483
Міжнародна енергетична агенція «Україна 2012», Енергетичні політики
за межами країн-членів МЕА, серія, 2012 р.
484
ООН «Фінансування ефективного використання енергії та мінімізації
змін клімату: Посібник з інвестування в Білорусі, Болгарії, Казахстані, Росії
та Україні», 2005 р.
481
482
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ження. Енергоємність насправді може бути нижчою, якщо враховувати вартість тіньової економіки (Ernst&Young було оцінено, що
створення вартості, яке не представлене в офіційних даних, у 2018
році становило 23,8% ВВП України).485
У серпні 2017 року було прийнято нову Енергетичну стратегію для України до 2035 року. Очікується, що атомні електростанції
вироблятимуть 50% електроенергії в країні, відновлювані джерела
енергії - 25%, основні гідроелектростанції - 13%, а решта 12% будуть
виробляти теплові електростанції. Це амбітні плани, зважаючи на
те, що у 2017 році відновлювані джерела енергії становили лише
1,2% від загального виробництва електроенергії, а теплові електростанції виробляли 33%. У 2019 році поновлювані джерела енергії виробляли 3,6% від загальної кількості електроенергії, гідроелектростанції - 5,1%, теплові електростанції - 36,2%.
Згідно з Енергетичною стратегією і з метою зменшення енергоємності на 28% Україна зменшить загальне первинне енергопостачання на 9% до 2020 року (за припущення, що зростання ВВП відновиться з 2017 року). Це переважно має бути досягнуто шляхом
скорочення споживання вугілля на 34%. До 2035 року заплановані
25% від відновлюваних джерел енергії буде отримано за рахунок
заміщення вугілля та нафти біомасою, сонячною та вітровою енергіями. Очікується, що коефіцієнт енергоємності ВВП понизиться до
рівня 0,13 кг умовного палива за 1 долар США ВВП.
Політика України щодо енергетичної реформи. У 2014 - 2015
роках в Україні було розпочато реформи енергетичного сектору,
чинником яких стало поєднання умов, висунутих МВФ щодо надання макроекономічної фінансової допомоги, та правових зобов’язань
згідно з Угодою з ЄС та Договором про заснування Енергетичного
співтовариства.
У своєму листі про наміри від лютого 2015 року, адресованому МВФ, уряд України зобов’язався підвищити тарифи на газ для
населення для приведення їх у відповідність до витрат на імпорт,
що було частиною умов МФВ щодо надання коштів у рамках Механізму розширеного кредитування.486 На початку 2015 року фактичні ціни були збільшені на 285% і очікувано мали сягнути до квітня
2016 року рівня 75% вартості імпорту, перш ніж досягнути рівня
Reducing the Shadow Economy in Ukraine through Electronic Payments”,
https://bank.gov.ua/en/news/all/doslidjennya-tinovoyi-ekonomiki-vukrayini--mayje-chvert-vvp--abo-846-mlrd-griven--perebuvaye-v-tini.
486
МВФ «Лист про наміри (від уряду України), Меморандум про економічну та фінансову політики й Технічний меморандум про порозуміння», 27
березня 2015 року; Телефонна нарада щодо Механізму розширеного кредитування з Україною, 12 березня 2015 року.
485
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100% паритету до квітня 2017 року. Тим не менше, ціни досягли
рівня 100% паритету в травні 2016 року достроково, коли урядом
було уніфіковано ціни на газ в Україні до єдиної ринкової ціни як
для роздрібних, так і для промислових споживачів. Новий механізм
встановлення ціни базується на прогнозованій ціні на газ у газовому хабі в Німеччині Net Connect Germany (NCG),487 і враховує транспорт, розподіл, постачання та інші витрати. Це дозволило поступово ліквідувати державні бюджетні субсидії Нафтогазу, дефіцит
якого у 2014 році становив 5,7% ВВП, зменшився до 0,9% ВВП у 2015
році488 та зменшився до нуля у 2016 році. Разом із цим, такі значні заощадження бюджетних коштів дозволили розширити надання соціальної допомоги найбіднішим домогосподарствам, які не можуть
дозволити собі сплачувати за підвищеними цінами. Така допомога
зросла від 0,4% ВВП у 2013 році до 1,3% у 2014 та у 2015 роках, і становила 1,2% у 2019 році. Тим не менше, такі збільшені витрати є значно меншими за заощадження для бюджету внаслідок скасування
субсидій для «Нафтогазу».
Процес приведення ціни на газ для домогосподарств до паритету з витратами на імпорт призупинився в червні 2017 року,
коли український уряд відмовився від планів збільшення тарифів
на газ для населення, заявляючи, що «Нафтогаз» повинен забезпечити газ домогосподарствам за зниженою ціною. У серпні 2017
року Секретаріат Енергетичного співтовариства відкрив справу щодо вирішення спору (ECS-2/17)489 з Україною стосовно порушення останньою acquis communautaire щодо природного газу,
оскільки це рішення суперечить оголошеній реформі ринку газу.
Встановлення світових цін на енергоносії на внутрішньому ринку продовжилось із цінами на електроенергію та вугілля. У 2016
році Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановила
оптову прогнозовану ціну на електроенергію (яка далі використовується для обчислення роздрібних тарифів) на II-IV квартали
2016 року за новою методологією. Ціна на вугілля в тарифі на
електроенергію спиралась на індекс API2, індикатор індексу цін
на вугілля в портах Амстердама, Роттердама та Антверпена. Нова
методологія була прозорою і усувала різницю між внутрішніми та
світовими цінами на енергоносії.
У січні 2020 року газовий хаб NCG у Німеччині замінили газовим хабом
TTF у Нідерландах.
488
Див. http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2016/4/
88201459504749749/Ukraine-Macroeconomic-Update-April-2016-ENG.pdf.
489
Див.: https://www.energy-community.org/news/Energy-CommunityNews/2017/08/25.html
487
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У липні 2019 року в Україні було запущено нову модель ринку електроенергії згідно із законом, прийнятим у квітні 2017 року.
Ця модель запровадила конкурентні ціни на ринку та скасувала попередні формули цін на електроенергію та вугілля.
Структура «Нафтогазу» та газового сектору проходить через
кардинальні зміни у відповідності до норм Директив “про функціональний розподіл”. Загальні засади було створено відповідно до Закону України “Про ринок природного газу”, який набув чинності 1
жовтня 2015 року. Закон відділяє функції ринкового оператора від
функцій виробника та постачальника, і в ньому зроблено спробу
мінімізувати вплив виробників та постачальників газу на операторів систем транспортування, зберігання та дистрибуції газу. Таким
чином, газотранспортний бізнес «Нафтогазу» має бути виділений і
переданий новому незалежному оператору. Законом передбачається розвиток вільної та справедливої конкуренції на товарному ринку природного газу. У зв’язку з цим законом анулюються ліцензії
оптових газових торговців і запроваджується вільне ціноутворення
на оптових та роздрібних ринках природного газу, а також вільний
вибір постачальників газу.
У листопаді 2016 року згідно з раніше затвердженим планом
«розмежування»,490 уряд створив новий оператор української газотранспортної системи. Після розмежування «Нафтогаз» збереже
лише функцію торгівлі газом. Зберігання та транспортування газу
виконуватимуться іншими компаніями. Процес розмежування був
завершений 1 січня 2020 року з передачею активів від «Укртрансгазу» до «Магістральних газопроводів України».491
Також змінився національний енергетичний регулятор. У вересні 2016 року було прийнято Закон «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)», який створив незалежний регулятор
на енергетичному ринку. Зокрема, НКРЕКП отримала незалежне
джерело фінансування, також її рішення залишаються чинними,
навіть якщо вони оскаржуються в суді. Повний склад НКРЕКП був
поновлений наприкінці травня 2018 року на конкурсній основі.
Закон “Про ринок електроенергії України”, прийнятий у
травні 2017 року, запровадив нову модель енергетичного ринку відПлан був дещо змінений у червні 2019 року, був встановлений новий
графік: до 1 липня 2019 року окремий оператор ГТС починає працювати як
філія Нафтогазу; до грудня 2019 року оператор ГТС отримує всі сертифікати; а до січня 2020 року незалежна компанія «Магістральні газопроводи
України» починає працювати.
491
Див.: http://www.naftogaz.com/www/3/nakweben.nsf/0/CDA954D7C7
F99C53C22584E20072A0E2.
490
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повідно до Третього енергетичного пакету, а саме: розмежування
оператора системи передачі та розподілу.
У 2017 році «Енергоринок», національний оператор оптового ринку електричної енергії в Україні, створив філіал «Оператор
ринку»492 для купівлі-продажу електроенергії «на добу вперед»
та внутрішньодобовому ринках, згідно з новою моделлю енергетичного ринку. Крім того, державне підприємство «Укренерго»,
національний оператор електричної мережі, було перетворене
на приватне акціонерне товариство з 100% державною власністю.
Корпоратизація компанії та її відокремлення були двома передумовами її сертифікації як оператора системи передачі відповідно до
Третього енергетичного пакету. «Укренерго» має наглядову раду в
складі чотирьох незалежних членів та трьох державних представників. Члени ради обираються на конкурсній основі.
У березні 2018 року НКРЕКП ухвалила вторинне законодавство, необхідне для реалізації закону про ринок електроенергії: ринкові правила, кодекс системи передач, кодекс розподільчої системи,
кодекс комерційного обліку електроенергії та правила роздрібного ринку електроенергії. У червні 2019 року уряд постановив, що
торгівля електроенергією повинна здійснюватися через Українську
енергетичну біржу та спеціальну платформу на ProZorro.Sale. Торгівля електроенергією розпочалася в липні 2019 року.
У червні 2017 року було прийнято кілька важливих законів, у
тому числі закон про загальні правила комерційного обліку комунальних послуг, про Фонд енергоефективності (ФЕЕ) та про енергоефективність будівель.
Хоча експерти Енергетичного співтовариства визнали останні такими, що не повністю імплементують Директиву 2010/31/ЄС,
положення щодо сертифікації енергетичних показників значної
кількості будівельних категорій, включаючи нові будівлі, передбачають запуск принципово нового ринку та можливість нормальної
роботи Фонду енергоефективності. Фонд енергоефективності є
спеціальним фондом для фінансування заходів із теплової та електричної модернізації будівель. Він частково компенсує витрати на
роботи, спрямовані на підвищення енергоефективності будівель.
Діяльність ФЕЕ фінансується за рахунок коштів центрального
бюджету та міжнародних донорів. У квітні 2018 року Міжнародна
фінансова корпорація (IFC), ЄС та Німеччина створили мультидонорний фонд із початковими інвестиціями від донорів у розмірі 53
млн євро, доповнюючи фінансування центрального бюджету ФЕЕ
на рівні 1,6 млрд грн. (51 млн євро) на 2018 рік. У квітні 2020 року
492

Див.: https://www.oree.com.ua/?lang=english.
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статутний капітал ФЕЕ становив 2,7 млрд грн. До серпня 2020 року
загальна вартість проєктів з енергоефективності, здійснених ФЕЕ,
перевищила 33 млн євро.
У 2017 році ENTSO-E та «Укренерго» підписали угоду про
умови майбутнього об’єднання енергетичних систем України та
Молдови з континентальною електромережею Європи. У квітні 2019
року оператори системи ENTSO-E з Німеччини, Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Сербії створили консорціум для вивчення
можливості синхронізації енергетичних систем України та Молдови
з ENTSO-E. У вересні 2019 року Укренерго та консорціум ENTSO-E
підписали контракт на надання послуг для створення спільної математичної моделі синхронізованої роботи української та європейської
систем. Синхронізація з вимогами ENTSO-E потребує не тільки вирішення складних технічних проблем, але також впровадження інших принципів продажу електроенергії (коли будь-який споживач в
Україні може купувати електроенергію у будь-якого європейського
виробника, а українські виробники можуть експортувати електроенергію будь-якому споживачу в Європі). Очікується, що синхронізація енергетичних систем буде досягнута в 2023 році.
Запровадження положень Договору про заснування Енергетичного співтовариства. Річний звіт про впровадження Секретаріату Енергетичного співтовариства пропонує детальний опис
заходів, які вживаються Україною.493 Досягнутий Україною прогрес і проблеми з впровадженням положень Договору про заснування Енергетичного співтовариства також були проаналізовані
Коаліцією “Енергетичні реформи” (українською недержавною
організацією).494 Їхній аналіз показує, що прогрес наразі відбувається на рівні законодавства, проте проблеми з конкретним впровадженням усе ще залишаються неподоланими.
Висновки, що наводяться в цих звітах, можуть бути підсумовані таким чином:
Електроенергія: Україна досягла значного прогресу в реалізації Третього енергетичного пакету. Нова модель, що підлягає суворому регулюванню через різні обмеження цін, встановлених національним регуляторним органом, та зобов’язання щодо публічних
послуг, накладені Кабінетом Міністрів, імовірно, на практиці збережуть ринок у значній мірі закритим. Юридичне відокремлення операторів розподільчої системи від діяльності з постачання вступає в
силу з 1 січня 2019 року, тоді як функціональне відокремлення ще
Секретаріат Енергетичного Співтовариства: «Річний звіт про впровадження», 1 вересня 2017 року.
494
Коаліція «Енергетичні Реформи»: «Україна та Енергетичне Співтовариство: дорогою реформ», Київ, 2015 р.
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має бути завершене. Україна досягла прогресу у виправленні порушень, пов’язаних із процедурами аукціону розподілу потужностей,
що застосовуються для імпорту та транзиту електроенергії. Ринок
роздрібної торгівлі формально відкритий. Постачання універсальних послуг домогосподарствам здійснюється за регульованими тарифами, що не відображають затрати. Регіональна інтеграція українського ринку електроенергії ще не завершена через відсутність
гармонізації українського законодавства із законодавством сусідніх
країн. Правила мережевого підключення включені до національних мережевих правил.
Газ: Україна ще не виконала зобов’язань, взятих згідно з Договором про Енергетичне Співтовариство, щодо модернізації газового
сектору та закону про газ. Дві основні проблеми, які досі не вирішені,
- це дерегуляція цін та незалежність оператора системи передачі. Є
доступ третіх сторін, що включає тарифи на передачу, зберігання та
розподіл. Діє віртуальна торгова точка. Режим щоденного балансування був введений 1 березня 2019 року, хоча і з поганою платіжною
дисципліною за балансові розходження. Більше того, значна частина
загального газу все ще постачається згідно із зобов’язанням Нафтогазу щодо надання комунальних послуг, що не відповідає acquis.
Нафта: жодного прогресу не відбулося. Основним пріоритетом залишається затвердження моделі запасів нафти й плану дій
щодо створення резервних запасів нафти, починаючи зі збирання
щомісячних даних, необхідних для функціонування аварійної системи запасу нафти.
Відновлювана енергія: Система сприяння відновлюваній
енергетиці в Україні була змінена на обов’язкову схему аукціонів
для проєктів із відновлюваної енергетики потужністю понад 1 МВт
сонячної фотоелектричної енергії та 5 МВт вітру. Нова схема, яка
ще має бути запроваджена, частково відповідає вимогам державної
допомоги і, як очікується, підвищить економічну ефективність та
зменшить надмірну компенсацію, що надається виробникам сонячної енергії. Переглянутий Національний план дій із відновлюваних
джерел енергії, який повинен бути поданий до 30 червня 2018 року,
не був поданий та прийнятий. Новий Закон про ринок електроенергії запровадив гарантований доступ та поступову відповідальність за баланс для великих виробників відновлюваної енергії відповідно до законодавства про відновлювану енергію. Залишається
впровадити систему компенсації скорочень.
Енергоефективність: Україна досягла прогресу в підготовці Закону про енергоефективність. У 2019 році Україна розробила
новий Національний план дій з енергоефективності на 2019 - 2030
роки, який виходить за межі трирічної вимоги Директиви про енер-
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гоефективність. Ринок енергетичних послуг значно розвиненіший
ніж у будь-якої з інших сторін договору.
Недоліки, що заважають Україні виконати свої зобов’язання
відповідно до Договору, призвели до певної кількості проваджень
з боку Секретаріату Енергетичного співтовариства через порушення законодавства. Вони стосуються відсутності відокремлення операторів розподілу електроенергії і того, що директива ЄС
про енергоефективність та регламент ЄС щодо настанов щодо
транс’європейської енергетичної інфраструктури не були транспоновані.
Енергозбереження в домогосподарствах: Реформа цін на
газ для населення, яка наразі триває, є обов’язковою для переходу
України на показники значного енергозбереження та енергоефективності, одночасно з наданням субсидій найбіднішим домогосподарствам. Тим не менше, сама по собі вона не вирішує проблеми
фінансування інвестицій, пов’язаних з енергозбереженням, для домогосподарств із низьким рівнем доходів. Таке завдання потребує
спеціальних схем фінансування у формі грантів або позик, які переважно надаються ЄС та ЄБРР.
Наразі цінна ініціатива, відома як Східноєвропейське партнерство у сфері енергоефективності та екології (E5P), уже здійснюється за адміністративної підтримки ЄБРР та за підтримки коаліції
донорів на чолі з грантами від ЄС та Швеції та за сприяння ЄБРР,
який надає кредитні кошти. Проєкт із загальним бюджетом 220
млн євро триватиме протягом 2011 - 2022 років; він охоплює шість
країн Східного партнерства. В Україні в його рамках було розпочало 23 проєкти, більшість із яких стосується модернізації системи
централізованого опалення та вдосконалення енергоефективності
будівель. Незважаючи на покращення роботи систем постачання
енергії до багатоквартирних будинків, це не вирішує проблеми
втрат енергії всередині будівель та окремих квартир. З огляду на
це, нова ініціатива ЄБРР спрямована на пов’язані з енергозбереженням інвестиції в житлову забудову та окремі домогосподарства. У рамках зазначеної ініціативи може бути мобілізовано 102
млн євро кредитних коштів із можливістю отримання додаткових
20 - 30% у формі грантового фінансування від ЄС та інших двосторонніх донорів.
Слід зазначити, що завдяки цій програмі досягається покращення в управлінні стандартним багатоквартирним будинком. Комплексна енергозберігаюча інвестиція в багатоквартирні
будинки потребує колективного прийняття рішення. Починаючи з 2001 року, законодавством України, а саме відповідно до Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирних
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будинків”, була введена нова форма юридичної особи. Тим не
менше, лише близько 30 000 з 75 000 багатоквартирних будинків застосували цю практику,495 і їхня кількість швидко не зростає. Це частково пояснюється великою кількістю бідних людей,
які не можуть дозволити собі спільно сплачувати інвестиційні
витрати, а більш заможні люди не бажають брати на себе ризики фінансової відповідальності за сусідів, які не виконують свої
зобов’язання. Закон “Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку”, який був затверджений у 2015
році, має на меті сприяння процесу прийняття рішень та управлінню багатоквартирними будинками.496 Цей закон полегшує
процес прийняття основних інвестиційних рішень, а саме тих,
які стосуються ефективного використання енергії, дозволивши їх
прийняття 75% більшістю, а не 100%, як було раніше, при цьому
менш значні рішення можуть затверджуватися простою більшістю голосів.
Згаданий вище Фонд енергоефективності реалізує програму
«Енергодім», яка надає гранти асоціаціям співвласників багатоквартирних будинків. Програма покриває до 70% витрат на підвищення
енергоефективності квартир. Програма розпочалася у вересні 2019
року, а станом на вересень 2020 року ФЕЕ надав 100 грантів загальною вартістю 23 мільйони євро.497
Стратегічна диверсифікація поставок газу. З огляду на напружені відносини з Росією щодо поставок газу протягом останніх
десяти років та через відкритий конфлікт із Росією, Україна працює
над з’єднаннями газопроводу з системами сусідніх країн ЄС. Технологія не передбачає будівництва нових трубопровідних з’єднань
великої потужності, а натомість здійснення необхідних інженерних
інвестицій, аби створити можливість для перекачування газу в “реверсному” напрямку в порівнянні з первісним використанням таких об’єктів. Ці з’єднання для “реверсного потоку” проходять через
Словаччину та Угорщину. Україна побудувала невеликий 400-метровий трубопровід, який з’єднує трубопровід “Вояни - Ужгород”
і трубопровід “Союз” та дозволяє прямі надходження газу зі Словаччини.498 У березні 2020 року українські та словацькі оператори
запустили віртуальний зворотний потік газу на Велке Капушани/
Див. https://www.minregion.gov.ua/press/news/v-ukrayini-diye-32-982osbb-doslidzhennya-minregionu/.
496
Див. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/417-19.
497
Див.:
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/eusupported-thermal-modernisation-programme-receives-nearly-180
498
Див.:www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/
D8BA54BC1CAB9979C2257D33002E92
495
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Ужгород, таким чином ще більше вдосконаливши словацький коридор для поставок газу до України.499
Наприкінці 2016 року оператори газотранспортних систем в
Україні та Польщі, «Укртрансгаз» та «Gaz-System S.A.», підписали
угоду про правила проєктування та будівництва газопроводу між
Германовицями в Польщі та Білче-Волиці в Україні.500 Заплановано,
що трубопровід матиме потужність до 5 млрд кубометрів газу на
рік до 2020 року, коли завершиться модернізація газотранспортної
системи в Польщі. Проєкт має на меті допомогти диверсифікувати
постачання газу до України, включаючи скраплений природний
газ (СПГ), та інтегрувати регіональні газові ринки до Східної Європи. Станом на вересень 2020 року проєкт ще не запущено.
Наприкінці лютого 2018 року трирічний спір між російським
“Газпромом” та українським “Нафтогазом” завершився на користь
“Нафтогазу”. Стокгольмський арбітражний суд зобов’язав “Газпром” сплатити “Нафтогазу” 4,6 млрд доларів США за порушення
умов контракту на транзит газу. Контракт охоплює період 2009 2019 років і передбачає зобов’язання “Газпрому” транспортувати
щорічно 110 млрд кубометрів газу через українську газотранспортну систему до Європи. У свою чергу, “Нафтогаз” повинен заплатити
“Газпрому” 2 млрд доларів США за газ, спожитий у 2014 році. Чиста
сума платежу, яку «Газпром» повинен внести на користь НАК “Нафтогаз України”, за двома рішеннями, становить 2,6 млрд доларів
США. Нафтогаз отримав гроші в грудні 2019 року.501
Майбутні зміни, яких прагне Україна. Взявши участь у структурованих консультаціях Східного партнерства,502 Україна висловила зацікавленість у таких напрямках:
• інтеграція до європейського енергетичного ринку та диверсифікація енергопостачання як важливий крок до енергетичної незалежності України;
• створення української газотранспортної системи як
невід’ємної частини європейської енергетичної системи;
• продовження роботи в рамках регіональної підгалузевої мережі ринків СПГ;
• участь у неформальних радах ЄС, а також організація регулярних зустрічей міністрів у форматі ЄС+3 з питань енергетики.
Див.:https://tsoua.com/en/news/ukrainian-and-slovak-tsos-arelaunching-virtual-reverse-flow.
500
Див.: http://uaenergy.com.ua/post/27915.
501
Див.: http://www.naftogaz.com/www/3/nakweben.nsf/0/F58E4BEAD71
C3B06C22584DD0062F2DC?OpenDocument&Highlight=0,gazprom.
502
Див.https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/consultation_eap_en
499
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Коротко про енергетичну політику
Положення Угоди щодо питань енергетики мають виняткове економічне та геополітичне значення, враховуючи зобов’язання щодо наближення до багатьох технічних положень законодавства ЄС.
Зараз в енергетичній політиці України нарешті відбуваються кардинальні та давно очікувані реформи, що зосереджені на приведенні цін на
енергоносії у відповідність із витратами на імпорт та на розмежуванні
газо- та енергорозподільчих структур у відповідності до вимог МВФ
та ЄС.
Тим не менше, впровадження положень Угоди через пов’язаний Договір
про заснування Енергетичного співтовариства все ще відстає від графіка.
На цей час відбулась диверсифікація поставок газу для подолання колишньої повної залежності від російських поставок завдяки переведенню
в реверсний режим роботи газопроводів, які з’єднані з системами сусідніх країн ЄС.
Україна прийняла основні закони щодо енергоефективності будівель, але
вторинне законодавство ще очікує розгляду. Програми енергозбереження, які відповідають стандартам ЄС, залишаються надзвичайно важливими для незалежності газових поставок.
Оновлення Додатка XXVII про енергетичну співпрацю у 2019 році стало першою зміною Угоди між Україною та ЄС після її введення в дію. Поправки є всеосяжними та суттєвими, включаючи кілька законодавчих
актів, які спочатку не були внесені до Додатка, але сприяють досягненню ширшої мети Угоди.

19. СЕКТОР ЦИФРОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
У цій частині розглянуто питання “цифрової” сім’ї розділів та підрозділів Угоди щодо
електронних комунікацій та поштових служб, інформаційного
суспільства та аудіовізуальної
політики. Україна вже демонструє вражаючі позитивні тенденції в цьому широкому секторі, що має стратегічне значення
для міжнародної конкурентної
економіки.

Положення Угоди
Електронні комунікації. Положення про електронні комунікації
підпадають під спеціальну категорію секторів послуг, які розглядаються в ПВЗВТ як такі, що мають спеціальну дорожню карту
для забезпечення повноцінного “режиму внутрішнього ринку”.
Як зазначено в Розділі 9 щодо послуг, у Додатку XVII визначена
чітка процедура проведення перевірки на предмет дотримання
Україною своїх зобов’язань щодо наближення до законодавства
ЄС.
Стосовно електронних комунікацій у Статтях 115 - 124 наводяться комплексні положення, що встановлюють правила для
конкурентного та добре врегульованого сектору. Це стосується
регуляторного органу, засад схвалення видачі ліцензій постачальником послуг, прав доступу до точок взаємоз’єднання з іншими постачальниками послуг та засад, якими регулюється перерозподіл обмежених ресурсів, наприклад, радіочастот. Вимоги
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чинного законодавства ЄС, які має виконати Україна протягом
чотирьох років, зазначено в Додатку XVII-3, у якому наведено
підбір основних Директив, що були затверджені у 2002 році та до
яких було внесено зміни у 2009 році:
● Рамкова Директива 2002/21/ЄС (зі змінами та доповненнями, внесеними Директивою 2009/140/ЄС) щодо електронних
комунікаційних мереж, у якій визначаються охоплена продукція і необхідність наявності незалежних адміністративних
повноважень у національного регулятора.
● Директива 2002/20/ЄС (також зі змінами та доповненнями,
які були внесені Директивою 2009/140/ЄС) щодо авторизації
ліцензій для операторів, що працюють у секторі.
● Директива 2002/19/ЄС (також зі змінами та доповненнями,
які були внесені Директивою 2009/140/ЄС) щодо вимог про
те, що оператори зі значним ринковим впливом забезпечують відкритий доступ до потужностей мереж та контролю
відсутності дискримінаційних тарифів за взаємоз’єднання.
● Директива 2002/22/ЄС щодо універсальних послуг (зі змінами та доповненнями, які були внесені Директивою 2009/136/
ЄС), яка вимагає поваги до інтересів та прав користувачів, таких як “перенесення номерів” між операторами.
Поштові та кур’єрські послуги. Регуляторні правила спрямовані на запобігання антиконкурентним практикам у цьому
секторі, на визначення положень про ліцензування постачальників універсальних послуг та забезпечення незалежності регуляторного органу. Декілька директив зазначаються в Додатку XVII
і стосуються регулювання внутрішнього ринку поштових послуг.
Кур’єрські послуги в ЄС надалі викликають усе більше критики
через свої високі витрати, тому планується вжиття заходів щодо
цієї проблеми.
Інформаційне суспільство. Мета цього питання полягає
у забезпеченні широкої доступності інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ), які дозволяють надавати якісні послуги за доступними цінами. Зокрема, широкосмуговий доступ
має бути забезпечений для громадян, бізнесу та державної адміністрації через такі сервіси як електронний бізнес, електронна
охорона здоров’я, електронний уряд та електронне навчання,
спільні проєкти досліджень, передбачені відповідно до програми
«Горизонт 2020». Окреме законодавство ЄС, наблизитися до якого Україна має протягом трьох років, включає в себе Директиву
(2000/31/ЄС) щодо електронної комерції та рамкове законодавство про електронні підписи (Директива 1999/93/ЄС).
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Аудіовізуальні послуги. Основоположні правила для регулювання телевізійного мовлення викладено в Директиві
(2007/65/ЄС, 2010/13/ЄС) щодо аудіовізуальних медійних послуг, яка має бути прийнята протягом двох років після набрання
чинності Угодою.

Нове законодавство та політика ЄС
Єдиний цифровий ринок. Єдиний цифровий ринок (DSM), започаткований Європейською Комісією у 2015 році, привів до кількох
суттєвих змін законодавства ЄС у галузі електронних комунікацій,
інформаційного суспільства, захисту даних та аудіовізуальних ринків. Ці зміни зробили застарілими більшість зобов’язань, викладених у Додатку XXVII.
Телекомунікаційні послуги. Зміни в законодавстві ЄС щодо
електронних комунікацій головним чином стосуються запровадження нового Європейського кодексу електронних комунікацій та
поправок щодо операторів універсальних послуг (USO), використання спектра та електронних підписів.
Новий Кодекс електронних комунікацій (Директива (ЄС)
2018/1972), запропонований Комісією у 2016 році, є першим оновленням європейських правил телекомунікацій із 2009 року. Кодекс
був прийнятий у 2018 році і має бути транспонований до національного законодавства країн-членів до 21 грудня 2020 року. Відповідно
до розробок DSM Кодекс вводить нові правила щодо використання
спектра, мобільного зв’язку та 5G. Кодекс також спрямований на
підвищення безпеки та захисту споживачів шляхом сприяння регуляторному втручанню. Більше того, він запроваджує «зворотну
систему 112», що означає, що з 2022 року громадяни будуть попереджені про надзвичайні ситуації чи катастрофи за допомогою текстових повідомлень.
Поправки до USO посилаються на новий Регламент (ЄС)
2015/2120, який вносить зміни до Директиви 2002/22/EC, включеної до Додатка XXVII. Нове Положення встановлює правила щодо
нейтральності мережі та оновлює універсальні послуги та права користувачів, пов’язані з електронними мережами зв’язку та послугами. Поправки до правил використання спектра включають низку
рішень Комісії з 2005 по 2019 роки, що реалізують рамкове Рішення
676/2002/ЄС про нормативну базу для політики у сфері радіочастотного спектра, включене в усі три Угоди про асоціацію.
Законодавство про електронні підписи змінено новим Регламентом (ЄС) № 910/2014 та імплементаційними положеннями
Комісії щодо електронної ідентифікації та послуг довіри для елек-
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тронних транзакцій (eIDAS). Новий Регламент скасовує Директиву
1999/93/ЄС, включену в Додаток XVII до Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС. Поправки сприяють безпечній електронній взаємодії між бізнесом, громадянами та органами державної влади, підвищують довіру до електронних транзакцій у межах ЄС та зміцнюють державні та приватні онлайн-послуги та електронну комерцію.
На цей момент Україна веде дискусію з ЄС щодо можливих
оновлень Додатка XVII щодо телекомунікаційних послуг.
Аудіовізуальні послуги. Головною зміною законодавства ЄС
про аудіовізуальну політику є нова Директива про аудіовізуальні
медіапослуги (AVMSD) (Директива (ЄС) 2018/1808), яка зміцнює незалежність національних регуляторних органів та гарантує безкоштовну передачу аудіовізуальних медіа по всьому ЄС. Нова директива також поширює аудіовізуальні правила на платформи обміну
відео, накладаючи певні зобов’язання на комерційні комунікації.
Більше того, AVSMD просуває місцевий європейський контент,
зобов’язуючи постачальників аудіовізуальних медіапослуг мати
принаймні 30% частки європейських творів у своїх каталогах.503,504
На цей момент у Додатку не планується оновлення аудіовізуальних послуг.
Захист персональних даних. Новий Загальний регламент
про захист даних, GDPR, є одним із головних нововведень у законодавстві ЄС, розробленому в рамках DSM. GDPR (Регламент (ЄС)
2016/679) зміцнює права фізичних осіб та підвищує відповідальність компаній та організацій щодо обробки та переміщення персональних даних. По суті, це дає фізичним особам право доступу до
інформації про їхні дані та способу їх обробки.505 Регламент також
зменшує витрати та бар’єри для вільного потоку персональних даних на єдиному ринку. Хоча новий набір правил застосовується до
фізичних осіб та підприємств із ЄС, він також стосується компаній,
що не входять до ЄС. Це означає, що компанії, що базуються за межами ЄС, повинні дотримуватися подібних правил, надаючи товари
та послуги або вивчаючи поведінку людей у межах ЄС.
Для більш детальної інформації див. https://eurlex.europa.eu/browse/
summaries.html.
504
Як визначено Статтею (1) Директиви, «європейські твори» означають
твори, що походять з держав-членів ЄС або з європейських третіх держав,
які є сторонами Європейської конвенції про транскордонне телебачення
Ради Європи та відповідають трьом умовам, які гарантують, що твори створюються та контролюються авторами та працівниками, які проживають у
цих країнах.
505
У випадку, якщо обробка даних призводить до високого ризику для
прав і свобод людей.
503
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На відміну від Грузії та Молдови, Угода про асоціацію між
Україною та ЄС не має Додатка до глави про «свободу, безпеку
та справедливість», тому, замість оновлення Угоди за допомогою
GDPR, країна може вимагати рішення про «адекватність». Відповідно до Статті 45 щодо GDPR Європейська Комісія може визначити, чи пропонує країна, що не входить до ЄС, адекватний рівень
захисту даних. «Адекватність» є реалізованою, коли країна, яка не
входить до ЄС, забезпечує належний рівень захисту персональних
даних своїм внутрішнім законодавством або своїми міжнародними
зобов’язаннями. Це забезпечує вільний потік персональних даних
із ЄС до держави, що не входить до ЄС, без подальших захисних
заходів.
Для отримання рішень про «адекватність» Україна повинна
мати сильний та незалежний наглядовий орган, відповідальний за
захист даних. На цей час національний наглядовий орган України
існує лише в межах «офісу омбудсмена», що може підірвати його
незалежність. Однак тривають переговори з Комісією щодо пошуку
шляхів прийняття рішення про «адекватність».
Окрім GDPR, новий пакет захисту даних ЄС включає директиви щодо обробки та вільного руху персональних даних фізичних
осіб органами поліції та кримінального судочинства - так звану Поліцейську директиву (Директива (ЄС) 2016/680) - та використання
даних записів реєстрації пасажирів (PNR) для запобігання, виявлення, розслідування та переслідування терористичних злочинів
та тяжких злочинів (Директива (ЄС) 2016/681).506 Ці нові директиви
потрапляють у сферу дії Угоди відповідно до положень глави стосовно «політичного діалогу», що охоплює міжнародне співробітництво в боротьбі з тероризмом. Однак, оскільки ця глава не передбачає додаткових зобов’язань, Директива може бути включена в
майбутній Плани дій.
Неперсональні дані. ЄС прийняв нову постанову про вільний потік неперсональних даних на єдиному ринку (Регламент
(ЄС) 2018/1807). Регламент дозволяє вільно обробляти та зберігати
неперсональні дані без обмежень щодо їх локалізації. Ще одним
оновленням законодавства ЄС про захист даних є Директива (ЄС)
2016/943507 про комерційну таємницю. Вона встановлює правила
щодо захисту від незаконного придбання, використання та розголошення комерційної таємниці без шкоди для основних прав і
свобод (наприклад, свобода висловлення поглядів, плюралізм засоДля більш детальної інформації див. https://eur-lex.europa.eu/browse/
summaries.html.
507
Директива замінює Рамкове рішення Ради 2005/222/JHA.
506
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бів масової інформації тощо).508 Ці правові акти виходять за рамки
положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Оскільки Угода
не встановлює зобов’язань щодо вільного потоку неперсональних
даних та комерційної таємниці, їх неможливо інкорпорувати шляхом оновлення додатків. Натомість ці правові акти можуть бути додані до майбутніх Планів дій.
EU4Digital. Конкретна співпраця між ЄС та Україною щодо
DSM уже відбувалась у контексті Східного партнерства. Наприклад, на другому засіданні міністрів Східного партнерства з питань
цифрової економіки, яке відбулося в Таллінні 5 жовтня 2017 року,
було обговорено питання співпраці у цій галузі, а під час останнього Саміту Східного партнерства у листопаді 2017 року учасники домовились співпрацювати в галузі гармонізації цифрових ринків з
метою поширення переваг DSM на країни-партнери.
У 2019 році ЄС запустив свою найбільшу програму підтримки
цифрового сектору Східного партнерства - EU4Digital. EU4Digital з
бюджетом у розмірі 11 мільйонів євро має на меті підтримати необхідну законодавчу та нормативну базу для розвитку цифрової економіки та суспільства в регіоні Східного партнерства. У цьому контексті
співпраця буде зосереджена на зміцненні незалежності національних регуляторів телекомунікацій, гармонізації розподілу спектра
та цінах на роумінг, розвитку широкосмугового доступу, цифрових
інновацій і сумісних послуг електронної охорони здоров’я, удосконаленні цифрових навичок, пілотуванні транскордонних електронних
підписів та сприянні електронній торгівлі та цифровим транспортним коридорам. Сприяння цифровій трансформації також є одним
із пріоритетних напрямків у Комюніке ЄС від березня 2020 року
щодо «Політики Східного партнерства на період до 2020 року».509

Перспективи імплементації
Зростання ІТ сектору в Україні. Частка галузі ІТ та телекомунікацій в економіці України становила 4,5% ВВП у 2019 році.510 В українській галузі IT працюють 183 000 осіб (розробники програмного
забезпечення, інженери, архітектори, інженери з гарантування
якості, персонал, задіяний у тестуваннях, бізнес-аналітики, менеджери проєктів тощо), при цьому більшість фахівців працює у сфері IT-аутсорсингу.511 У 2019 році середня місячна заробітна плата в
Для більш детальної інформації див. https://eur-lex.europa.eu/browse/
summaries.html.
509
Див. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_452
510
Українська статистична служба.
511
Див.: https://dou.ua/lenta/articles/how-many-devs-in-ukraine-2019/
508
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секторі розробки програмного забезпечення складала 2 000 доларів США.512 Українські вищі навчальні заклади щороку випускають
більше ніж 4 000 спеціалістів з інформаційних технологій, а приватні IT-школи та курси закінчують у 10 разів більше випускників.513
За даними Асоціації IT Ukraine, у 2018 році в Україні було
близько 4 000 ІТ-компаній, і 2 300 з них були активними на ринку
праці. За деякими підрахунками, ІТ-галузь України оцінюється в
понад 5 мільярдів доларів США.514 Капіталізація топ 10 українських
ІТ-компаній може перевищити 4 млрд доларів США.515 Україна – це
популярний пункт призначення для ІТ-аутсорсингу з огляду на велику кількість кваліфікованих розробників та помірні витрати в порівнянні із США та Західною Європою, і це сприяє розвитку галузі.
Індустрія ІТ, перш за все, орієнтована на експорт. Більше 90%
компаній, що створюють програмне забезпечення, працюють із зарубіжними замовленнями.516 Згідно з офіційною статистикою у 2018
році ІТ-сектор становив 14% від загального обсягу експорту послуг
(1,63 млрд доларів США).517 Це ставить українські комп’ютерні послуги в трійку головних експортних послуг після переробки товарів
та транспортування трубопроводами.
Багато українських ІТ-компаній працюють у неформальному
секторі. Ринок ІТ в Україні в основному представлений приватними особами, які працюють як підприємці. Це українські або іноземні громадяни, зареєстровані в Україні як підприємці, що сплачують
єдиний податок на доходи в розмірі 5% та податок на соціальне
страхування у розмірі 22% із мінімальної заробітної плати. За підрахунками Офісу ефективного регулювання (BRDO), у 2017 році із
127 000 людей, які працювали в галузі інформаційних технологій,
близько 46 000 були офіційно працевлаштовані як наймані працівники , а близько 80 000 працювали як приватні підприємці.518
У цілому, цифровий сектор України розвивається швидко та
демонструє втішні ознаки перетворення на успішну та динамічну
галузь економіки, маючи добрі експортні перспективи через аутDou.ua, середнє значення для програміста.
ІТ бум в Україні: ринок зростає - освіта відстає (/a-41453482)
514
Див.: https://www.n-ix.com/software-development-in-ukraine-2019-2020market-report/.
515
BRDO Зелена книга «Регулювання ринку розробки програмного забезпечення».
516
Там само.
517
Див. http://www.ukrstat.gov.ua/
518
Розвиток української ІТ-індустрії, жовтень 2018. Асоціація «ІТ Україна»,
BRDO.
512
513
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сорсинговий бізнес. Однак, це потребує належної уваги уряду та
імплементації відповідного законодавства.
Електронні комунікації. Українське законодавство про телекомунікації та радіочастотні ресурси вже частково відповідає
вимогам законодавства ЄС, проте йому бракує відповідності вимогам у сфері розподілу зобов’язань щодо розвитку політики,
регулювання, ліцензування, ринкового аналізу, технічної нейтральності та надання універсальних послуг. План заходів щодо
імплементації ПВЗВТ на 2014 - 2017 роки передбачав гармонізацію
українського законодавства з директивами ЄС щодо телекомунікацій (електронних комунікацій) до кінця 2017 року.519 Ці самі дії
були включені до Плану заходів з імплементації Розділу IV Угоди
про асоціацію.520 У жовтні 2017 року уряд прийняв новий План заходів щодо імплементації Угоди про асоціацію. План передбачає
розробку законопроєктів про державні інформаційні електронні
ресурси, поправки щодо телекомунікацій, імплементацію електронних довірчих послуг та деякі інші заходи. Крім того, у січні
2018 року уряд схвалив «Концепцію розвитку цифрової економіки
та суспільства України на 2018 - 2020 роки»,521 що відповідає «Цифровій програмі для Європи», одній з основних ініціатив Стратегії
«Європа 2020».
У 2018 році Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації спільно з Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (НКРЗІ)
розробила дорожню карту змін до українського законодавства, де
вони запровадили європейську термінологію та визначення для
електронних комунікацій.522 У липні 2018 року Україна подала
проєкт дорожньої карти інтеграції України до цифрового ринку
ЄС.523 У травні 2019 року, після того як Європейська Комісія вивчила дорожню карту та запропонувала не лише оновити, але й
збільшити перелік директив ЄС у Додатку XVII, Етап I був завершений. У серпні 2019 року оціночна місія ЄС оцінила ринок, інфраструктуру та законодавство України (Етап II). Після проведення
Див. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80/page2.
План заходів для Глави IV https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248924717.
521
Див. https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitkucifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennyaplanu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi
522
Звіт про імплементацію Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, 2017 рік https://www.kmu.gov.ua/ storage/app/media/
uploaded-files/pro-vikonannya-ugodi-pro-asotsiatsiyu-mizh-ukrainoyu-taevropeyskim-soyuzom-za-2017-rik.pdf.
523
Див.:
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/AA_
report_EN.pdf
519
520
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оцінки Сторони розроблять спільний робочий план Україна – ЄС
(Етап ІІІ).524
Закон “Про електронні комунікації” є одним з основних правових актів, які мають бути прийняті. Він має запровадити європейську модель регулювання ринку електронних комунікацій. Кілька
законопроєктів «Про електронні комунікації» були розроблені та
подані до парламенту у 2015 – 2016 роках.525 Станом на липень 2020
року нова редакція законопроєкту внесена до парламенту та прийнята в першому читанні.526
Кабінет Міністрів регулярно затверджує плани заходів із підтримки ІТ-галузі.527 Ці плани заходів варіюються від спрощення регуляторних процедур надання ІТ-послуг до захисту прав інтелектуальної власності (ПІВ). План заходів на 2019 рік передбачає розробку
програмного забезпечення для сектору сільського господарства, запровадження системи моніторингу ВІЛ/СНІД та вдосконалення кібербезпеки.528 У вересні 2019 року було створено Міністерство цифрової трансформації України. Міністерство планувало зробити всі
державні послуги доступними в Інтернеті у 2020 році, забезпечити
широкосмуговий доступ до Інтернету на всіх міжнародних дорогах
та в усіх містах і забезпечити навчання цифрових навичок.529
У сфері інформаційного суспільства Україна прийняла закон про електронну комерцію у вересні 2015 року, який відповідає
вимогам Директиви 2000/31/ЄС.530 У жовтні 2017 року парламент
затвердив Закон “Про електронні довірчі послуги”,531 який імплементує новий Регламент ЄС 910/2014/ЄС щодо електронних ідентифікаційних та довірчих послуг.532 Закон створює єдину систему
електронних довірчих послуг та запроваджує взаємне визнання
українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів, електронних підписів та печаток.533 У жовтні 2019 року Україна розпочала
Див.:
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/ar-aaimplementation-2019-4.pdf
525
Див. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57401.
526
Див.: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68059.
527
Див. https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249310778/,
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/367-2017-%D1%80/,
https://www.
kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-za/.
528
Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/353-2019-%D1%80#Text
529
Див.: https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/page/ministry/
530
Див. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/675-19.
531
Див. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2155-19.
532
Див. http://www.eurointegration.com.ua/experts/2017/02/6/7061244/.
533
Див. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
524
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пілотний проєкт з оцифрування процедури митного оформлення.534 У квітні 2020 року Україну було обрано для участі в пілотних проєктах з електронних підписів у рамках проєкту EU4Digital.
Україна протестує електронні підписи на практиці в Естонії та
Молдові.535 Іншим пілотним проєктом є eDelivery, транскордонний
обмін даними між Україною та Польщею, який розпочався в липні
2020 року.536 Узгодження регулювання поза зобов’язаннями щодо
Угоди про асоціацію вказує на важливість дотримання тих самих
правил для підтримки транскордонної онлайн-торгівлі з ЄС.
Новий Європейський кодекс електронних комунікацій, прийнятий у 2018 році, підпадає під дію глави «Електронні комунікації», і тому може бути доданий до Додатка XVII.
Аудіовізуальні послуги. Оскільки нова AVMSD (2017) суттєво змінила правила ЄС щодо аудіовізуальних послуг, зобов’язання України в
основному застаріли, а терміни для транспонування старих зобов’язань
минули. Наближення до нової AVMSD зміцнить незалежність місцевих
контрольних органів та зобов’яже провайдерів аудіовізуальних медіапослуг контролювати спільний вміст, щоб обмежити висловлювання
ненависті, захистити права дітей та просувати європейський контент.
Оскільки Україна разом із Грузією та Молдовою є підписантом Конвенції про транскордонне телебачення Ради Європи,537 прийняття директиви не повинно спричинити великих адміністративних тягарів. Впровадження нової директиви також не повинно мати значного впливу на
неєвропейських постачальників аудіовізуальних послуг,538 а нові правила можуть суттєво підтримати виробництво місцевих аудіовізуальних
засобів масової інформації. На сьогодні в Додатку не планується оновлення щодо аудіовізуальних послуг.
Подальші зміни, яких прагне Україна. Зробивши внесок у
структуровані консультації539 Східного партнерства, Україна висловила зацікавленість у таких напрямках:
Див.:
https://eufordigital.eu/ukraine-launches-pilot-project-to-digitizecustoms-clearance-procedure/
535
Див.:
https://thedigital.gov.ua/news/ukrainu-obrano-dlya-uchasti-vpilotnikh-proektakh-dlya-transkordonnogo-elektronnogo-pidpisu
536
https://eufordigital.eu/eu4digital-facility-launches-edelivery-pilotactivity-between-ukraine-and-poland/
537
Див.: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/
treaty/132/signatures?p_auth=uuoe8LH2
538
Наприклад, жорсткіші правила щодо аудіовізуальних медіапослуг
не заважатимуть входу та інвестиціям американського потокового гіганта
Netflix, оскільки він уже вийшов на ринки трьох країн у 2016 році.
539
Див.https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/
consultation_eap_en
534
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• розгортання широкосмугового доступу до Інтернету, розвиток комунікаційних технологій нового покоління та зменшення «цифрового розриву»;
• поступове зниження плати за роумінг для мобільних дзвінків
та передачі даних між Україною та ЄС;
• гармонізація українського законодавства зі стандартами
ЄС у сфері телекомунікацій, захисту даних, електронного
врядування, електронних закупівель, електронної охорони
здоров’я, електронного навчання, електронних послуг та
електронної комерції;
• укладання Угоди про взаємне визнання кваліфікованих довірчих послуг між Україною та ЄС;
• приєднання до Плану заходів ЄС із цифрової освіти для отримання доступу до фінансової підтримки ЄС для підключення
та використання цифрових технологій у шкільній освіті;
• законодавче та нормативне наближення стосовно невиправданого геоблокування, захисту споживачів, аудіовізуальної
політики та захисту даних.
Коротко про сектор цифрових технологій
Цей широкий спектр, що охоплює електронні комунікації та економіку
ІКТ у цілому, є життєво важливою стратегічною частиною економічної реформи та процесу модернізації в Україні.
Україна володіє досить передовим кадровим потенціалом у цій сфері, що
є основою для швидкого розвитку сектору, включаючи надходження від
аутсорсингового бізнесу.
Угода передбачає комплексне приведення законодавства у відповідність
до регуляторних практик ЄС. Однак нове законодавство ЄС, розроблене
з моменту запуску Єдиного цифрового ринку у 2015 році, робить більшість зобов’язань Угоди застарілими.
Україна прагне максимально інтегруватися до Єдиного цифрового ринку, і з цією метою вже веде дискусії з ЄС щодо оновлення Додатка XVII
щодо телекомунікаційних послуг.

20. КІБЕРБЕЗПЕКА ТА КІБЕРЗАХСТ
Співпраця у сфері кібербезпеки не охоплюється Угодою про
асоціацію, у якій немає ані глави, ані жодної статті про кібербезпеку чи кіберзахист. Про кіберзлочинність згадується, але
лише один раз, у главі «Справедливість, свобода та безпека»,
де вона вказана як один із шести видів злочинів, якому Сторони домовляються запобігати
та з яким будуть боротися. Це
істотне упущення не повинно
викликати подиву, оскільки ЄС розпочав розробку свого власного
законодавства у сфері кібербезпеки тільки після завершення переговорів щодо Угоди з трьома країнами у 2013 році. Оскільки Україна перебуває в процесі розробки своєї законодавчої бази щодо кіберсфери, кіберзаконодавство ЄС може дати країні дуже корисні
рекомендації. Щоб усунути цю прогалину в Угоді про асоціацію,
у цьому розділі коротко обговорюється правова база ЄС із кібербезпеки та кіберзахисту, а також розглядається прогрес України в
цій сфері.

Законодавство та політика ЄС
Кібербезпека. Для розробки законодавчої бази щодо кібербезпеки
ЄС уперше гармонізував кримінальне законодавство про напади
на інформаційні системи в державах-членах у 2013 році, прийнявши Директиву 2013/40/ЄС. Гармонізація гарантувала, що злочини та напади на інформаційні системи тепер однаково криміналізовані та караються в усьому ЄС. Директива також стосується
234 |
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використання «ботнетів»540 та сприяє співпраці між правоохоронними органами.
Першим документом загальноєвропейського законодавства
про кібербезпеку стала Директива про безпеку мережі та інформаційних систем (Директива про заходи для високого спільного рівня
безпеки мережевих та інформаційних систем на території Союзу
(ЄС) 2016/1148), прийнята у 2016 році.541
Ця Директива вимагає від держав-членів ЄС заснування компетентного національного органу з мережевої та інформаційної безпеки та групи реагування на інциденти, пов’язані з комп’ютерною
безпекою (CSIRT). Більше того, підприємства в найважливіших секторах економіки, таких як енергетика, транспорт, вода, банківська
справа, інфраструктура фінансового ринку, охорона здоров’я та
цифрова інфраструктура мають дотримуватися вимог щодо безпеки та порядку повідомлення.542
Після Директиви щодо мережевої та інформаційної безпеки у 2019 році з’явився Закон про кібербезпеку (Регламент (ЕС)
2019/881). Закон розширює мандати Європейського агентства з
питань мережевої та інформаційної безпеки (ENISA), запроваджує
загальноєвропейські правила сертифікації кібербезпеки та надає
ENISA більше повноважень у вирішенні питань стосовно кібербезпеки в межах ЄС. ENISA визначає кілька схем для різних категорій
продуктів, процесів та послуг, що стосуються інформаційно-комунікаційних технологій. У рамках того самого пакету реформ із
питань кібербезпеки ЄС планує створити Індустріальний, технологічний та науково-дослідний центр кібербезпеки, який підтримуватиметься мережею національних координаційних центрів. Ці
структури сприятимуть розвитку Єдиного цифрового ринку та
збільшать автономію ЄС у сфері кібербезпеки.543
Кіберзахист. ЄС протидіє кіберзагрозам через боротьбу з організованою злочинністю, спільну зовнішню політику та політику
безпеки (CFSP), а також через свою політику кіберзахисту. Для боротьби з організованою злочинністю ЄС включив кіберзлочинність
до десятки пріоритетів на 2018 – 2021 роки. Він оголосив протидію
кібератакам ключовим фактором досягнення цілей CFSP. Більше
Шкідливе програмне забезпечення, призначене для дистанційного керування мережею комп’ютерів, докладніше див. https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:32013L0040&qid=1572947198559.
541
Scheffer J. H. et al., 2018, “Strengthening the EU’s Cyber Defence Capabilities”,
CEPS.
542
For more detailed information see https://eur-lex.europa.eu/browse/
summaries.html.
543
Див. https://www.consilium.europa.eu/en/policies/cybersecurity/
540
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того, у травні 2019 року Рада прийняла рішення, що запроваджує
цілеспрямовані обмежувальні заходи для стримування та реагування на кібератаки на ЄС або його держави-члени.544 Це рішення
дозволяє ЄС вперше накладати санкції на осіб або організації, які
відповідальні за кібератаки або пов’язані з ними. Рішення також
застосовується до кібератак на держави, що не входять до ЄС, або
міжнародні організації, якщо обмежувальні заходи необхідні для
досягнення цілей CFSP.
Політика кіберзахисту була вперше створена у 2014 році та
оновлена у 2018 році і включає шість основних пріоритетів, а саме:
i) розвиток можливостей кіберзахисту; ii) захист комунікаційних
та інформаційних мереж Спільної політики безпеки та оборони
(CSDP), що працюють у ЄС; iii) удосконалення навчання, освіти та
тренування; iv) дослідження та технології; v) цивільно-військова
співпраця; та vi) міжнародне співробітництво.
Основні органи ЄС із питань кібербезпеки та кіберзахисту.
На сьогоднішній день ЄС має кілька органів, які займаються боротьбою з кіберзагрозами, хоча ці органи досить фрагментовані та
обмежені невеликими та недостатньо укомплектованими командами.545 Однак, оскільки кіберзахист вимагає потужного нарощування потенціалу, ці установи відкриті для взаємної співпраці. У 2018
році Європейське оборонне агентство (EDA), ENISA, Європейський
центр кіберзлочинності (EC3), створений Європолом, та Група реагування на комп’ютерні надзвичайні ситуації для інституцій ЄС
(CERT-EU) домовились обмінятися досвідом та передовими практиками у сфері кібербезпеки, кіберзахисту та розслідування кіберзлочинів.546
У 2016 році ЄС випустив «Спільні принципи протидії гібридним загрозам — відповідь Європейського Союзу»,547 які згодом були
підтримані Спільною декларацією ЄС/НАТО і мали наслідком
створення Європейського центру передового досвіду з протидії гібридним загрозам (ЄЦПГЗ) у Гельсінкі у 2017 році. ЄЦПГЗ є центром для практиків та експертів, що має три основні цілі: i) бути
платформою для країн, які можуть об’єднуватися для обміну передовим досвідом, нарощувати потенціал, тестування нових ідей та
Див. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/05/17/
cyberattacks-council-is-now-able-to-impose-sanctions/
545
Scheffer J. H. et al., 2018, “Strengthening the EU’s Cyber Defence Capabilities”,
CEPS.
546
Європейська Комісія, 2017, «Стійкість, стримування та оборона: створення міцної кібербезпеки в Європі».
547
Див.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A52016JC0018 .
544
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здійснення захисту від гібридних загроз; ii) бути нейтральним посередником між ЄС та НАТО через стратегічні дискусії та навчання; iii) вести розмову щодо протидії гібридним загрозам шляхом
дослідження та обміну передовим досвідом. Першими членами
ЄЦПГЗ були Фінляндія, Швеція, Велика Британія, Латвія, Литва,
Польща, Франція, Німеччина та США. Потім 16 нових країн-учасниць, включаючи країни ЄС, Канаду, Чорногорію та Туреччину,
розширили мережу.548
Двостороння співпраця з Україною. Основа для розширення
співпраці з кіберпитань закладена у двосторонній угоді між ЄС та
Україною «про процедури безпеки для обміну та захисту секретної
інформації». З трьох держав, із якими було укладено Угоди про асоціацію, Україна перша підписала таку Угоду з ЄС у 2005 році.549 Положення Угоди були детально описані в імплементаційних домовленостях між ЄС та Україною щодо процедур безпеки для обміну та
захисту секретної інформації.550 Виконання Угоди дозволяє Україні
тісніше співпрацювати з органами ЄС, які займаються кібербезпекою та кіберзагрозами.
У 2017 – 2018 роках ЄС надав Україні технічну допомогу
(TAIEX) щодо адаптації законодавства, створення державно-приватного партнерства та підтримки технічних навичок державних
органів, відповідальних за кібербезпеку.551
Співпраця в рамках Східного партнерства. Що стосується питань кіберпростору, Україна до цього часу в основному брала участь
у регіональному співробітництві в рамках Східного партнерства, переслідуючи мету «Посилення співпраці в галузі безпеки», визначену
серед «20-ти ключових завдань на період до 2020 року». У комюніке
ЄС від березня 2020 року на тему «Політика Східного партнерства на
період до 2020 року» також згадується кіберстійкість серед ключових
пріоритетів захисту цифрової трансформації.552 Нова політика підкреслює важливість повної імплементації Будапештської конвенції
про кіберзлочинність (2001 р.) та сприяє прийняттю основних частин кіберзаконодавства ЄС. Ці цілі будуть реалізовані за підтримки
нещодавно розпочатої програми Східного партнерства - EU4Digital.
Див. https://www.hybridcoe.fi/wp-content/uploads/2020/04/Dates-ofaccession-for-the-Hybrid-CoE-Participating-States_1.pdf.
549
Див. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=15723640846
10&uri=CELEX:22005A0705(01) .
550
Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_859.
551
Співпраця Україна - ЄС- НАТО щодо боротьби з гібридними загрозами
в кіберпросторі. Стратегія XXI. 2019.https://geostrategy.org.ua/ua/analitika/
item/1565-cooperation-ukraine-nato/1565-cooperation-ukraine-nato.
552
Див. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_452
548
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EU4Digital. У 2019 році ЄС запустив свою найбільшу програму підтримки в рамках Східного партнерства EU4Digital для сприяння діджиталізації. Маючи бюджет у розмірі 11 мільйонів євро,
EU4Digital підтримує створення необхідних законодавчих та регуляторних основ для розвитку цифрової економіки та суспільства в
регіоні Східного партнерства. Серед іншого, це включає заходи з
наближення до законодавчої бази ЄС щодо кібербезпеки, кіберзлочинності та кіберстійкості. З огляду на різний рівень готовності
та зацікавленості країн Східного партнерства, ЄС застосовуватиме
диференційований підхід до окремих країн і конкретно взаємодіятиме з тими, хто демонструє кращу здатність приймати підтримку
та фінансування ЄС у цифровому секторі. Це особливо стосується
держав, з якими укладено Угоди про асоціацію, включаючи Україну, які є більш просунутими ніж решта країн Східного партнерства,
з точки зору наближення деяких основ законодавства до нормативної бази ЄС щодо кіберпростору.

Перспективи імплементації
Наближення до законодавства ЄС щодо кіберпростору вимагає
значного фінансування та значного розвитку потенціалу. Таким
чином, Україна може розглянути можливість поступового наближення до acquis ЄС. Наближення законодавства забезпечить криміналізацію та покарання за ті самі кіберзлочини в Україні та ЄС,
посилить законодавчі повноваження органів, відповідальних за мережеву та інформаційну безпеку, та посилить співпрацю між відомствами з кібербезпеки в Україні та ЄС.
Кібербезпека. Україна прийняла Стратегію кібербезпеки у
2016 році.553 У Стратегії ідеться про намір дотримуватися стандартів
кібербезпеки ЄС та НАТО. Прийнятий у 2017 році закон про основні принципи кібербезпеки554 наблизив термінологію, а закон про
національну безпеку призначив Службу безпеки України (СБУ) органом, відповідальним за кібербезпеку.555
Наближення до основної правової бази ЄС із питань кіберпростору вже є частиною Заходів щодо забезпечення кіберстійкості
для Східного партнерства в межах EU4Digital. Заходи розпочалися
у 2020 році й містять два компоненти: кібербезпеку та кіберзлочинність. Це включає картографування критично важливої інформаційної інфраструктури відповідно до Директиви щодо мережевої
та інформаційної безпеки, створення CERT і співробітництво з
553
554
555

Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96/2016/ed20180509 .
Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19.
Див.: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2469-VIII.
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подібними органами в рамках Східного партнерства. Програма з
питань кіберзлочинності головним чином зосереджена на розробці законодавчих та політичних рамок та істотнього кримінального
законодавства відповідно до Будапештської конвенції про кіберзлочинність 2001 року.
Як і дві інші держави, з якими укладено Угоди про асоціацію,
Україна також досягла прогресу в наближенні до основних принципів Директиви ЄС про мережеву та інформаційну безпеку. Країна
знаходиться десь між Грузією та Молдовою і в основному не має законодавства щодо установи з оцінки загроз, критичної інфраструктури
та кризового менеджменту.556 В Україні діє Команда реагування на
комп’ютерні надзвичайні події на національному рівні - CERT-UA,
завдання якої визначені Законом України «Про основні принципи
кібербезпеки України». CERT-UA є членом міжнародного (94 країни)
Форуму команд реагування на інциденти безпеки (FIRST),557 однак
вона ще не є членом Мережі груп реагування на інциденти, пов’язані
з комп’ютерною безпекою в ЄС (CSIRT). CERT-UA бере участь у програмах ENISA, Європейського центру досліджень та компетенції
у сфері кібербезпеки, а також у запланованих ЄС навчаннях щодо
впровадження Спільної оперативної схеми реагування ЄС та його
держав-членів на широкомасштабні кібератаки.
Згідно з Глобальним індексом кібербезпеки (GCI)558 Україна відстає від Грузії та Молдови і посідає 32 місце в регіоні та 54 місце у світі.
Та цей рейтинг усе ж таки є позитивною оцінкою кібербезпеки України та підкреслює, що країна ефективно нарощує свій кіберпотенціал.
Кіберзлочинність. Разом із Грузією та Молдовою Україна є
членом Комітету Ради Європи, відповідального за Будапештську
конвенцію про кіберзлочинність та Конвенцію про кіберзлочинність. Однак жодна з трьох держав, з якими укладалися Угоди про
асоціацію, повністю не відповідає Конвенції. Зокрема, хоча всі три
держави мають стратегії щодо кіберзлочинності, плани заходів та
оперативні підрозділи з питань кіберзлочинності, їхнє процесуальне законодавство застосовується лише частково. У листопаді
2019 року керівник Міжнародної фундації виборчих систем в УкраДля отримання більш детальної інформації див. Додаток до Виконавчого рішення Комісії щодо Регіональної програми заходів Європейського
інструменту сусідства на 2018 рік, частина III.
557
Заснований у 1990 році, Форум об’єднує групи з питань безпеки та реагування на інциденти в урядовому, комерційному та науковому секторах у
94-х країнах світу: https://www.first.org/about/.
558
Індекс розробляється Міжнародним союзом електрозв’язку (МСЕ) на
основі правових, технічних, організаційних, заходів та заходів щодо розвитку потенціалу та співпраці країн.
556
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їні Юлія Шипілова заявила, що Україна може виявляти випадки кіберзлочинів, але не знає, що робити далі. Україна не визначила, що
таке електронні докази, як їх збирати та як запобігати вторгненню.559
Україна також має Центр реагування на кіберзлочини, який разом із
CERT-UA бере активну участь у міжнародному співробітництві.
Що стосується кіберінцидентів, Україна зазнала масштабних
кібератак під час президентських виборів у 2014 році. Крім того, у
2016 році країна зазнала атак на енергетичні компанії та електромережі, після чого відбулася найбільш руйнівна, з фінансової точки зору, атака «NotPetya», яка коштувала Україні відшкодування
збитків у 10 мільярдів доларів США. Ця атака завдала шкоди транснаціональним корпораціям, серед яких Maersk, FedEx та фармацевтична компанія «Мерк». У 2017 році вірус Petya-A атакував вебсайти Кабінету Міністрів України, кількох міністерств, Пенсійного
фонду, Київської міської адміністрації, кількох банків та приватних
підприємств. Наступну хвилю атак зупинила Кіберполіція України,
проте вірусу вдалося зібрати інформацію про українські компанії.560
У 2018 році українські фахівці з кіберзахисту заблокували
близько 400 кібератак.561 Деякі з них, на думку СБУ, можуть мати
наслідки, порівняні з наслідками вірусу Petya-A.
Кіберзахист. Поки що серед трьох держав, з якими уклали
Угоди про асоціацію, Україна єдина має адміністративну угоду з
Європейським оборонним агентством (EDA), підписану у 2015 році,
яка дозволяє їй брати участь у проєктах EDA, включаючи програму
ключових можливостей із кіберзахисту.
Під час п’ятого засідання Ради асоціації 17 грудня 2018
року Україна та ЄС наголосили на важливості подальшої співпраці в боротьбі з гібридними та кіберзагрозами. Рада привітала
зобов’язання ЄС продовжувати підтримувати Україну у сфері кіберзахисту, у тому числі через Консультативну місію ЄС (EUAM)
в Україні. EUAM виділила понад 2,5 млн євро на покращення
технічного обладнання українських правоохоронних органів, навчання, обмін досвідом, панельні дискусії зі спеціалістами Європолу та інших установ ЄС.562
Див.:https://kosatka.media/uk/category/blog/news/kiberugroza-ilikiberbezopasnost-chto-na-samom-dele-proishodit-v-otechestvennoy-energetike.
560
Див.: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2288607-sbu-poperedzaepro-mozlivu-kiberataku-na-merezi-ukrainskih-ustanov-ta-pidpriemstv.html.
561
Див.https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2638599-v-ukrainitorik-zablokuvali-majze-cotiri-sotni-kiberatak.html.
562
Співпраця Україна – ЄС - НАТО щодо боротьби з гібридними загрозами в кіберпросторі. Стратегія XXI. 2019. https://geostrategy.org.ua/ua/
analitika/item/1565-cooperation-ukraine-nato/1565-cooperation-ukraine-nato.
559
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Майбутні зміни, яких прагне Україна. Зробивши внесок у
структуровані консультації563 Східного партнерства, Україна висловила зацікавленість у таких напрямках:
• участь у діяльності Європейського центру досліджень та компетенцій з кібербезпеки;
• участь у запланованих ЄС навчаннях щодо імплементації
оперативного механізму спільного реагування ЄС та його
держав-членів на широкомасштабні кібератаки, кризового
менеджменту та системи реагування на кризи;
• обмін найкращими практиками з ЄС щодо системи швидкого
оповіщення;
• участь у семінарах та конференціях, що проводяться ЄЦПГЗ;
• набуття статусу спостерігача/участь у роботі ENISA, головного відомства з питань кібербезпеки ЄС.
Нарощування потенціалу у сфері кібербезпеки та кіберзлочинності є тривалим та дорогим процесом, тому тісніша співпраця
з органами ЄС та підтримка ЄС у цих сферах можуть бути життєво
важливими для України. Зокрема, участь у запланованих ЄС навчаннях щодо широкомасштабних кібератак, кризового менеджменту та механізму реагування на кризи може бути дуже корисною,
оскільки Україні потрібно наблизитись до відповідних компонентів Директиви про мережеву та інформаційну безпеку. Крім того,
країна може приєднатися до двох інших держав, з якими укладено
Угоди про асоціацію, у поглибленні співпраці з ЄС щодо стратегічних комунікацій та боротьби з дезінформацією. Спалах глобальної
пандемії продемонстрував, що країна не готова боротися з дезінформацією. У березні 2020 року президент Володимир Зеленський
заявив у телевізійному інтерв’ю, що неправдива інформація в Україні поширюється набагато швидше за вірус.564

Див. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/consultation_
eap_en
564
Див. https://3dcftas.eu/op-eds/which-spreads-faster-in-the-eu%E2%80%99sneighbourhood-coronavirus-or-disinformation
563
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Коротко про кіберсектор
Оскільки Угода про асоціацію не охоплює співпрацю в кіберсфері, Україна в основному бере участь у регіональній співпраці з ЄС у рамках Східного партнерства.
Незважаючи на те, що Україна не має юридичних зобов’язань щодо адаптації законодавства ЄС із кіберсфери, країна вже досягла певного прогресу в наближенні до основних принципів Директиви ЄС про мережеву та
інформаційну безпеку. У країні також створені відомства, відповідальні
за кібербезпеку та кіберзлочини на національному рівні.
Україна може отримати значну користь від участі в програмах ЄС із
розвитку потенціалу та співпраці з відомствами ЄС, відповідальними
за кібербезпеку, кіберзлочинність та кіберзахист.

21. ЗАХИСТ СПОЖИВАЧІВ
Положення Угоди
Законодавство ЄС призначене
для забезпечення постійно високого рівня захисту здоров’я і
безпеки споживачів завдяки суворим спільним правилам безпеки та стандартам продукції і
послуг, які перебувають в обігу
на внутрішньому ринку.
У Главі 20, де йдеться про
захист споживачів, тим не менше, встановлюється певна кількість загальних зобов’язань. Основоположним із них є те, у якому
зазначено, що сторони Угоди «мають співпрацювати з метою забезпечення високого рівня захисту прав споживачів та досягнення сумісності між їхніми системами захисту прав споживачів» (Ст.
415). Це потребує, окрім усього іншого, обміну інформацією про
системи захисту споживачів; застосування експертизи з правового
та технічного потенціалу в цій сфері з метою впровадження відповідних систем законодавства та ринкового нагляду; удосконалення інформації, що надається споживачам; заохочення розвитку
незалежних асоціацій споживачів (Ст. 416 та 418).
Дуже важливо, що вона також вимагає від України поступово наближати своє законодавство до норм ЄС згідно з Додатком
XXXІХ до Угоди, при цьому уникаючи створення бар’єрів у торгівлі. Цей Додаток включає довгий перелік законодавства ЄС, що
стосується безпечності продукції, маркетингу, договірного права,
несправедливих умов контрактів, продажу «від дверей до дверей»,
фінансових послуг, споживчих кредитів, відшкодування збитків
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та співпраці у сфері захисту прав споживачів. Слід зауважити,
що Україна взяла на себе зобов’язання дотримуватися більш жорстких часових графіків впровадження, аніж Грузія (три роки замість п’яти).
Безпечність продукції є важливим досягненням споживчої
політики. Очікується, що протягом трьох років після набуття чинності Угодою Україна перенесе до своєї правової системи положення основних актів у цій сфері, а саме Директиви 2001/95/ЄС
про загальну безпеку продукції та Директиви 87/357/ЄЕС стосовно товарів, що не відповідають їхньому зовнішньому вигляду та
становлять загрозу для здоров’я і безпеки споживачів. Певна продукція, склад, виробництво або використання якої може наражати
на ризик споживачів, підпадає під дію окремих спеціальних норм.
Україна також має впровадити Директиву 2005/29/ЄС щодо
недобросовісних комерційних практик і Директиву 98/6/ЄС
щодо зазначення цін на товари, що пропонуються споживачам.
Для захисту споживачів від несправедливих умов контракту
має відбутись гармонізація із загальною Директивою 93/13/ЄЕС,
а також, зокрема, Директивою 97/7/ЄС щодо захисту споживачів
в умовах дистанційної торгівлі.
Інші законодавчі акти ЄС, призначені для наближення, стосуються продажів «від дверей до дверей», організованого відпочинку та споживчих кредитів.
Що стосується забезпечення виконання споживчих правил,
то положення Директиви 98/27/ЄС щодо судових заборон для
захисту інтересів споживачів мають бути введені в українське законодавство протягом трьох років із моменту вступу в силу Угоди, тоді як положення Регламенту (ЄС) 2006/2004 про співробітництво між національними органами влади, що відповідають за
застосування законодавства про захист споживачів, мають бути
впроваджені протягом п’яти років.

Розвиток законодавства та політики ЄС
За останнє десятиліття на рівні ЄС у сфері захисту прав споживачів
відбулося кілька важливих законодавчих подій, які стосуються Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
У квітні 2018 року Комісія прийняла свою ініціативу «Новий
курс для споживачів». Він спрямований на дотримання застосування
законодавства про захист споживачів у ЄС у світлі ризику зростання
порушень в усьому ЄС та модернізацію правил захисту прав споживачів у ЄС з огляду на розвиток ринку. Після цих пропозицій у листопаді 2019 року було прийнято Директиву щодо кращого застосування
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та модернізації захисту прав споживачів у ЄС. Ця Директива внесла
зміни до декількох директив, включених до Додатка XXXIX, таких як
Директива про недобросовісну комерційну практику 2005/29/ЄС,
Директива про права споживачів 2011/83/ЄС, Директива про несправедливі умови договору 93/13/ЄЕС та Директива про визначення цін 98/6/ЄС. Це було запропоновано разом із пропозицією щодо
представницьких дій, спрямованих на захист колективних інтересів
споживачів (ще має бути затверджено Радою та парламентом). Ця
нова Директива передбачає, серед іншого, посилену гармонізацію
норм про стягнення штрафних санкцій, право на індивідуальні засоби правового захисту для споживачів, коли вони зазнають шкоди
через несправедливу комерційну практику, більшу прозорість для
споживачів на Інтернет-ринках та захист споживачів «безкоштовних» цифрових послуг, а саме цифрових послуг, за які споживачі не
платять гроші, але надають особисті дані, таких як хмарне сховище,
соціальні медіа та акаунти електронної пошти.
Крім того, для кращого захисту споживачів у контексті купівлі товарів через мережу Інтернет Комісія у 2017 році опублікувала
Повідомлення про ринковий нагляд за продуктами, що продаються в Інтернеті, щоб допомогти роботі державних органів.565 У сфері
фінансових послуг Європейська Комісія також готує пропозицію
щодо модернізації Директиви 2002/65/ЄС про дистанційний маркетинг фінансових послуг (що захищає споживачів, коли вони підписують контракт із роздрібним постачальником фінансових послуг на відстані, та також включена до Додатка XXXIX).
У 2017 році ЄС також замінив Регламент (ЄС) 2006/2004
(включений у XXXIX) Регламентом (ЄС) 2017/2394 про співпрацю
між національними органами, відповідальними за виконання законів про захист прав споживачів. Він спрямований на захист споживачів від транскордонних порушень законодавства ЄС про захист
споживачів шляхом модернізації співпраці відповідних національних органів влади в країнах ЄС та ЄЕЗ між собою та з Європейською
Комісією, наприклад, шляхом встановлення вимог до служб зв’язку
в кожній державі-члені та шляхом встановлення правил взаємодопомоги. Ця Директива може також створити основу для співпраці з
трьома країнами ПВЗВТ.
Україна та ЄС проводять обговорення на рівні комітетів з метою оновлення Додатка XXXIX з урахуванням цих змін, проте офіційне рішення Ради асоціації не планується найближчим часом.

Див. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ
.C_.2017.250.01.0001.01.ENG
565
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Перспективи імплементації
У сфері захисту прав споживачів для України ключове завдання полягає в пошуку належного балансу між ефективним захистом прав
споживачів, зменшенням адміністративного тягаря на підприємства та подоланням чинників корупції, що пов’язані з функціями
державного контролю. Наприклад, у 2016 - 2017 роках було введено
мораторій на державні перевірки підприємців. Це рішення було
схвально прийняте підприємствами, але було сильно розкритиковане представниками організацій із захисту прав споживачів, які заявляли про те, що це підриває безпеку споживачів.
Прогрес у виконанні зобов’язань, спрямованих на посилення захисту прав споживачів в Україні, призупинився. Країна взяла
на себе зобов’язання привести своє законодавство у відповідність
до acquis ЄС протягом трьох - п’яти років після набрання чинності
Угодою, тобто до кінця 2019 року. Однак на той час фактично було
виконано лише 42% завдань із гармонізації.566 Україна досягла помітного прогресу у транспонуванні норм, що стосуються безпеки
продукції, продажу «від дверей до дверей» та фінансових послуг,
тоді як законодавчі зміни, пов’язані з маркетингом, контрактами,
захистом прав споживачів та співпрацею, ще мають бути прийняті
та впроваджені.
Закон «Про захист прав споживачів» (1991 р .; у редакції від
2020 р.)567 залишається ключовим правовим актом, що регулює взаємні права та обов’язки споживачів та постачальників товарів та
послуг, а також механізми захисту споживачів. У грудні 2016 року
проєкт поправок, що узгоджує закон із положеннями директив ЄС
щодо дистанційних контрактів, колективних інтересів та мінімальних гарантій, був поданий, але не розглянутий і, таким чином, автоматично відкликаний після парламентських виборів у 2019 році.
Ключовим державним органом, відповідальним за реалізацію
політики захисту прав споживачів в Україні, є Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба). Держпродспоживслужба була створена у 2016 році в
рамках процесу інституційної реформи, спрямованої на покращення
контролю за безпечністю продукції та захистом споживачів в Україні.
Окрім Держпродспоживслужби, лише декілька інших державних органів також несуть відповідальність за захист прав споживачів в окремих сферах, наприклад:
За інформацією української системою моніторингу виконання Угоди
про асоціацію «Пульс» (див.: https://pulse.eu-ua.org/ua/direction/zahystprav-spozhyvachiv).
567
Див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text
566
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-

Національний банк України (НБУ)568 - фінансові послуги;
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері зв’язку та інформатизації569 - комунікаційні послуги;
- Державна архітектурно-будівельна інспекція України570 – будівельні норми.
Відповідно до закону про споживчий кредит (2016)571 органи, відповідальні за регулювання та нагляд за деякими фінансовими послугами, також стали відповідальними за регулювання та нагляд
за споживчими кредитами. Цей закон встановив вимоги щодо розкриття інформації та посилив відповідальність фінансових установ
за порушення прав споживачів. У 2020 році захист прав споживачів
у сфері фінансів був удосконалений. У січні 2020 року НБУ став відповідальним за захист прав споживачів у банківських послугах,572 а в
небанківських фінансових послугах - у липні 2020 року.573
Останні реформи у сферах технічного регулювання та стандартів для промислової та харчової продукції (ТБТ та СФЗ) суттєво
наближають законодавство України до законодавства ЄС. У 2015
році в Україні було ухвалено нову редакцію Закону «Про загальну
безпечність нехарчової продукції»,574 яка була приведена у відповідність до вимог відповідної Директиви ЄС. Існує декілька інших
важливих законів, якими розширюється захист споживачів, а саме:
- Закон «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» (від 2010 року з останніми змінами, внесеними
у 2020 році);575
- Закон «Про основні принципи та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів» (від 1997 року з останніми змінами, внесеними у 2019 році);576
- Закон «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції» (від 2011 року).577
Україна також досягла значного прогресу в прийнятті технічних регламентів та стандартів, гармонізованих із нормами ЄС.
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577

Див. https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection
Див. http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=77&language=uk
Див. http://dabi.gov.ua/
Див. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1734-viii/
Див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/122-20#Text
Див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-IX#Text
Див. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2736-17.
Див. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2735-17
Див. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80
Див. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3390-17
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З квітня 2018 року відновлені регулярні перевірки виробників продуктів харчування згідно з нещодавно прийнятими законами про державний контроль за виконанням законодавства про
харчові продукти та супутні товари та добробуту тварин.578 У серпні 2019 року набув чинності новий закон про інформування споживачів про харчові продукти,579 який узгоджує правила розкриття
інформації з нормами ЄС.
Незважаючи на необхідність подальшої роботи з гармонізації законодавства, терміновим завданням є забезпечення належного
державного контролю над процесом впровадження норм із захисту
прав споживачів, яке здійснюється Держпродспоживслужбою та іншими залученими органами влади. Ці зусилля також необхідні для
створення відповідної інфраструктури забезпечення якості.
Участь активістів громадянського суспільства в захисті прав
споживачів є важливим доповненням до роботи органів державної
влади. Захистом прав споживачів займається велика кількість НУО,
включаючи Всеукраїнську федерацію споживачів «Пульс», Всеукраїнську асоціацію з питань захисту прав споживачів, Громадський
контроль захисту прав споживачів, Інститут споживчих експертиз і
Всеукраїнську організацію «Союз споживачів України», Українську
організацію захисту споживачів послуг тощо. Більшість із цих НУО
мають мережу регіональних представництв.
Коротко про захист споживачів
Ключовим завданням України у сфері захисту прав споживачів є пошук
належного балансу між захистом прав споживачів, зниженням адміністративного тягаря для бізнесу та ліквідацією корупції.
Зобов’язання України у сфері захисту споживачів згідно з Угодою
про асоціацію можуть бути поділені на декілька категорій: загальні
зобов’язання, які стосуються обміну інформацією та вдосконалення
інформації, що надається споживачам тощо; зобов’язання, що стосуються наближення законодавства щодо безпечності продукції, а також
інституційних й адміністративних процедур захисту споживачів та
забезпечення дотримання прав споживачів.
Україна досягла успіхів у захисті прав споживачів у сферах фінансів та
безпеки харчових продуктів, але перед нею стоїть ще багатьох завдань.
Додаток XXXIX потрібно оновити з урахуванням нового законодавства
ЄС щодо споживачів, зокрема «Нового курсу для споживачів».

578
579

Див. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2042-19.
Див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2639-19#Text

22. КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО
Положення Угоди
Для подальшого сприяння переходу України до повністю функціональної ринкової економіки
та створення стабільного середовища для здійснення інвестицій Угода про асоціацію містить
коротку Главу про заснування
та діяльність компаній, бухгалтерський облік і аудит.580 Ця Глава передбачає відносно “м’яке”
положення про співпрацю України з ЄС у цих сферах.
Корпоративне право. У сфері корпоративного законодавства
задля вдосконалення захисту акціонерів, кредиторів та інших зацікавлених осіб Україна “зобов’язується” наблизити своє законодавство згідно з переліком директив ЄС щодо корпоративного законодавства, який надається в Додатку ХХХІV (див. Таблицю 22.1).
Додаток охоплює декілька секторів корпоративного права. Компанії з обмеженою відповідальністю зобов’язані розкривати основну
інформацію та документи, що стосуються, наприклад, їхніх установчих актів, статутів, річних звітів та інших правил управління
компанією. Ця інформація має бути зафіксована у справі, що відкривається в центральному реєстрі, комерційному реєстрі або реєстрі компаній, надаватись в електронній формі та публікуватись у
національному віснику або за допомогою інших засобів.
Законодавство, включене у додатки, також спрямоване на захист акціонерів та кредиторів публічних акціонерних товариств
580

Див. Главу 13 Розділу V.
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шляхом встановлення норм щодо створення компаній й управління компаніями та зміни розміру їхнього капіталу. Передбачається,
що установчі документи мають містити певну інформацію, а саме:
цілі компанії, відомості про її акціонерний капітал, правила управління компанією. Директива встановлює вимогу про розмір мінімального капіталу для публічного акціонерного товариства ЄС на
рівні 25 000 євро. Вона також регулює розподіл дивідендів, а також
випуск і придбання акцій.
Таблиця 22.1 Директиви ЄС щодо законодавства про компанії, що включені до Угоди ЄС Україна
Директива

Зміст

Директива Ради 78/855/ЄЕС щодо
злиття публічних акціонерних
товариств (замінена Директивою
2017/1132/ЄС).

Розглядаються питання злиття
між публічними акціонерними
товариствами в межах однієї держави
ЄС.

Директива Ради 82/891/ЄЕС щодо
поділу публічних акціонерних
товариств (замінена Директивою
2017/1132/ЄС).

Розглядаються питання поділу
публічних акціонерних товариств у
межах однієї держави ЄС.

Директива Ради 89/666/ЄЕС щодо
вимог про розкриття інформації
стосовно відкритих у державі-члені
філій окремих типів компаній, які
регулюються законодавством іншої
держави. (замінена Директивою
2017/1132/ЄС).

Вводяться вимоги щодо розкриття
інформації про іноземні філії
компаній.

Директива 89/667/ЄЕС щодо
приватних компаній з обмеженою
відповідальністю з єдиним учасником
(замінена Директивою 2009/102/ЄС).

Передбачає рамкові засади створення
компанії з єдиним учасником (у якій
усі акції належать єдиному акціонеру
(учаснику)).

Директива 2004/25/ЄС про пропозиції
поглинання.

Встановлює мінімальні настанови
щодо пропозицій поглинання з
використанням цінних паперів
компаній, якщо всі або деякі з таких
цінних паперів були допущені до
торгів на регульованому ринку.

Директива 2007/109/ЄС про
гармонізацію вимог прозорості
стосовно інформації про емітентів, чиї
цінні папери допускаються до торгів
на регульованих ринках (зі змінами,
внесеними Директивою 2013/50/ЄС).

Спрямована на вдосконалення
інформації, що надається інвесторам
про емітентів, чиї цінні папери
допущені до торгів на регульованому
ринку. До цієї Директиви щодо
прозорості було внесено зміни у 2013
році на підставі Директиви 2013/50/
ЄС, яка має на меті зменшення
адміністративного тягаря на малі та
середні підприємства.
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Директива

Зміст

Директива 2007/36/ЄС щодо реалізації
окремих прав акціонерів компаній,
допущених до лістингу (внесено зміни
Директивою 2017/828/ЄС).

Встановлює правила, які сприятимуть
реалізації прав акціонерів на
загальних зборах копаній, що мають
зареєстрований офіс у країні ЄС і
що були допущені до лістингу на
офіційній фондовій біржі. Директива
2017/828 внесла зміни до цієї
Директиви, що спрощує взаємодію між
компаніями та акціонерами та збільшує
прозорість роботи інституційних
інвесторів

Джерело: Додаток XXXIV до Угоди про асоціацію ЄС - Україна.

Бухгалтерський облік та аудит. У цьому питанні Україна має
гармонізувати своє законодавство з Директивою Ради 78/660/
ЄЕС щодо річної звітності окремих типів компаній та Директивою Ради 83/349/ЄЕС щодо консолідованої звітності. Крім
того, Україні необхідно наблизитися до Регламенту 1606/2002/
ЄС щодо застосування міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку. Цей Регламент вимагає від компаній ЄС складати свою
звітність відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (МСБО) та міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ). Ці стандарти були видані Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Корпоративне управління. ЄС та Україна домовилися про
співпрацю з питань подальшого розвитку політики корпоративного управління відповідно до міжнародних стандартів (наприклад, Принципів корпоративного управління ОЕСР), а також поступового наближення до правил та рекомендацій ЄС у
цій сфері згідно з переліком, що надається в Додатку XXXVІ. До
нього включено Рекомендацію Комісії 2004/913/ЄС, спрямовану на створення належного режиму винагороди директорів лістингових компаній, і Рекомендацію 2005/162/ЄС щодо ролі невиконавчих директорів або наглядових директорів лістингових
компаній та комітетів наглядової ради. Після фінансової кризи
ці дві рекомендації були доповнені Рекомендацією 2009/385/
ЄС, що стосується структури політики про оплату праці директорів. Ці рекомендації вимагають урівноваження фіксованої та
змінної винагороди, а змінна складова винагороди повинна бути
обумовлена критеріями ефективності. Виплати при звільненні
(“золотий парашут”) також мають підпадати під різні обмеження. Кожна допущена до лістингу компанія має оприлюднити ці
аспекти своєї політики оплати праці.
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У 2014 році український регулятор ринків капіталу (НКЦПФР)
схвалив нову редакцію Принципів корпоративного управління,581
які ґрунтуються на Принципах корпоративного управління ОЕСР.
Останні зміни корпоративного права (див. вище) розширили вимоги корпоративного управління до публічних компаній, включаючи
правила щодо винагороди для членів наглядової ради та призначення незалежних членів наглядової ради. Призначення незалежних директорів не є обов’язковим для непублічних компаній, але
публічні та державні компанії зобов’язані призначити принаймні
одну третину незалежних членів наглядової ради. З-поміж числа
незалежних директорів має обиратися голова та більшість членів
ревізійного комітету та комітету з питань оплати праці наглядових
рад таких компаній.
Нове законодавство та політика ЄС. З моменту переговорів та підписання Угоди про асоціацію відбулося кілька важливих законодавчих змін, які мають значення для Глави Угоди,
присвяченій корпоративному праву. Наприклад, ЄС прийняв у
2017 році Директиву (ЄС) 2017/1132, що стосується певних аспектів корпоративного законодавства. Ця Директива кодифікує низку попередніх директив щодо деяких аспектів корпоративного
законодавства ЄС, включених до Угод про асоціацію (див. Таблицю 22.1). Директива встановлює заходи щодо рівноцінних гарантій, необхідних країнам ЄС для захисту інтересів своїх акціонерів
та третіх сторін; щодо створення компаній з обмеженою відповідальністю та збереження і модифікації їхнього капіталу; вимоги
щодо розкриття інформації щодо державних та приватних товариств з обмеженою відповідальністю; злиття та поділи публічних
товариств з обмеженою відповідальністю. Ця Директива вимагає
від компаній з обмеженою відповідальністю розкривати основну інформацію та документи, що стосуються, наприклад, їхніх
установчих документів, статутів, річних звітів та інших правил
управління компанією. Додаток XXXIV також включає Директиву 2007/36/ЄС про здійснення певних прав акціонерів у компаніях, акції яких розміщені на біржі. Ця Директива була змінена
Директивою 2017/828, яка полегшує взаємодію між компаніями
та їхніми акціонерами та підвищує прозорість інституційних інвесторів. Крім того, Директива 2004/109/ЄС про гармонізацію
вимог прозорості інформації про емітентів, цінні папери яких
допущені до торгів на регульованому ринку, була змінена у 2013
році Директивою 2013/50/ЄС, яка спрямована на зменшення адміністративного тягаря для МСП.
Див. Рішення НКЦПФР № 755 від 25 липня 2014 року і http://nssmc.gov.
ua/law/18922.
581
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У сфері бухгалтерського обліку та аудиту країни, з якими уклали Угоди про асоціацію, взяли на себе зобов’язання гармонізувати своє
законодавство з Директивою Ради 78/660/ЄЕС щодо річних звітів компаній певних типів та з Директивою Ради 83/349/ЄЕС щодо консолідованих звітів. Ці дві директиви були замінені Директивою 2013/34/
ЄС, яка спрощує та зменшує адміністративне навантаження для фірм
і має на меті сприяти більшій транскордонній порівнюваності рахунків у ЄС. Він також запроваджує обов’язкові вимоги щодо розкриття
інформації про платежі компаніями, які займаються видобутком деревини та лісозаготівлями, державним установам.
Іншим законодавчим актом у цій сфері, нещодавно прийнятим у ЄС, є Директива 2019/1151 від 20 червня 2019 року, яка охоплює
положення про використання цифрових інструментів та процесів у
корпоративному праві, та Директива (ЄС) 2019/2121 від 27 листопада 2019 року, яка встановлює нові правила транскордонних змін і поділів та вносить зміни до правил транскордонного злиття. Ці директиви дозволяють та заохочують компанії використовувати цифрові
інструменти в корпоративному праві, забезпечуючи при цьому надійні захисні засоби від шахрайства та захист стейкхолдерів. ЄС також
прийняв нове законодавство для вирішення питань корпоративного
управління. Наприклад, ЄС прийняв Директиву (ЄС) 2017/828, метою
якої є заохочення більш тривалого залучення акціонерів, а також конкретні правила щодо корпоративного управління та винагороди, які
застосовуються до банків та інвестиційних фірм.582
Україна та ЄС обговорюють оновлення додатків щодо корпоративного законодавства, корпоративного управління, бухгалтерського обліку та аудиту. Очікується, що найближчим часом Європейська
Служба зовнішньої діяльності подасть Україні відповідну пропозицію.

Перспективи імплементації
Корпоративне право. Українське законодавство відповідає більшості норм перерахованих (та оновлених) директив ЄС. Деякі положення вже діяли на момент підписання Угоди про асоціацію, а
інші були впроваджені в оновленому законодавстві. У 2014 та 2015
роках парламент переглянув закон про реєстрацію компаній.583 Як
Правила корпоративного управління та винагороди в банках та системних інвестиційних фірмах можна знайти в Директиві про вимоги до капіталу (Директива 2013/36/ЄС із змінами, внесеними Директивою 2019/878/
ЄС) та Регламенті про вимоги до капіталу (Регламент № 575/2013 із змінами
та доповненнями) згідно з Постановою № 2019/876).
583
У листопаді 2015 року парламент переробив закон про реєстрацію бізнесу в новій редакції. Див. Закон 835-VIII від 26 листопада 2015 року (http://
zakon.rada.gov.ua/go/835-19/).
582
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результат, реєстрація компаній стала простішою з можливістю виконати формальності за 24 години. Також до реєстрів підприємств
були додані річні звіти та документи про заснування. Доступ до інформації реєстру підприємств був розширений завдяки вільному
доступу до основної інформації та можливості завантаження основних даних для всіх юридичних осіб. Однак річна фінансова звітність та статут компанії недоступні в Інтернеті.
Українське корпоративне законодавство584 було суттєво переглянуто у 2015 – 2017 роках. Окремий закон про (приватні) товариства з обмеженою відповідальністю був затверджений на початку
2018 року. Основні зміни дозволили наблизити права акціонерів,
вимоги щодо розкриття інформації про публічні компанії та правила злиття до правил ЄС. Вони також різко скоротили кількість
публічних компаній, дозволивши всім компаніям, що не зареєстровані на біржі, одноразово відмовитись від правил, що застосовуються до публічних компаній. Таким чином, розширені вимоги на
практиці поширюються лише на кілька компаній, що зареєстровані
на біржі. Невирішені питання, пов’язані з реалізацією Угоди про
асоціацію, пов’язані, насамперед, з повною імплементацією правил
ЄС щодо злиття та поглинання та відповідальності корпоративних
посадових осіб. Станом на серпень 2020 року Верховна Рада розглядала нову редакцію закону про акціонерні товариства,585 яка має заповнити ці прогалини та дозволити електронне дистанційне голосування на зборах акціонерів. Цей законопроєкт був ухвалений у
першому читанні в червні 2020 року.
Бухгалтерський облік та аудит. У 2018 році набули чинності основні зміни до закону про бухгалтерський облік586 та нового закону про аудиторську діяльність від жовтня 2018 року.587 Ці закони
реалізують більшість положень Директив про бухгалтерський облік та аудит. Зараз українське законодавство вимагає звітування на
основі МСБО та МСФЗ для публічних компаній, банків та інших
На додаток до Закону про реєстрацію бізнесу (див. вище), іншими важливими корпоративними законам є закон про товариства з обмеженою та
додатковою відповідальністю (Закон 2275-VIII від 6 лютого 2018 р.), http://
zakon.rada.gov.ua/go/2275-19), Закон про акціонерні товариства (Закон 514VI від 17 вересня 2015 року), закон про компанії (Закон 1576-XII від 19 вересня 1991 р.), http://zakon.rada.gov.ua/go/1576-12) та Господарський кодекс
(http://zakon.rada.gov.ua/go/436-15).
585
Проєкт
закону
2493
(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=67468 ).
586
Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність (Закон 996-XIV
від 16 липня 1999 р. http://zakon.rada.gov.ua/go/996-14).
587
Закон про аудит (Закон 2258-VIII від 21 грудня 2017 р. http://zakon.rada.
gov.ua/go/2258-19).
584
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компаній фінансового сектору, організацій, що мають суспільний
інтерес та компаній добувної промисловості. У 2018 році парламент
затвердив закон про прозорість видобувної промисловості,588 який
імплементує Директиву 2013/34/ЄС. Він запровадив обов’язкову
звітність про виплати державі компаніями, що видобувають природні ресурси. Однак необхідні форми звітності ще не затверджені,
що перешкоджає дотриманню вимог.
Коротко про корпоративне законодавство
Відповідно до Угоди про асоціацію на Україну не покладаються жорсткі
зобов’язання у сфері корпоративного законодавства, корпоративного
управління та бухгалтерської звітності. Натомість вона передбачає
рамкові засади для впровадження корпоративного законодавства ЄС в
Україні.
ЄС та Україна повинні оновити Угоду, щоб вона відповідала новому законодавству ЄС у цій сфері (зокрема, Директиві 2017/1132).
Україна приступила до транспонування норм ЄС досить швидко. Деякі положення вже були включені до законодавства України, а нещодавнє
оновлення корпоративного законодавства включило більшість інших
ключових положень.
Приведення українського корпоративного законодавства у відповідність
до корпоративного законодавства ЄС покращить бізнес-клімат в Україні та допоможе створити прозоре середовище для діяльності компаній,
включаючи відповідний рівень захисту акціонерів та кредиторів компаній. Проте важко сказати, як це буде реалізовано в умовах слабких
державних інститутів та судової системи.

Прозорість у законодавстві про видобувні галузі (Закон 2545-VIII від
18.09.2018 https://zakon.rada.gov.ua/go/2545-19).
588

23. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Запаси чорноземів дарують
Україні величезні можливості
й потенціал для розвитку сільського господарства та харчової
промисловості. Через це Україну іноді називають “житницею
Європи”. Необхідні реформи в
сільськогосподарському секторі відбувалися дуже повільно в
пострадянський період, проте
зараз спостерігається значний
прогрес.

Положення Угоди
У тексті Угоди зазначається: “Сторони повинні співпрацювати з
метою сприяння розвитку сільського господарства та сільських територій, зокрема шляхом поступового зближення політик та законодавства”. Також надається перелік загальних цілей, а саме: покращення конкурентоспроможності, обмін найкращими практиками і
заохочення сучасного та сталого сільськогосподарського виробництва (Статті 403 - 404).
У Статті 405 зазначається, що “сторони підтримують поступове зближення та гармонізацію з відповідним законодавством та
регуляторними стандартами ЄС”, зокрема з тими, що зазначені в
переліку, який надається в Додатку XXXVIIІ і містить 58 актів законодавства ЄС, які складають суть сільськогосподарської політики
ЄС (Вставка 23.1). Вони включають у себе механізми ринкової організації та заходи з підтримки окремих товарів, а також правила
щодо прямих виплат, спрямованих на підвищення рівня доходу
сільськогосподарських підприємств.
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Тим не менше, для гармонізації не передбачено жодних строків, а в тексті обережно зазначається, що перелічені нормативноправові акти ЄС “використовуються як зразки законодавства при
розгляді українською стороною питань поступового наближення
законодавства в окремому секторі або щодо окремої продукції”
(вступна частина в Додатку XXXVIII).
Вставка 23.1 Коротко про законодавство ЄС щодо сільськогосподарської політики, про яке
йдеться в Угоді

Політика забезпечення якості – це 7 регламентів, що встановлюють
правила захисту географічних зазначень та традиційних виробів.
Органічне землеробство – 3 регламенти, що встановлюють правила
для органічного виробництва та маркування органічної продукції.
Генетично модифіковані сільськогосподарські культури – 1 рекомендація щодо співіснування генетично модифікованих сільськогосподарських культур та органічного землеробства.
Біологічна різноманітність - 1 регламент, що регулює програму ЄС
зі збереження генетичних ресурсів у сільському господарстві.
Ринкові стандарти для рослин та рослинних продуктів, включаючи фрукти та овочі - 33 регламенти й директиви. Вони переважно встановлюють технічні стандарти щодо продажу окремих товарів, а також базові
правила організації ринків та програм надання прямої підтримки.
Ринкові стандарти для живих тварин та продукції тваринного походження – 14 регламентів та директив, що переважно встановлюють
технічні стандарти щодо продажу окремих товарів, а також базові
правила організації ринків.
Підхід до гармонізації законодавства був уточнений у Порядку
денному асоціації від 16 березня 2015 року таким чином: “Сторони
співпрацюють для надання підтримки Україні … для підготовки
до впровадження законодавства ЄС, як зазначено у відповідних додатках до Угоди про асоціацію, зокрема, шляхом здійснення розширених заходів у рамках встановленого сільськогосподарського
діалогу”.
Незважаючи на те, що тексти можуть допускати різні правові
тлумачення того, які саме зобов’язання взяла на себе Україна, їхня
суть полягає в тому, що Україна зберігає значну гнучкість щодо порядку та строків впровадження елементів сільськогосподарської політики ЄС.
Політичний діалог, який відбувається в Підкомітеті Ради асоціації, підтримується проєктами надання технічної допомоги. У
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рамках одного з таких проєктів надається підтримка в удосконаленні ринку землі у відповідності до передових практик ЄС, зокрема
щодо земельного законодавства, земельного кадастру та пов’язаних
адміністративних структур (1,8 млн євро). Інший проєкт надає допомогу Міністерству аграрної політики в імплементації стратегії
розвитку сільського господарства у 2015 - 2020 роках (3 млн євро).

Зміни законодавства та політики ЄС
Численні законодавчі акти, включені до Додатка XXXVIII, були змінені або замінені. У той час як (нове) законодавство ЄС, конкретно
пов’язане з інституційними, процедурними та фінансовими аспектами Спільної сільськогосподарської політики ЄС (ССП), є менш
актуальним для України, різні законодавчі зміни щодо торгівлі,
контролю якості, маркетингу, органічного землеробства, біологічного різноманіття та генетично модифікованих сільськогосподарських
культур (усі висвітлені у Додатку XXXVIII) повинні бути враховані
Україною в процесі реформування її сільськогосподарського сектору. Санітарна та фітосанітарна стратегія України вже включає значну частину цього нового законодавства ЄС (див. Розділ 8 про СФЗ).
Іншим важливим новим законодавчим актом ЄС у галузі сільського господарства, що є суттєвим для зусиль України з наближення, є, наприклад, Регламент 1151/2012 про схеми якості сільськогосподарської продукції та продуктів харчування. Цей Регламент,
який вносить зміни або замінює кілька нормативних актів у Додатку XXXVIII, має на меті покращити європейську політику якості
сільськогосподарської продукції шляхом підвищення узгодженості
різних схем якості. Він включає заходи на підтримку сільськогосподарської та переробної діяльності, а також фермерських систем,
пов’язаних із високоякісною продукцією, відповідно до цілей політики розвитку сільських територій ЄС (Регламент не застосовується
до спиртних напоїв, ароматизованих вин або продуктів виноградної
лози). Що стосується генетично модифікованих організмів (ГМО),
ЄС прийняв у 2015 році Директиву 2015/412 про гнучкість країн ЄС
у вирощуванні ГМО. Це дозволяє окремим країнам забороняти або
обмежувати вирощування ГМО за певних умов (наприклад, цілей
екологічної чи аграрної політики) у випадку обґрунтованості, пропорційності та недискримінаційності таких заходів.
Більше того, у 2018 році Європейська Комісія представила
законодавчі пропозиції щодо ССП після 2020 року. Ці пропозиції
мають на меті зробити ССП більш здатним реагувати на поточні та
майбутні виклики, такі як зміна клімату чи оновлення поколінь, і
водночас продовжувати підтримку європейських фермерів у створенні стійкого та конкурентоспроможного сільськогосподарсько-
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го сектору. Ключовими цілями майбутньої ССП є забезпечення
справедливого доходу для фермерів; підвищення конкурентоспроможності; заходи стосовно зміни клімату; турбота про довкілля;
збереження ландшафтів та біологічного різноманіття; підтримка
оновлення поколінь; пожвавлення сільських територій; захист харчових продуктів та якості здоров’я. Елементами цих цілей, що підходять Україні, є пропозиції, пов’язані зі зміною довкілля та клімату.
Наприклад, Комісія пропонує збереження багатих вуглецем ґрунтів шляхом захисту водно-болотних угідь та торфовищ; обов’язкові
засоби управління поживними речовинами для поліпшення якості
води, зниження рівня аміаку та закису азоту; сівозміни замість диверсифікації сільськогосподарських культур.

Розвиток сільськогосподарського сектору та
аграрної політики України
Огляд сектору. Природні ресурси України створюють сприятливі можливості для ведення сільськогосподарського виробництва.
Зокрема, 69% території України займають землі сільськогосподарського призначення, значна частка яких є родючими чорноземами.
Іншою важливою перевагою є цілорічний доступ до потужностей
глибоководних портів на узбережжі Чорного моря, які мають украй
важливе значення для експорту зерна. Добре розвинений сектор
рослинництва забезпечує дешевими кормами та сировиною тваринництво та харчову промисловість. Україна вже стала найбільшим у світі експортером соняшникової олії, а також провідним експортером пшениці та продукції птахівництва.
Сільськогосподарський сектор забезпечив близько 19% ВВП
України у 2018 році.589 У 2019 році сільськогосподарське виробництво зросло на 1,4% (після зростання на 8,2% у 2018 році), тоді як
харчова промисловість зросла на 3,3%.590 Агропродовольчий сектор
закріпився як провідний експортний сектор в Україні. У 2019 році
експорт агропродовольчих товарів досяг 22,1 млрд доларів США,
що на 19% більше ніж у 2018 році (18,6 млрд доларів США). Рослинні продукти складають 58% від цієї вартості, що становить 3 млрд
доларів США із 3,5 млрд доларів США абсолютного приросту експорту сільськогосподарської продукції. Кукурудза (5,2 млрд доларів США), неочищена соняшникова олія (3,8 млрд доларів США) та
На основі інформації таблиці щодо споживчих цін; див. http://ukrstat.
gov.ua/operativ/operativ2015/vvp/virt_vip/vitr_vip_cs18xl_u.xlsx.
590
Див. http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/sg/sg_rik/iosv10-19_u.
xls, http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/pr/ipp/ipp_vd_2013_2019.
xlsx
589
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пшениця (3,7 млрд доларів США) входять у трійку основних продуктів як для сільськогосподарського, так і для загального експорту
товарів. Основними споживачами українського агропродовольчого
експорту є країни Азії та ЄС. Зокрема, експорт агропродовольчої
продукції до ЄС досяг 7,3 млрд доларів США, що на 19,3% більше
ніж роком раніше. Імпорт сільськогосподарської продукції зріс на
13,5% до 5,7 млрд доларів США у 2019 році.
Незважаючи на тривалий дефіцит фінансових ресурсів на
рівні підприємств, нерозвиненість інфраструктури та непослідовне
державне регулювання, що стримують зростання продуктивності,
підприємства України значно покращили врожайність ключових
сільськогосподарських культур. У 2018 році середні врожаї кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику були значно вищими ніж у сусідній Польщі,591 хоча середня врожайність пшениці все ще відставала,
незважаючи на кращі природні умови. Зміни в сільськогосподарській політиці змогли б усунути чинники, які стримують величезний потенціал сільськогосподарського виробництва України.
Найбільш важлива сільськогосподарська реформа в історії України відбулася в 1990 роках, коли земля колишніх колективних господарств була розподілена між їхніми працівниками та сільськими жителями. На сьогодні близько семи мільйонів людей володіють ділянками
сільськогосподарських угідь («паями»), які складають 27,7 мільйона
гектарів. Сьогодні більшість власників «паїв» - це люди пенсійного віку,
що мають обмежений доступ до кредитних ресурсів через високі процентні ставки, недостатньо розвинену систему аграрних кредитів та відсутність майна, яке може бути надано як застава. У результаті, більшість
власників самостійно не обробляють землю, а здають її в оренду підприємствам. Однак на сільськогосподарські землі з 2001 року діяв мораторій, що забороняв власникам продавати чи передавати в іпотеку свої
земельні паї.592 У 2021 році ситуація змінилась (див. далі).
Інституційна структура та стратегічне планування реформ. Донедавна Міністерство аграрної політики та продовольства
України було ключовим державним органом, відповідальним за реформи аграрного сектору. У серпні 2019 року в результаті інтеграції
з Міністерством економіки воно стало Міністерством економічного
розвитку, торгівлі та сільського господарства. Це було зроблено для
прискорення реформ, зокрема земельної та трудової, та лібералізації торгівлі.593 Державна служба з питань безпечності харчових
Див. http://www.fao.org/faostat/en/?#data/QC
Земельний кодекс України, № 2768-III від 25 жовтня 2001 року (http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/ed20011025).
593
Див. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2770244-obednanna-mertz-minagro-mae-prisvidsiti-realizaciu-klucovih-reform-ministr.html
591
592
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продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба), єдиний
орган, відповідальний за безпечність харчових продуктів, ветеринарний та фітосанітарний контроль та захист споживачів, створена
у 2016 році, була перепідпорядкована Мінекономіки.
Стратегічні цілі Мінекономіки, встановлені на 2020 – 2024
роки, включають кілька елементів, безпосередньо пов’язаних із сільськогосподарським сектором, у тому числі створення ринку землі
та створення належних умов для безпечного споживання.594 Більше
того, розробка комплексної моделі аграрної політики та політики
розвитку сільських територій визначена серед завдань Мінекономіки
на 2021 рік. У березні 2018 року законопроєкт про основи державної
аграрної політики та державної політики розвитку сільських територій був внесений до Верховної Ради,595 але не підтриманий.
У жовтні 2017 року уряд затвердив План заходів із виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який передбачає заходи щодо
політики якості, органічного землеробства, рибальства, ГМО, стандартів торгівлі рослинами та тваринами тощо. План заходів містить понад
400 завдань, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю (близько
п’ятої частини від загальної кількості в документі), які імплементують
директиви та правила ЄС. План має виконуватися у 2018 - 2021 роках;
найбільшу кількість завдань заплановано на 2020 - 2021 роки.596
Рисунок 23.1. Графік реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в аграрному секторі та розвитку сільських територій (на основі Плану заходів із виконання Угоди про асоціацію Україна - ЄС)
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Див. https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=36c69c3d-45874e94-a7dd-833e4d1f9c7e
595
Див. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63695
596
Див.https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vikonannya-ugodi-proasociaciyu-mizh-ukrayinoyu-z-odniyeyi-storoni-ta-yevropejskim-soyuzomyevropejskim-spivtovaristvom-z-atomnoyi-energiyi-i-yihnimi-derzhavamichlenami-z-inshoyi-storoni
594
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Відповідно до інформації «Пульсу Угоди»,597 станом на середину 2020
року Україна виконала лише 36% завдань, пов’язаних із наближенням
законодавства у сфері сільського господарства. Це включає 90% реалізації цілей, визначених на 2018 рік, 64% цілей 2019 року та 25% цілей
2020 року (див. також Рисунок 23.1). Україна досягла значного прогресу в органічному землеробстві, маркетингових стандартах для рослин
та тварин та загальних питаннях сільського господарства. Однак були
затримки з наближенням законодавства, що стосується якості продукції, ГМО, рибного господарства та біологічного різноманіття.
Огляд останніх змін. Земельна реформа довгий час була однією з ключових проблем, які були визначальними для розвитку галузі. За оцінками, скасування мораторію принесе близько 50-ти мільярдів євро для фінансування сільського господарства в Україні.598
З 2016 року земельна реформа залишалась однією з основних умов
для нових траншів фінансової підтримки МВФ. У 2020 році остаточно було прийнято прогресивне рішення про скасування мораторію
на продаж сільськогосподарських земель. Ринок землі почне функціонувати з 1 липня 2021 року,599 хоча спочатку в обмеженому форматі. До 2024 року лише фізичні особи - громадяни України - зможуть
купувати сільськогосподарські землі, і лише до 100 га на людину. З 1
січня 2024 року буде дозволено купувати землю юридичним особам.
Загальна кількість земель, що перебувають у власності фізичної особи, не може перевищувати 10 000 га. Іноземці не мають права володіти сільськогосподарською землею в Україні. Продаж державної та
комунальної сільськогосподарської землі залишається забороненим.
Переважну частину сільськогосподарських реформ у 2014 2015 роках складали заходи з дерегуляції, у рамках яких було анульовано непотрібне законодавство. Рішення набували чинності
одразу і, в основному, не супроводжувалися створенням нових нормативно-правових актів. Було анульовано 56 сільськогосподарських
дозволів та процедур протягом 2015 - 2016 років, що згідно з обчисленнями принесло 12 млрд грн заощаджень. Зокрема, парламентом
було анульовано сертифікати якості зерна; сертифікацію складів
щодо відповідності вимогам надання послуг зі зберігання зерна;
ліцензування імпорту засобів захисту рослин. Було прискорено видачу фітосанітарних сертифікатів і спрощено реєстрацію азотних
Система моніторингу реалізації заходів виконання Угоди про асоціацію
з ЄС, див.: https://pulse.eu-ua.org/ua/streams/agriculture.
598
ЄБРР: Земельна реформа в Україні розблокує 40 - 50 мільярдів доларів США для кредитування агробізнесу (https://www.reuters.com/article/
us-ukraine-ebrd-reform/ebrd-ukraine-land-reform-to-unlock-40-50-billion-foragribusiness-lending-idUSKBN19S1IX).
599
Див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-IX#Text
597
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добрив. Також були видані дозволи на перевезення рослинної продукції, імпорту агрохімікатів, сертифікації живої худоби, безпечності харчової продукції, ведення рибного промислу тощо.
Пізніше акцент змістився на «розумне регулювання» - гармонізацію українського законодавства з acquis ЄС. У 2016 році уряд
запровадив нормативні акти щодо органічної їжі (продуктів бджільництва, продуктів тваринного або рослинного походження). У липні
2018 року було прийнято закон про органічне виробництво,600 який
встановлює вимоги до виробництва органічної продукції, розміщення її на ринку, маркування та сертифікації. Україна прийняла закони та правила щодо безпечності харчових продуктів, ідентифікації
та реєстрації тварин та побічних продуктів тваринного походження,
безпеки та гігієни кормів (див. також Розділ 8 цієї книги).
Дерегуляція та гармонізація стимулювали розвиток сектору
та доступу до міжнародних ринків. Поки не буде визнано еквівалентності заходів безпеки, українські експортери продуктів тваринного походження можуть застосовувати механізми, які надають
можливість окремим підприємствам проходити перевірку на відповідність СФЗ. Наприклад, українські експортери молочної продукції та яєць почали отримувати доступ до ринку ЄС у 2015 році.
Ця гармонізація також сприяла проведенню успішних переговорів
щодо експорту молочної продукції з України до Китаю. У лютому
2016 року підприємства, які вже здійснювали експорт продукції
птахівництва до ЄС, отримали дозвіл на експорт своєї продукції до
Об’єднаних Арабських Еміратів. Станом на кінець 2019 року 333
підприємства, що виробляють продукцію тваринного походження,
отримали дозвіл на експорт до ЄС.601
Іншим важливим елементом аграрної політики є фінансова
підтримка виробників. У зв’язку з постійною нестачею бюджетних
ресурсів Україна побудувала систему підтримки, яка спирається не
на прямі виплати, а на податкові пільги. Згідно з оцінками ОЕСР,
підтримка сільськогосподарських виробників становила в середньому дуже помірний 1% валових надходжень сільського господарства у 2017 – 2019 роках, при цьому від’ємна підтримка ринкових
цін на насіння соняшнику та молока компенсувала додатні обсяги
підтримки ринкових цін на цукор та м’ясо свиней, а також бюджетну підтримку виробників.602
Див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text
Див. https://dpss.gov.ua/storage/app/sites/12/uploaded-files/zvitupror
obotuderzhprodsposhivslushbu/pzg.pdf
602
Див. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/928181a8-en/1/3/2/26/index.
html?itemId=/content/publication/928181a8-en&_csp_=2101acf3044857a69756
85747086cf09&itemIGO=oecd&itemContentType=book
600
601
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Угода про асоціацію з ЄС передбачає гармонізацію податкового законодавства України. Крім того, МВФ вимагав скасувати податкові пільги в сільському господарстві. Як результат, з 2016 року
спеціальний режим ПДВ був поступово ліквідований та замінений
прямими державними субсидіями. Однак експерти критикують
нову систему, оскільки майже половина грошей розподілялася серед великих компаній.603 Обмеження на відшкодування ПДВ експортерам зерна та технічних культур, що застосовуються з 2011
року, були скасовані у 2016 році, тоді як обмеження на відшкодування ПДВ експортерам олійних культур (соняшнику, сої та ріпаку), введені у 2018 році, були скасовані у 2020 році.
Подальший розвиток сектору залежить від узгодженості зусиль у проведенні реформ. Мораторій на продаж землі має бути
скасований у 2021 році, що забезпечить довгоочікуваний стимул
для розвитку сектору. Україна продовжує реформи у сфері СФЗ,
що безпосередньо впливає на сільськогосподарську та харчову промисловість. Цей сектор демонструє значне зростання експорту. Однак уряд має покращити доступ підприємств до фінансових ресурсів та зменшити адміністративне навантаження на виробників, що
приведе до кращого управління земельними ресурсами.
Коротко про сільськогосподарську політику
Україна має величезні можливості та потенціал в агропродовольчому
секторі. На сьогодні агропродовольчий бізнес став провідним експортним сектором України.
У 2020 році після двадцятирічного «тимчасового» мораторію було прийнято новаторське рішення про дозвіл продажу сільськогосподарських
земель.
Угода робить свій внесок, у першу чергу, завдяки політичному діалогу
та підтримці у формі технічної допомоги та фінансування інвестицій.
Угода містить багато посилань на сільськогосподарське законодавство
ЄС. План заходів щодо реалізації Угоди про асоціацію встановлює графік
реалізації реформ у секторі, але він вимагає оновлення, щоб відповідати
елементам реформи ССП ЄС.

603

Див. https://www.epravda.com.ua/publications/2018/02/1/633634/

24. ПОЛІТИКА ЩОДО
ЗАЙНЯТОСТІ ТА СОЦІАЛЬНА
ПОЛІТИКА
Мета цієї Глави Угоди про
асоціацію полягає у сприянні
співробітництву в питаннях
значної частини законодавства про працю ЄС та умов
праці, більшість із яких тісно
пов’язані зі змістом конвенцій
Міжнародної організації праці
(МОП). Суттєва реформа Кодексу законів про працю України, що передбачає модернізацію Кодексу, отриманого як
спадок радянської епохи, наразі перебуває на розгляді парламенту, а її реалізація вже давно
мала б відбутися.

Положення Угоди
Угода передбачає (у Додатку XXIX) комплексний порядок денний щодо поступового наближення за трьома основними напрямками: законодавство про працю, боротьба з дискримінацією та гендерна рівність, а також охорона здоров’я та безпека
на робочому місці. Перші два напрямки охоплюють основоположні засади кодексу законів про працю, залишаючи при цьому
широкий запас для гнучкості при визначеності ступеня можливої складності імплементаційних положень. За приклад можна
взяти порівняння з широким колом фактичних політик, яких
дотримуються різні держави-члени ЄС, усі вони відповідають
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вимогам законодавства ЄС. Цей аспект є важливим, коли ми
розглядаємо питання, як саме слід забезпечити наближення до
законодавства ЄС, щоб воно не спричиняло непомірні витрати
для України.
Існує тісний взаємозв’язок між змістом багатьох директив
ЄС та конвенціями МОП, як роз’яснюється у Вставці 24.1.
Вставка 24.1 Взаємозв’язок між Директивами ЄС щодо зайнятості та соціальних питань
із конвенціями МОП

Цитата з офіційного документа ЄС:
“Існує взаємозв’язок між законодавством про працю ЄС,
Європейською соціальною хартією та Конвенціями МОП: Законодавство ЄС, зокрема Хартія основних прав, враховує положення Європейської соціальної хартії та Конвенції МОП і,
у свою чергу, впливає на еволюцію змісту та на моніторинг
цих документів.
Усі держави-члени ЄС також є учасниками МОП. ЄС
узяв на себе зобов’язання сприяти здійсненню Порядку денного МОП з гідної праці для заохочення дотримання прав на
роботу, сприяння створенню можливостей для гідного працевлаштування, розширення соціального захисту та зміцнення соціального діалогу щодо пов’язаних з працею питань.
Усі держави ЄС ратифікували основні стандарти праці,
тобто, основоположні Конвенції МОП про свободу об’єднань,
колективні угоди, примусову та дитячу працю, рівну оплату
праці та усунення дискримінації. Вони також ратифікували
Конвенції МОП про організацію перевірок умов праці, політики зайнятості та сторонніх консультацій, а також значну
частину інших конвенцій МОП.
Незважаючи на те, що стандарти МОП охоплюють
більш широке коло питань, аніж ті, з яких ЄС наділений компетенцією для прийняття законодавства, а законодавство ЄС
часто виходить за мінімальні положення Конвенцій МОП, засади, на яких ґрунтується діяльність обох організацій, є подібними. У змісті Директив ЄС та Конвенцій МОП вбачається
наявність багатьох спільних позицій, при цьому законодавство ЄС зміцнює стандарти МОП. Директиви з питань, які,
наприклад, стосуються робочого часу та малолітніх працівників (див. Главу 3), беззаперечно беруть до уваги відповідні
стандарти МОП.
Захист, реалізація та обов’язкове застосування основних
стандартів праці, а також сприяння ратифікації та ефективному

ПОГЛИБЛЕННЯ ВІДНОСИН МІЖ ЄС ТА УКРАЇНОЮ | 267

застосуванню інших актуальних Конвенцій МОП, на яких ґрунтується Порядок денний з гідної праці, є частиною зростаючої
кількості двосторонніх угод між ЄС та третіми державами, а саме
нового покоління угод ЄС про вільну торгівлю. Механізми відстеження за цими угодами включають у себе механізми моніторингу відповідних соціальних партнерів”.
Джерело: Витяг з: “Законодавство про працю та робочі умови”, Посібник “Соціальна Європа”, том 6, Європейська Комісія, Генеральна дирекція з питань зайнятості, соціальних
справ і рівних можливостей, лютий 2014 р. Для більш детального аналізу див. “Аналіз у
світлі законодавства Європейського Союзу актуальних Конвенцій МОП”, Європейська Генеральна дирекція з питань зайнятості, соціальних справ і рівних можливостей, червень
2013 р.

Законодавство про працю. Директива щодо індивідуальних умов
зайнятості (991/533/ЄЕС) встановлює зобов’язання роботодавця
інформувати працівників у письмовій формі про умови, які стосуються договору або працевлаштування. Мета Директиви полягає в
забезпеченні для працівників покращеного захисту, усунення невизначеності та незабезпеченості щодо умов здійснення відносин
працевлаштування і створення більшої прозорості на ринку праці.
Директива щодо договорів на фіксований строк (1999/70/ЄС) має
на меті покращити якість робіт, що виконуються в межах фіксованого строку, шляхом забезпечення застосування принципів заборони дискримінації та запобігання зловживанням, які виникають унаслідок використання кількох послідовно укладених договорів про
працевлаштування з фіксованим строком. Директива щодо неповної
зайнятості (97/81/ЄС) була прийнята для усунення невиправданої
дискримінації працівників, які працюють на неповну зайнятість, і
покращення якості неповної зайнятості. Вона також має на меті сприяти розвитку часткової зайнятості на добровільній основі та зробити
свій внесок у створення гнучкої організації робочого часу таким чином, аби враховувати потреби і роботодавців, і працівників.
Директива щодо колективного звільнення (98/59/ЄС) встановлює вимоги до інформації, що має бути надана працівникам стосовно підстав, кількості та категорій відповідних працівників, а також виплат компенсації при звільненні. Це має бути доведено до
відома державних органів, а самі колективні звільнення не можуть
відбуватися до закінчення 30-ти днів із моменту надання такого повідомлення.
Наближення до цих Директив має бути здійснене протягом
трьох - чотирьох років.
Заборона дискримінації та гендерна рівність. Цей розділ
включає чотири Директиви, спрямовані на боротьбу з дискриміна-

268

| ЧАСТИНА III. ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

цією та забезпечення гендерної рівності в загальному контексті, та
дві більш конкретні, що стосуються надання відпустки у зв’язку з
доглядом за дитиною та умов роботи вагітних працівниць.
Директива щодо загальних засад рівності працевлаштування
(2000/78/ЄС) є основною частиною законодавства про працю ЄС і
спрямована на боротьбу з дискримінацією на робочому місці щодо
робочих умов або договорів за ознаками дієздатності, сексуальної
орієнтації, релігії або віросповідання та віку. Ця Директива про рамкові засади доповнює Директиву щодо принципів гендерної рівності
(2004/113/ЄС) та Директиву щодо расової рівності (2000/43/ЄС).
Директива щодо принципів гендерної рівності забороняє будьяке менш сприятливе ставлення до чоловіків чи жінок, з огляду на
стать, або до жінок із причини вагітності або народження дитини.
Вона також забороняє сексуальні домагання. Детальний аналіз цієї
Директиви був оприлюднений Європейською Комісією.604
Директива щодо расової рівності впроваджує принцип рівного ставлення до людей, незалежно від расового або етнічного
походження. Вона передбачає захист від дискримінації стосовно
працевлаштування та навчання, освіти, соціального захисту і надає жертвам дискримінації право подати скаргу за судовою або
адміністративною процедурою. Крім того, зазначена директива
передбачає створення організацій, які сприятимуть встановленню
рівного ставлення та наданню допомоги жертвам расової дискримінації.
Директива щодо відпусток для догляду за дитиною (96/34/ЄС) передбачає надання тримісячної відпустки; Директива щодо вагітних
працівниць (92/85/ЄЕС) забороняє роботу, пов’язану з ризиками, що
загрожують здоров’ю та безпеці, та передбачає надання відпустки
до/або після післяпологового періоду протягом 14-ти тижнів.
Охорона здоров’я та безпека на робочому місці. Центральним елементом є Рамкова директива щодо охорони здоров’я та безпеки на робочому місці (89/391/ЄЕС). Предметна частина зазначеної Директиви є досить широкою і передбачає застосування
щодо всіх секторів, включаючи промисловість, сільське господарство, торгівлю та послуги. Директива визначає зобов’язання
роботодавця, які включають надання інформації працівникам і
проведення підготовки з техніки безпеки, вжиття необхідних заходів для надання першої допомоги та боротьби з пожежею. Ця
Директива обмежується встановленням загальних засад. Україна
Сусанна Буррі та Саша Пречал, “Законодавство ЄС про гендерну рівність – оновлення за 2013 рік”, Європейська мережа правових експертів з
гендерного права, Підрозділ Генеральна дирекція з питань правосуддя
JUST/D/1, Предмет: законодавство про рівні принципи.
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має наблизитися до неї протягом відносно короткого строку в
три роки, проте її конкретне впровадження більше залежатиме
від групи з 27-ми імплементаційних директив, які визначають
відповідні вимоги щодо забезпечення безпеки стосовно особливо
небезпечних виробів, таких як канцерогени або вибухові речовини, або робочого середовища в окремих галузях промисловості,
наприклад, на будівельних майданчиках або при підземній розробці корисних копалин.
Деякі приклади стосуються спеціальних директив. Директива
щодо захисту від шкідливого впливу азбесту (83/18/ЄЕС) зменшує граничне значення впливу азбесту на працівників на робочому місці
до 0,1 волокна на куб. см, а Директива щодо захисту від шкідливого
впливу шуму (2003/10/ЄС) встановлює максимальне значення впливу на рівні 87 децибелів. Директива про мінімальні вимоги щодо поліпшення безпеки й захисту здоров’я працівників гірничодобувних підприємств із підземним і відкритим способами видобування (92/104/ЄЕС)
встановлює вичерпний набір мінімальних стандартів і має особливе значення для вугільної промисловості України, яка страждає від
високої частоти трагічних нещасних випадків на шахтах.

Нове законодавство та політика ЄС
Незабаром після підписання Угод про асоціацію ЄС запропонував
нову стратегію зростання та боротьби з безробіттям, що визначила
п’ять цілей, яких потрібно досягти до 2020 року.605 Вона включала
зайнятість, дослідження та розробки, зміни клімату та енергетику,
освіту, боротьбу з бідністю та соціальною ізоляцією. Відповідно до
цієї стратегії ЄС запровадив нові правила соціального виміру зайнятості та оновив правила охорони праці.
Нові закони в соціальній сфері стосуються директив щодо
балансу між роботою та особистим життям батьків та опікунів,606
прозорих та передбачуваних умов праці,607 рівного ставлення до
працівників,608 що працюють на тимчасовій основі, та залучення
тих, хто довго залишається безробітними до ринку праці.609 НеКомюніке (COM (2010) 2020 фінал) - Європа 2020: Стратегія розумного,
стійкого та інклюзивного зростання; Рекомендація Ради (ЄС) 2015/1184) та
керівні принципи щодо політики зайнятості в країнах ЄС (Рішення Ради
(ЄС) 2015/1848.
606
Директива (ЄС) 2019/1158 про скасування Директиви Ради 2010/18 / ЄС.
607
Директива (ЄС) 2019/1152.
608
Директива 2008/104/ЄС.
609
Рекомендація Ради від 15 лютого 2016 року щодо інтеграції довготривалих безробітних до ринку праці (ОJ C 67, 20.2.2016, с. 1–5)
605
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щодавно Рада також прийняла рекомендацію щодо доступу найманих працівників та самозайнятих до соціального захисту.610
Зміни до правил ЄС щодо охорони праці та безпеки праці в основному оновлюють стандарти безпеки робіт, пов’язаних із використанням хімічних,611 фізичних612 та біологічних речовин,613 та
встановлюють перелік орієнтовних граничних значень професійного впливу.614
Очікується більше змін у законодавстві ЄС у відповідності
до третього «стовпа» Зеленого курсу615 після подолання Covid-19.
Відповідно до курсу ЄС прагне до зелених інвестицій, які повинні створити якісні та стабільні робочі місця. Серед іншого, це
включає навчання, справедливий перехід для всіх робітників у
високовуглецевих галузях, винагороди за догляд за дітьми і людьми похилого віку та діяльність із відновлення природних систем.
На цей момент офіційних поправок до Додатка XXIX немає. Однак Україна веде дискусію з ЄС щодо його потенційного
оновлення.

Перспективи впровадження
Згідно з Угодою про асоціацію Україна має забезпечити “поступове наближення” своїх нормативно-правових актів про працю до
законодавства ЄС, а також ратифікувати конвенції МОП. Сторони
домовилися “посилити діалог та співпрацю щодо забезпечення гідної праці, політики зайнятості, безпечних та здорових умов праці,
соціального діалогу, соціального захисту, соціального залучення,
гендерної рівності та недискримінації” (Стаття 419). На сьогодні в
Україні тривають істотні законодавчі реформи, які в значній мірі
відповідають положенням Угоди.
Україна вже ратифікувала основоположні конвенції і основні
стандарти МОП, які переважно враховано в чинному законодавстві.
Основним законодавчим актом, що регулює ринок праці в
Україні, є Кодекс законів про працю, успадкований від колишньоРекомендація Ради від 8 листопада 2019 року, 2019/ЄC 387/01.
Рішення Ради 2014/52/ЄС та Директива 2014/27/ЄС.
612
Директива 2013/35 / ЄС.
613
Директива 2017/2398/ЄС та Директива 2019/130 / ЄС про внесення змін
до Директиви 2004/37/ЄС про захист працівників від ризиків, пов’язаних із
впливом канцерогенних або мутагенних речовин на виробництві.
614
Директива 2017/164/ЄС відповідно до Директиви Ради 98/24/ЄС та
внесення змін до Директив Комісії 91/322/ЄЕС, 2000/39/ЄС.
615
Див.: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europeangreen-deal_en .
610
611
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го Радянського Союзу.616 До нього неодноразово вносилися зміни
й доповнення після того, як Україна здобула незалежність. Тим не
менше, він залишається надзвичайно жорстким, передбачаючи de
jure малу гнучкість на ринку праці. Він зосереджується на правах
та гарантіях працівників, але при цьому мало уваги приділяє роботодавцям (звільнення працівників є дуже складною процедурою).
Кодекс не містить спеціальних положень щодо масових звільнень
працівників. Фактична відсутність гнучкості частково компенсується недостатністю практики правозастосування виконання норм
Кодексу, у результаті якої працівників позбавлено відповідного захисту, а роботодавці стоять перед ризиком виникнення штрафних
санкцій у разі встановлення факту вчинення порушення.617
Жваві дебати щодо затвердження нового Трудового кодексу тривали протягом багатьох років. Проєкт нового Кодексу було
подано до парламенту наприкінці 2014 року (законопроєкт 1658)
і ухвалено в першому читанні 5 листопада 2015 року. Згідно з інформацією Міністерства соціальної політики положення проєкту
Трудового кодексу відповідали положенням законодавства ЄС, але
профспілки України не погодилися з цим твердженням. Враховуючи відсутність консенсусу між основними зацікавленими особами
(урядом, профспілками та представниками роботодавців), у листопаді 2015 року текст проєкту Кодексу законів про працю було направлено до МОП із проханням проаналізувати його на відповідність міжнародним стандартам та Конвенціям МОП. Позиція МОП
щодо проєкту була отримана в квітні 2016 року.618 Вона дійшла висновку, що Проєкт Трудового кодексу загалом відповідає конвенціям МОП, але були зроблені загальні рекомендації щодо зниження
рівня деталізації деяких положень. Багато з цих рекомендацій було
внесено до версії проєкту Трудового кодексу, підготовленого до
другого читання у 2017 році.
Однак цей законопроєкт не був винесений на голосування
у другому читанні. Натомість Міністерство економіки розробило
новий проєкт закону про працю, внесений до парламенту у грудні
2019 року (2708). Проєкт передбачав набагато більшу гнучкість ринку праці, але це було піддано жорсткій критиці з боку профспілок.
Одночасно кілька народних депутатів внесли до парламенту альтернативний проєкт закону про працю (2708-1). Парламентський
Чинний Кодекс законів про працю було затверджено в 1971 р. (Закон №
322-VIII, від 10 грудня 1971 р.)
617
О. Бетлій та Л. Фейлер (2011), «Баланс гарантій зайнятості та гнучкості
ринку праці і роль постійного навчання в Україні», Європейська фундація
з навчальної підготовки.
618
Див.: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU16012.html.
616
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комітет з питань євроінтеграції дійшов висновку, що жоден з проєктів повністю не відповідає Угоді про асоціацію, а урядовий законопроєкт був вилучений з парламенту на початку березня, коли
змінився Кабінет Міністрів.
У листопаді 2015 року народні депутати ввели антидискримінаційну статтю до чинної редакції Трудового кодексу для виконання зобов’язань, передбачених Планом дій щодо лібералізації
візового режиму.
Ще одним важливим документом, що регулює відносини
працевлаштування, є Закон “Про зайнятість населення”, який
був нарешті прийнятий у 2012 році після тривалих обговорень619
і замінив закон від 1991 року.620 Цей Закон регулює велику кількість питань, які стосуються ринку праці, а саме: права працівників, гарантії у випадку втрати роботи, умови щодо отримання
допомоги з безробіття. Закон також містить положення щодо масових звільнень, які відповідають вимогам відповідної Директиви ЄС.621
Новий Закон про колективні договори і угоди не був розроблений, хоча у 2017 році була створена робоча група. Почалися дискусії щодо залучення громадських організацій до соціального діалогу, але поки що вони не мали особливого успіху.
Зміни в регулюванні зайнятості були затверджені в березні та
квітні 2020 року як відповідь на антикоронавірусні заходи. Зокрема,
дистанційна робота була дозволена як форма працевлаштування.
Уряд також продовжив допомогу, пов’язану з частковим безробіттям, для компаній, яким довелося хоча б частково скоротити свою
діяльність під час локдауну.
Охорона здоров’я та безпека на робочому місці. Конституція України передбачає, що кожен має право на безпечні й здорові
умови праці (Ст. 43). До складу основних законодавчих актів, які регулюють питання безпеки на робочому місці, входить Закон «Про
охорону праці», Закон «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», а
також певна кількість інших нормативних актів.
Закон № 5067-VI від 5 липня 2012 року, який набув чинності у 2013 році.
Закон «Про зайнятість населення» № 03-XII від 1 березня 1991 року.
621
У цьому Законі надається визначення терміна «колективних (масових)
звільнень», а також у широкому сенсі визначаються політики, пов’язані з
такими питаннями. У свою чергу, поточний проєкт Кодексу законів про
працю передбачає заходи, які мають бути вжиті роботодавцями задля зменшення ризику масових звільнень.
619
620
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Закон «Про охорону праці» було прийнято в 1992 році, допрацьовано у 2002 році, та після цього до нього декілька разів вносилися незначні зміни й доповнення.622 Відповідно до цього закону
роботодавці мають інформувати працівника про робочі умови та
наявність на робочому місці небезпечних та шкідливих чинників.
Також встановлено положення щодо забезпечення спеціальним
одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту осіб, які працюють у небезпечних умовах. Крім цього, роботодавець несе відповідальність за фінансування регулярних медичних оглядів та вжиття заходів із техніки безпеки на робочому місці. Такі положення в
основному відповідають вимогам Рамкової директиви ЄС щодо охорони здоров’я та безпеки,623 включаючи Директиву 92/104/ЄЕС для
галузей видобування корисних копалин, однак Директива передбачає більш широкий перелік обов’язків роботодавців у порівнянні
із законодавством України. Тим не менше, рівень правозастосовної
практики залишається низьким, особливо в гірничодобувній галузі,
де трапляється велика кількість смертельних випадків через порушення вимог робочої техніки безпеки.624 Відсутня будь-яка реальна
процедура для судового розгляду справ осіб, з вини яких виникають нещасні випадки на виробництві. Система страхування від нещасних випадків на виробництві є неефективною. Підприємства
не мають жодних стимулів для вкладання коштів для підвищення
безпеки на виробництві, оскільки їхня страхова премія залишається
незмінною.
З 2017 року уряд посилив повноваження інспекторів праці, а у
2018 році започатковано спільні перевірки представників Інспекції
праці, Державної фіскальної служби та місцевих рад, хоча МОП не
підтримує спільні перевірки. У 2019 році Кабінет Міністрів затвердив оновлене положення про перевірки Інспекцією праці, яке чітко
визначає причини перевірок та відвідувань, тривалість перевірок та
порядок їх проведення, а також права компаній, які перевіряються.
Представники органів місцевого самоврядування та центральних
органів виконавчої влади можуть брати участь у перевірках.
Були певні досягнення у сфері сприяння рівному ставленню
до чоловіків та жінок. Уряд запровадив нову посаду, а саме - Уповноваженого з гендерної політики - і в грудні 2017 року Уповноваженим призначили Катерину Левченко. Однак її вплив був обмеженим. Крім того, у 2017 році було скасовано більшість обмежень на
заборону застосовувати працю жінок в ряді робіт. У січні 2019 року
Закон «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року №2694-XII.
Директива 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 р.
624
Наприклад, не всі шахтарі мають при собі газоміри й не можуть перевірити, чи перевищує рівень газу норми безпеки.
622
623
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Міністерство фінансів затвердило Методологію гендерноорієнтованого підходу до бюджетного процесу. Нормативні акти та бюджети
повинні містити оцінку гендерного впливу.
У 2019 році парламент схвалив Закон про соціальні послуги,
який регулює надання соціальних послуг різними типами постачальників, створення реєстру, а також джерела фінансування. Закон набрав чинності з січня 2020 року, тоді як основні нормативні
акти були затверджені в березні та червні 2020 року.
За даними Міністерства соціальної політики, національне законодавство вже в основному відповідає нормам ЄС (див. Таблицю 24.1).
Але уряду не вдалося впровадити необхідні директиви відповідно до
графіка,625 значною мірою через те, що не було схвалено нову редакцію Трудового кодексу. Загалом, за інформацією Уряду, лише 35% усіх
зобов’язань щодо зайнятості та соціальної політики, передбачених
Угодою про асоціацію, було виконано на початок 2020 року.626
Таблиця 24.1 Плани щодо впровадження директив ЄС із питань праці
Директива

Статус відповідності
національного
законодавства
положенням директив

Директива 2001/23/ЄС: забезпечення прав
працівників у випадку передачі підприємств

Часткова відповідність

Директива 2002/14/ЄС: інформування та
проведення консультацій з працівниками

Переважно у
відповідності *

Директива 97/81/ЄС: часткова зайнятість

Переважно у
відповідності *

Директива 91/383/ЄЕС: відносини
працевлаштування на визначений строк або
тимчасові відносини працевлаштування

Переважно у
відповідності

Директива 91/533/ЄЕС: зобов’язання щодо
інформування працівників

Часткова відповідність

Директива 1999/70/ЄС: працевлаштування на
установлений строк

У відповідності

Директива 98/59/ЄС: масові звільнення

Переважно у
відповідності *

Директива 2004/113/ЄС: рівне ставлення до
чоловіків та жінок

Переважно у
відповідності

Директива 2010/18/ЄС: відпустка для догляду за
дитиною

Переважно у
відповідності

Див. www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=171876&cat_
id=168553.
626
https://pulse.eu-ua.org/ua/streams/social-policy-and-employment
625
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Директива

Статус відповідності
національного
законодавства
положенням директив

Директива 92/85/ЄЕС: вагітні працівниці (10та окрема Директива в значенні пункту 16 (1)
Директиви 89/391/EEC)

Переважно у
відповідності

Директива 79/7/ЄЕС: соціальне забезпечення

Переважно у
відповідності

Директива 2000/43/ЄС: расова рівність

Переважно у
відповідності

Директива 2000/78/ЄС: рамкові засади рівності
працевлаштування

Переважно у
відповідності

Директива 2003/41/ЄС: діяльність установ
трудового пенсійного забезпечення

Переважно у
відповідності

* Деякі положення цих директив уже включено до проєкту Кодексу законів про працю.
Джерело: Міністерство соціальної політики України.

Державна інспекція праці здійснює моніторинг та оприлюднення
звітів про виконання заходів у рамках Угоди про асоціацію, що стосуються її функціонування.627 Вона проводить моніторинг не лише
давніших директив ЄС,628 пов’язаних із Рамковою директивою з охорони праці (89/391/ЄЕС), включаючи директиви, що стосуються
екрану комп’ютерного обладнання (90/270/ЄЕС), тимчасових або
мобільних будівельних майданчиків (92/57/ЄЕС), добувної промисловості (92/104/ЄЕС та 92/91/ЄЕС) та використання робочого
обладнання (2009/104/ЄЕС), а й Директиву ЄС 2014/68/ЄС та Регламент ЄС 2016/424.
Загалом, уряд на цей час не виконав певних зобов’язань,
взятих відповідно до Угоди про асоціацію у сфері зайнятості, і
головним чином щодо прийняття нової редакції Трудового кодексу.
Якщо буде запроваджено новий Кодекс, у законах та вторинному законодавстві будуть необхідні додаткові зміни.

https://dsp.gov.ua/zvit_vikonannya_uhody_2kv_2020/
А саме, Директива 90/270 / ЄЕС від 29 травня 1990 року, Директива
92/57 / ЄЕС від 24 червня 1992 року, Директива 92/104 / ЄЕС від 3 грудня
1992 року, Директива 92/91 / ЄЕС від 3 листопада 1992 року та Директива
2009/104 / ЄЕС від 16 вересня 2009 р.
627
628
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Коротко про політику щодо зайнятості та соціальну політику
Угода про асоціацію закликає Україну ратифікувати конвенції МОП та
наблизити законодавство до Директив ЄС. Україна вже ратифікувала
всі основні конвенції МОП.
Новий Трудовий кодекс досі залишається на порядку денному. Законопроєкт, що знаходиться в парламенті, не відповідає зобов’язанням,
взятим Україною відповідно до Угоди про асоціацію. Профспілки виступають проти основних проєктів кодексів законів про працю, які розглядаються в парламенті, оскільки ринок праці стане менш жорстким
і сприятиме роботодавцям.
Запровадження Угоди про асоціацію, вірогідно, допоможе наблизити українське регулювання у сфері праці до передової міжнародної практики.
Увагу варто зосередити не лише на законодавчій роботі, але також і на
заходах, що забезпечуватимуть виконання норм законодавства.

25. ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ТА
ПРАКТИКА
Чіткі заяви стосовно гендерної
політики ЄС містяться у двох
документах Комісії: багаторічному стратегічному документі
на 2016 – 2019 роки629 та річному
звіті за 2019 рік, який відстежує,
наскільки виконано стратегію.630
У стратегічному документі зазначено:
Сприяння гендерній рівності є ключовим напрямком діяльності ЄС:
рівність жінок та чоловіків є основною цінністю ЄС, ціллю ЄС та рушієм економічного зростання. Союз має на меті сприяти рівності
чоловіків та жінок у всіх своїх заходах.
З цією метою Комісія визначила п’ять ключових напрямків діяльності:
• рівна економічна незалежність жінок і чоловіків;
• рівна оплата за рівну працю;
• рівність у прийнятті рішень;
• гідність, недоторканність та припинення гендерного насильства;
• сприяння гендерній рівності за межами ЄС.
Європейська Комісія (2015), «Стратегічне залучення до забезпечення
гендерної рівності у 2016 – 2019рр.». https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eupolicy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en.
630
Європейська Комісія (2019), “Звіт за 2019 рік про рівність жінок та чоловіків у ЄС”.
629
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За цими поняттями багато кількісних показників та політичних
ініціатив. Спеціалізована агенція ЄС (Європейський інститут
гендерної рівності (ЄІГР)), яка була заснована у 2010 році та базується у Вільнюсі, контролює розвиток гендерної рівноваги в ЄС.
Вичерпна статистика гендерних дисбалансів, отримана на основі
75-ти показників для всіх країн-членів ЄС, тепер також доступна
щодо Балкан та Туреччини, але поки що не щодо країн, з якими
укладено Угоди про асоціацію.631
У цьому Розділі розглянуто основні кількісні показники.
Звичайно, кожен із напрямів діяльності підпадає під широкий
спектр контекстних розбіжностей та політичних заходів на рівні
окремих держав-членів, і хоча неможливо розглянути їх усі, надані тут посилання містять детальну інформацію.
Рівна економічна незалежність жінок та чоловіків. Ключовим показником, що використовується тут, є рівень участі у робочій силі, для якого було встановлено цільовий показник 75% як
для чоловіків, так і для жінок. Участь жінок збільшується - з 62%
у 2010 році до 66,4% у 2017 році, що швидше ніж у чоловіків, тому
розрив поступово зменшується. Участь жінок у державах-членах
коливається від 80,8% у Швеції до 61,3% в Естонії.
Рівна оплата за рівну працю. У 2017 році заробітна плата
жінок у країнах ЄС-28 була в середньому на 16% менша ніж у чоловіків, що означає лише повільне зменшення порівняно з 17,2%,
зафіксованими у 2010 році. Гендерний розрив в оплаті праці в країнах-членах ЄС коливається від 3,5% в Румунії до 25,6% в Естонії.
Гендерний розрив набагато більший для пенсій, де жінки отримували в середньому на 36% менше, ніж чоловіки, хоча і з дещо
меншим розривом у 41%, зафіксованим у 2010 році.
Рівність у прийнятті рішень. У діловому секторі кількість
жінок-керівників великих корпорацій скромно зросла з дуже низьких 2,5% у 2013 році до 6,5% у 2019 році. Відповідні показники для
членів ради директорів збільшились - з 11,9% у 2010 році до 26,7%
у 2018 році. Чотири держави-члени ЄС (Бельгія, Франція, Німеччина та Італія) запровадили обов’язкові квоти на представництво
жінок у радах директорів, і в цих країнах представництво жінок у
радах директорів зросло з 10% у 2010 році до 37,5% у 2018 році. Однак в інших державах-членах прогрес був більш обмеженим або
нульовим.
У політичній сфері в більшості країн-членів ЄС спостерігається низький рівень представництва жінок на найвищих рівнях
прийняття рішень. У середньому по ЄС-28 спостерігалося лише
631

Див.: https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs.
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поступове збільшення представництва жінок у парламентах (нижніх палатах) з 27,1% у 2004 році до 30,2% у 2018 році. Діапазон між
окремими державами-членами широкий - від 46,1% у Швеції до
17,9% на Кіпрі. Зі свого боку, інституції ЄС за останні роки досягли
вражаючих зрушень щодо досягнення гендерної рівності. Уперше
в новій Європейській Комісії, яка почала працювати в листопаді
2019 р., гендерної рівності було майже досягнуто при висуванні
кандидатур до Колегії уповноважених (14 чоловіків та 13 жінок).632
Це також спостерігалося на найвищому рівні, коли жінки призначалися на посади президентів Комісії (Урсула фон дер Ляєн)
та Європейського центрального банку (Крістін Лагард) поряд із
чоловіками, призначеними на посади президентів Європейської
Ради та Європейського парламенту. Спостерігається постійне
зростання числа жінок-членів Європарламенту, яке збільшилось
із 16% у 1979 році до 30% у 1999 році та досягло 41% у 2019 році.
Гідність, недоторканність та припинення гендерного насильства. Дані про насильство щодо жінок рідко доступні, і зараз
ЄІГР докладає зусиль, щоб це виправити. У Франції, яка надає деякі
дані, 33% жінок повідомляють про фізичне або сексуальне насильство та 55% про сексуальні домагання. У 2017 році ЄС приєднався до
Стамбульської конвенції Ради Європи про запобігання та протидію
насильству щодо жінок та домашньому насильству, слідуючи двостороннім голосуванням усіх 28-ми країн-членів. Цей міжнародний
договір є найбільш далекосяжним документом, що стосується насильства щодо жінок та встановлює юридично обов’язкові правила
та стандарти, щоб запобігти такому насильству.
Сприяння гендерній рівності за межами ЄС. Інституції ЄС
опублікували надзвичайно детальний звіт про гендерні заходи в зовнішній політиці ЄС у всьому світі. Структура Гендерного плану
заходів633 «зосереджена на забезпеченні того, щоб програми враховували ґендерні аспекти» і щоб «гендерна рівність була обов’язково
включена до політичних позицій ЄС та діалогів із країнами-партнерами».

Одна з кандидатів-жінок була відхилена Європарламентом і замінена
чоловіком.
633
Європейська Комісія та Верховний представник із питань зовнішньої
політики та політики безпеки (2018), «План заходів ЄС II - Річний звіт про
впровадження гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок
у 2017 р.: Трансформація життя дівчат та жінок через зовнішні зв’язки ЄС
2016 - 2020», Спільний робочий документ, https://ec.europa.eu/europeaid/
sites/devco/files/eu_gap_2017.pdf.
632
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Положення Угоди про асоціацію з Україною
Угода про асоціацію між Україною та ЄС містить таку мету:
Стаття 420 (l): спрямована на гендерну рівність та забезпечення
рівних можливостей жінок та чоловіків у сфері зайнятості, освіти, навчання, економіки і суспільства, а також прийняття рішень.
Додаток XL до Глави 4 про зайнятість, соціальну політику та
рівні можливості містить кілька директив щодо антидискримінаційної та гендерної політики, зокрема:
• Директиви 2000/43/ЄС та 2000/78/ЄС щодо принципу рівного ставлення;
• Директива 2004/113/ЄС про рівне ставлення до чоловіків та
жінок на ринках товарів та послуг;
• Директива 96/34/ЄС про відпустки для догляду за дитиною;
• Директива 92/85/ЄЕС щодо вагітних працівниць;
• Директива 79/7/ЄЕС щодо рівного ставлення до чоловіків та
жінок у питаннях соціального забезпечення.
Рівне ставлення до жінок і чоловіків та рівні можливості для
них були частиною українського законодавства до укладання Угоди. Конституція країни забороняє привілеї або обмеження за ознакою статі, серед інших критеріїв, а також передбачає, що рівноправність жінок і чоловіків має забезпечуватися шляхом надання
їм рівних можливостей для навчання та працевлаштування.634 Законодавство, що стосується конкретних питань гендерної рівності,
діяло раніше. Наприклад, закон 2005 року635 забороняє вказувати
бажану стать претендента в оголошеннях про роботу та стверджує,
що позитивні дії636 не є дискримінацією. Тим не менше, в Україні
дискримінація за ознакою статі варіюється від заборони жінкам виконувати певні види робіт до обмеження чоловіків у правах щодо
батьківських відпусток.
З моменту ратифікації Угоди результати в Україні щодо впровадження її директив стосовно гендерної рівності були нерівномірними.
Принцип рівного ставлення. Україна окреслила три кроки для гармонізації свого законодавства з Директивами 2000/43/
Конституція України (1996) http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/
constitution_2019_eng.doc [текстовий документ].
635
Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та
чоловіків» № 2866-IV від 8 вересня 2005 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2866-15.
636
У цьому випадку позитивні дії визначаються як спеціальні, виправдані
та тимчасові заходи з усунення нерівності щодо здатності жінок та чоловіків
реалізовувати свої права та свободи.
634
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ЄС та 2000/78/ЄС стосовно принципу рівного ставлення: (i) встановити юридичну заборону будь-якої дискримінації, пов’язаної із
зайнятістю, включаючи дискримінацію при прийнятті на роботу;
(ii) удосконалити правовий механізм запобігання та боротьби з дискримінацією під час прийому на роботу, (iii) запровадити стимули
для роботодавців наймати людей з обмеженими можливостями. У
2015 році парламент вніс зміни до Трудового кодексу, щоб заборонити дискримінацію на основі різноманітних факторів, включаючи
стать, статеву ідентичність та сексуальну орієнтацію.637 Проте досі
не було прийнято закон, який додатково вдосконалив би антидискримінаційну політику в Україні, більш чітко визначивши дискримінацію як юридичне поняття та спростивши розгляд справ про
дискримінацію в суді.638 Також були відкладені зміни до Трудового
кодексу, які зобов’язували б роботодавців повідомляти про масові
звільнення та пояснювати свої рішення про відмову в працевлаштуванні заявнику.639
Українське законодавство встановлює квоти на працевлаштування осіб з обмеженими можливостями в розмірі 4% персоналу
компанії, якщо в компанії працює більше семи людей. Законодавчі зміни, які Україна повинна прийняти для гармонізації свого законодавства з Директивами 2000/43/ЄС та 2000/78/ЄС, полегшать
роботодавцям виконання вимог щодо працівників з обмеженими
можливостями. Ці зміни дозволять фірмам укладати контракти на
ведення бізнесу з неприбутковими організаціями осіб з обмеженими можливостями для роботи та послуг, субсидуючи нові робочі
місця для осіб з обмеженими можливостями та запроваджуючи інші
стимули.640 На цей час Україна не прийняла цих законодавчих актів.
Рівне ставлення до чоловіків та жінок на ринках товарів та
послуг. З прийняттям у 2018 році Державної соціальної програми
Закон України «Про внесення змін до Трудового кодексу України щодо
гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації
із Законом Європейського Союзу від 12 листопада 2015 р.» № 785-VIII від 12
листопада 2015 року https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-19#n5.
638
Законопроєкт № 3501 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (Про гармонізацію законодавства у сфері запобігання та протидії
дискримінації із законодавством Європейського Союзу)» від 20 листопада
2015 р. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57162.
639
Проєкт закону № 5511 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо трудових прав)» від 8 грудня 2016 року http://w1.c1.rada.
gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60668.
640
Законопроєкт № 4 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо працевлаштування інвалідів» від 4 травня 2016 року http://
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58963.
637
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забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року,641 Україна просунулась уперед у впровадженні
принципу рівного ставлення до чоловіків та жінок при доступі та
постачанні товарів та послуг, як визначено в Директиві 2004/113/
ЄС. Ця програма включає низку цілей, таких як покращений захист
від дискримінації за ознакою статі та захист проти дискримінації
на основі поєднання підстав, однією з яких є стать. Що стосується
сприяння рівним можливостям для соціальних груп, які зазнають
дискримінації за іншими ознаками, крім статі, програма застосовує
комплексний підхід. Вона передбачає:
• покращити доступ до охорони здоров’я, освіти, соціальних
послуг, працевлаштування та правосуддя для внутрішньо переміщених осіб;
• забезпечити навчання з питань підприємництва для жінок,
які проживають у сільській місцевості;
• задовольнити потреби жінок похилого віку та жінок з обмеженими можливостями в галузі охорони здоров’я, працевлаштування та освіти;
• вжити інших заходів, спрямованих на забезпечення рівного
доступу до послуг для чоловіків та жінок із різних вразливих
груп.
Зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків є однією
з цілей державної політики, перерахованих у програмі. Створення
сприятливих умов для вивчення жінками предметів STEM642 є одним із кроків до досягнення цієї мети. Крім того, для дотримання
Директиви 2004/113/ЄС Україна відновила роботу експертної групи з питань запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі,
яка розглядає звернення громадян щодо дискримінації.
Відпустка для догляду за дитиною. Незважаючи на те, що
чинне українське законодавство дозволяє частково надавати відпустки для догляду за дитиною батькові та іншим членам сім’ї,
Україна прагне зробити подальші кроки, щоб привести політику
декретних відпусток у відповідність до Директиви 2010/18/ЄС
(96/34/ЄС). Ці кроки передбачають: (i) усунення дискримінації за
ознакою статі при наданні відпустки для догляду за дитиною; (ii)
надання можливості працівникам, які доглядають за дітьми, працювати неповний робочий день; (iii) урегулювання питання відсутДержавна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на період до 2021 року https://www.kmu.gov.
ua/storage/app/uploads/public/5ad/48d/511/5ad48d511a597619047245.doc
[текстовий документ].
642
STEM = наука, технології, технічна творчість та математика.
641
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ності на роботі через надзвичайні ситуації в сім’ї; (iv) запровадження санкцій за порушення законодавства про декретні відпустки.
Незважаючи на те, що законопроєкти підготовлено, поправки до
законодавства, які б змінили формулювання різних норм, щоб поширити право на декретну відпустку на чоловіків і жінок, ще не
прийняті.643 Ці зміни дозволять обом батькам по черзі брати відпустку для догляду за дитиною згідно з їхньою домовленістю до досягнення дитиною трирічного віку та дадуть обом батькам право
працювати неповний робочий день під час догляду за дитиною чи
членом сім’ї.
Українське законодавство вже передбачає відпустки для догляду за дітьми та членами сім’ї, а також штрафи для роботодавців,
які не дотримуються законів про декретні відпустки. Наприклад,
працівник може взяти до 30 днів неоплачуваної відпустки для догляду за хворим членом сім’ї та до шести років неоплачуваної відпустки для догляду за дитиною за станом здоров’я, який офіційно
підтверджено медичною установою як такий, що вимагає догляду
вдома. У цьому випадку батько все ще обмежується в певних правах,
таких як право брати щорічну 14-денну неоплачувану відпустку,
якщо у нього двоє або більше дітей, або дитина-інвалід.644 Поправки
до законодавства, які Україна зобов’язана внести для наближення
до Директиви 2010/18/ЄС, змінять це.
Вагітність, догляд за дітьми та безпека. Відповідно до Директиви 92/85/ЄЕС, Україна прагне покращити безпеку та здоров’я
вагітних працівниць та працівниць, які нещодавно народили або
годують грудьми. Здебільшого українське національне законодавство передбачає особливі умови безпеки для таких працівників.
Жінки можуть взяти оплачувану відпустку під час вагітності до 70
днів до пологів та до 56 днів (у деяких випадках 70) після пологів.
Жінки також мають право на частково оплачувану відпустку для
догляду за дитиною протягом досить тривалого періоду: до досягнення дитиною трирічного віку. Трудовий кодекс зобов’язує роботодавців переводити вагітних працівниць на більш легкі роботи та
на роботи з меншим ризиком впливу небезпечних факторів, якщо
цього вимагає їхній стан здоров’я.
Чинні норми забороняють роботу понаднормову, роботу
вночі та у вихідні дні, а також ділові поїздки для жінок з дітьми до
Проєкт закону № 9045 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо надання додаткових гарантій, пов’язаних із збалансуванням
сімейних та робочих зобов’язань», від 5 вересня 2018 року
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64544.
644
Закон України «Про відпустки» (Указ № 505/96-ВР від 15 листопада 1996
р.) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80.
643
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трьох років.645 Це накладає непотрібні обмеження для таких жінок,
оскільки принаймні деякі з них можуть мати бажання та можливість працювати у відрядженні чи працювати понаднормово або за
гнучким графіком. Крім того, роботодавці обходять обов’язок надавати трирічну відпустку для догляду за дитиною, дискримінуючи
жінок під час прийому на роботу або використовуючи правові лазівки, такі як реструктуризація фірми.646
Рівне ставлення до соціального забезпечення. Законодавство
України здебільшого відповідає Директиві 79/7/ЄЕС щодо рівного
ставлення до чоловіків та жінок у питаннях соціального забезпечення. У результаті комплексної пенсійної реформи, проведеної у 2017
році, вік виходу на пенсію для жінок та чоловіків був встановлений
на рівні 60-ти років з 2021 року. У 2028 році трудовий стаж, необхідний для виходу на пенсію, становитиме 35 років як для чоловіків,
так і для жінок.647
Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та
можливостей жінок та чоловіків на період до 2021 року, прийнята
в рамках імплементації Україною Угоди про асоціацію, ставить завдання щодо розширення доступу жінок із вразливих груп до соціальних послуг та включення гендерної складової в програми економічного та соціального розвитку. Однак українське законодавство
все ще встановлює різні кваліфікаційні періоди для жінок та чоловіків для отримання пенсій, пов’язаних з інвалідністю.648
Інші політичні кроки. На додаток до гармонізації законодавства з конкретними директивами ЄС щодо боротьби з дискримінацією та гендерної політики, Україна посилила свою законодавчу базу для забезпечення рівності між чоловіками та жінками,
прийнявши інші політичні документи. По-перше, це Національний план дій щодо реалізації Резолюції Ради Безпеки ООН 1325
КЗпП України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n970.
Декретні відпустки та робота: як проявляється дискримінація на робочому місці в Україні. Ткаліч, О. https://genderindetail.org.ua/season-topic/
mater-batkiv/dekret-i-pratsya-yak-proyavlyaetsya-trudova-diskriminatsiya-vukraini-134526.html.
647
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV від 9 липня 2003 року https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1058-15.
648
Детальний аналіз дискримінаційних пенсійних норм міститься у звіті
«Аналіз регулювання рівності та недискримінації в доступі до роботи, наданні послуг та соціальному забезпеченні: оцінка стану виконання Україною антидискримінаційних директив ЄС», 2019 https://www.civic-synergy.
org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Analiz-regulyuvannya-dotrymannyarivnosti-ta-nedyskryminatsiyi-u-dostupi-do-pratsi-poslug-ta-sotsialnogozabezpechennya.pdf.
645
646
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«Жінки, мир та безпека». По-друге, існує Національний план дій
щодо втілення на практиці заключних зауважень Комітету ООН
із ліквідації дискримінації щодо жінок.649 Україна також розпочала інтеграцію гендерного бюджетування в стратегічні документи
Міністерства фінансів (Стратегія управління державними фінансами 2017 – 2021) та запровадила посаду урядового уповноваженого з питань гендерної політики (Уповноваженим була призначена
Катерина Левченко).650

Гендерні реалії та пріоритети в Україні
Протягом останніх років для жінок в Україні розширили доступ до
економічних можливостей, а домашнє насильство було криміналізовано. Однак гендерний розрив у заробітках досить високий.
Рівна економічна незалежність жінок та чоловіків. У 2017
році Україна зняла майже всі обмеження щодо видів робіт, які не
можуть виконувати жінки, крім гірських робіт.651 З 2016 року жінкам дозволено служити в бойових підрозділах Збройних Сил України, а законодавчі зміни, прийняті у 2018 році, відкрили для жінок
рівний доступ до військових посад та військових звань.652 Частка
жінок у робочій силі в Україні становить 57,5%. Це значно нижче
ніж частка чоловіків, що становить майже 70%. Однак безробіття в
Україні дещо вище серед чоловіків (8,5%) ніж серед жінок (7,9%).653
Рівна оплата за рівну працю. У середньому жінкам в Україні
платять менше ніж чоловікам. Найбільш вражаючий розрив в оплаті праці – у місячній заробітній платі, де вона в середньому на 25%
менше. Гендерний розрив в оплаті праці менший, якщо вимірювати за погодинною оплатою праці; в Україні жінки в середньому
Урядовий офіс з питань координації європейської та євроатлантичної
інтеграції. Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у 2018 році https://bit.ly/39nWbw6 [pdf].
650
Урядовий офіс з питань координації європейської та євроатлантичної
інтеграції. Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у 2017 році https://bit.ly/3dwMxdU [pdf].
651
МОЗ України. Наказ про визнання недійсним наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 р. № 256 https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/z1508-17.
652
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків під час проходження військової служби в Збройних Силах України та інших військових
формуваннях» № 2523-VIII від 6 вересня 2018 року https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/2523-19.
653
Державна служба статистики України. Безробіття (за методологією
МОП) за статтю, місцем проживання та віковою групою (2019) https://bit.
ly/3bvjNAE.
649
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заробляють на 18% менше за чоловіків.654 Міжнародна організація
праці (МОП) пояснює цю різницю тим фактом, що робота на умовах неповного робочого дня є більш поширеною серед жінок ніж
серед чоловіків, що пояснює менший розрив у випадку погодинних
виплат. Жінки працюють на умовах неповного робочого часу частіше за чоловіків або добровільно, через гнучкість, яку пропонує цей
режим роботи, або через те, що такі бар’єри, як відсутність навичок,
стан здоров’я або сімейні ситуації заважають їм працювати повний
робочий день. Навіть якщо враховувати такі фактори як освіта, вік,
статус робочого часу (повний робочий день проти часткового) та
сектор (приватний проти державного), різниця в заробітках між
жінками та чоловіками в Україні зберігається.
Сімей, у яких чоловік отримує вищу заробітну плату, в Україні більше ніж сімей, у яких її отримує дружина. Опитування, проведене у 2020 році, показало, що 56% респондентів повідомили, що
чоловік заробляє більше в їхній сім’ї, і лише 23% респондентів – що
дружина має більші заробітки.655
На додаток до фінансових заробітків, робота дає жінкам і
чоловікам такі переваги, як стабільність доходів, соціальне забезпечення та трудовий стаж, необхідний для виходу на пенсію. Однак,
за підрахунками Державної служби статистики, близько 21% працівників в Україні працює неофіційно. Гендерний розрив присутній і в цьому випадку: частка чоловіків, зайнятих неофіційно (24%),
перевищує показник серед жінок (17%).656 Це означає, що чоловіки в
Україні менш захищені, з точки зору виплат, пов’язаних із роботою.
Рівність у прийнятті рішень. Чоловіки становлять більшу частку (60%) української робочої сили, зайнятої на найвищому професійному рівні (законодавці, урядовці, керівники та менеджери), ніж жінки,
які становлять 40%.657 Проте це порівняно невеликий розрив - деякі професії демонструють значно більшу концентрацію жінок чи чоловіків.
Жінки складають 29% керівників фірм та організацій в Україні.658 Найвищий відсоток жінок серед керівників муніципальних
Міжнародна організація праці. Глобальний звіт про заробітну плату
2018/19 https://bit.ly/33QwFOU.
655
Очне опитування 2000 респондентів було проведено Соціологічною
групою «Рейтинг» з 21 по 25 лютого 2020 року https://bit.ly/39sD98c.
656
Державна служба статистики України. Неформально зайняте населення за статтю, місцем проживання та статусом зайнятості (січень – червень
2019 р.) https://bit.ly/3bsMPRh.
657
Державна служба статистики України. Економічна активність жителів
України, 2018https://bit.ly/3bv0B5Q [pdf].
658
Державна служба статистики України. Юридичні особи, очолювані
жінками (станом на 1 січня 2020 р.) https://bit.ly/33RfCwn.
654
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організацій (77%) та профспілок (61%). У бізнес-організаціях частка жінок-керівників значно менша; жінки становлять лише 25% керівників приватних підприємств та товариств з обмеженою відповідальністю. Опитування малих та середніх підприємств 2016 року
показало, що жінки в бізнесі в Україні частіше очолюють менші
фірми та працюють приватними підприємцями, а не керують великими компаніями.
Після останніх парламентських виборів у 2019 році відсоток
жінок-членів парламенту в Україні зріс до майже 21% із 12% у попередньому парламенті. Жінки-міністри, включаючи виконувачів обов’язків міністрів, становили приблизно 22% усіх міністрів у
трьох кабінетах (Гройсмана, Гончарука та Шмигаля), які керували в
Україні в період з 2019 року до початку 2020 року. Однак серед 25-ти
губернаторів регіонів до 2019 року була лише одна жінка, і жодна
жінка не була призначена губернатором після президентських виборів у 2019 році. Новий виборчий кодекс, прийнятий у 2019 році,
запровадив 40% гендерну квоту для партійних списків на парламентських виборах.659
Гідність, недоторканність та припинення гендерного насильства. В Україні 13,2% жінок зазнали фізичного та/або сексуального насильства від інтимного партнера.660 У 2018 році до Національної поліції України надійшло понад 100000 повідомлень про
домашнє насильство.661 «Поліна» (абревіатура українською мовою
«поліція проти насильства») - це пілотний проєкт, започаткований
Національною поліцією зі спеціальними групами реагування на
випадки домашнього насильства.
У 2017 році Україна криміналізувала домашнє насильство.
Сфера цього злочину включає фізичне, сексуальне, економічне та
психологічне насильство. Він також включає партнерів у цивільному шлюбі та інших членів сім’ї у списку осіб, на яких поширюється
закон.662 Це було частиною зобов’язань України згідно з Конвенцією Ради Європи щодо запобігання та протидії насильству щодо
жінок та домашньому насильству (Стамбульська конвенція), яку
країна підписала у 2011 році. Україна не ратифікувала Конвенцію,
оскільки виникають суперечки з правового статусу та наслідків таВиборчий кодекс України від 19 грудня 2020 року https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/396-20.
660
OECD.Stat: База даних гендерних питань, установ та розвитку (GID-DB)
2019 р. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GIDDB2019.
661
Міністерство внутрішніх справ України https://bit.ly/33Sh0P7.
662
Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» № 2229-VIII від 7 грудня 2017 року https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2229-19.
659

288

| ЧАСТИНА III. ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ких термінів, як «гендер», «гендерна ідентичність» та «сексуальна
орієнтація».
Сприяння гендерній рівності. Цілі щодо сприяння гендерній
рівності були включені до Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на період
до 2021 року. Цим документом Україна взяла на себе зобов’язання
включити питання рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у
навчальні програми для державних службовців та розробити соціальну рекламу, спрямовану на боротьбу з дискримінацією за ознакою статі.
Коротко про гендерну політику та практику
Держави-члени ЄС роблять стабільний, але повільний прогрес у напрямку досягнення гендерної рівності. Проте інституції ЄС у 2019 році
зробили вражаючі кроки до досягнення гендерної рівності на керівних посадах.
Україна частково гармонізувала своє законодавство з директивами ЄС
щодо економічної рівності чоловіків і жінок та протидії дискримінації.
Країна прийняла закони про рівні можливості, створила поліцейську робочу групу для боротьби з домашнім насильством та заснувала посаду
урядового уповноваженого з питань гендерної політики.
Однак розрив у зарплаті жінок та чоловіків в Україні все ще високий, а
частка жінок у політиці та на керівних ролях у бізнесі нижча ніж у ЄС.
Політичні дебати в майбутньому, імовірно, будуть зосереджені на таких проблемах, як рівність на робочому місці, представництво в політиці та жінки як підприємці, а також жінки в галузі технологій та
науки.
Українське громадянське суспільство зосередиться на збереженні гендерної рівності в порядку денному парламенту та виконавчої влади, на
забезпеченні практичного застосування прийнятих законів та продовженні адвокації щодо домашнього насильства, гендерної рівності та недискримінації.

26. ОСВІТА, НАВЧАННЯ І
КУЛЬТУРА
Освіта і навчання
Угода про асоціацію визначає
основні цілі системи освіти, передусім, реформування та модернізацію вищої освіти у відповідності до Болонського процесу,
підвищення якості та змісту вищої освіти. Незважаючи на те,
що в Угоді в основному не йдеться про інструменти, необхідні
для досягнення таких цілей, Порядок денний асоціації є більш
змістовним у цьому питанні.663
Додаток XLII до Угоди включає дві рекомендації щодо європейської співпраці у забезпеченні якості вищої освіти та щодо встановлення Європейської системи кваліфікацій для навчання впродовж життя.
За окремими показниками освітніх стандартів та розвитку
людського капіталу, Україна займає в рейтингах високі позиції. Зокрема, глобальний індекс людського капіталу, розрахований Світовим економічним форумом (WEF), є дуже сприятливим. Україна за
цим показником посіла 24 місце зі 130 країн у 2017 році, випередивши більшість найближчих сусідів, включаючи Польщу, Угорщину
та Словаччину, та більшість південних країни-членів ЄС, таких як
Португалія, Іспанія, Італія та Румунія. Індекс людського капіталу
(ІЛК), опублікований Світовим банком, поставив Україну на 53-тє
663

Див.: http://eeas.europa.eu/archives/docs/ukraine/docs/st06978_15_en.pdf.
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місце із 174 країн у 2020 році, нижче за Польщу та Угорщину, але
близько до Словаччини, Болгарії та Румунії.664 У той же час Світовий банк зазначає, що ІЛК України не змінився між 2010 і 2020 роками.
Значення Індексу людського розвитку ПРООН для України
зросло на 6,3% у 1990 - 2018 рр. завдяки збільшенню середньої тривалості навчання на 2,2 року та очікуваної тривалості навчання на
2,7; однак, рейтинг України впав, з 84-го місця у 2014 році до 88го у 2018 році, і країна опинилась позаду своїх східноєвропейських
партнерів. Проте, на відміну від економічних показників, відносні
показники діяльності України в галузі освіти та людського капіталу
залишаються співставними із показниками її сусідів з ЄС, такими як
Польща та Угорщина.
Однак потужний людський капітал не гарантований на майбутнє. Згідно з Програмою міжнародного оцінювання студентів
(PISA)665 15-річні українські студенти мають нижчі показники ніж
середні показники ОЕСР (хоча і вищі ніж у двох інших державах, з
якими укладено Угоди про асоціацію). Україна за рейтингом читання посідає 39 місце із 79 країн, випереджаючи Молдову (51 місце) та
Грузію (71 місце). Частка найкращих у читанні, математиці чи природничих науках становить близько 8%, тоді як частка невстигаючих у читанні та математиці становить 26% та 36% відповідно. Що
стосується статі, різниця в успішності незначна: дівчат оцінюють
подібно до хлопчиків як з математики, так і з природничих наук.
ЄС підтримує процес впровадження Закону України «Про
вищу освіту», який був прийнятий у 2014 році, з огляду на подальшу інтеграцію до Європейського простору вищої освіти в контексті
Болонського процесу. З моменту ініціювання Болонського процесу
в 1999 році його основною метою було забезпечення більшої порівнюваності, сумісності та послідовності систем вищої освіти в Європі. Україна приєдналася до Болонського процесу в травні 2005 року,
що зумовило запровадження трирівневої системи вищої освіти (бакалавр, магістр і доктор). Відповідно до нової системи бакалаврські
програми повинні включати не менше 240 кредитів ECTS;666 очікується, що магістерські програми складатимуться не менше ніж зі
120-ти кредитів ECTS, а докторські програми - не менше ніж 180-ти
кредитів ECTS. Новий закон приводить діяльність українських вищих навчальних закладів у відповідність до Болонської конвенції,
що передбачає визнання іноземних наукових ступенів, децентра664
665
666

тів.

Див.: https://datacatalog.worldbank.org/dataset/human-capital-index
Avvisati, et.al, Результати PISA, 2018.
ECTS означає Європейську систему трансферу та накопичення креди-
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лізацію адміністрування, спрощення бюрократичного управління,
надання більшої самостійності університетам, розширення студентського самоврядування та сприяння прозорості.
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти,667
створене у вересні 2015 року, нарешті почало нормально функціонувати наприкінці 2019 року. Воно затвердило положення про забезпечення якості, запровадило цифрові акредитації та механізми
контролю академічної доброчесності. Уряд переглянув Національну систему кваліфікацій (НСК) у 2020 році, яка визначає кваліфікацію відповідно до класів Європейської системи кваліфікацій. У той
же час застарілий класифікатор професій усе ще використовується.
Національне агентство з питань кваліфікації підготувало проєкт дорожньої карти щодо запровадження Реєстру професій, який також
передбачатиме НСК.
Угода про асоціацію заохочує розвиток професійно-технічної
освіти та професійної підготовки, а також професійного навчання
впродовж життя (відповідно до Рекомендації 2008/C111/01), беручи до уваги Європейську довідкову систему забезпечення якості
професійної освіти та навчання.
Елементи Європейської системи кредитів для професійнотехнічної освіти були введені, хоча і частково. У рамках реалізації
Закону про освіту, затвердженого у 2017 році, було визначено неформальне навчання та освіту. Також розпочалось визнання неформальної освіти, включаючи неформальну професійну підготовку. Цей закон дозволив навчальним закладам затвердити власні
процедури визнання результатів неформального навчання з другої
половини 2019 року та у 2020 році. Однак впровадження повномасштабної реформи професійно-технічної освіти ще не розпочалось, хоча уряд затвердив Концепцію розвитку професійно-технічної освіти у 2019 році на період до 2027 року.
Подібним чином, навіть незважаючи на те, що поняття навчання впродовж життя було введено до Закону про освіту, воно ще
не відображається в реальних рішеннях. Закон про освіту дорослих
не був затверджений. Міністерство освіти розробило проєкт закону
у 2019 році і переглянуло його у вересні 2020 року та опублікувало
проєкт для громадського обговорення на своєму вебсайті.
Порядок денний асоціації також сприяє запровадженню міжнародних критеріїв оцінки та професіоналізації управління у сфері
вищої освіти.
Найбільший прямий внесок ЄС здійснює через програму
“Еразмус+”, яка фінансує освітні обміни, тренінги, проєкти під667

Див http://naqa.gov.ua/
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тримки молоді та спорту. На період з 2014 по 2020 роки загальний
бюджет програми, який складається безпосередньо із внеску ЄС та
внесків третіх держав, становить 14,7 млрд євро. У сфері вищої освіти в рамках програми “Еразмус+” надається підтримка таким основним напрямкам:
• персональна міжнародна мобільність, включаючи Програму
спільної магістерської підготовки “Еразмус Мундус”(EMJMD),
спрямовану на сприяння мобільності студентів та викладачів
у країнах-партнерах;
• проєкти у сфері вищої освіти, спрямовані на розширення
спроможності вищих навчальних закладів і освітніх систем
країн-партерів, передусім тих, які межують з ЄС, до модернізації та інтернаціоналізації;
• підтримка політичного діалогу через Мережу експертів із реформування вищої освіти в країнах-партнерах, які межують
з ЄС, міжнародне об’єднання колишніх випускників та промоційні заходи;
• заходи в рамках програми Жана Моне, спрямовані на стимулювання в усьому світі викладання та досліджень різних аспектів, що стосуються функціонування ЄС668.
Інституційний механізм підтримки впровадження Програми
“Еразмус+” включає в себе Національний “Еразмус+” офіс (НЕО),
який був офіційно зареєстрований у Міністерстві економічного
розвитку й торгівлі України в березні 2015 року. Сфера відповідальності НЕО охоплює всі питання, які стосуються надання підтримки,
сприяння, моніторингу та розповсюдження заходів, пов’язаних із
Програмою “Еразмус+” у сфері вищої освіти, на умовах відкритості
для співпраці з країнами-партнерами.669
Загалом 203 (з 281) українські ВНЗ та понад 3000 НУО взяли
участь у телеконференціях за програмою Еразмус+ у 2014 - 2020 роках, співпрацюючи з партнерами з ЄС та інших країн. Основними
показниками реалізації деяких програм є такі:670
Програма навчальної мобільності: 322 національні агенції
Еразмус+ рекомендували 1 322 проєкти для фінансування мобільності з обміну студентами та викладацьким складом. Загалом
у рамках цієї програми ЄС відвідали 4 361 українських викладачів та адміністративного персоналу вищих навчальних закладів,
а також 4 695 студентів, а Україну відвідали 2 872 викладачі та
Див.: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmusplus-programme-guide_en.pdf.
669
Див. www.erasmusplus.org.ua/en/.
670
Дані, надані Національним офісом Еразмус +.
668
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представники адміністративного персоналу з ЄС та 1 123 студенти з ЄС. За повідомленням НЕО, програма мобільності сприяла
взаємодії партнерів при поданні заявок на гранти в рамках програми «Горизонт 2020».
Програми спільної магістерської та докторської підготовки «Еразмус Мундус» для приватних осіб: 288 українців отримали індивідуальні гранти та були зараховані до програм EMJMD у європейських
університетах, а 14 українців навчатимуться на Програмі докторської підготовки «Еразмус Мундус» (EMJD).
Молодіжні обміни: Україна була країною-партнером із найбільшою кількістю учасників: 11 600 молодих людей та молодих
спеціалістів з України було залучено до спільних проєктів Еразмус
+ «Молодь в дії».
Нарощування потенціалу у галузі вищої освіти: реалізовано 48
проєктів за участі українських університетів, неурядових організацій, компаній, асоціацій, дослідницьких установ та державних і
приватних підприємств. Залучено понад 200 різних зацікавлених
сторін з усієї України, включаючи понад 100 вищих навчальних закладів.
Еразмус+ для нарощування потенціалу молоді: 59 проєктів було
відібрано для фінансування за участі 46 українських організацій у
партнерстві з країнами Європейського та Східного партнерства, у
тому числі 22 як координатори. Серед успішних кандидатів є три
вищі навчальні заклади: Харківський національний університет
харчування та торгівлі, Дніпровський національний технічний університет та Український католицький університет. Вони працюють
над молодіжним підприємництвом, питаннями визнання та працевлаштування.
Нарощування потенціалу вищої освіти: 48 проєктів із 200
учасниками та понад 100 вищих навчальних закладів перебувають
на стадії реалізації.
Окрім цих програм, існують також стратегічні партнерські
відносини в галузі освіти та молоді (20 проєктів з інновацій), проєкти Жана Моне, які виступають за європейські дослідження та
євроінтеграцію (120 проєктів), та 7 проєктів у сфері спорту. У 2020
році Eразмус+ оголосив про додаткові можливості для цифрового
навчання та творчих навичок.

Культура
Співпраця у сфері культури між Україною та ЄС ґрунтується на
сприянні обміну витворами мистецтва та мобільності митців, як це
визначено у Розділі 24 про культуру. Україна стала повноправним
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учасником програми ЄС «Креативна Європа» для культурних і креативних індустрій, підписавши відповідний договір з Європейською
Комісією в листопаді 2015 року.671 Участь у цій програмі допоможе
українським культурним і творчим організаціям співпрацювати з
партнерами з усієї Європи, отримувати доступ до фінансування
спільних проєктів у сфері культури, програм перекладу художньої
літератури, культурних мереж та платформ.
Крім цього, для українського аудіовізуального сектору це
створить можливості для отримання фінансування заходів із
підготовки та проведення фестивалів, розширення аудиторії та
отримання доступу до ринку.672 «Креативна Європа» підтримує
проєкти транснаціональної співпраці з культурними і творчими організаціями з різних країн, що беруть участь у програмі. За
останні роки українські організації та компанії досягли успіху в
рамках «Креативної Європи», і є можливості для розширення участі.673 За даними Офісу «Креативної Європи», в Україні між 2016 та
першою половиною 2020 року українські організації та компанії
були залучені до реалізації 35 проєктів (як лідер у 10 проєктах) за
програмою: 23 у галузі культури, 11 у медіа та 1 у міждисциплінарній підпрограмі.674
Сторони також зобов’язуються співпрацювати у рамках
програм ЮНЕСКО та Ради Європи з метою забезпечення розвитку культурного розмаїття, збереження й оцінки культурної та історичної спадщини. Зміни до Закону «Про охорону культурної»
спадщини визначили термін «пам’ятка культурної спадщини» в
травні 2017 року675. Наприкінці 2017 року Міністерство культури затвердило Порядок створення та оновлення Національного реєстру
нематеріальної культурної спадщини України676 (для внесення до
списку ЮНЕСКО). На сьогодні Національний реєстр містить 18
зразків нематеріальної культурної спадщини.
Україна приєдналася до Міжнародного центру з дослідження, збереження й реставрації культурних цінностей (ICCROM) з метою підготовки українських спеціалістів у цій сфері з використанням новітніх реставраційних технологій.
Верховна Рада України ратифікувала договір у лютому 2016 року.
Див. http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/news/2015/1119ukrainejoins-creative-europe_en.htm
673
Див. https://creativeeurope.in.ua/en/p/successstories_eng
674
Дані, надані Національним офісом «Креативної Європи» в Україні на
запит, але не охоплюють усіх проєктів, узгоджених та підписаних у 2020
році. Повні дані слід отримати у Офісі.
675
Див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-19#Text
676
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0020-18#Text
671
672
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У 2017 році парламент затвердив Закон «Про Український
культурний фонд»,677 який відповідає за розвиток культурної та
творчої індустрії в Україні. Протягом останніх років Фонд надає бюджетні гранти організаціям та компаніям у цій сфері на основі прозорої конкуренції. У 2020 році основна увага була приділена підтримці
та розвитку креативних індустрій678 як частині заходів уряду щодо
пом’якшення негативного впливу Covid-19 на цей сектор.

Нове законодавство та політика ЄС
Згідно з Комюніке Європейської Комісії про нове Східне партнерство після 2020 року співпраця у сфері освіти, навчання та молоді
належить до першочергових напрямків;679 економічний розвиток
критично залежить від досліджень, залучення молоді та подолання
розриву між університетами та ринком праці.
Програма Eразмус+ продовжить свою діяльність і після 2020
року, основна увага приділятиметься реформам освіти та підготовці вчителів. Молоді люди зможуть брати участь у Європейському
корпусі солідарності як волонтери, працюючи в проєктах по всій
Європі. Більше того, у комюніке пропонується «новий курс для молоді», що включає такі елементи: (i) подолання розриву між ринком
праці та освітнім сектором; (ii) підтримка працевлаштування молоді та молодіжного підприємництва; (iii) активні заходи на ринку
праці, такі як Гарантія для молоді; та (iv) створення програми мобільності та обміну для молодих спеціалістів Східного партнерства.
Нова політика не містить багато деталей щодо культури. Однак у ній зазначається, що з метою просування європейських цінностей ЄС посилить співпрацю у галузі культурної спадщини та
творчих індустрій у період після 2020 року.

Майбутні зміни, яких прагне Україна
Роблячи свій внесок до структурованих консультацій Східного
партнерства,680 Україна висловлює зацікавленість у таких напрямках:
• План заходів ЄС із цифрової освіти;
• створення електронної освітньої платформи для онлайн-наhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1976-19#Text
The ‘creative industries’ were defined in 2018 in the amendments to the Law
on Culture.
679
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_act_part1_v6.pdf
680
Див. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/consultation_
eap_en
677
678
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вчання, пов’язаного з місцевим та регіональним управлінням
та належним державним управлінням;
створення програм підготовки вчителів;
розширення збільшення участі в програмі Eразмус+, включаючи професійно-технічну освіту, спортивні акції, програму
«Креативна Європа» та програми щодо культурної спадщини;
створення регіонального Центру передового досвіду для європейських досліджень у рамках заходів програми Жана
Моне;
відкриття Європейського освітнього простору для України;
збільшення кількості місць для студентів з України в Коледжі
Європи;
розширення програми ЄС із надання грантів для молоді з
України;
залучення української молоді до наступних циклів Молодіжного діалогу ЄС.

Коротко про освіту, навчання і культуру
Згідно з міжнародними рейтингами рівень людського капіталу України
оцінюється як «високий» і може бути порівняний із рівнем її безпосередніх європейських сусідів. Проте існують тривожні свідчення, що вказують на відносний спад протягом останніх десятиліть.
Угодою про асоціацію передбачається реформа освіти, яка у сфері вищої освіти відбувається в контексті Болонського процесу, наближення
до Європейського простору вищої освіти і таких спеціальних програм,
як «Еразмус+», перевагами яких зможе скористатися велика кількість
українських студентів. Реформи професійно-технічної освіти та освіти дорослих усе ще відстають, що спричиняє значну невідповідність
навичок.
Україна приєдналася до програми ЄС із розвиту культури, підписавши
в листопаді 2015 року відповідну угоду.
Нова політика Східного партнерства на період до 2020 року обіцяє
підтримку ЄС в освітніх реформах, підготовці вчителів, збільшенні
можливостей працевлаштування молоді та посиленні співпраці у сфері
культурної спадщини та у творчих індустріях. Україна внесла багато
пропозицій щодо розширення співпраці у сфері освіти.

27. НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ ТА
КОСМОС
Наука і технологія
Угода визначає широкомасштабні
цілі для співпраці в науково-технічній сфері з метою зміцнення
дослідницьких спроможностей,
кадрового потенціалу та розповсюдження наукових знань. Вона
також передбачає приєднання
України до Європейського дослідницького простору (ERA). Незважаючи на те, що умови Угоди є
досить загальними, у березні 2015
року відбулося підписання важливого операційного договору стосовно
повноправної участі України як «асоційованої держави» в програмі «Горизонт 2020» – Рамковій програмі ЄС із досліджень та інновацій на період 2014 - 2020 років, яка була ратифікована Верховною Радою України
в липні 2015 року.
Програма «Горизонт 2020» є ключовим елементом науково-дослідної та інноваційної діяльності ЄС, на здійснення якої у 2014 - 2020
роках виділено значні кошти (80 млрд євро). Напрями досліджень, за
якими можна отримати проєктне фінансування в рамках реалізації
програми «Горизонт 2020», охоплюють як природничі, так і соціальні
науки за трьома основними тематичними компонентами (див. Таблицю 27.1 нижче).681
Асоційоване членство в програмі «Горизонт 2020» дозволяє
Україні брати участь у програмі на умовах держави-члена ЄС, а таДив. https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections та
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/horizon_2020_
impact_assessment_report_executive_summary.pdf#view=fit&pagemode=none.
681
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кож брати участь у Програмних комітетах. Крім того, це дає право
українським науковим колективам виконувати функції провідного партнера в рамках консорціуму. Одночасно з набуттям членства
встановлюється зобов’язання щодо здійснення фінансових внесків,
проте половина таких внесків може покриватися за рахунок коштів,
які виділяються Україні в рамках Європейського інструмента сусідства (ЄІС).
Таблиця 27.1 Основні тематичні пріоритети програми «Горизонт 2020»
Передова наука

Промислове лідерство

Соціальні виклики

Європейська
дослідницька рада
Майбутні та новітні
технології
Дії Марі СкладовськоїКюрі для розвитку
навичок, навчання та
кар’єри
Дослідницькі
інфраструктури,
(включаючи електронну
інфраструктуру)

Лідерство у високо
ефективних та
промислових технологіях:
нанотехнології, сучасні
матеріали, біотехнології,
передові промислові
виробництва, ІКТ,
космос.
Доступ до фінансування
ризиків
Інновації в малих та
середніх підприємствах

Здоров’я, демографічні
зміни
Безпека продуктів
харчування, стале
сільське господарство,
морські дослідження
Енергетика, транспорт,
охорона навколишнього
середовища, клімат
Європа у світі, що
змінюється; безпека та
захист свободи

У попередній Рамковій програмі ЄС із досліджень та технологічного розвитку (РП7) Україна входила до десятки найбільш успішних
третіх країн. Українські наукові колективи взяли участь у 274 проєктах у декількох пріоритетних сферах (охорона довкілля, зміна
клімату, транспорт, аеронавтика, нанотехнології, сучасні матеріали,
біотехнології, харчова промисловість, сільське господарство, космічна галузь).682 Очікувалося, що розширений статус України в програмі
«Горизонт 2020» має створити можливості для більш успішної участі
в ній.
Для підтримки участі в програмі «Горизонт 2020» було створено мережу українських національних контактних пунктів (НКП),
до складу якої входять університети та установи Національної академії наук України. Станом на серпень 2020 року діяло 39 НКП683 та
5 регіональних контактних пунктів.684 Українські команди подали
2 475 пропозицій (1 948 пропозицій було визнано такими, що відДив. https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7_monitoring_
reports/7th_fp7_monitoring_report.pdf#view=fit&pagemode=none
683
Див. https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/horizont/dodatkami-2020.
pdf
684
Див. https://mon.gov.ua/storage/app/media/mizhnarodna/horizont2020/-new.
pdf
682
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повідають умовам). Двісті заявок були успішними (9,5%), загальний
обсяг фінансування склав 36 млн євро.685 На участь України припадає лише близько 3% усіх підписаних грантів з організаціями з асоційованих країн (і близько 0,7% відповідного фінансування). 51%
грантів виконується приватними комерційними компаніями, 21%
дослідницькими організаціями та 19% вищими або середніми навчальними закладами.
Вставка 27.1 Приклади дослідницьких проєктів у рамках співпраці між ЄС та Україною

Проєкт ANIMA686 (Управління впливом авіаційного шуму за допомогою нових підходів) був спрямований на розробку нової методології та інструментів для управління та зменшення впливу
шуму на довкілля, підвищення якості життя поблизу аеропортів
та сприяння зростанню та конкурентоспроможності авіаційного сектору ЄС у рамках екологічних обмежень. Бюджет проєкту
склав 7,5 млн євро на період 2015 - 2019 років для консорціуму,
до якого входило 22 партнери з 11-ти країн. Українським партнером є Національний авіаційний університет.
Проєкт ERA-PLANET687 (Європейська мережа для спостереження змін нашої планети) має на меті зміцнення лідерських
позицій Європи в Глобальній системі спостереження за планетою Земля (ГЕОСС). Проєкт ERA-PLANET забезпечуватиме передові засоби та технології для підтримки процесів прийняття
рішень для здійснення кращого моніторингу глобального середовища в різних сферах спостереження за планетою Земля.
Бюджет проєкту, який виконується консорціумом із понад 40
установ, складає 11 млн євро на період з 2016 року по 2020 рік.
Український партнер: Інститут космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України.
Проєкт AMMODIT688 («Апроксимаційні методи молекулярного моделювання та засобів діагностики») - це проєкт у сфері
прикладної математики в медицині та науках про життя. Бюджет:
823 500 євро; українські партнери - Інститут математики НАН
України, Інститут гідромеханіки НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».
Див. H2020 Country Profile, EC webgate https://bit.ly/3c7UJBk (станом на
серпень 2020)
686
Див. https://cordis.europa.eu/project/rcn/212369_en.html
687
Див. www.era-learn.eu/network-information/networks/era-planet.
688
Див. http://cordis.europa.eu/project/rcn/194356_en.html.
685
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Проєкт UKRAINE689 (“Відтворення потенціалу, підвищення обізнаності та впровадження інновацій в Україні на
базі системи EGNSS”). Проєкт UKRAINE було ініційовано в
січні 2015 року після укладання Угоди про співробітництво у
сфері глобальної навігаційної супутникової системи (ГНСС)
між Україною та ЄС. Ключовими складовими проєкту є розробка комплексних рішень для мультимодальної транспортної логістики з можливостями встановлення комерційних відносин між підприємствами ЄС та України. Бюджет: 1 429 252
євро; українські партнери - Національний авіаційний університет, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Державне космічне агентство
України.
Проєкт BLACK SEA HORIZON690 (BSH) спрямований на
зміцнення зовнішніх зв’язків ЄС із цільовим регіоном шляхом
підтримки бірегіонального та регіонального політичних діалогів у сфері науки, техніки та інновацій (НТІ). Бюджет складає 1 499 503 євро; український партнер - Інститут економіки
та прогнозування Національної академії наук України.
Порядок денний асоціації Україна - ЄС заохочує ЄС та Україну організовувати спільні заходи та заходи, присвячені науково-технічному прогресу, сприяти партнерству між науково-дослідницькою
діяльністю та промисловістю і працювати над просуванням науково-дослідної продукції. 4 липня 2018 року відповідно до Угоди про
науково-технічне співробітництво між Україною та Європейським
співтовариством з атомної енергії в Брюсселі відбулася перша зустріч щодо асоціації України з програмою досліджень та підготовки
Євратом (2014 – 2018). Відповідно до цілей, викладених в Угоді про
асоціацію з Україною, угода була взаємно продовжена до 2020 року.691
З 2015 року Україна просунулась в адаптації законодавства
про науку до законодавства ЄС. Затверджений Закон «Про наукову та науково-технічну діяльність» (листопад 2015 р.) передбачав
створення Національної ради України з питань розвитку науки й
технологій. Раду було створено в квітні 2017 року для координації
спільних зусиль науковців та органів влади в розробці політики в
галузі науки.692
689
690
691
692

Див. www.project-ukraine.eu/.
Див. https://blacksea-horizon.eu/project.
Див. https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/en/ukraine-eu/sectoral-dialogue/science
Див. https://sites.google.com/view/sciencecops-ua
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Уряд створив Національний фонд досліджень (НФД) у 2018
році,693 який відповідає за надання грантів та нову форму фінансування досліджень в Україні з метою підвищення ефективності
фінансування науки. НФД розпочав свою діяльність у другій половині 2019 року. У 2020 році НФД провів два конкурси на отримання
грантів; близько 200 проєктів пройшли попередній відбір. Окрім
того, у 2019 році уряд створив Український фонд стартапів, який
надає гранти для стартапів, що займаються інноваціями. Незважаючи на те, що новий закон про інновації не був схвалений парламентом, законодавство про права інтелектуальної власності (ПІВ) було
змінено з метою його адаптації до стандартів ЄС (див. докладніше
в Розділі 11 про ПІВ). Після законодавчих змін було створено кілька
індустріально-технологічних парків, але їхній вплив залишається
обмеженим. Водночас реформа Академії наук України все ще обговорюється. Законодавство про передачу технологій для інтеграції
українських мереж із мережами ЄС ще не затверджено.

Космос
Європейське космічне агентство (ЄКА) - найважливіший інструмент ЄС у сфері дослідження космосу. Україна не є членом
агентства, але має угоду про співпрацю з ЄКА з 2008 року. У 2020
році Україна та ЄС домовились про подальшу співпрацю в галузі
космосу.694 ЄКА зосереджується на співробітництві за такими напрямами: супутникові системи, спостереження за землею та глобальний моніторинг, науки про космос та прикладні космічні
технології. Державне космічне агентство України та ЄКА домовились щодо співробітництва між українськими підприємствами
космічної галузі та європейськими компаніями в рамках реалізації
проєктів ЄКА. Основні напрями двостороннього співробітництва
включають дистанційне зондування Землі та ракетоносії. На сьогоднішній день у новому ракетоносії ЄКА класу «Вега», яким на
низьку орбіту землі виводяться вантажі вагою від 300 фунтів (136
кг) до 1500 фунтів (680 кг), використовується двигун РД-843 для
верхнього ступеня цієї ракети, який був розроблений Державним
підприємством «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» та Державним підприємством «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» («Південмаш»).695
Див. https://nrfu.org.ua/en/about-us/the-mission-and-purpose-of-the-foundation/
Див. https://www.nkau.gov.ua/ua/news/khronika-podii/1539-ukrainaobhovoryla-novi-plany-kosmichnoi-industrii-z-predstavnykamy-yes
695
Див.: http://open4business.com.ua/ukrainian-government-esa-preparingagreement-formalizing-kyivs-space-integration-plans/.
693
694
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У 2016 - 2019 роках відбулося чотирнадцять успішних запусків
«Вега» LV з українськими двигунами.696 Україна робить подальші
кроки для того, аби стати повноправним членом ЄКА. План дій
щодо реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС встановлює амбітну мету досягти членства в ЄКА до 2022 року,697 і з цією
метою Україна та ЄС домовились у червні 2020 року розробити
дорожню карту.
У сфері обміну даними для дистанційного зондування Землі 25 травня 2018 року в рамках програми Copernicus Державне
космічне агентство України та Європейська Комісія підписали
Угоду про співпрацю в галузі доступу та використання даних супутників Sentinel. Використання цих даних забезпечує широкий
спектр застосувань, наприклад для підтримки прогнозування,
управління та пом’якшення наслідків стихійних лих та кризового менеджменту, а також моніторингу суші, океану та атмосфери.698 Водночас, обіцяні закони про державне регулювання у
сфері дистанційного зондування Землі та у сфері супутникової
навігації ще не були прийняті.
Україна користується перевагами проєктів, що виконуються в рамках програми «Горизонт 2020», які підтримують дослідження космосу на основі принципів, викладених у Зверненні
Єврокомісії «Промислова політика ЄС у космічній галузі: усвідомлення потенціалу для зростання в космічному секторі».699
Також до пріоритетів ЄС у цій сфері належить Європейська глобальна навігаційна супутникова система (ЄГНСС), Copernicus,
створення Системи спостереження за космічним простором і
відстеження космічних об’єктів, загальна підтримка розвитку
космічних досліджень та розвідок, а також забезпечення конкурентоспроможності космічної галузі. Реалізуються чотири проєкти в космічній сфері, включаючи «Прогнозування геопросторового радіаційного середовища та параметрів сонячного вітру
(PROGRESS)» та «Європейська мережа для спостереження за нашою мінливою планетою (ERA-PLANET)».700

Див.: http://www.space.com.ua/nsau/newsnsau.nsf/hronolE!open. One
launch was not successful (in July 2019) https://www.nkau.gov.ua/ua/news/
main-themes/1344-vidbuvsia-pusk-ievropeiskoi-rakety-nosiia-veha
697
Див.: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0100814-15#Text
698
Див.: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/en/ukraine-eu/sectoral-dialogue/science
699
COM/2013/0108, остаточна версія, 28 лютого 2013 р.
700
Див.: https://eu-ua.org/en/space
696
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Нове законодавство та політика ЄС
Після 2020 року Європейська Комісія реалізує програму-наступницю «Горизонт 2020», що тепер називається просто «Горизонт
Європа». Згідно з пропозицією Комісії зміни будуть в платі за
участь, а також у кількості асоційованих країн. Зокрема, плата за
участь у програмі «Горизонт Європа» більше не буде пропорційна
до ВВП країн-учасниць. Натомість вона базуватиметься на принципі «плати як ідеш», тобто на основі внесків та вигод кожної асоційованої країни в попередньому році. Внески та вигоди будуть
ретельно контролюватися та переглядатись кожні два роки. Це
дозволить вирішити проблему останніх років, коли Україна була
чистим платником.
Географічний діапазон «Горизонт Європа» забезпечить
участь усіх третіх країн за межами ЄС, які виявляють зацікавленість у співпраці. Наприклад, Канада, Японія, Австралія, Південна Африка та Нова Зеландія висловили свою зацікавленість у
програмі «Горизонт Європа» на основі їхньої часткової асоціації.
Для країн, з якими укладено Угоди про асоціацію, це означитиме
вищу конкуренцію за наявні кошти. Таким чином, розвиток потужної дослідницької інфраструктури буде ключовим для трьох
держав, щоб отримати вигоду від програми «Горизонт Європа».
Відповідно до Комюніке Європейської Комісії щодо нового Східного партнерства на період до 2020 року701 співпраця в галузі досліджень та за програмою «Горизонт Європа» потрапляє до пріоритетної і спрямованої на створення робочих місць та економічне
зростання.
Після спалаху Covid-19 лідери ЄС взяли на себе зобов’язання
підтримувати дослідження та координувати зусилля у цій сфері
як у межах ЄС, так і в усьому світі. У рамках ERA це привело до
створення першого Плану заходів «ERA vs CORONA» у квітні 2020
року. План охоплює 10 пріоритетних заходів щодо скоординованих досліджень та інновацій, включаючи фінансування наукових
досліджень та інновацій, клінічний менеджмент, збільшення підтримки інноваційних компаній, спеціальної Робочої групи високого рівня з питань науково-дослідних робіт стосовно COVID-19 із
середньо- та довгостроковим пріоритетом, доступ до дослідницької інфраструктури та створення Європейської платформи обміну даними для обміну інформацією, пов’язаною з коронавірусом
(проєкт Хакатон).

701

Див.: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_act_part1_v6.pdf
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Майбутні зміни, яких прагне Україна
Роблячи свій внесок до структурованих консультацій Східного
партнерства,702 Україна висловлює зацікавленість у поглибленні наукової співпраці з ЄС шляхом приєднання до Європейського консорціуму дослідницької інфраструктури (ERIC), Європейської хмари
відкритої науки (EOSC) та Ініціативи спільного програмування ЄС
(JPI).
Коротко про науку, техніку і космос
Відповідно до Угоди про асоціацію у 2015 році Україна стала повноправним учасником ключової програми ЄС із досліджень та інновацій
«Горизонт 2020». Участь у програмі «Горизонт» сприяла підвищенню
ефективності роботи в цих сферах. Однак залишається відкритим питання про можливість успішної участі України в програмі «Горизонт
Європа», наступниці програми «Горизонт 2020».
Фінансова система асоційованих держав зміниться в рамках наступної
програми «Горизонт», щоб уникнути їх перетворення на чистих платників, як це було в минулому.
Традиційно склалося, що Україна має значний потенціал у деяких важливих галузях науки, таких як медицина, фізика, астрономія, біологія,
хімія, матеріалознавство, науки про Космос та Землю.
Щоб отримати більше користі від програм ЄС, уряд повинен продовжувати реформи в галузі науки та космосу, щоб виконати зобов’язання,
передбачені Угодою про асоціацію.

Див.: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/consultation_
eap_en
702

28. ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я
У 2020 році з перших днів після спалаху в Китаю та згодом в
усьому світі, включаючи ЄС та
його східних сусідів, Covid-19
довів, що охорона здоров’я та
сильні механізми профілактики
й боротьби з його поширенням
є життєво важливими для ЄС та
пов’язаних з ним країн. У цьому
Розділі викладаються основні
положення Угоди про асоціацію щодо охорони здоров’я до
Covid-19 та короткий огляд прогресу в їх впровадженні в Україні. Він також підсумовує відповідь на
пандемію Covid-19 як у ЄС, так і в Україні.

Положення Угоди
У Главі XXI про «Громадське здоров’я» зазначається, що Сторони погоджуються співпрацювати в галузі охорони здоров’я. Підвищення
рівня охорони здоров’я визнається важливою складовою сталого розвитку та економічного зростання. У чотирьох статтях цієї Глави зазначено, що співпраця між ЄС та Україною охоплюватиме зміцнення системи громадського здоров’я шляхом впровадження реформи
сектору охорони здоров’я, забезпечення якісної охорони здоров’я,
управління охороною здоров’я та фінансування охорони здоров’я,
епідеміологічного нагляду, контролю інфекційних та неінфекційних хвороб та підвищення готовності протидіяти загрозам громадському здоров’ю та надзвичайним ситуаціям. Положення цієї Глави
також зазначають, що Україна повинна ефективно виконувати міжнародні угоди про охорону здоров’я, такі як Міжнародні медичні
правила та Рамкова конвенція з боротьби з тютюном 2003 року.
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Ці статті приблизно однакові в трьох Угодах про асоціацію,
але до Угоди між ЄС та Україною додано положення про регулярний діалог та спільну діяльність, основану на підході «здоров’я у
всіх політиках»703 шляхом поступової інтеграції України в мережі
ЄС у галузі охорони здоров’я.
Відповідно до цих положень Додаток XLI детально описує законодавство ЄС, яке Україна зобов’язана прийняти. Зобов’язання
стосуються тютюну, інфекційних та неінфекційних захворювань,
крові, органів, клітин і тканин людини, психічного здоров’я та раку.
Україна зобов’язується прийняти законодавство ЄС щодо виробництва, презентації та продажу тютюну (Директива 2001/37/ЄС) протягом семи років після набрання чинності Угодою. Інші зобов’язання
стосуються законів ЄС про рекламу та спонсорство тютюнових виробів
(Директива 2003/33/ЄС, що діє), які мають бути прийняті протягом
двох років після набуття чинності Угодою про асоціацію, та рекомендації Ради щодо запобігання тютюнопалінню та боротьби з тютюном
(Рекомендації Ради 2003/54/ЄС) без часових рамок.
Розділ про інфекційні хвороби зобов’язує Україну прийняти кілька рішень щодо створення мережі епідеміологічного нагляду та боротьби з інфекційними хворобами (Рішення No 2119/98/
ЄС, Рішення 2000/96/ЄС, Рішення 2002/253/ЄС) з набранням
чинності Угодою. На відміну від Грузії та Молдови, Україна не має
зобов’язань щодо системи раннього попередження та реагування
(EWRS) (Рішення 2000/57/ЄС) щодо профілактики та боротьби з
інфекційними хворобами.
Інші зобов’язання стосуються встановлення стандартів якості
та безпеки для тестування, переробки, зберігання, розподілу та здачі крові людини (Директива 2002/98/ЄС, Директива 2004/33/ЄС,
Директива 2005/62/ЄС, Директива 2005/61/ЄС) та органів, тканин
та клітин (Директива 2004/23/ЄС, Директива 2006/17/ЄС, Директива 2006/86/ЄС, Директива 2010/53/ЄС) протягом двох - трьох років після набрання чинності Угодою.
Додаток щодо громадського здоров’я охоплює також декілька
рекомендацій Ради з питань психічного здоров’я, включаючи профілактику та зменшення шкоди здоров’ю, пов’язаної з наркотичною залежністю (2003/488/EC) та вживанням алкоголю молодими
людьми (2001/458/EC), скринінг на рак (2003/878/EC), запобігання
травматизму та сприяння безпеці (2007/C 164/01). Усі ці рекомендації деталізовані без часових рамок.
Підхід «Здоров’я у всіх» спрямований на інтеграцію питань щодо охорони здоров’я в розробку політики в різних секторах для покращення здоров’я
всіх людей.
703
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Як зазначається в Угоді про асоціацію, Україна співпрацює з
органами ЄС у галузі охорони здоров’я, включаючи Європейський
центр профілактики та контролю захворюваності (ЄЦПКЗ). Створений у 2005 році, ЄЦПКЗ має на меті посилити захист Європи від
інфекційних хвороб. Наразі ЄЦПКЗ пропонує свій досвід Україні
шляхом проведення тренінгів та вжиття перших кроків для інституціоналізації співпраці шляхом призначення національних кореспондентів ЄЦПКЗ та національних контактних пунктів (НКП) у
цих країнах (чи справді вони існують, потрібно перевірити). Окрім
того, ЄЦПКЗ у 2015 році надав оцінки сильних та слабких сторін
національних систем профілактики та боротьби з інфекційними
хворобами та сформулював рекомендації для підтримки поточних
національних реформ в Україні.704
Разом із Молдовою та Грузією Україна бере участь в Системі епідеміологічної розвідки (EPIS), платформі з вебкомунікацій,
що забезпечує ефективний обмін інформацією між державними
органами охорони здоров’я для виявлення загроз громадському здоров’ю на ранній стадії та координації заходів реагування.
Україна має доступ до двох платформ EPIS: FWD-Net щодо захворювань, що передаються через їжу і воду, та зоонозів (FWD), та
Європейської мережі нагляду за легіонельозом (ELDSNet). FWDNet сприяє ранньому виявленню та оцінці спалахів FWD шляхом
підключення епідеміологів та мікробіологів із 51-ї країни, із яких
30 є країнами ЄС/ЄЕЗ та 21-ю країною, що не є членами ЄС/
ЄЕЗ, включаючи три «асоційовані» держави. ELDSNet забезпечує
оцінку ризиків та інформування органів влади, відповідальних
за управління ризиками, у 30-ти країнах ЄС/ЄЕЗ та 25-ти країнах, що не входять до ЄС, включаючи Грузію, Молдову та Україну.
Під час поточної пандемії Covid-19 Україна попросила про
приєднання до Комітету охорони здоров’я як спостерігач, і таке
рішення було прийнято ЄС 13 травня 2020 року. На практиці це
означає, що Україна братиме участь в обміні представниками високого рівня з країн-членів ЄС, ЄЕЗ та Світової організації охорони здоров’я на засіданнях Комітету з охорони здоров’я.

Нове законодавство та політика ЄС
Багато законів ЄС, включених до Додатка XLI, уже застаріли, оскільки ЄС оновив своє законодавство про охорону здоров’я в більшості
сфер, охоплених Угодою.
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/
Publications/Poliomyelitis-Ukraine-rapid-risk-assessment-September-2015.pdf
704
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Що стосується тютюну, Директива 2001/37/ЄС, включена до
Додатка, уже не діє, оскільки вона скасована Директивою 2014/40/
ЄС, яка встановлює більш суворі правила на всій території ЄС, роблячи тютюнові вироби менш привабливими, особливо для молоді. Три
нормативно-правові акти щодо інфекційних хвороб також скасовані
новими правилами ЄС - Рішенням № 1082/2013/ЄС про скасування
Рішення № 2119/98/ЄС та Імплементаційне рішення (ЄС) 2018/945
про скасування Рішення 2000/96/ЄС та Рішення 2002/253/ЄС. Введення нового законодавства в ЄС було мотивовано появою нових інфекцій, включаючи епідемію важкого гострого респіраторного синдрому (SARS) у 2003 році, пандемію грипу (H1N1) у 2009 році, вірус
Ебола у 2014 році та спалах вірусу Зіка у 2016 році.705 Нове законодавство оновлює правила щодо епідеміологічного нагляду, моніторингу, раннього попередження та боротьби з серйозними транскордонними загрозами здоров’ю та забезпечує більш швидку та ефективну
координацію та співпрацю між державами-членами ЄС.
Інші нормативно-правові акти, деталізовані в Додатку щодо
крові, органів, тканин та клітин людини, усе ще діють на рівні ЄС.
Додаток XLI до Угоди про асоціацію з Україною було відкрито для
оновлення, але процес оновлення було призупинено.

Реакція ЄС на Covid-19
На початку спалаху коронавірусу в Європі, 2 березня 2020 року,
президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн разом із
п’ятьма членами Комісії створили групу з реагування на коронавірус. Вона діє за трьома основними напрямками: перший охоплює
медичну сферу, включаючи заходи профілактики, закупівель, допомоги та передбачення; другий стосується питань мобільності,
транспорту та подорожей, а також питань, що стосуються Шенгену; а третя охоплює економіку, включаючи туризм, транспорт і
торгівлю.706
Для вирішення питань громадського здоров’я ЄС активував Інструмент надзвичайної підтримки (ESI) та створив стратегічний механізм запасів та розподілу медичних запасів «RescEU»707 під егідою
Механізму цивільного захисту ЄС. ESI була задіяна за принципом
солідарності в квітні 2020 року.708 Це дозволило бюджету ЄС надати
Див.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:3201
3D1082&qid=1585316873150
706
Див.: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirusresponse/european-commissions-action-coronavirus_en
707
Див.: https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
708
Див.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1164
705
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надзвичайну підтримку Союзу в цілому для усунення людських та
економічних наслідків пандемії. На практиці через ESI Комісія може
здійснювати закупівлі безпосередньо від імені держав-членів, фінансувати та координувати транспортування медичного обладнання та
пацієнтів через кордони. Створюючи ResceEU, Комісія мобілізувала
загальний запас обладнання, починаючи від засобів індивідуального
захисту (ЗІЗ) і закінчуючи апаратами ШВЛ, вакцинами та терапевтичними препаратами. Дві ініціативи Комісії фінансувались порівну з
бюджету ЄС (3 млрд євро) та бюджетів держав-членів (3 млрд євро).709
Комісія також прискорила відновлення після пандемії, запропонувавши 27 травня план відновлення на 2,4 трлн євро. План фінансуватиметься з бюджету ЄС на 2021 – 2027 роки (1,1 трлн євро) та
нового інструмента відновлення «ЄС наступного покоління», який
дозволить залучити 750 мільярдів євро на фінансових ринках протягом 2021 – 2024.710
У рамках глобального реагування на спалах коронавірусу Комісія об’єднала зусилля зі своїми міжнародними партнерами через
Конференцію з питань запобігання коронавірусу, яка розпочалась
4 травня 2020 року. На конференції було залучено 9,8 млрд євро
від міжнародних донорів, у тому числі 1,4 млрд євро від Комісії, на
підтримку загального доступу до лікування коронавірусу, тестів та
вакцин у всьому світі.711
Щоб допомогти країнам-партнерам у подоланні короткота довгострокових наслідків пандемії 8 квітня Комісія об’єднала
ресурси з бюджету ЄС, держав-членів ЄС та міжнародних фінансових установ у пакет «Команда Європи».712 Він включав екстрену
підтримку країн Східного партнерства на суму до 962 млн євро.713
Україна отримала допомогу в рамках цього пакету за двосторонньої підтримки ЄС у розмірі 190 мільйонів євро, яка була мобілізована шляхом перенаправлення коштів ЄС, виділених Україні. Кошти будуть спрямовані на задоволення негайних потреб, таких як
підтримка сектору охорони здоров’я та найбільш вразливих груп
суспільства, а також на середньострокові цілі щодо обмеження соціального та економічного впливу пандемії.
Див.: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirusresponse/overview-commissions-response_en#public-health
710
Див.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_940
711
Див.: https://global-response.europa.eu/index_en
712
Див.: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/77326/
coronavirus-european-union-launches-%E2%80%9Cteam-europe%E2%80%9Dpackage-support-partner-countries-more-%E2%82%AC20_en
713
Див.: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/
coronavirus_support_eap.pdf
709
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Перспективи впровадження
Із 2014 року Україна досягла значного прогресу у створенні ефективної та дієвої системи охорони здоров’я, хоча підхід «здоров’я у
всіх політиках» ще не впроваджений. Було створено Центр громадського здоров’я, реформа охорони здоров’я розпочалася на первинному рівні, а потім перейшла на вторинний, була запущена система
донорства крові та розпочато трансплантації.
ЄС надає технічну допомогу в більшості з цих сфер, тоді як
показники реформи охорони здоров’я були включені до умов програм макрофінансування. Станом на початок 2020 року уряд повідомляв, що 41% зобов’язань у розділі XXII щодо «Громадського
здоров’я» було виконано, але більше половини ще не розпочато.
Центр громадського здоров’я. У 2015 році було створено
Центр громадського здоров’я України (ЦГЗ), який замінив різні
інститути та організації. ЦГЗ схожий на ЄЦПКЗ. Він відповідає за
збереження та поліпшення стану здоров’я населення, соціальний
та гігієнічний моніторинг захворювань, епідеміологічний нагляд та
біологічну безпеку, профілактику захворювань тощо.
У 2016 році уряд затвердив Концепцію розвитку громадського здоров’я в Україні, яка, серед інших заходів, передбачала затвердження Закону про систему громадського здоров’я в Україні. Закон
має відповідати acquis ЄС, однак він ще не затверджений.
ЦГЗ відповідає за створення ефективної системи донорів крові. Він розробив Стратегію розвитку національної системи крові
на період до 2022 року, затверджену урядом. Стратегія передбачає
реорганізацію системи крові на національному і регіональному
рівнях та на рівні лікарень. Буде створено національний орган із
питань регулювання, контролю та моніторингу системи. Цей орган
також відповідатиме за створення центру переливання крові. Створено кілька регіональних центрів крові для проведення всіх операцій із переливання крові, включаючи відбір донорів та видачу крові
та компонентів крові для клінічного використання в лікарнях. На
рівні лікарні мають бути створені лікарняні банки крові. Здійснення Стратегії частково затримувалось через зміни в уряді та проблеми, спричинені Covid-19.
У вересні 2020 року парламент схвалив закон про безпеку та
якість донорської крові та її компонентів.714 Він набуде чинності в
січні 2021 року, замінивши закон від 2017 року. Новий закон гармонізує українське законодавство із законодавством ЄС та включає заходи, передбачені Стратегією. Зокрема, має бути створено уповно714

Див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/931-IX#Text .
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важений орган, відповідальний за ліцензування та нагляд у сфері
донорства крові. Закон також передбачає заходи щодо сприяння
донорству крові, забезпечення її якості та безпеки.
Тим часом система епідеміологічного нагляду за інфекційними та неінфекційними хворобами знаходиться в процесі обговорення та розробки за підтримки проєкту, що фінансується ЄС
«Підтримка України для розвитку сучасної системи громадського
здоров’я». У цей час спостереження залишається неефективним.
ЦГЗ став відповідальним за епідеміологічний нагляд, замінивши
санітарно-епідеміологічну службу (СЕС), яку критикували за неефективність та корупцію. Однак, як показала ситуація з Covid-19,
ЦГЗ не зумів створити ефективну нову систему. Пандемія продемонструвала нагальну необхідність відновлення ефективного епідеміологічного нагляду, не ставлячи при цьому під загрозу інші досягнення. У серпні 2020 року уряд опублікував проєкт постанови,
що передбачає реформування СЕС шляхом розділення Державної
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на дві окремі установи, що, однак, загрожує послідовності реформ. Після критики цієї ідеї як експертами, так і аграрними компаніями, проєкт постанови був відкликаний.
Реформа охорони здоров’я. Протягом багатьох років охорона
здоров’я залишалася однією з небагатьох нереформованих галузей
в Україні, що призводило до низької тривалості життя та високої
смертності від серцево-судинних захворювань. Міністерство охорони здоров’я одночасно відповідало за розробку політики, нагляд
та закупівлі. У 2017 році парламент затвердив Закон «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг населенню», який
передбачає реформу фінансування охорони здоров’я. Національна
служба охорони здоров’я України (НСЗУ) була створена на початку
2018 року як стратегічний постачальник медичної допомоги, відповідальний за замовлення медичних закладів та оплату для них
медичного обслуговування відповідно до встановлених ставок та
тарифів. Якщо попередні медичні заклади були бюджетними організаціями, вони повинні були перереєструватися як неприбуткові
муніципальні компанії, з якими укладає контракти НСЗУ. Така реорганізація забезпечила цим закладам більшу автономію та розширені обов’язки.
НСЗУ розпочала укладати контракти з медичними закладами на первинному рівні в червні 2018 року, а зі спеціалізованими
медичними закладами (середній рівень) у квітні 2020 року. З цього
часу медичні заклади фінансуються вже не за рахунок медичних
субвенцій, а за рахунок прямих виплат, які здійснює НСЗУ. Як і
раніше, охорона здоров’я фінансується із загальних податків, що
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сплачуються до державного бюджету. Однак якщо раніше фінансування було прив’язане до наявної інфраструктури, то тепер фінансування прив’язане до наданих послуг. Зокрема, спеціалізовані
медичні заклади повинні підписувати контракти з НСЗУ на надання медичної допомоги в межах певного набору пакетів (що вимагає
від них необхідного обладнання та персоналу).
З квітня 2018 року пацієнти мають право обрати сімейного
лікаря (а також педіатра та терапевта) та підписати декларацію
з цим лікарем. Лікарі первинного рівня отримують від НСЗУ виплату на одну особу за кожну декларацію з пацієнтом. У той же
час, НСЗУ оплачує спеціалізовану допомогу лише в тому випадку, якщо пацієнт був направлений за нею сімейним лікарем або у
випадку надзвичайної ситуації. Таким чином, Україна посилила
роль первинного рівня охорони здоров’я, що відповідає Главі 22
Угоди про асоціацію.
Створено електронну платформу eHealth, яка полегшує
роботу системи охорони здоров’я в рамках реформи. Було запроваджено електронний рецепт ліків та електронні направлення.
Однак існують проблеми з пропускною спроможністю платформи eHealth через відсутність достатнього бюджетного фінансування.
На своєму вебсайті НСЗУ має декілька інформаційних панелей і є досить прозорою. Вона створила Академію НСЗУ, яка
проводить вебсемінари та семінари для персоналу медичних закладів з різних тем, пов’язаних з реформою, включаючи заповнення електронних форм, оформлення електронних направлень та
електронного призначення ліків.
Більше того, у лютому 2019 року уряд затвердив Стратегію
медичної освіти в Україні. У рамках Стратегії уряд визначив мінімальний рівень балів у Зовнішньому незалежному оцінюванні
для тих, хто вступає до медичних університетів. Принципи навчання протягом життя також були запроваджені для медичного
персоналу.
28 грудня 2020 року уряд затвердив Концепцію розвитку
електронної системи охорони здоров’я, у якій відображені останні зміни в галузі електронної охорони здоров’я та визначені заходи на майбутнє. Захист персональних даних закладено в Концепції.
Інфекційні хвороби. У 2016 році Міністерство охорони
здоров’я затвердило перелік інфекційних захворювань відповідно
до Рішення 2119/98/ЄС, яке вже не діє, але є вужчим, ніж чинне на
сьогодні Рішення 1082/2013/ЄС. Україна ще не приєдналась до заходів ЄС у рамках рішення про транскордонні загрози здоров’ю, і,
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як результат, вона не зобов’язана регулярно надавати ЄС дані про
інфекційні хвороби. Тим не менше, Україна потрапила у фокус
кількох звітів ЄЦПКЗ.715
За останні роки Україна просунулась у галузі профілактики
інфекційних захворювань. Зокрема, у 2016 - 2019 рр. Міністерство
охорони здоров’я успішно спрямовувало зусилля на збільшення
вакцинації населення. Заздалегідь визначений набір вакцин мав
стати обов’язковим для дітей, які починають навчання в школі у
2020 році, але зобов’язання було де-факто пом’якшено.
Беручи до уваги зростання захворюваності на гепатит С в
Україні, уряд затвердив бюджетну програму, яка покриває витрати
на лікування пацієнтів. Вакцина проти гепатиту В є обов’язковою.
Україна друга за поширенням епідемії ВІЛ у Східній Європі
та Центральній Азії, що пояснюється практикою ін’єкційних наркотиків. Як і раніше, уряд має державну програму терапії ВІЛ/СНІДу, яка фінансується з бюджету. Незважаючи на те, що за останні
роки рівень антиретровірусного лікування різко зріс, існує ризик
зростання рівня інфекції.716
Захворюваність на туберкульоз залишається високою порівняно з країнами ЄС. В Уряді тривають обговорення питання реорганізації лікування туберкульозу, але зміни не відбулись.
Неінфекційні хвороби. Поліпшення стану здоров’я населення
за рахунок кращої профілактики є однією з цілей реформ охорони
здоров’я. Зараз сімейні лікарі відповідають за заходи профілактики,
які включають раннє обстеження раку та аналізи крові. Більше того,
у 2020 році програма лікування раку була визначена як пріоритетний пакет із підвищеним тарифом, який НСЗУ сплачує лікарням, з
якими укладає контракт.
Уряд також розпочав програму «Доступні ліки», яка забезпечує пацієнтів ліками у випадках серцево-судинних захворювань,
астми та діабету 2-го типу (надання ліків, визначених урядовим переліком, фінансується урядом через НСЗУ).
Уряд ще не вніс зміни до законодавства про виробництво та
роздрібну торгівлю тютюновими виробами, щоб привести його у
відповідність із acquis ЄС. Відповідне законодавство було розроблено
Кабінетом Міністрів та узгоджено з ЄС кілька років тому, але парламент не проголосував за нього. Були затверджені деякі обмеження
щодо реклами тютюну та правила обов’язкових попереджувальних
знаків на пачках сигарет. За погодженням з ЄС, акцизний збір на
Див.: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data?f%5B0%5D=geo%3A1100
https://www.avert.org/professionals/hiv-around-world/eastern-europecentral-asia/ukraine#HIV_co-infections_in_Ukraine
715
716
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тютюнові вироби повинен поступово зростати. Оскільки споживачі
перейшли на тютюнові вироби з підігрівом, у 2020 році парламент
ухвалив рішення оподаткувати такі продукти, як сигарети.
Трансплантація. Україна досягла значного прогресу в програмі трансплантації. Було затверджено Закон про трансплантацію
органів та інших тканин та інші необхідні нормативні акти. У 2020
році вже було проведено кілька трансплантацій.

Реакція України на Covid-19
На початку 2020 року, у лютому, український уряд затвердив режим
попередження та Національний план протиепідемічних заходів
для запобігання розповсюдженню Covid-19.717 План містив правильний набір заходів, однак їх фактичне виконання було перервано
політичною кризою, яка призвела до зміни Кабінету Міністрів на
початку березня. Новопризначений уряд ухвалив новий комплекс
заходів щодо стримування поширення хвороби.
У 2020 році Україна пройшла через низку суворих карантинних заходів, але, на жаль, вони не стримували хвороби, і в країні
спостерігалося постійне зростання числа нових випадків до кінця
листопада 2020 року. З середини березня до середини травня діяв
суворий локдаун. Багато офіційних обмежень залишалися й після
цієї дати і послаблювались лише поступово. У липні 2020 року уряд
затвердив режим адаптивного карантину, розділивши всі регіони
на червону, помаранчеву, жовту чи зелену зони з різним набором
карантинних заходів для кожної зони. У листопаді 2020 року уряд
запровадив локдаун вихідного дня та призначив черговий суворий
локдаун на кінець січня 2021 року, незважаючи на офіційне повідомлення про постійне скорочення кількості нових випадків від початку грудня. Тим не менше, загальне забезпечення карантинних
заходів залишається досить слабким.
Для фінансування негайних витрат, пов’язаних із Covid-19, у березні 2020 року уряд виділив 100 мільйонів гривень на придбання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) для медичних закладів. Він також тимчасово заборонив експорт ЗІЗ, щоб стримувати зростання цін на них.
Під час внесення змін до Закону про державний бюджет на
початку квітня парламент вирішив виділити 66 млрд грн. Фонду
боротьби з COVID-19. Фінансування Фонду здійснювалось за рахунок регулярних податків та передбаченої для цього допомоги міжнародних донорів. МВФ погодився на створення Фонду в режимі
Stand-By, але вимагав проведення ефективного аудиту Фонду.
717

Див. https://3dcftas.eu/publications/covid-19-bulletin-no-1.
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Проте ефективне використання коштів Фонду під питанням,
особливо враховуючи численні зміни у виділенні коштів Фонду на
різні статті бюджету та поступове збільшення розміру Фонду до 81
млрд грн до кінця 2020 року. Незважаючи на те, що спочатку Фонд
передбачався для фінансування видатків на охорону здоров’я, на
утримання та будівництво доріг було виділено 26 млрд грн (порівняно з 35-ма млрд грн, запланованих у вересні).
Водночас заплановані видатки на охорону здоров’я становили 22 млрд грн, у тому числі:
• 4 млрд грн на закупівлю матеріалів для лабораторій та ЗІЗ;
• 6 млрд грн на виплати медичному персоналу медичних закладів середнього рівня, що надають медичну допомогу пацієнтам із Covid-19;
• 3 млрд грн на субвенції до місцевих бюджетів на придбання
кисню, кисневих концентраторів, рентгенівського та ультразвукового обладнання;
• 4 млрд грн на утримання, реконструкцію та оснащення
лікарень-«хабів».
Уряд також виділив фінансування Фонду боротьби з Covid-19
на виплати соціальних допомог, включаючи виплати в разі часткового безробіття, відпустки через хворобу на Covid-19 та виплати приватним підприємцям з дітьми. Ця політика певною мірою
пом’якшила негативний вплив весняного локдауну на домогосподарства. На початку грудня 2020 року парламент затвердив додатковий пакет підтримки бізнесу, який включає прямі компенсаційні
виплати бізнесу, який не може працювати через локдаун. Загалом
заплановані кошти Фонду боротьби з Covid-19 на програми соціального забезпечення та пряму компенсацію бізнесу склали 22 млрд
грн, тоді як фактичне фінансування досягло лише 16 млрд грн.
Недостатнє використання цільових витрат було основною
проблемою, що підривала ефективність Фонду. За попередньою
інформацією, загальне фінансування заходів Фондом досягло 67
млрд грн (або 82%); 7 млрд грн було витрачено протягом останніх
двох днів 2020 року718. Із сум, виділених на медичні цілі, станом на
29 грудня 2020 року було витрачено лише 15 млрд грн, але потім із
швидким прискоренням загальні витрати досягли до кінця року 19
млрд грн. Наприклад, фінансування поставок для лабораторій та
ЗІЗ досягло 83% 31 грудня порівняно з 55% станом на 29 грудня.
Тим часом, інфекція Covid-19 у жовтні-листопаді демонструвала тенденцію до швидкого зростання, і недостатньо профінансоІнформаційна панель Міністерства фінансів: https://www.mof.gov.ua/
uk/data_and_analytics-433
718

316

| ЧАСТИНА III. ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

вані лабораторії та лікарні не мали можливості працювати зі збільшеною кількістю хворих.
Очікується, що Україна не почне вакцинацію проти COVID-19
до весни 2021 року. У цей час країна очікує близько 16-ти мільйонів
доз вакцини в рамках програми COVAX; наприкінці грудня ДП
«Медичні закупівлі» за запитом уряду уклало контракт на близько 2 мільйони доз вакцини Sinovac Biotech (Китай). Для цього уряд
виділив близько 1,4 млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19. У
Державному бюджеті на 2021 рік також передбачено 2,6 млрд грн
на подальші закупівлі вакцин проти COVID-19, однак укладання
контрактів ще не розпочато. Населення України складає 42 мільйони, у тому числі 10 мільйонів людей віком від 60 років, тому запланована кількість ледве може покрити найбільш вразливу частину
населення. Для захисту населення потрібні додаткові вакцини, але
затримки із закупкою вакцин, імовірно, відкладуть масову вакцинацію до кінця 2021 або навіть 2022 року.
Коротко про заходи охорони здоров’я
Багато зобов’язань України щодо охорони здоров’я вже застаріли, оскільки ЄС оновив своє законодавство в більшості сфер, охоплених Угодою.
Незважаючи на це, із 2014 року Україна значно просунулась у створенні
ефективної системи охорони здоров’я. Вона створила Центр громадського здоров’я, розпочала комплексні реформи охорони здоров’я, запустила програму трансплантації, досягла прогресу у створенні системи
донорів крові та проводила політику, спрямовану на зменшення споживання тютюну. Зміни лише розпочались і вимагають ефективного
впровадження. Система епідеміологічного нагляду має будуватися з
нуля.
Під час спалаху Covid-19 ЄС разом зі своїми міжнародними партнерами
успішно мобілізував кошти для екстреної допомоги Україні. Однак дуже
важка друга хвиля інфекцій поширилась в останньому кварталі 2020
року, а масові вакцинації очікуються лише наприкінці 2021 року або навіть 2022 року.

29. АГЕНТСТВА ТА ПРОГРАМИ ЄС
У ЄС працює 46 агентств, які є
напівавтономними спеціалізованими органами, що фінансуються та контролюються Європейським Союзом для надання
підтримки
функціонуванню
політик ЄС. Також налічується
близько 45-ти програм, більшість із яких (проте не всі) фінансуються Європейською Комісією, яка також здійснює їх
адміністрування. З цієї значної
кількості програм та агентств
для участі України як партнера, відповідно до Угоди про асоціацію, відкрито безпосередньо 20 агентств і 19 програм, перелік яких
надається в Таблицях 29.1 та 29.2. Агентства та програми, з якими
Україна вже має співробітництво на різних рівнях (проєкти, семінари, дослідницькі візити тощо), виділені жирним шрифтом у цих
таблицях.
Таблиця 29.1 Агентства ЄС, які відкриті для України, Молдови та Грузії*
Європейське агентство
з контролю рибальства
(EFCA)

Європейське агентство
з питань авіаційної
безпеки (EASA)

Європейське агентство
з питань морської
безпеки (EMSA)

Європейське агентство
з безпеки і гігієни праці
(EU-OSHA)

Європейське оборонне
агентство (EDA)

Європейське агентство
з безпечності харчових
продуктів (EFSA)

Європейський
моніторинговий
центр із наркотиків та
наркотичної залежності
(EMCDDA)

Європейський
поліцейський коледж
(CEPOL)

Європейський інститут
із питань гендерної
рівності (EIGE)

| 317

318

| ЧАСТИНА III. ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Інститут із питань
дослідження безпеки
Європейського Союзу
(EUISS)

Європейське бюро
судової співпраці
(EUROJUST)

Європейське
поліцейське управління
(EUROPOL)

Європейське агентство
з охорони зовнішніх
кордонів країн-членів
Європейського Союзу
(FRONTEX)

Європейський центр із
питань профілактики та
контролю хвороб (ECDC)

Європейський
наглядовий орган
Глобальної навігаційної
супутникової системи
«Галілео» (ГНСС) (GSA)

Європейське хімічне
агентство (ECHA)

Європейське агентство з
охорони навколишнього
природного середовища
(EEA)

Європейське агентство
з питань мережевої та
інформаційної безпеки
(ENISA)

Європейська фундація
з питань поліпшення
умов життя та праці
(EUROFOUND)

Європейський офіс
підтримки біженців
(EASO)

Система епідеміологічної
розвідки (EPIS)

Європейський центр
передового досвіду з
протидії гібридним
загрозам (Hybrid CoE)
* Виділений жирним шрифтом текст означає, що агентства ЄС є відкритими для України.
Таблиця 29.2 Програми ЄС, які відкриті для України, Молдови та Грузії
Фонд із питань надання
притулку, міграції та
інтеграції

Європейська програма
спостереження Землі
Copernicus

Програма підвищення
конкурентоспроможності
малих та середніх
підприємств (COSME)

Програма для
культурних і творчих
галузей “Креативна
Європа”

Програми “Митниця
2020”

Програма “Еразмус+”

Європейський фонд
мореплавства та
рибальства

Європейська статистична
програма

Програма “Європейське
територіальне
співробітництво”

Програма “Fiscalis
2020” (податкова
адміністративна
підтримка)

Програми Galileo і
EGNOS, Глобальна
навігаційна супутникова
система

Програма “Здоров'я для
розвитку” (Health for
Growth)

Програма боротьби з
шахрайством “Еркюль
III”

Програма “Горизонт
2020”

Фонд внутрішньої
безпеки

Програма “Life”, охорона
довкілля та зміна клімату

“Pericles 2020”, Програма
захисту євро від підробок

Програма модернізації
організації повітряного
руху SESAR JU

Механізм цивільного
захисту Європейського
Союзу

EU4Business

EU4Digital

* Виділений жирним шрифтом текст означає, що програми ЄС є відкритими для України.
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Така участь надає корисні інструменти поглибленої інтеграції професійних експертів, установ та організацій України та ЄС та сприяє
процесу реформ.
Членство в агентствах передбачає укладання спеціальної міжнародної угоди і прийняття рішення про фінансовий внесок партнера. Співробітництво в рамках програми здійснюється на підставі
протоколу або спеціального Меморандуму про взаєморозуміння, у
якому викладаються детальні відомості про участь у кожній програмі. Участь України в цих агентствах і програмах ЄС передбачає
регулярний діалог і перегляд.
Членство в агентствах і можливість долучитися до програм
надає повний доступ до інфраструктури й органів управління, проте також вимагає здійснення витрат. Для полегшення фінансових
тягарів, покладених на Україну, ЄС може обговорити питання надання тимчасових знижок. Україна також має можливість сплачувати до 50% членських внесків за рахунок коштів, які надходять у
рамках допомоги ЄС. Можливість участі в деяких програмах, зокрема в дослідницьких проєктах у рамках програми «Горизонт 2020»,
носить надзвичайно конкурентний характер, проте українські інститути зможуть приєднуватися до консорціумів і колег із державчленів ЄС у ході здійснення цих ініціатив.

Агенції
Нижче зазначено агентства, які представляють найбільший інтерес
для України:
Європейське агентство з питань авіаційної безпеки
(EASA). Державна авіаційна служба України (ДАС) є одним із
пан’європейських партнерів EASA (PANEP), починаючи з 2009
року. Робочі механізми охоплюють усі аспекти регулювання безпеки цивільної авіації та захисту довкілля у тому, що стосується
продуктів, організацій та персоналу. Участь України в EASA була
ключовою передумовою укладання Угоди між Україною та Європейським Союзом про спільний авіаційний простір (УCAП).
Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності (ЄЦПКЗ). Це агентство ЄС, створене у 2005 році для зміцнення захисту Європи від інфекційних хвороб (див. більше в Розділі
28 про громадське здоров’я), виявилося надзвичайно важливим з моменту початку коронавірусу. Україна разом із Грузією та Молдовою
входить до другої пріоритетної групи міжнародного співробітництва ЄЦПКЗ - Європейської політики сусідства. У цьому контексті
ЄЦПКЗ запропонував свій досвід Україні, забезпечивши навчання
та зробивши перші кроки для інституціоналізації співпраці шляхом
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призначення національних кореспондентів ЄЦПКЗ та національних
контактних пунктів у цих країнах. ЄЦПКЗ також проводив оцінки
України у 2014 та 2015 роках. Ці оцінки дозволили проаналізувати
сильні та слабкі сторони національних систем профілактики та боротьби з інфекційними хворобами та сформулювали рекомендації
для підтримки поточних національних реформ в Україні.719
Україна також має частковий доступ до Системи епідемічної
розвідки (EPIS), вебплатформи зв’язку, яка забезпечує ефективний
обмін інформацією між органами охорони здоров’я, що в ній беруть участь (див. більше в Розділі 28 про громадське здоров’я).
Під час пандемії Covid-19 Україна звернулася з проханням
приєднатися до Комітету охорони здоров’я в статусі спостерігача,
що було прийнято ЄС 13 травня 2020 року. Комітет ЄС з охорони
здоров’я, створений у 2001 році, є неформальною консультативною
групою з питань охорони здоров’я на європейському рівні. Комітету доручено посилити координацію між державами-членами та
обмінюватися передовим досвідом. Це включає координацію національних реакцій на серйозні транскордонні загрози здоров’ю,
включаючи події, проголошені Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) надзвичайною ситуацією, пов’язаною з громадським здоров’ям, відповідно до Міжнародних правил охорони
здоров’я . На практиці, будучи спостерігачем, Україна братиме
участь в обмінах представниками високого рівня з країнами-членами ЄС, ЄЕЗ та ВООЗ на засіданнях Комітету з охорони здоров’я.
Під час пандемії Covid-19 Україна звернулася з проханням
приєднатися до Комітету охорони здоров’я в статусі спостерігача,
що було прийнято ЄС 13 травня 2020 року. Комітет ЄС з охорони
здоров’я, створений у 2001 році, є неформальною консультативною
групою з питань охорони здоров’я на європейському рівні. Комітету доручено посилити координацію між державами-членами та
обмінюватися передовим досвідом. Це включає координацію національних реакцій на серйозні транскордонні загрози здоров’ю,
включаючи події, проголошені Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) надзвичайною ситуацією, пов’язаною з громадським здоров’ям, відповідно до Міжнародних правил охорони
здоров’я.720 На практиці, будучи спостерігачем, Україна братиме
участь в обмінах представниками високого рівня з країнами-членами ЄС, ЄЕЗ та ВООЗ на засіданнях Комітету з охорони здоров’я.
Європейський центр із профілактики та контролю захворюваності.
Політика міжнародних відносин ЄЦПКЗ 2020. Стокгольм: ЄЦПКЗ; 2018
рік.
720
Див.: https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/risk_management/
hsc/members_en .
719
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Європейське агентство з питань морської безпеки (EMSA).
Партнером у співпраці з Європейським агентством із питань морської безпеки (EMSA) в Україні є Державна служба з безпеки на
транспорті, нова агенція, яка була створена у 2014 році. У 2014 - 2016
роках Україна взяла участь у проєкті TRACECA II – «Морський захист та безпека», а з 2017 року країна бере активну участь у проєкті
«Чорне та Каспійське море» (BCSEA),721 метою якого є забезпечення
безпеки мореплавства та захист морського середовища.
Європейське агентство з безпеки і гігієни праці (EU-OSHA). У
2014 році Україна стала одним із партнерів проєкту EU-OSHA, призначеного для сусідніх країн. У 2014 - 2016 роках було надано можливість взяти участь у роботі EU-OSHA, що передбачало створення
контактного центру в країні і платформи для обміну інформацією
та майбутнього співробітництва.722 Згідно з Програмним документом EU-OSHA на 2020 - 2022 роки Україна входить до переліку країн-сусідів ЄС, у яких EU-OSHA може проводити заходи на підтримку політики сусідства ЄС.723
Європейське оборонне агентство (EDA). Співробітництво
між Україною та EDA передбачено Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. У грудні 2015 року було підписано адміністративну
угоду між Міністерством оборони України та Європейським оборонним агентством (EDA). Вона охоплює основні засади, діяльність
та механізми співробітництва між Україною та ЄС у зв’язку з удосконаленням оборонних можливостей та зміцненням військового
співробітництва,724 включаючи співробітництво між оборонними
підприємствами.
Європейський поліцейський коледж (CEPOL). У лютому 2020
року, після багаторічних консультацій, Європейський поліцейський коледж (CEPOL) та Міністерство внутрішніх справ України
уклали Робочу угоду.725 Робоча угода дозволяє проводити спільні
тренінги та охоплює широкий спектр тем від правоохоронних методів до економічної злочинності та сприяє обміну знаннями та передовою практикою. Вона також забезпечує для України платформу для гармонізації стандартів підготовки правоохоронних органів,
особливо у сферах транскордонного співробітництва, та забезпечує
доступ до публічних розділів електронної мережі CEPOL.
Див. http://www.emsa.europa.eu/meetings-bcsea.html/
Див. osha.europa.eu/en/blog/enp-summary/.
723
Див. https://osha.europa.eu/en/publications/programming-document-2020-2022
724
Згідно з інформацією Міністерства оборони України.
725
Див. https://www.cepol.europa.eu/media/news/cepol-extends-eu-lawenforcement-training-offer-ukraine
721
722
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Європейське бюро судової співпраці (EUROJUST). У лютому
2015 року було укладено остаточну редакцію Угоди про співробітництво між Україною та Європейським бюро судової співпраці
(EUROJUST). Коледж (Рада) EUROJUST затвердив Угоду в березні
2015 року. 28 червня 2016 року Угоду було офіційно підписано.726
Європейське поліцейське управління (EUROPOL). Угоду про
співробітництво між EUROPOL та Україною було підписано ще у
2009 році. У документі визначаються заходи з координування діяльності держав-членів та України, спрямовані на запобігання та
боротьбу з усіма формами злочинності, терористичними загрозами, торгівлею людьми, торгівлею та вживанням наркотиків та незаконною міграцією. Важливою подією стало підписання у квітні 2015
року Меморандуму про взаєморозуміння з EUROPOL, згідно з яким
було створено спеціальний канал захищеного зв’язку під назвою
«SIENA» в цілях обміну інформацією. У липні 2020 року стартував
новий проєкт під проводом EUROPOL, спрямований на посилення
боротьби з організованою злочинністю у країнах Східного партнерства ЄС, включаючи Україну.727
Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів країнчленів Європейського Союзу (FRONTEX). Співробітництво між Державною прикордонною службою та FRONTEX було започатковано
у 2007 році, а робота в рамках цього співробітництва велася згідно з
оновленими планами. Основна робота передбачає обмін інформацією, аналіз ризиків, проведення спільних операцій та підготовку персоналу. Проєкти навчальної підготовки переважно зосереджуються
на виявленні викрадених автомобілів та підроблених документів, навчанні роботи з собаками, вивченні англійської мови, впровадженні
спільного основного навчального плану для прикордонників і створенні спільної вебплатформи для підготовки прикордонників.
Європейське агентство з охорони навколишнього природного середовища (EEA). Співробітництво з Україною розпочалось у 2009 році, проте зараз основна увага приділяється впровадженню відповідних положень Угоди про асоціацію, переходу
співробітництва на новий якісний рівень, включаючи гармонізацію законодавства України із законодавством ЄС. Головною
метою є розвиток інфраструктури в рамках Спільної європейської системи екологічної інформації (SEIS) та визначення пріоритетів щодо Стратегії державної екологічної політики на період до 2020 року.
Див. www.eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2016/2016-06-28.
aspx.
727
Див. https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/eu-launchesnew-project-target-organised-crime-eastern-neighbourhood
726
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Європейське агентство мережевої та інформаційної безпеки
(ENISA) - це агентство ЄС, створене у 2004 році для забезпечення
кібербезпеки в Європі (див. більше у Розділі 20 про кібербезпеку).
На сьогодні українська Команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події ще не входить до мережі CSIRT, а Україна не бере
участі в програмах та діяльності ENISA. Роблячи внесок до структурованих консультацій Східного партнерства,728 Україна висловлює
зацікавленість в отриманні статусу спостерігача/залученні до роботи ENISA.
Європейський центр передового досвіду з протидії гібридним загрозам (Hybrid CoE) було створено в Гельсінкі у 2017 році
(див. більше в Розділі 20 про кібербезпеку). Україна не є членом
Hybrid CoE, але, роблячи свій внесок у структуровані консультації
Східного партнерства,729 Україна висловлює зацікавленість у поглибленні співпраці з Hybrid CoE та участі в її семінарах та конференціях.

Програми
З усіх програм ЄС Україна найактивніше бере участь у програмі
«Горизонт 2020», програмі «Еразмус+» (див. Розділи про науку та
освіту відповідно) та новій програмі «Креативна Європа». «Креативна Європа» дає можливість професіоналам та організаціям у
культурному, мистецькому та творчому секторах України працювати по всій Європі, звертатися до нової аудиторії та реалізовувати
проєкти з європейськими партнерами.
Україна також отримує вигоди від програм ЄС, створених для
регіону Східного партнерства - EU4Business та EU4Digital.
EU4Business. EU4Business є парасолькою ініціативи, яка
охоплює всю діяльність ЄС із підтримки МСП у країнах Східного
партнерства. На сьогодні EU4Business включає 43 проєкти в регіоні Східного партнерства, що реалізуються як на регіональному,
так і на двосторонньому рівні. Загальна підтримка ЄС становить
майже 320 млн євро, у результаті чого банки-партнери виділили
понад 1,96 млрд євро на кредити для МСП у регіоні.730 З початком
Див. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/consultation_
eap_en
729
Див. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/consultation_
eap_en
730
Див.
https://eu4business.eu/programmes?field_related_community_
tid%5B%5D=4&field_related_community_tid%5B%5D=5&field_related_
community_tid%5B%5D=6&community4=on&community5=on&community
6=on&partner_list=
728
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поширення Covid-19 EU4Business активно надає інформацію та
поради щодо заходів підтримки ЄС для МСП в Україні для протистояння кризі.
EU4Digital. У 2019 році ЄС запустив EU4Digital, свою найбільшу програму підтримки в цифровому секторі для країн Східного партнерства. Завдяки бюджету в розмірі 11 мільйонів євро,
EU4Digital має на меті підтримати необхідні законодавчі та нормативні рамки для розвитку цифрової економіки та суспільства
в регіоні Східного партнерства. У цьому контексті співпраця зосереджена на зміцненні незалежності національних регуляторів
телекомунікацій, гармонізації розподілу спектра та цінах на роумінг, розвитку широкосмугового доступу, цифрових інновацій
та сумісних послуг електронної охорони здоров’я, вдосконаленні
цифрових навичок, пілотуванні транскордонних електронних
підписів та сприянні електронній торгівлі й цифровим транспортним коридорам.
Коротко про агентства і програми ЄС
Україна має широкі можливості долучитися до агентств та програм
ЄС, що створює потенціал для розвиту інституційних можливостей
та сприяння здійсненню програмних реформ.
Україна наразі використовує значну частину цих можливостей, наприклад, у сфері створення стандартів охорони здоров’я та безпеки, захисту правопорядку та правосуддя, цифрової економіки, кібербезпеки, досліджень, освіти та культури.
ЄС пропонує фінансову допомогу для покриття витрат, пов’язаних із
такою діяльністю.

30. ТРАНСКОРДОННЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО
Наявність в Україні 1 152 км
сухопутного кордону з державами-членами ЄС: Польщею,
Словаччиною, Угорщиною та Румунією, а також близько 1000 км
кордону з асоційованим членом
ЄС Молдовою - створює багато
можливостей для розширення
регіонального транскордонного
співробітництва (ТКС). В Угоді
про асоціацію транскордонне
співробітництво 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.
У більшості випадків прикордонні регіони України мають
спільну історію, традиції, тісні особисті та ділові зв’язки зі своїми сусідами з країн ЄС. Для підтримання цих зв’язків Україна підписала
з такими країнами договори, які передбачають спеціальні правила
щодо малого/місцевого транскордонного руху, що базуються на
Регламенті ЄС (1931/2006/ЄС) про місцевий прикордонний рух на
зовнішніх сухопутних кордонах держав-членів ЄС. Угорщина стала першою країною, яка у 2007 році підписала такий договір. Після
набрання чинності в січні 2008 року договір надав можливість українським громадянам, які проживають у прикордонних населених
пунктах, на відвідування визначених в договорі прикордонних територій Угорщини. У 2008 році Україна і Словаччина уклали аналогічний договір. Договір із Польщею, підписаний того ж року, у 2014
- 2015 роках було доопрацьовано. Він дозволяє відвідувати прикор| 325
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донні райони на відстані до 30 км від кордону строком до 90 днів. Починаючи з травня 2015 року, набув чинності договір між Україною та
Румунією, який спростив порядок перетину кордону й надав можливість перебувати за кордоном до 90 днів для близько 2 мільйонам
людей, які проживають уздовж українсько-румунського кордону.
Упродовж 2007 - 2013 років ЄС було витрачено 950 млн євро на
реалізацію 13-ти програм транскордонного співробітництва вздовж
кордону зі своїми східними та південними сусідами в рамках Європейського інструмента сусідства й партнерства (ENPI).731
Проєкти за підтримки цієї програми у 2007 - 2013 роках здійснювалися в таких пріоритетних сферах: підвищення конкурентоспроможності прикордонних територій, покращення якості життя,
інституційна співпраця та підтримка ініціатив місцевих громад.
Серед виконаних проєктів можна виділити проєкт, спрямований
на вдосконалення охорони довкілля в інфраструктурі місцевості
Пораж і Загуж у Польщі й у місті Городку в Україні. У іншому було
використано досвід міста Любліна для реалізації проєкту створення
міської системи переробки побутових відходів електронного та електричного устаткування в місті Львові. Управліннями Підкарпатського та Люблінського воєводств (Польща) та Державною прикордонною службою України було реалізовано спільний проєкт розвитку
ІТ-інфраструктури української митниці та прикордонних служб на
українсько-польському кордоні. Проєкт «Музеї без бар’єрів» об’єднав
коаліцію польських та українських музеїв для їх адаптації до професійного обслуговування відвідувачів з особливими потребами.
Вставка 30.1 Регіональні бенефіціари транскордонного співробітництва в Україні, Польщі
та Білорусі

Україна
Основні
регіони:
Львівська,
Волинська та
Закарпатська
області

Польща

Білорусь

Основні регіони: Кросненський,
Перемишльський (у
Підкарпатському воєводстві),
Бялостоцький, Ломжинський,
Сувальський, (у Підляському
воєводстві), Бяльський, ХелмськоЗамойський (у Люблінському
воєводстві) і ОстролецькоСєдлєцький субрегіони (у
Мазовецькому воєводстві)

Основні
регіони:
Гродненська
і Брестська
області

Див. https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/overview_of_enpi_
results_2007-2013_en_0.pdf
731
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Україна
Прилеглі
регіони:
Рівненська,
Тернопільська
та ІваноФранківська
області.

Польща
Прилеглі регіони:
Жешівський, Тарнобрезький (у
Прикарпатському воєводстві);
Пулавський та Любельський
субрегіони (в Люблінському
воєводстві)

Білорусь
Прилеглі
регіони:
Мінська
(включаючи
м. Мінськ) та
Гомельська
області

У рамках програми Польща – Білорусь - Україна на 2007 - 2013 роки
було здійснено шість парасолькових проєктів (див. Вставку 30.1).732
Бенефіціари цих проєктів координували 56 різних мікропроєктів.
Партнерами цих мікропроєктів були представники органів місцевого самоврядування, сектору туризму, громадських організацій,
культурно-освітніх установ та спортивних організацій. Польщу
представляли 60 партнерів, Україну - 45 партнерів та Білорусь - 10
партнерів. Загальне фінансування проєкту становило 2,9 млн євро.
На період з 2014 по 2020 роки кількість програм ТКС було
збільшено до сімнадцяти, із них 12 програм стосуються співробітництва вздовж сухопутного кордону, одна – перетину морських
кордонів і чотири – морських басейнів.733 Три програми співробітництва вздовж сухопутних кордонів особливо важливі для України.
Це програми, які стосуються транскордонного співробітництва між
a) Польщею, Білоруссю та Україною; б) Угорщиною, Словаччиною,
Румунією та Україною; в) Румунією та Україною. Україна також
бере участь у реалізації програми «Басейн Чорного моря».
У грудні 2015 року Європейська Комісія затвердила Спільну
операційну програму для Польщі –Білорусі - України на 2014 - 2020
роки,734 яка є наступницею аналогічної програми, що реалізовувалась у 2007 - 2013 роках. Нова програма (див. Вставку 30.2) спрямована на досягнення чотирьох тематичних цілей ТКС, а саме:
(i) промоція місцевої культури та охорона історичної спадщини
(Спадщина);
(ii) покращення доступності регіонів, розвиток надійного та
стійкого до кліматичних впливів транспорту, комунікаційних мереж і систем (Доступність);
Для отримання додатковї інформації див. www.pl-by-ua.eu/
Див. https://eeas.europa.eu/enp/pdf/financing-the-enp/regional_south_
strategy_paper_2014_2020_and_multiannual_indicative_programme_2014_2017_
en.pdf.
734
Див. www.pl-by-ua.eu/upload/pl/JOP_PL-BY-UA_2014-2020_FINAL_ENG.
pdf.
732
733
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(iii) спільні виклики у сфері безпеки (Безпека);
(iv) покращення управління кордонами, управління безпекою,
мобільністю та міграцією (Кордони).
Бюджет програми склав 201 млн євро, більша частина з яких
(183 млн) фінансується ЄС.
Вставка 30.2 Спільна операційна програма Польща – Білорусь - Україна на 2014 - 2020 роки

У рамках програми було визначено 18 великих інфраструктурних проєктів (10 в основному та 8 у резервному списку).* Вибрані
проєкти стосуються вдосконалення та розвитку транспортних
послуг та інфраструктури, загальних проблем безпеки, підтримки ефективності та безпеки кордонів, охорони здоров’я та просування місцевої культури та історії.
Програма мала три конкурсні пропозиції. Перший конкурс проєктів був найбільшим. Його було розпочато 11 жовтня 2016 р. для
всіх тематичних цілей (Спадщина, Доступність, Безпека та Кордони) та всіх їхніх пріоритетів. Вартість грантів для проєкту становила 100 00 – 2 500 000 доларів США, загальна сума для фінансування обраних проєктів - 112,4 млн євро.735
Було представлено майже 750 концептуальних записок та більше 380 повних заявок і врешті-решт підтримано 64 проєкти з усіх
тематичних цілей: 16 проєктів – «Спадщина», 16 - «Доступність»,
20 - «Безпека» та 12 - «Кордони».
Другий конкурс пропозицій було розпочато в серпні 2018, і він
стосувався лише однієї тематичної цілі – «Спадщина». Вартість
гранту для проєкту становила 20 000 – 60 000 євро, загальна сума
- 5,2 млн євро.736 З 250-ти представлених пропозицій було підтримано 67 проєктів на суму лише 3,7 млн євро. Третій конкурс, що
стосувався тієї ж тематичної цілі, було відкрито в листопаді 2019
року.737 Він залучив 178 пропозицій; було відібрано 26 проєктів.
* Для більш детальної інформації див. https://www.pbu2020.eu/pbu/en

Нова програма Польща – Білорусь - Україна на 2021 - 2027 роки готується в рамках цілі «Європейське територіальне співробітництво»
(Interreg) та нового «Інструмента сусідства, міжнародного співробітництва та розвитку».738 Очікується, що нова програма матиме
735
736
737
738

Див: https://www.pbu2020.eu/en/pages/205
Див. https://www.pbu2020.eu/en/pages/332
Див. https://www.pbu2020.eu/en/pages/403
Див. https://www.pbu2020.eu/en/pagesnews/456
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три ключові цілі: екологічна Європа з низькими викидами вуглецю; більш соціальна Європа; та Європа, ближча до громадян. Однак
його остаточна форма значною мірою залежатиме від мультитраншевого механізму фінансування 2021 - 2027.
Програма Угорщина – Словаччина – Румунія - Україна на
2014 - 2020 роки739 була затверджена Європейською Комісією в грудні 2015 року. Основна увага в ній приділяється пропаганді місцевої
культури та збереженню історичної спадщини, охороні довкілля та
зміні клімату, транспорту та зв’язку, викликам безпечності та безпеці. Бюджет програми становить 81 мільйон євро. Програма провела три конкурси пропозицій, два у 2017 році та один у 2019 році.
У рамках першого конкурсу, що був відкритим для великих інфраструктурних проєктів, було подано дев’ять пропозицій на отримання грантів, з яких підтримано чотири проєкти, у тому числі два
проєкти з українськими провідними заявниками: SAFETISZA та
«Дороги до здорових лісів».740 У 2-му конкурсі було подано 137 пропозицій від 494 заявників (із них 207 - від України) та підтримано 46
проєктів. Третій конкурс залучив 119 проєктних пропозицій від 369
заявників, у тому числі 158 з України.741
Програма для Румунії та України на 2014 – 2020 роки із бюджетом у 60 млн євро була прийнята для сприяння економічному
розвитку та покращенню якості життя, спільним інвестиціям в освіту, економічний розвиток, культуру, інфраструктуру та охорону
здоров’я.742 Було проведено два конкурси пропозицій, і станом на
вересень 2020 року було підтримано 52 заходи. Програма на 2021 –
2027 роки готується.
Усі Спільні операційні програми були розроблені за широкого залучення зацікавлених сторін держав-учасниць.
Україна також є учасником програми «Басейн Чорного моря»
на 2014 - 2020 роки. Бюджет програми «Басейн Чорного моря» на
2014 - 2020 роки становив 54 мільйони євро, з яких 49 мільйонів євро
- фінансування ЄС, а решта - за рахунок національного спільного
фінансування. Проєкти сприяли бізнесу, туристичній діяльності, підприємництву, транскордонній торгівлі, охороні довкілля та
зменшенню морського сміття серед чорноморських сусідів-учасників: Болгарії, Греції, Румунії, Росії, Туреччини, України, Молдови,
Грузії, Вірменії та Азербайджану.
Див. www.huskroua-cbc.net/.
Див. https://huskroua-cbc.eu/_download?id=5ddfa635a5b5511981535526
741
Див. https://huskroua-cbc.eu/news/programme-news/first-results-of-thirdcall-for-proposals-announced
742
Див. https://www.ro-ua.net/en/
739
740
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Три басейни приток річки Дунаю, які частково знаходяться
в Україні (басейни річок Тиси, Прута і Серету), створюють нові виклики та можливості з огляду на необхідність запобігання транскордонним повеням, вирішення питань охорони довкілля, енергетики,
соціально-економічного розвитку та безпеки. У лютому 2016 року
Міжнародна комісія із захисту річки Дунаю (МКЗД) затвердила два
плани щодо пріоритетів раціонального водокористування басейну
річки Дунаю на період до 2021 року.743 План управління басейном
річки Дунаю націлений на подальшу охорону й покращення стану водних ресурсів, запобігання їх забрудненню, а також на забезпечення сталого довгострокового використання водних ресурсів. У
Плані управління ризиками повеней на річці Дунаї розглядаються
питання управління ризиками виникнення повеней; увагу зосереджено саме на попередженні повеней, запобіганні ним та готовності
до їх настання. Як офіційний партнер МКЗД Україна може брати
участь у виконанні проєктів, що реалізуються в рамках цих планів.
ЄС також фінансує Місію ЄС із прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM), яка націлена на вдосконалення контролю
кордону між країнами (див. Розділ 2).
Крім цього, ЄС співпрацює з Україною через свій східний регіональний вимір – Східне партнерство,744 яке стало основою для створення
нових платформ для діалогу уряду та експертів (тематичні платформи),
а також розвитку парламентської демократії та демократії участі. Існує
низка програм, що фінансуються ЄС, для підтримки ТКС у регіоні.
Коротко про транскордонне співробітництво
Кордон України з країнами ЄС: Польщею, Словаччиною, Угорщиною та
Румунією, а також з Молдовою та Білоруссю - створює значні можливості для бізнесу, соціальних та культурних транскордонних обмінів.
Спільні операційні програми є основним інструментом транскордонного співробітництва між ЄС та Україною. Але деякі з них мають проблеми з імплементацією.
Україна також є учасником спеціальних програм, спрямованих на підтримання басейну Чорного моря та приток басейну річки Дунаю.

743
744

Див. www.icpdr.org/.
Див. http://eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm.

31. ГРОМАДЯНСЬКЕ
СУСПІЛЬСТВО
Громадянське суспільство в
Україні вже тривалий час , від
Помаранчевої революції 2004
року до Революції гідності
2013 - 2014 років, є авангардом
змін у соціальній свідомості.
Українське громадянське суспільство послідовно демонструє глибоке відчуття цілісності та визначеності у своєму
прагненні демократії. Станом
на 1 січня 2020 року зареєстровані організації громадянського суспільства налічували понад 88000.745 За даними Укрстату,
у 2013 році подали звіти 23365 організацій громадянського суспільства, а на кінець 2018 року - 26630.746 Ці організації зосереджували свою діяльність на широкому колі питань, таких як права людини, культура, меншини, права жінок та спорт.
ЄС уже тривалий час надає підтримку українському громадянському суспільству. НУО виконують наглядову функцію для
надання ЄС вихідних даних щодо просування реформ в Україні та
виступають групою впливу на уряд, перетворюючись, відповідно,
на чинник змін. Згідно з Порядком денним асоціації ЄС - Україна у 2014 році ЄС надав підтримку громадянському суспільству на
Див. https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_Ukraine%20
in%20figures_u.pdf
746
Див.http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2014/bl/07/
bl_go _13.zip/ (2013), http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/susp_d/
susp_d_2018.xls (2018)
745
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суму 10 млн євро. Офіційна база співробітництва між громадянським суспільством в Україні та ЄС складається з трьох платформ,
які дещо дублюють одна одну та працюють паралельно. До їхнього
числа, з одного боку, входить багатосторонній Форум громадянського суспільства Східного партнерства та, з іншого боку, двостороння Платформа громадянського суспільства та Внутрішня дорадча
група щодо ПВЗВТ, обидві були створені відповідно до Угоди про
асоціацію.
Багатосторонній Форум громадянського суспільства. Одним із основних шляхів ЄС до залучення українського громадянського суспільства став багатосторонній Форум громадянського
суспільства Східного партнерства, який був створений у 2009 році,
тобто до підписання Угоди про асоціацію. Форум став місцем зустрічі представників громадянського суспільства з усіх шести країн
Східного партнерства з індивідуальними платформами в кожній
країні. Станом на липень 2020 року до складу Української національної платформи (УНП) входила 141 зареєстрована організація:
• Робоча група 1 “Демократія, права людини, належне управління та стабільність” - 53 НУО;
• Робоча група 2 “Економічна інтеграція та конвергенція з політикою ЄС” - 21 НУО;
• Робоча група 3 “Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека” – 19 НУО;
• Робоча група 4 “Контакти між людьми” - 21 НУО;
• Робоча група 5 “Соціальна і трудова політика та соціальний
діалог” - 27 НУО.747
УНП брала активну участь у всіх робочих групах та підгрупах
Форуму громадянського суспільства (ФГС) Східного партнерства. У
рамках унікальної програми для країн, з якими укладено Угоди про
асоціацію, у 2016 – 2019 рр. УНП та двостороння платформа фінансувалися Представництвом ЄС у Києві через проєкт Громадянської
синергії Фонду Відродження. Починаючи з 2020 року, Секретаріат
Фонду Східного партнерства в Брюсселі взяв на себе фінансування
УНП, хоча зараз воно стало значно меншим.
У листопаді 2013 року члени УНП рішуче висловили своє
заперечення щодо рішення екс-президента Віктора Януковича не
підписувати Угоду про асоціацію на саміті Східного партнерства
у Вільнюсі. Його відмова від Угоди про асоціацію спричинила повстання Майдану. Багато організацій громадянського суспільства,
включених до УНП, брали активну участь у цьому процесі.
Див.
platformi/.
747

http://eap-csf.org.ua/organizatsiyi-uchasnitsi-natsionalnoyi-
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У 2019 році на 11-й щорічній асамблеї ФГС Східного партнерства організації громадянського суспільства Східного партнерства
та ЄС звернулися з декларацією до глав держав та урядів та інституцій ЄС під час підготовки до шостого саміту Східного партнерства.
У декларації висвітлено необхідність посилення співпраці між ЄС
та країнами Східного партнерства шляхом створення сприятливого
середовища для дискусій для громадянського суспільства в країнах
Східного партнерства, що приведе до залучення молоді до процесів прийняття рішень, збільшення участі громадських організацій
у зустрічах Східного партнерства та збільшення фінансування, що
виділяється на політику Східного партнерства в рамках мультитраншевих механізмів фінансування на 2020 – 2027 рр. принаймні
на 10%.
Двостороння Платформа громадянського суспільства. Ця
платформа була створена в рамках Угоди про асоціацію (Ст. 443 445) і продовжує відстоювати позиції ЄС щодо включення громадянського суспільства в процес здійснення реформ в Україні. Це
також породило певне дублювання функцій із (зазначеною вище)
Українською національною платформою всередині багатостороннього ФГС.
Угода містить як загальні, так і спеціальні положення стосовно двосторонньої Платформи громадянського суспільства (ПГС).
Вона пропонує довгий список загальних цілей: від сприяння співробітництву в рамках громадянського суспільства як засобу для
знайомства одна з одною відповідних організацій ЄС та України до
залучення НУО в процес впровадження Угоди. З цією метою члени
ПГС ЄС - Україна прийняли рішення про проведення засідання на
пленарній сесії двічі на рік і засідань експертів у перервах між ними.
Підтверджуючи офіційний статус ПГС, Угода зобов’язує здійснювати регулярні контакти між нею та міжурядовим Комітетом асоціації та Парламентським комітетом асоціації «з метою отримання
[їхньої] думки щодо досягнення цілей Угоди [про асоціацію]».748
ПГС була офіційно започаткована 16 квітня 2015 року на інавгураційних зборах.749 Тим не менше, велика кількість НГО вважають
Угоду занадто негнучкою, коли йдеться про склад ПГС. Угода зазначає, що Платформа складається з представників громадянського
суспільства України, з однієї сторони, і членів Європейського економічного й соціального комітету (EESC), з іншої сторони, як форум для проведення ними засідань та обміну думками (Ст. 469 (2)).
ПГС складається з 30-ти членів, по 15 із кожної сторони, що предПлатформа громадянського суспільства Україна - ЄС. Регламент.
Див: www.kmu.gov.ua/document/248107495/CSP%20statement%2016%20
04_EU_UA_official_EN.pdf.
748
749
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ставляють EESC та українське громадянське суспільство, і трьох секторів: профспілки, роботодавці та інші організації громадянського
суспільства. Організації громадянського суспільства України заявляють про те, що EESC нав’язує ПГС свою тристоронню структуру.
Організації громадянського суспільства, які, зокрема, працюють у
сфері захисту прав людини та пов’язаних із демократією питань,
говорять про необхідність виходити за межі концепції EESC щодо
соціального діалогу. Профспілки, з іншого боку, схвально сприймають визнання їхньої ролі як каналу зв’язку між суспільством та
урядом. Тим не менше, критика організацій громадянського суспільства не привела до внесення будь-яких істотних змін.
У 2019 році ПГС збиралася двічі - у квітні та грудні.750 Восьме
засідання ПГС відбулося в Брюсселі. ПГС продовжила регулярну
оцінку імплементації Угоди про асоціацію та ПВЗВТ і розглянула кілька конкретних тем, включаючи інтеграцію до Єдиного
цифрового ринку, транспорт, права профспілок та службовців
та продовольчу безпеку. Спільна декларація ПГС, прийнята в
грудні 2019 року, закликає до рішучого та послідовного виконання Угоди про асоціацію, при цьому особлива увага приділяється
питанням судової реформи, захисту прав людини, міжнародних
трудових стандартів, транспорту, цифрового ринку та охорони
довкілля.751
Члени ПГС також закликали до більш тісної співпраці України, Грузії та Молдови в реалізації Угод про асоціацію та встановлення окремого формату ЄС+3 для забезпечення більш глибокої
інтеграції в ЄС трьох країн. У своєму заклику ПГС посилалася на
Спільну декларацію Грузинської, Молдовської та Української ПГС,
представлену на 3-му Форумі обміну асоціаціями в листопаді 2019
року, та висновок EESC на тему «10 років Східного партнерства:
роздуми про досягнення та формування майбутньої політики Східного партнерства».
У 2020 році єдина офіційна (віртуальна) зустріч ПГС відбулася 16 грудня. Українська частина ПГС стикається з труднощами
фінансування своєї повсякденної діяльності після завершення проєкту «Громадська синергія». (див. вище).
Дорадча група щодо ПВЗВТ. Українське громадянське суспільство також бере участь у моніторингу ПВЗВТ через Дорадчу
групу. Загальною практикою Генеральної дирекції з торгівлі Європейської Комісії передбачається проведення консультацій з органіДив: https://www.eesc.europa.eu/en/sections-other-bodies/other/ukrainecivil-society-plaftorm/events
751
Див:
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/20191203_
joint_declaration.docx
750
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заціями громадянського суспільства щодо своїх договорів про вільну торгівлю. Українська внутрішня дорадча група (ВДГ), до складу
якої входять представники неурядових організацій, а також організацій роботодавців та робітників, запрацювала в січні 2019 року.752
Останнє третє спільне засідання ВДГ ЄС та України відбулося в
Брюсселі в листопаді 2019 року.753 Спільні засідання ВДГ пов’язані
із засіданнями Підкомітету Україна - ЄС із торгівлі та сталого розвитку.
Поточний статус українських організацій громадянського
суспільства. Українське громадянське суспільство продемонструвало стрімке зростання після Майдану 2013 - 2014 років. Прикладом громадянської ініціативи, що виникла під час Майдану, став
Реанімаційний пакет реформ (РПР),754 який об’єднав різні НУО з
метою здійснення моніторингу та стимулювання реформ у країні.
Він виконує функції координаційного центру між громадянським
суспільством та урядом, що займається підготовкою законопроєктів
та лобіюванням реформ у парламенті. На середину 2018 року налічувалося 83 НУО, які були зареєстровані як члени РПР і працювали
у 22-х експертних групах в окремих сферах - від антикорупційних,
судових та медіареформ до податкової політики, культури та захисту довкілля. У 2019 році РПР було зареєстровано як громадське
об’єднання та інституціоналізовано.
Для впливу на європейські директивні органи в березні 2014
року українські аналітичні центри організували Офіс зв’язку українських аналітичних центрів у Брюсселі.755 Офіс допомагає аналітичним центрам організовувати конференції та дискусії експертів
з актуальних для України питань у Брюсселі та в державах-членах
ЄС, представляти і сприяти здійсненню досліджень своїх учасників,
створювати канали зв’язку між учасниками та інституціями ЄС. Наразі налічується 12 учасників Офісу зв’язку.
Аналітичні центри мають важливе значення для промоції реформ в Україні. Вони є більш гнучкими ніж державні дослідницькі
центри й користуються більшою довірою суспільства, а також вони
генерують нові ідеї. Тим не менше, їхній розвиток гальмується небажанням державних установ співпрацювати з ними.756 У «ГлобальДив: https://drive.google.com/file/d/1ApPLnITRIQJUfypxAQm9uKWbZ
aF2pm7t/view
753
Див: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/3rd-jointmeeting-eu-and-ukraine-domestic-advisory-groups
754
Див. http://rpr.org.ua/en/.
755
Див. http://ukraine-office.eu/.
756
Див. http://iac.org.ua/analitichna-revolyutsiya-chi-analitichna-evolyutsiyakontekstprogresivnogo-rozvitku-ukrayini/.
752
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ному звіті індексу аналітичних центрів» за 2019 рік757 було перераховано 39 аналітичних центрів в Україні.
Згідно з Індексом стійкості ОГС у 2018 році для Центральної
та Східної Європи та Євразії (2019)758 Україна отримала оцінку 3,3
за шкалою від 1 (найбільш стійкий) до 7 (найменш стійкий). Як і в
2013 році,759 країна належить до категорії «стійкість розвивається».
Результати діяльності України є найкращими серед країн Східного
партнерства й Росії та кращими ніж у багатьох країнах ПівденноСхідної Європи, хоча і відстають від більшості країн Балтії та Вишеградської групи. ОГС України посідають високі позиції в галузі адвокації, але їхня фінансова спроможність залишається вразливою.
У березні 2017 року Верховна Рада прийняла закон, що
зобов’язує антикорупційних активістів публічно оголошувати свої
активи нарівні з державними посадовими особами. Ця вимога наштовхнулась на критику з боку українського громадянського суспільства, Венеціанської комісії, консультативного органу Ради Європи в конституційному праві, та «Великої сімки».760 Вимога була
скасована рішенням Конституційного Суду в червні 2019 року.
Коротко про громадянське суспільство
Громадянське суспільство в Україні активно займається адвокацією у
сфері демократії та захисту прав людини з часів здобуття Україною
незалежності.
Українські НУО намагаються впливати на порядок денний українських
реформ шляхом підготовки законопроєктів та лобіювання реформ у
парламенті.
ЄС надає підтримку українським організаціям громадянського суспільства, вважаючи їх як чинником демократичних змін в Україні, так і
наглядачем за діяльністю органів влади.
Структуроване співробітництво ЄС з українським громадянським суспільством включає декілька платформ, які дещо дублюють одна одну та
конфліктують між собою, що викликає певне незадоволення серед українських НУО.
Див.https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1018&context=think_tanks
758
Див. https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resourcecsosi-2018-report-europe-eurasia.pdf
759
Див. https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/E%26E%20
2013%20CSOSI%20Final%2010-29-14.pdf
760
Див. http://euromaidanpress.com/2018/03/20/venice-commission-g7-demandukraine-cancel-e-declarations-for-anti-corruption-activists/.
757

ЧАСТИНА IV.

ПРАВОВІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ
ПОЛОЖЕННЯ

32. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Угода про асоціацію передбачає
два різні механізми вирішення спорів (МВС), один із яких
охоплює спори, що стосуються
угоди в цілому, проте без урахування ПВЗВТ, а інший більш
детально охоплює саму ПВЗВТ.

Загальний механізм
вирішення спорів
Цьому механізму надається досить просте визначення в Ст. 476
- 478 Угоди. Він застосовується до спорів, які стосуються тлумачення, застосування та провадження частин Угоди, які не пов’язані з
ПВЗВТ. Механізм ґрунтується на традиційному “дипломатичному”
підході, у рамках якого Рада асоціації відіграє ключову роль.
Сторона може ініціювати цей МВС шляхом направлення офіційного запиту іншій стороні та Раді асоціації. Після цього сторони
мають докласти зусиль для вирішення спору шляхом проведення
консультацій на засадах добросовісності в рамках Ради асоціації або
інших відповідних органів (наприклад, Комітету асоціації або спеціального підкомітету). Рада асоціації може в кінцевому результаті
вирішити спір після закінчення періоду консультацій шляхом прийняття обов’язкового для виконання рішення. Оскільки Рада асоціації приймає рішення “за згодою”,761 як ЄС, так і Україні необхідно
затвердити рішення для вирішення спору.
Доти, доки спір не вирішено, він розглядається на кожному
засіданні Ради асоціації. У разі неможливості досягнення згоди в
761
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Ст. 465(3) Угоди про асоціацію ЄС - Україна.
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Раді асоціації протягом трьох місяців стороні, яка подала скаргу,
дозволяється вжити “відповідних заходів”, а саме призупинити дію
частин Угоди, проте не частин, що стосуються ПВЗВТ (за винятком
спеціального випадку порушень “ключових елементів” Угоди; для
більш детальної інформації див. нижче). Під час визначення відповідних заходів пріоритет надається тим, які найменше завдають
шкоди функціонуванню Угоди.762 Цей механізм досі не застосовувався.
Застереження щодо “ключових елементів”. Як і в інших Угодах про асоціацію, які були укладені ЄС, Угода між ЄС і Україною
передбачає умову про призупинення дії (Ст. 478(3)) у зв’язку з “ключовими елементами” Угоди (визначені в Ст. 2). У ній ідеться про
“повагу демократичних принципів, прав людини та основоположних свобод”, які визначаються в декількох міжнародних договорах і
конвенціях, і про “повагу принципів суверенітету й територіальної
цілісності, непорушності кордонів і незалежності, а також про протидію розповсюдженню зброї масового знищення…”
У випадку порушення цих основоположних засад сторона,
що подала скаргу, може негайно призупинити дію Угоди, у тому
числі права і зобов’язання відповідно до ПВЗВТ.763
На практиці ЄС дуже рідко використовує такі положення
щодо призупинення дії Угоди. У разі необхідності реагування для
вирішення конкретної ситуації, пов’язаної з дотриманням прав
людини на території держави-партнера, ЄС віддає перевагу використанню дипломатичних засобів (наприклад, через Раду асоціації
або зустрічі в рамках провадження річних самітів) або обмежених
заборонних засобів, наприклад, ембарго на продаж зброї, заморожування активів або заборони на відкриття віз. Загальне призупинення дії або розірвання Угоди розглядається як “ядерна” зброя,
яку краще не використовувати.

Механізм вирішення спорів у рамках ПВЗВТ
Арбітраж. Щодо спорів, які стосуються тлумачення та застосування положень про ПВЗВТ, було викладено окремий і більш складний
механізм вирішення спорів у великій і детально сформульованій
главі (Ст. 303-323) ПВЗВТ. Механізм в основному переймає положенВимога щодо застосування періоду для проведення консультацій тривалістю протягом 3-х місяців та умова про те, що заходи не можуть включати
в себе призупинення дії будь-яких прав або зобов’язань щодо ПВЗВТ, не застосовуються у випадку порушення ключових елементів, що зазначаються в
Ст. 2 УА ( більш детально пояснюється нижче).
763
Ст. 478(3) Угоди про асоціацію ЄС - Україна.
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ня Домовленості про правила та процедури врегулювання суперечок (ДВС) у рамках СОТ. У разі виникнення спору щодо тлумачення та застосування положень щодо ПВЗВТ сторони мають спершу
намагатися досягнути згоди шляхом проведення консультацій.
Якщо ці консультації не приносять результату, сторона, що
подала скаргу, може вимагати створення арбітражної групи для винесення рішення щодо спору. До арбітражної групи має входити
три арбітри, які обираються сторонами. Арбітри мають бути незалежними, діяти в межах своїх особистих повноважень, а не відповідно до вказівок будь-якого органу влади, а також діяти у відповідності до вимог Кодексу поведінки, що додається до Угоди. Одна
сторона не може блокувати створення арбітражної групи, оскільки
якщо сторонам не вдається домовитися про арбітражну групу, її
члени будуть обиратися шляхом жеребкування з числа постійного
переліку арбітрів.764
Рішення арбітражної групи мають обов’язковий характер, і
кожна сторона повинна вжити заходів для виконання їхніх вимог.
Якщо сторона, якій було адресовано скаргу, не виконує рішення та
не пропонує принаймні тимчасову компенсацію, інша сторона має
право призупинити зобов’язання, які виникають на основі Угоди
про ПВЗВТ на рівні, що відповідає порушенню (наприклад, шляхом
відновлення ввізного мита на рівні режиму найбільшого сприяння
стосовно окремої продукції).
Цей механізм вирішення спорів у рамках ПВЗВТ не позбавляє
можливості врегулювання спору в рамках СОТ. Тим не менше, сторонам не дозволяється досягати врегулювання спору відповідно до
двох систем одночасно.
Для механізму вирішення спорів у рамках ПВЗВТ характерні
декілька особливостей. По-перше, кілька елементів ПВЗВТ виключаються з цього механізму згідно з положеннями про ПВЗВТ, а саме
частини глави про Засоби захисту торгівлі,765 а також глави про Торгівлю та сталий розвиток766 і Антиконкурентні дії та злиття.767 Подруге, що стосується енергетичних спорів, МВС згідно з положеннями про ПВЗВТ передбачає більш швидкі процедури, якщо одна
сторона вважає, що врегулювання спору є нагальним питанням з
огляду на призупинення транспортування газу, нафти або елекКомітет із питань торгівлі має створити перелік із 15-ти експертів, які
мають бажання і здатні виконувати обов’язки арбітрів. Кожна зі сторін має
запропонувати п’ять осіб, а також дві сторони обирають п’ять осіб, які не є
громадянами жодної сторони і повинні діяти як голови арбітражної групи.
765
Ст. 52 Угоди про асоціацію ЄС - Україна.
766
Ст. 300(7) Угоди про асоціацію ЄС - Україна.
767
Ст. 261 Угоди про асоціацію ЄС - Україна.
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троенергії або на загрозу такого призупинення. Ця процедура, яка,
безсумнівно, була розроблена для вирішення викликів усередині
трикутника енергетичних відносин ЄС – Україна - Росія, має дозволяти сторонам оперативно реагувати на будь-які майбутні спори у
сфері енергетики. По-третє, передбачена процедура, яка зобов’язує
арбітражну групу звернутися до Суду Європейського Союзу із проханням винести обов’язкове попереднє рішення, коли виникає спір
стосовно тлумачення та застосування законодавства ЄС (тобто, законодавства ЄС, яке зазначається в додатках до Угоди).768 Ця процедура націлена на забезпечення однакового тлумачення та застосування законодавства ЄС, що зазначається в додатках до Угоди, не
ставлячи під загрозу виключну юрисдикцію ЄС щодо тлумачення
законодавства ЄС.
Знову ж таки, на практиці ЄС дуже рідко покладається на
ДВС у своїх угодах про вільну торгівлю для вирішення торгових
суперечок. Він воліє використовувати дипломатичні засоби (наприклад, обговорюючи це на двосторонніх засіданнях, таких як Рада
асоціації або в односторонніх заявах), або, у деяких випадках, систему врегулювання спорів СОТ. Однак, схоже, ЄС нещодавно змінив
свою політику та активізував положення ДВС у торгових угодах із
Південною Кореєю (питання праці),769 Україною (заборона експорту деревини) та Південною Африкою (гарантії захисту птиці). У
січні 2019 року ЄС звернувся з проханням про проведення консультацій у рамках ДВС, щоб оскаржити заборону експорту Україною
необробленої деревини, і в січні 2020 року було створено арбітражну комісію. Україна застосовує заборону на експорт ряду деревних
порід у вигляді необробленої деревини та пиломатеріалів. Сфера
дії цієї заборони на експорт була розширена у 2015 році на період
до 10-ти років, щоб охопити експорт усієї необробленої деревини,
крім соснових порід. Починаючи з 2017 року, тимчасова заборона
на експорт необробленої деревини також була поширена на соснову деревину. ЄС стверджує, що це обмеження експорту несумісне
зі Статтею 35 Угоди про асоціацію (тобто забороною обмеження
експорту).770 Україна, у свою чергу, стверджувала, що заборона на
вивезення деревини була частиною зусиль зі збереження лісу, і,
таким чином, підпадає під виняток ГАТТ щодо заходів, «що стосуються збереження вичерпних природних ресурсів» у Ст. 20g угоди
Ст. 322 Угоди про асоціацію ЄС - Україна.
Запит на консультації в рамках ЗВТ між ЄС та Кореєю, https://trade.
ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1961, 17 грудня 2018 року.
770
Європейська Комісія, Арбітражна комісія, створена для вирішення питання про заборону експорту деревини в Україну - кінцевий термін подання заявок, 12 лютого 2020 року.
768
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ГАТТ.771 Слухання проводилися з вересня 2020 року, арбітражне рішення було винесено в грудні 2020 року, і заборони на експорт визнали незаконними.
Посередництво. Окремий і не такий складний механізм
було включено у Ст. 327 – 333. Він передбачає “посередництво”, а
не “арбітраж”, яким сторони можуть скористатися для вирішення
проблем, пов’язаних із доступом до ринку, включаючи заходи нетарифного регулювання. Цей механізм реалізується шляхом призначення одного посередника, який може порадити і запропонувати
необов’язкове рішення протягом 60-ти днів. Мета посередництва
– не аналіз законності заходу, а пошук ефективного вирішення
проблем, що стосуються доступу до ринку, без порушення судового провадження. Якщо рішення було узгоджено обома сторонами,
воно приймається як рішення Комітету з питань торгівлі. Цей механізм посередництва не виключає можливості, якщо рішення не
було узгоджено, звернутися до механізму вирішення спорів за допомогою арбітражу.
Прозорість. Крім того, положення про ПВЗВТ містять детальні норми щодо прозорості (у Ст. 281 - 288). Україна має створити
“ефективне та передбачуване законодавче середовище для суб’єктів
господарської діяльності, що займаються бізнесом на її території,
при цьому, належним чином враховуючи вимоги правової визначеності та пропорційності”. Наприклад, закони, підзаконні акти,
судові рішення, процедури та адміністративні правила, які впливають на Угоду про асоціацію (іншими словами, заходи загального застосування), мають бути належним чином і своєчасно оприлюднені
й повідомлені. Має бути створений контактний пункт, який відповідатиме на запити, що надходять від зацікавлених осіб щодо таких
заходів загального застосування (запропонованих або чинних). Ця
Глава також містить правила щодо адміністративного провадження та процедур “перегляду й оскарження”. Відповідно до останньої
кожна зі Сторін створює або забезпечує існування неупереджених
та незалежних судів або інших незалежних трибуналів або встановлює процедури для цілей невідкладного перегляду і, якщо це виправдано, корекції адміністративних заходів у сферах, охоплених
положеннями про ПВЗВТ.

Винятки з ГАТТ, включені до ПВЗВТ, див. письмове подання України,
https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=182e24fa-fd01-4982-b12e579da742087e.
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Коротко про врегулювання спорів
Передбачено два основні механізми врегулювання спорів: загальний механізм, який поширюється на всі частини Угоди, за винятком положень
про ПВЗВТ, і другий, що застосовується до самих положень про ПВЗВТ.
«Загальний» механізм передбачає, що обидві сторони повинні віднайти
взаємно узгоджене рішення через Раду асоціації, а в разі неможливості
досягнення такого рішення постраждала сторона може вжити «відповідних заходів».
Для спорів, які пов’язані з положеннями про ПВЗВТ, розроблена
більш складна система, яка передбачає два альтернативні шляхи: або
зобов’язальний арбітраж, або м’якша процедура посередництва для досягнення узгоджених рішень. ЄС використав перший шлях, щоб успішно
оскаржити обмеження експорту деревини Україною.
Крім цього, передбачено положення щодо спеціального випадку порушення “ключових елементів” Угоди (тобто, базових засад політики), яке
тягне за собою призупинення дії всієї Угоди.

33. ІНСТИТУЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ
Угода про асоціацію містить належним чином розроблені інституційні механізми здійснення перегляду та контролю за її
впровадженням.
Інституційні
засади.
Угода створює всеохоплюючі
інституційні рамки, які відіграють надзвичайно важливу
роль у процесі моніторингу та
впровадження. Річні саміти ЄС Україна отримали чіткі правові
основи, які не існували за попередньої Угоди про партнерство й співробітництво. Найвищий рівень
політичного діалогу підтверджується на цих самітах, вони надають
загальні настанови щодо впровадження Угоди, а також створюють
можливість для обговорення будь-яких двосторонніх або міжнародних питань, що становлять взаємний інтерес. Останній саміт Україна
- ЄС відбувся 6 жовтня 2020 року (другий після виборів президента
Володимира Зеленського). Дискусія була зосереджена на імплементації Угоди про асоціацію та ПВЗВТ та її оновлення/вдосконалення,
конфлікті на Сході України та процесі реформ в Україні.
Нижче рівня самітів ключовою інституцією є Рада асоціації,
що складається із членів Ради Європейського Союзу і членів Європейської Комісії, з одного боку, і членів Кабінету Міністрів України,
з іншого боку. Рада асоціації проводить засідання принаймні один
раз на рік на рівні міністерств і є основною установою, що здійснює
моніторинг застосовування та впровадження Угоди. Крім цього,
вона розглядає будь-які інші основні питання, що стосуються відносин між двома сторонами. З моменту набуття чинності Угодою
Рада асоціації збиралася шість разів (востаннє 28 січня 2020 року).
344 |
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Рада асоціації може приймати «обов’язкові» рішення, коли
це передбачено відповідно до Угоди. Це означає, що ЄС (та його
держави-члени) і Україна зобов’язані впровадити ці рішення. Крім
цього, вона може видавати необов’язкові рекомендації, такі як документ «Порядок денний асоціації», у якому детально визначено процес впровадження.772 Як рішення, так і рекомендації приймаються
за згодою сторін. Обсяг повноважень щодо прийняття рішень є досить обмеженим, оскільки спільна установа може приймати лише
ті рішення, які відносяться до її компетенції відповідно до Угоди.
Рада асоціації отримує допомогу від Комітету асоціації, що
складається з представників сторін на рівні вищих посадових осіб,
який, у свою чергу, отримує допомогу спеціалізованих підкомітетів.
На своєму першому засіданні, яке відбулося 15 грудня 2014 року,
Рада асоціації затвердила свій регламент, а також регламенти Комітету асоціації та підкомітетів.773 Крім того, було створено підкомітети з питань свободи, безпеки та юстиції та з питань економіки та
іншого галузевого співробітництва.774 Відповідно до Угоди вже було
створено Комітет із питань торгівлі для розгляду всіх питань, що
стосуються ПВЗВТ,775 доповнений декількома підкомітетами (наприклад, із управління СФЗ, із питань митного співробітництва та
питань торгівлі й сталого розвитку).776
Угодою також було створено Парламентський комітет асоціації, до складу якого ввійшли члени Європарламенту, представники
Верховної Ради України та Платформи громадянського суспільства
(ПГС) (див. Розділ 31).
Нарешті, слід зазначити, що три Угоди про асоціацію не передбачають регулярної та офіційної багатосторонньої/регіональної платформи високого рівня між ЄС та трьома асоційованими
країнами (тобто Україною, Молдовою та Грузією). У неофіційному
документі, представленому в процесі консультацій щодо Східного
партнерства у 2019 році, Україна закликала асоційовані країни взяти участь у неформальних Радах ЄС, а також організувати регулярні зустрічі міністрів у форматі ЄС + 3 з питань торгівлі, енергетики,
транспорту, юстиції та внутрішніх справ, цифрового ринку, освіти,
Порядок денний асоціації ЄС – Україна, що стосується підготовки і
сприяння впровадженню Угоди про асоціацію, був схвалений Радою асоціації ЄС - Україна 16 березня 2015 року (http://eeas.europa.eu/ukraine/docs/
st06978_15_en.pdf).
773
Рішення 1/2014 Ради асоціації про прийняття регламентів Ради асоціації, Комітету асоціації та її підкомітетів.
774
Рішення 2/2014 Ради асоціації про створення двох підкомітетів.
775
Ст. 465(4) Угоди про асоціацію ЄС - Україна.
776
Див. відповідно Ст. 74, 83 та 300 Угоди про асоціацію ЄС - Україна.
772
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митниці, досліджень та інновацій. Такий неформальний формат,
наприклад, був встановлений у сфері торгівлі за допомогою «неформальних міністерських зустрічей у рамках ПВЗВТ» між ЄС (в
особі Уповноваженого ЄС із питань торгівлі) та міністрами економіки та/або торгівлі з трьох країн, що входять до ПВЗВТ. Така зустріч
відбулася вдруге 21 травня 2019 року в Києві, а третя зустріч була
запланована на 2020 рік у Тбілісі.777 Ці зустрічі зосереджуються на
прогресі та проблемах у впровадженні ПВЗВТ та на обміні історіями успіху.
Динамічне наближення. Ці спільні установи також відграють
надзвичайно важливу роль у процесі (динамічного) наближення
України до законодавства ЄС (наприклад, постійного оновлення
переліку директив та регламентів ЄС у багатьох додатках до Угоди
у світлі відповідних законодавчих змін у самому ЄС). Як зазначалося в попередніх розділах, велику кількість актів ЄС, що перелічені в
додатках до Угоди, уже було замінено або змінено в ЄС. Тому Угода містить загальне положення, яке наділяє Раду асоціації повноваженнями оновлювати і вносити зміни до додатків, «враховуючи
розвиток права ЄС».778 Оскільки Рада асоціації приймає рішення
консенсусом, як ЄС, так і Україні необхідно погодити оновлення
додатків. Деякі глави ПВЗВТ містять спеціальні положення про
оновлення законодавства ЄС, що зазначається в додатках (наприклад, у сфері СФЗ, послуг та державних закупівель).779 У грудні 2014
року Рада асоціації делегувала Комітету з питань торгівлі повноваження щодо внесення змін або оновлення додатків до ПВЗВТ у
частині, що стосується експортного мита, спеціальних заходів щодо
легкових автомобілів, ТБТ, митної справи та сприяння торгівлі, послуг та державних закупівель.780
Як говорилось у попередніх розділах цього посібника, Рада
асоціації (або інші спільні органи) вже оновили кілька розділів
ПВЗВТ (наприклад, СФЗ, митниця, державні закупівлі, енергетика)
(Таблиця 33.1). Однак інші важливі розділи, зокрема розділи про
послуги та установи (поштові та кур’єрські послуги, фінансові послуги, телекомунікаційні послуги та міжнародний морський транспорт) усе ще потребують всебічного оновлення.

Спільну заяву зустрічі 2019 року див.: https://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2019/may/tradoc_157890.pdf.
778
Ст. 463(2)/(3) Угоди про асоціацію ЄС - Україна.
779
Див. відповідно Ст. 74(2) Додатка XVII і ст. 153(2) Угоди про асоціацію
ЄС - Україна.
780
Рішення 3/2014 Ради асоціації про делегування Радою асоціації окремих повноважень Комітету асоціації у торговельному складі.
777
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Таблиця 33.1 Оновлення Угоди про асоціацію/Рішення Ради асоціації чи інших спільних комітетів
Тема додатка

Оновлення рішень на поточний момент

Митниця

Рішення 1/2018 Митного підкомітету Україна - ЄС
від 21 листопада 2018 року про заміну Протоколу
I до Угоди про асоціацію Україна - ЄС щодо
визначення поняття «походження товару» та методів
адміністративного співробітництва

СФЗ

Рішення 1/2019 Підкомітету ЄС - Україна з
санітарного та фітосанітарного управління від 18
листопада 2019 року

Державні закупівлі

Рішення 1/2018 про оновлення Додатка XXI та
надання позитивного висновку щодо комплексної
дорожньої карти державних закупівель

Послуги та установи

На стадії підготовки

Фінансові послуги

На стадії підготовки

Цифровий сектор /
телекомунікації

На стадії підготовки

Транспорт (послуги)

На стадії підготовки

Енергетика

Рішення Ради асоціації Україна - ЄС 1/2019 від 8
липня 2019 року щодо поправки до Додатка XXVII

Довкілля / клімат

На стадії підготовки

Корпоративне право

На стадії підготовки

Зайнятість, соціальне
здоров'я, громадське
здоров'я

На стадії підготовки

Фінансове
співробітництво

На стадії підготовки

Незважаючи на те, що Рада асоціації має широкі повноваження на
внесення змін до додатків, вона не може змінювати основну частину Угоди, оскільки, з огляду на її статус міжнародного договору, це
потребувало б повторного здійснення комплексних процедур ратифікації згідно з внутрішніми процедурами ЄС та України. Більше
того, компетенція спільних органів, створених Угодою про асоціацію з метою модифікації додатків для включення цілком нового
законодавства ЄС (наприклад, для сприяння співпраці чи інтеграції
ринку в нових сферах), з юридичної точку зору, обмежена. Перш за
все, Рада асоціації (або комітети) може діяти лише в тих випадках,
що прямо передбачені Угодою. Більше того, щодо модифікації додатків, які стосуються законодавства ЄС, Угода вказує, що Рада асоціації може робити це лише «з урахуванням еволюції законодавства
ЄС та стандартів, що застосовуються».781 Це означає, що Рада Асоці781

Стаття 463 (3).
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ації не має загальної компетенції розширювати сферу застосування
додатків, включаючи нові галузі законодавства ЄС. Отже, Рада асоціації не має компетенції істотно розширювати зобов’язання щодо
наближення розділів/додатків Угоди про асоціацію або включати
нові додатки з нових галузей законодавства ЄС. Однак існують інші
способи, окрім зміни тексту Договору, для покращення відносин,
якщо сторони цього бажають. Це може включати окремі галузеві
угоди (такі, що вже існують в енергетиці та мають бути укладені в
цивільній авіації), або спільно узгоджені плани заходів та меморандуми про взаєморозуміння.
Угода про асоціацію передбачає, що Рада асоціації є «форумом для обміну інформацією щодо законодавчих актів Європейського Союзу та України, як чинних, так і тих що знаходяться
в стадії підготовки, а також про заходи щодо їх імплементації, забезпечення та дотримання». Однак на практиці підготовча робота щодо оновлення додатків до Угоди проводиться на рівні різних
підкомітетів. Потім проєкти пропозицій ідуть по інституційній
ієрархії Угоди про асоціацію аж до Ради асоціації (або засідання
Комітету асоціації у торговельній конфігурації), що приймає фактичні спільні рішення. З боку ЄС Європейська служба зовнішніх
справ відповідає за оновлення галузевих розділів (що не стосуються
ПВЗВТ), а Генеральний директорат із питань торгівлі відповідає за
оновлення розділів ПВЗВТ. Проте як Європейська служба зовнішніх справ, так і Генеральний директорат із питань торгівлі покладаються на результати та досвід інших генеральних директоратів
Комісії, отримані шляхом внутрішніх консультацій для підготовки
оновлення додатків (наприклад, Генеральний директорат із питань
внутрішнього ринку, промисловості та МСП для глав щодо ТБТ,
Генеральний директорат із питань охорони здоров’я та безпечності харчових продуктів для розділів щодо СФЗ та громадського
здоров’я, Генеральний Директорат із питань довкілля та Генеральний директорат із боротьби зі змінами клімату для глав щодо співробітництва в галузі охорони довкілля, Генеральний директорат з
енергетики для глав щодо енергетичного співробітництва). За підготовку спільних засідань (Рада асоціації, комітет або підкомітети)
відповідає Європейська служба зовнішніх справ.
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Коротко про інституційні та прикінцеві положення
Всеохоплюючі спільні інституційні механізми забезпечують здійснення
моніторингу впровадження Угоди і створюватимуть платформу для
ведення політичного діалогу.
Рада асоціації наділена широкою компетенцією для внесення змін до
додатків до Угоди, але не до основного її тексту. Досягнуто прогресу
в оновленні кількох глав/додатків, але потрібні додаткові оновлення у
важливих главах ПВЗВТ (наприклад, послуги).
Ці інституційні механізми ефективно працюють після набуття чинності Угодою про асоціацію.
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