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АНОТАЦІЯ 

 

Важливий крок у зміцненні самоідентифікації України як європейської 

держави є її причетність до традицій та цінностей Європи. 

27 червня 2014 р. в ході засідання Ради ЄС Президентом України 

П. Порошенком та керівництвом Європейського Союзу і главами держав та урядів 

28 держав – членів ЄС було підписано економічну частину Угоди – розділи III 

«Юстиція, свобода та безпека», IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею», V 

«Економічне та галузеве співробітництво» та VI «Фінансове співробітництво та 

положення щодо боротьби із шахрайством». 

16 вересня 2014 р. Верховна Рада України та Європейський Парламент 

синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. 

Кваліфікаційну роботу Ложечника Михайла Володимировича на тему 

«Механізми публічного управління взаємодією між Україною та Європейським 

Союзом в економічній сфері» присвячено вирішенню актуального питання щодо 

розгляду напрямів публічного управління взаємодією між Україною та ЄС в 

економічній сфері та розробці практичних рекомендацій для підвищення 

ефективності роботи органів державної влади у даній сфері. 

У данному науковому дослідженні окреслено теоретичні засади європейської 

інтеграції в контексті економічного співробітництва. Проаналізовано історію 

розвитку економічного співробітництва між Україною та ЄС в межах інтеграційних 

процесів Досліджено розвиток публічного управління в Україні в умовах 

глобалізації та європейської інтеграції. Здійснено аналіз стану та розвитку 

договірно-правового співробітництва між Україною та ЄС. Систематизовано 

положення щодо правового забезпечення публічного управління взаємодією між 

Україною та ЄС в економічній сфері. Досліджено інституційні засади та 

організаційні механізми публічного управління взаємодією між Україною та ЄС в 

економічній сфері. Запропоновано напрями вдосконалення механізмів публічного 

управління взаємодією між Україною та ЄС в економічній сфері. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Стратегічний вибір України напряму європейської 

інтеграції – окреслює необхідність існування відповідних механізмів публічного 

управління для реалізації даного вибору. Особливим аспектом цієї сфери є 

економічне співробітництво між Україною та Європейським Союзом, яке 

передбачає існування глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі, двостороннє 

відкриття ринків, інституційне наближення України до економічних стандартів ЄС, 

та повну реалізацію економічної складової Угоди про асоціацію. Очевидно, всі ці 

аспекти економічної інтеграції можуть перевести взаємодію між Україною та ЄС на 

якісно новий рівень, суттєво наблизивши економічну систему нашої держави до 

економічної системи Європи на основі обопільної лібералізації, вільного руху 

товарів, капіталів та послуг, гармонізації підходів та принципів, на яких будуються 

галузеві політики. Та з рештою, закріпити Україну в глобальній системі економічної 

взаємодії, як конкурентоспроможного та інвестиційно привабливого учасника. 

Загальні питання європейської інтеграції та роль органів публічного 

управління у цих процесах розглянуті у роботах А. Баровської, Ю. Гарячої, 

Н. Гнидюк, І. Грицяка, Н. Діденко, І. Коваля, Є. Кіш, А. Круглашова, М. Лахижі, 

М. Лендьєла, Н. Мирної, М. Назаренко, Ю. Палагнюк, В. Стрельцова, 

М. Чулаєвськоїта ін. Питанням економічного співробітництва між Україною та ЄС 

присвячені роботи Л. Акуленко, В. Мовчан, Н. Орлової, І. Парубчака, 

Л. Прокопенка, О. Рудіка, О. Сушка, В. Тихоновича, О. Шниркова, Н. Щербати та 

ін. 

Але, незважаючи на значну кількість наукових та публіцистичних роботу за 

цією тематикою, у зв’язку з вступом в дію Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС, публічне управління потребує розробки питань спрямованих на удосконалення 

механізмів публічного управління взаємодією між Україною та Європейським 

Союзом у економічній сфері для імплементації Угоди, інтеграції України до 

спільного ринку ЄС, попередження ризиків в процесі співпраці. 
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Метою дослідження є розгляд напрямів публічного управління взаємодією 

між Україною та ЄС в економічній сфері та розробка практичних рекомендацій для 

підвищення ефективності роботи органів державної влади у даній сфері. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

– визначити теоретичні засади європейської інтеграції в контексті 

економічного співробітництва; 

– здійснити ретроспективний аналіз розвитку взаємодії між Україною та 

ЄС в економічній сфері в межах інтеграційних процесів; 

– проаналізувати правове забезпечення публічного управління взаємодією 

між Україною та ЄС в економічній сфері; 

– оцінити ефективність інституційних та організаційних механізмів 

публічного управління взаємодією між Україною та ЄС в економічній сфері; 

– обґрунтувати напрями вдосконалення публічного управління 

взаємодією між Україною та ЄС в економічній сфері; 

Об’єктом дослідження є процеси публічного управління в сфері європейської 

інтеграції. 

Предметом дослідження є механізми публічного управління взаємодією між 

Україною та Європейським Союзом в економічній сфері. 

Методи дослідження. Теоретичну і методологічну основу дослідження 

складають фундаментальні положення теорії публічного управління у сфері 

європейської інтеграції та економічного співробітництва між Україною та ЄС. В 

ході виконання магістерської роботи використано сукупність загальних і 

спеціальних методів, які відповідають меті та завданням дослідження. Зокрема, у 

роботі використано системний, структурно-функціональний підходи для визначення 

концептуальних основ європейської інтеграції й методології публічного управління 

євроінтеграційними процесами та розвитком взаємодії між Україною та ЄС в 

економічній сфері. Для визначення шляхів адаптації національного законодавства до 

законодавства ЄС використано порівняльний метод. Абстрактно-логічний метод 

застосовано для теоретичного узагальнення й формування висновків. 

Нoрмативну та iнфoрмацiйну базу кваліфікаційної рoбoти склали oфiцiйнi 
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матерiали Міністерства закордонних справ України, Постанови та нормативно-

правові документи Кабiнету Мiнiстрiв України, закoнoдавчi та нoрмативнi акти 

України, монографії та статті вітчизняних і зарубіжних авторів, офіційна iнфoрмацiя 

з мережi Iнтернет, особисті дослідження автора. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що пропозиції, 

рекомендації та висновки становлять як теоретичний, так і практичний інтерес в 

публічному управлінні та адмініструванні, при діяльності органів державної влади в 

аспекті взаємодії між Україною та ЄС в економічній сфері, зокрема: 

у науково-дослідній сфері – з метою подальшого дослідження проблем 

економічної взаємодії в межах європейської інтеграції; 

у навчальному процесі – при викладанні курсів лекцій, семінарських і 

практичних занять з таких навчальних дисциплін, пов’язаних із європейською 

інтеграцією України. 

Апробація результатів роботи. Теоретичні висновки і практичні результати, 

отримані в результаті проведеної наукової роботи доповідались та обговорювалися 

на науково-практичних заходах та конференціях. 
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 РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ 

 

1.1. Науково-теоретичний підхід щодо формування загальних засад 

економічного співробітництва в межах європейської інтеграції  

 

Теоретичні засади економічного співробітництва між Україною та ЄС 

засновуються на основних положеннях теорії європейської інтеграції та 

Європейської політики сусідства, що передбачає встановлення системи публічного 

управління у цій сфері, яка ґрунтується на компетентності, відповідальності, 

стратегічному довгостроковому плануванні, розширенні зв’язків між суб’єктами 

економічної співпраці. 

Важливість європейської інтеграції для України зумовлена історичними, 

географічними, політичними факторами, через факт того що подальший розвиток 

України, з часу отримання незалежності, практично завжди був зорієнтований на 

європейський вибір, приєднання до ряду демократичних та ліберальних 

європейських держав. Незважаючи на те, що європейська інтеграція розвивається в 

Україні не завжди послідовно, тим не менше, ідея про те, що для України цей 

процес сприятиме модернізації держави завжди залишалася актуальною. 

Якщо оцінити вплив євроінтеграційних ідей на розвиток економічної взаємодії 

між Україною та ЄС, слід зазначити, що ідея об’єднаної Європи постійно 

підтримувалася та мала важливе значення як в економічному, політичному так і в 

безпековому контекстах протягом практично всієї історії розвитку континенту, вона 

опиралася на сталі торгівельну та економічну взаємодію, розширення якої вимагало 

зняття митних бар’єрів, уніфікації стандартів та регламентів. 

Події Другої світової війни, які вилилися у протистояння європейських 

держав, жахливі економічні і політичні наслідки війни, свідчили про важливість 

повернення до ідеї об’єднаної Європи. Але розуміння такого процесу та формату 

об’єднання європейських держав викликали багато дискусій та продемонстрували 
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цілу низку різноманітних підходів, концепцій, проектів як представників наукових 

шкіл, так і політичних діячів. 

Аналіз ідей федералізму, який наводить П. Фонтен, свідчить, що кінцевою 

метою федералісти вважали створення наднаціональної держави відповідно до 

принципів централізації і передачі політичних повноважень на найвищий рівень. 

Такий теоретичний підхід до євроінтеграції ґрунтувався на ідеї спільності 

історичних, економічних і політичних інтересів держав, тому А. Етціоні, 

Дж. Піндер, А. Спінеллі, К. Фрідріх та інші наголошували на появі особливого 

(федерального) інституціонального устрою, що визначав як характер 

взаємовідносин між інтегруючими одиницями, так і розподіл повноважень між ними 

та виникаючим «єдиним центром». Зокрема, як зазначає П. Фонтен, А. Спінеллі та 

його послідовники в соціалістичних і ліберальних колах розробили федералістську 

модель об’єднаної Європи, згідно з якою, федеральна Європа повинна була мати 

федеральний уряд, відповідальний перед Європейським Парламентом (обраним 

шляхом загального голосування), федеральну палату Парламенту, до якої входили б 

представники держав-членів, Трибунал справедливості та інші інституції, які б 

представляли групові європейські інтереси [48, с.5]. Слід зауважити, що ідеї 

федералістів мали значний вплив на формування Європейського союзу і, як свідчить 

його структура та система управління, багато в чому реалізували пропозиції цієї 

наукової школи. 

В теорії функціоналізму головна увага зверталася не на форму (федерації чи 

конфедерації), а на функції, які має виконувати міжнародна спільнота. Так, 

Д. Мітрані доводив необхідність створення мережі міжнародних організацій, для 

виконання функцій міждержавного економічного та політичного співробітництва. 

Оскільки міжнародні організації є засобами для досягнення цілей, вони мали бути 

гнучкими, модифікувати свої завдання (функції) відповідно до обставин. Д. Мітрані 

вважав, що в першу чергу «таке співробітництво і взаємодія пропонується саме в 

питаннях соціально-економічного характеру, вирішення яких є актуальним для всіх 

країн і може виступати об’єднувальним елементом. Таке функціональне 

співробітництво в залежності від галузей та суб’єктів отримує відповідну форму» 
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[50, с.70,72-78]. 

За дослідженнями Є. Коваленко, ідеї Д. Мітрані стали основою для 

неофункціоналізму, який є однією з провідних теорій європейської інтеграції. 

Як пише Є. Коваленко, Е. Хаас визначив інтеграцію як процес, за допомогою 

якого політичні діячі в особистих чітких національних установках погоджуються 

передати свої довіру, очікування й політичну активність новому центру, чиї 

інституції володіють юрисдикцією, яка перевершує та виходить за межі раніше 

існуючої в національних державах [18, с.216]. 

Є. Коваленко підкреслює, що, на відміну від інших теоретиків європейської 

інтеграції, К. Дойч визначав інтеграцію як наслідок зростаючої комунікації та 

взаємодії через кордони, що дало його теоретичному підходу назву 

транснаціоналізму. Транснаціоналісти розглядають комунікацію/взаємодію як засіб 

довіри чи відданості, об’єднання чи взаємної здатності до швидкого реагування, 

передумову для миру [18, с.215]. 

1990-і роки подальшого розвитку, як зазначає Є. Коваленко, дістала 

ліберальна теорія міжурядовості, у якій, на відміну від неофункціоналізму, кінцеву 

ціль інтеграції представлено, як свого роду, наднаціональну державу, пріоритет 

надавався розвитку Євросоюзу як міжурядової організації. 

Є. Коваленко вважає, що представники міжурядового підходу 

(інтергавернменталізму) пояснювали «формування наднаціонального 

інституційного утворення як результат раціонального прийняття рішень у межах 

історичного контексту, який був сприятливим для встановлення стійких і чітко 

визначених інтересів урядів різних країн» [18, с.218]. 

У подальшому теорії європейської інтеграції набували різного контексту, 

зокрема, підтримуючи спільну мету щодо інтеграції, все-таки пропонували різні 

способи об’єднання та ступінь інтегрованості. Найбільш активно ідею інтеграції 

підтримували представники реалізму/неореалізму (К. Вальц, Е. Моравчик, 

Д. Міршаймер, С. Хоффман, Г. Моргентау та ін.), для яких інтеграція означала 

спосіб виживання європейських держав в системі міжнародних відносин. На відміну 

від них, теорія багаторівневого управління (Г. Маркс, Ф. Нельсен, Дж. Пітерсон та 
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ін.) зосереджується на питаннях, які стосуються компетенцій прийняття рішень, 

тому увага надається важливому системному рівню взаємодії і прийняття рішень, на 

якому відбувається трансформація інтеграційних інститутів, що відповідно впливає 

на інші процеси. Розвиваючи цю ідею, інституціоналісти (К. Армстронг, С. Балмер) 

досліджували питання формування такої системи, її структуру, інтегративні 

властивості, елементи та їх взаємодію. 

Звернемо увагу, що серед проектів європейської інтеграції важливе місце 

займають роботи, що розглядають процес економічної інтеграції (Я. Тінберген, 

Б. Балассі та ін.) як процес, у якому поєднуються негативні і позитивні моменти: 

зникнення бар’єрів на шляху до транскордонного переміщення товарів, послуг і 

факторів виробництва, потреба в інвестиційних ресурсах у свободу руху капіталів та 

платежів, посилення конкуренції, зниження цін і підвищення якості товарів, послуг 

та факторів виробництва, прийняття законів та створення інститутів, які збільшують 

мобільність товарів, послуг, осіб і капіталів, створення спільних 

зовнішньоекономічних відносин та спільної політики конкуренції тощо. 

У практичній площині ідеї європейської інтеграції були реалізовані по 

закінченні Другої світової війни, коли економічні проблеми поставили перед 

європейськими урядами питання про подальші спільні дії. Досліджуючи еволюцію 

створення ЄС, Ю. Палагнюк звертає особливу увагу на два підходи щодо 

впровадження ідеї інтеграції: наднаціональний (supranationalism) та міжурядовий 

(intergovernmentalism). За її аналізом, відповідно до наднаціонального підходу, 

європейські інститути й європейські галузеві політики є вищими за своїм статусом і 

владою за національні інститути. На противагу наднаціональному підходу, 

міжурядовий підхід мінімізує створення нових політик та інститутів і провадить 

євроінтеграцію через співпрацю між урядами держав-членів [22, с.13]. 

Порівнюючи ці підходи, Ю. Палагнюк робить висновок, що в основі 

наднаціонального підходу лежить ідея інтеграції через заснування нових інститутів 

та політик, що є вищими за національний суверенітет держав-членів ЄС, а 

міжурядовий підхід характеризується тим, що держави-члени уважні до того, які 

повноваження вони делегують наднаціональним інститутам, тобто інститутам 
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Євросоюзу. Крім того, Ю. Палагнюк звертає увагу, що кожна держава-член ЄС 

загалом виграє від процесу європейської інтеграції та політик ЄС [22, с.13]. 

В еволюції ідеї європейської інтеграції в зарубіжній науці XXI ст. вважає 

Ю. Палагнюк відбулися певні зміни, тому, на її думку, можна виділити ряд робіт, які 

продовжують тему європейської інтеграції відповідно сучасних умов. 

Ю. Палагнюк звертає увагу на такі роботи, як: «Ще більш тісний союз: вступ 

до європейської інтеграції» Д. Дайнена про виклики європейської інтеграції; роботу 

Б. Блоеда (2008) про політичну географію сучасної Європи; дослідження А. Стааба 

(2011) щодо пояснення особливостей інститутів та міжнародного впливу ЄС; 

дослідження C. Хікса «Політична система Європейського Союзу»; робота 

Д. Маккорміка, «Політика Європейського Союзу» (2011) [22, с.16-17]. 

Особливу увагу Ю. Палагнюк звертає на дослідження C. Хікса «Політична 

система Європейського Союзу», підкреслюючи, що С. Хікс розглядає Євросоюз як 

політичну систему, яка є сильно децентралізованою, заснованою на добровільному 

зобов’язанні держав-членів та їхніх громадян, спирається на суборганізації (наявні 

нації-держави) для адміністрування примусу та інших форм державної влади) [22, 

с.16-17]. 

Окрему групу досліджень, як зазначає Ю. Палагнюк, складають роботи, у яких 

критично розглядається процес євроінтеграції та існування ЄС взагалі. В цих 

публікаціях, на думку Ю. Палагнюк, відображені такі негативні моменти інтеграції 

як: загроза перетворення ЄС на звичайну міжнародну організацію, в якій 

відчувається брак домінантної мети (П. Тейлор (2007); нездатність ЄС провести 

економічні реформи і визначити своє місце у світі, збільшення суспільної апатії по 

відношенню до ЄС, оскільки громадяни відчувають себе ізольованими від інститутів 

у Брюсселі і не бачать дієвих способів впливати на рішення на наднаціональному, 

європейському рівні С. Хікс «Що трапилося з Європейським Союзом і як це 

виправити»); проблеми наслідків світової економічної кризи, залежності від імпорту 

нафти і газу, відсутність дієвої спільної зовнішньої політики, проблеми націоналізму 

і національної ідентичності (У. Лакьєр «Останні дні Європи», «Після падіння: кінець 

європейської мрії та занепад континенту» (2012)); відродження в Європі етнічних 
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громад, зростання ксенофобського популізму, дефіцит демократії, що гальмує 

управління в ЄС, визначення географічних кордонів Європи і можливостей 

подальшого розширення Євросоюзу, проблемність упровадження єдиної 

європейської валюти євро Д. Маркуан «Кінець Заходу» [22, с.17- 20]. 

Таким чином, науковий дискурс теорій європейської інтеграції свідчить про 

те, що європейська інтеграція отримує різні оцінки і розглядається політично, 

економічно, інституційно з різних позицій, що ускладнює питання про подальше 

майбутнє ЄС на сучасному етапі, враховуючи вихід з ЄС Великобританії, зростання 

популістських та націоналістичних рухів, складні взаємини з США тощо. Тим не 

менше, позитивна ідея європейської інтеграції залишається домінуючою, до неї 

долучені сценарії подальшого розвитку Європейського Союзі, які були розроблені в 

останні роки, тому наукові дискусії продовжуються. У Римській декларації 2017 р. 

було підкреслено, що у майбутньому Європейський Союз розглядається як 

«процвітаюча і стійка Європа: Союз, який створює умови для зростання і робочих 

місць; Союз, де є сильний, зв'язаний єдиний ринок, що розвивається, який охоплює 

технологічні перетворення, а також стабільне подальше зміцнення єдиної валюти, 

що відкриває можливості для зростання, згуртованості, конкурентоспроможності, 

інновацій і обміну, особливо для малих і середніх підприємств; Союз, який сприяє 

стабільному та стійкому зростанню через інвестиції, структурні реформи і робота 

над завершенням економічного і валютного союзу; Союз, де енергія є безпечною і 

доступною, а навколишнє середовище чистим та безпечним» [36]. 

Практичне створення Європейського Союзу почалося після Другої світової 

війни, об’єднавши таких політиків як Вінстон Черчилль, який ідею практичного 

створення «Сполучених Штатів Європи» уперше висловив у вересні 1946 р., 

Ж. Моне, Р. Шумана, К. Аденауера, А. де Гаспері, яких називають «батьками 

Європи». Ці політичні діячі мали певні розбіжності щодо формату європейського 

проекту, але економічна ситуація в післявоєнній Європі вимагала спільних дій, тому 

треба було вирішувати, яким чином спільна Європа здатна здолати економічні 

проблеми і мати можливість відновити економіку, бути конкурентоспроможною. 

Відмінності у форматі європейського проекту полягали в тому, що 
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християнські демократи К. Аденауер, А. де Гаспері та Р. Шуман бачили єдину 

Європу як конфедерацію, що забезпечує мир, працює з декількома стратегічними 

питаннями та повністю поважає національну та регіональну автономію згідно з 

принципом субсидіарності, поважаючи ідентичність та традиції європейських націй 

і регіонів, що не відповідало суто технократичному підходу до розвитку інтеграції. 

Іншу позицію мали Ж. Моне та його послідовники в європейських 

інституціях, які виступали за передачу повноважень європейським технократам, які 

б приймали неполітичні рішення і віддавали перевагу вирішенню в першу чергу 

економічних питань. В результаті Ж. Моне, Р. Шуман розробили план дій щодо 

створення інтегрованої Європи, стали ініціаторами створення Європейських 

співтовариств, в основу яких покладалися ідеї інтеграції ключових секторів 

економіки (вугілля і сталь). Наслідком цих процесів планувалося зростання 

взаємодії та взаємозалежності національних економік, поступова економічна 

інтеграція, що супроводжується певним ступенем наднаціональної 

інституціоналізації. 

Декларації, виголошеній 9 травня 1950 р. Р. Шуманом, були визначені 

наступні кроки: «передання французької та німецької видобувної та металургійної 

галузей під спільне наддержавне керівництво; створення спільної економічної бази 

як передумови утворення європейської федерації; звільнення від усіх митних 

платежів у переміщенні вугілля та сталі між країнами-членами новоствореної 

організації; скликання міжнародної конференції, яка підготує договір, що міститиме 

вищезгадані пропозиції». 

Декларації підкреслювалась солідарність галузей Німеччини та Франції, яка 

мала на меті забезпечити Європі та світу тривалий мир, а країнам-членам – 

економічний розвиток. Крім того, у Декларації зазначалось, що майбутня 

організація буде відкрита для всіх країн, бажаючих вступити до співтовариства [53]. 

Римська угода, підписана 1957 р., започаткувала еволюцію єдиного ринку. До 

1969 р. Європейська економічна спільнота (ЄЕС) скасувала більшість тарифів і квот 

на торгівлю між державами-членами, дозволивши відносно вільний обіг товарів 

всередині ЄЕС. А до 1993 р. в основному завершилося створення європейського 
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єдиного ринку, скасувавши більшість бар’єрів для вільного руху людей, товарів, 

капіталів і послуг. 

Аналіз еволюційного розвитку ЄС дозволяє встановити, що рушійною силою 

інтеграції вважається принцип «spill-over» («перетікання»), за яким інтеграція 

одного елемента економічної системи неодмінно приводить до необхідності 

інтеграції інших. Основні етапи, які пройшла економічна інтеграція в ЄС наступні: 

– етап зони вільної торгівлі(1957-1967 рр.), в рамках якої відбулася 

відміна мита та торгових обмежень між країнами Співтовариства. З 1962 р. було 

узгоджено дії у сфері сільського господарства. Європейське економічне 

співтовариство (ЄЕС) було створено у 1957 р., до нього ввійшли: Німеччина, 

Франція, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург. 1960 р., за ініціативою Великої 

Британії була створена Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ). На даний час 

ЕАВТ включає: Ісландію, Норвегію, Швейцарію. По особливому протоколу договір 

ЕАВТ поширюється і на Ліхтенштейн, що перебуває в митній унії зі Швейцарією; 

– етап митного союзу(1968-1986 рр.), коли була розширена сфера 

узгоджених дій, зокрема долучені охорона навколишнього середовища, 

технологічний розвиток, наукові дослідження. У цей період почалася інтеграція у 

валютно-фінансовій сфері. Митний союз привів до встановлення єдиного 

зовнішньоторговельного тарифу та проведення єдиної зовнішньоторговельної 

політики відносно третіх країн. Він був доповнений платіжним союзом, що 

дозволив забезпечити взаємну конвертованість валют та функціонування єдиної 

розрахункової грошової одиниці (ЕКЮ, з 1 січня 1999 р.- євро); 

– етап загального ринку (1987-1992 рр.)., коли згідно з Єдиним 

європейським актом, що набрав чинності 1 липня 1987 р., країни-учасниці усували 

останні фізичні, технічні та фіскальні бар'єри на шляху пересування товарів і 

факторів виробництва; 

– етап економічного союзу (з 1993 р. і до сьогодні). Відповідно до 

Маастрихтського договору про Європейський Союз (1992 р.) єдиний внутрішній 

ринок доповнився форсованим розвитком валютного союзу. У лютому 2002 р. було 

введено в готівковому обігу єдину валюту ЄС – євро, створено єдиний 
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Європейський Центральний Банк, сформовано єдиний економічний простір. 

Таким чином, можна зробити висновок, що економічна інтеграція є процесом 

зближення національних економік шляхом утворення єдиного економічного 

простору для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, робочої сили через 

національні кордони. 

На мікрорівні розрізняють горизонтальну, вертикальну, змішану інтеграцію, а 

на макрорівні інтеграція розвивається на основі формування економічних об'єднань 

країн з тим чи іншим ступенем узгодження їхніх національних політик. 

Розуміння економічної інтеграції як процесу зближення національних 

економік шляхом утворення єдиного економічного простору для вільного 

переміщення товарів, послуг, капіталів, робочої сили через національні кордони є 

важливим поняттям для розвитку економічного співробітництва між Україною та 

ЄС, оскільки визначення пріоритетним напрямом суспільного розвитку вступ 

України до ЄС означає, що в процесі економічної співпраці будуть формуватися 

відповідні економічні зв’язки та наближення України до внутрішнього ринку ЄС. 

Ю. Палагнюк підкреслює, що основні переваги економічної інтеграції 

виникають через динамічні ефекти, пов’язані з посиленням економічної взаємодії 

між країнами-членами: 

– динамічні вигоди, пов’язані з виникненням більш 

конкурентоспроможного економічного середовища, що знижує ступінь монопольної 

влади, яка, можливо, існувала до початку інтеграції; 

– доступ до більших ринків у рамках інтегрованого об’єднання може 

призвести до розширення експорту; 

– зростаюче та більш прибуткове економічне середовище також може 

приваблювати великі інвестиції зі внутрішніх і зовнішніх джерел; 

– динамічні вигоди, що випливають із розширення економічної взаємодії з 

іншими країнами в плані розширення доступу до технології, іноземних інститутів і 

культурних факторів [22, с.86]. 

В 2006 р. основи регіональної політики ЄС щодо сусідніх країн було 

окреслено в документі, відомому під назвою «Глобальна Європа». В ній ЄС прийняв 
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рішення про активнішу торговельну політику, визначивши економічні критерії, такі 

як, розмір економіки, зростання, тарифи і нетарифні бар’єри, як основу для нових 

угод про вільну торгівлю з метою забезпечення конкурентоспроможності 

європейської економіки [3]. 

Основи економічної співпраці з Україною були визначені в рамках 

Європейської політики сусідства (ЄПС). Як зазначалось у повідомленні 

Європейської комісії для Ради ЄС та Європейського парламенту «Про посилення 

Європейської політики сусідства» від 4 грудня 2006 р., однією з вихідних позицій 

ЄПС було те, що «економічна інтеграція повинна виходити за межі вільної торгівлі 

товарами та послугами, щоб включати також питання, які виходять «за межі 

кордонів: вирішення проблеми нетарифних бар’єрів та поступове досягнення 

комплексного взаємозближення у торговій та регуляторній галузях (таких як 

технічні норми та стандарти, санітарні та фітосанітарні правила, політика 

конкуренції, конкурентоспроможність підприємств, інновації та промислова 

політика, співпраця у сфері наукових досліджень, права інтелектуальної власності, 

митні заходи для спрощення торгівлі та адміністративна спроможність у сфері 

правил походження товарів, ефективне управління у податковій сфері, 

законодавство щодо акціонерних товариств, державних закупівель та фінансових 

послуг)» [26]. 

Виходячи з того, що одним з ключових питань економічного співробітництва 

є створення зони вільної торгівлі, у повідомленні зазначається, що «перш ніж 

приступати до переговорів про глибокі та комплексні угоди про ЗВТ, ЄС має 

розглянути спроможність партнерів виконувати та дотримуватися таких угод, а 

також їхнього рівня амбітності. Країни рухатимуться у цьому напрямку поступово 

та з різною швидкістю, але важливо дати їм усім однаковий вид на майбутнє. 

Остаточною ціллю має стати спільна для наших партнерів регуляторна база та 

схожий ступінь доступу до ринку. Для досягнення цієї цілі та посилення їхньої 

адміністративної спроможності, нашим партнерам потрібно буде продовжити 

роботу з виконання торгових і регуляторних розділів Планів дій. Особлива увага 

приділятиметься наданню допомоги у цих галузях» [26]. 
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Як зазначалось в Декларації, цей процес «має в першу чергу значною мірою 

залишитися в площині двосторонніх відносин між ЄС і кожним партнером, щоб 

враховувати значні відмінності у ситуаціях у кожній країні-партнері. Це також 

дозволить найбільш розвинутим країнам рухатися швидше і не затримуватися через 

інші країни. Однак, ця концепція повністю відповідає довгостроковому баченню 

створення економічного співтовариства між ЄС і партнерами ЄПС. У 

довгостроковій перспективі робота над створенням ширшого економічного 

співтовариства сусідства дозволить включити такі питання, як застосування 

спільних регуляторних рамок та покращення доступу до товарів і послуг серед країн 

ЄПС, а також деяких відповідних інституційних механізмів, таких як механізми 

вирішення спорів» [26, с.4-5]. 

Таким чином, в межах Європейської політики сусідства у сфері економічного 

співробітництва було визначено пріоритетними напрямами: укладення угод про 

зони вільної торгівлі, лібералізацію торгових потоків між країнами-партнерами, 

удосконалення торгово-економічного регуляторного середовища та інвестиційного 

клімату, посилення економічної інтеграції та співпраці у ключових сферах. 

В 2008 р. Європейський Союз висунув ініціативу поглибити відносини зі 

своїми східними сусідами на основі нових принципів, взявши як приклад формат 

відносин з Україною – принципи політичної асоціації та економічної інтеграції. 

Ініціатива отримала назву Східного Партнерства (СП) і була започаткована у травні 

2009 р. 

Як зазначається в повідомленні Кабінету Міністрів України, «Східне 

партнерство» – це зовнішньополітична ініціатива Європейського Союзу, яка 

поширюється на держави-члени ЄС та шість східноєвропейських сусідів ЄС – 

Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну. Ініціативу 

започатковано 7 травня 2009 р. на Празькому установчому саміті за пропозицією 

Польщі та Швеції з метою поглиблення співпраці держав Східної Європи і 

Південного Кавказу з ЄС та оновлення договірно-правової бази відносин шляхом 

заміни угод про партнерство та співробітництво на угоди про асоціацію, створення 

поглиблених та всеохоплюючих зон вільної торгівлі, лібералізацію візового режиму 
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між ЄС та країнами-партнерами [43]. 

Дослідження програми «Східне партнерство» показує, що співпраця 

ґрунтується й на двосторонньому співробітництві Європейського Союзу з 

державами-партнерами й на багатосторонній взаємодії. Запровадження 

багатостороннього виміру політичного та експертного діалогу є однією з основних 

відмінностей «Східного партнерства» від Європейської політики сусідства. 

Багатосторонній вимір функціонує на чотирьох рівнях: 

1. саміти за участю глав держав та урядів держав-членів ЄС та країн-

партнерів, які проводяться раз на два роки; 

2. засідання міністрів закордонних справ країн ЄС і країн-партнерів; 

3. тематичні платформи «Східного партнерства»; 

4. робочі групи (панелі) для підтримки роботи тематичних платформ у 

конкретних сферах. 

Однією з тематичних платформ є платформа «Економічна інтеграція та 

зближення з політиками ЄС», яка розглядає питання торговельного та 

регуляторного наближення країн-партнерів до ЄС [43]. 

В розвиток Регламенту №232/2014 з метою представлення цілей для Східного 

партнерства, Європейська служба зовнішньої діяльності оприлюднила Регіональну 

Східну Стратегію на 2014-2020 рр. та Багаторічну Орієнтовну програму на 2014-

2017 рр. У Стратегії до основних регіональних викликів були серед інших віднесені: 

підтримка стабільності, незалежності країн-партнерів відповідно до геополітичного 

контексту й опору зовнішньому тиску; забезпечення всеосяжного зростання та 

розвитку, підвищення якості освіти й працевлаштування випускників; підвищення 

енергетичної безпеки; сприяння обмеженню та поступовому вирішенню затяжних 

конфліктів і підвищення ролі громадянського суспільства та місцевих органів влади. 

Для тих партнерів, які уклали Угоди про Асоціацію, ключовою була названа 

проблема їх належної імплементації та покращення адміністративного 

потенціалу [51]. 

Стратегічними цілями Східного партнерства були визначені: підтримка 

процесу політичної асоціації; сприяння економічній інтеграції та секторальному 
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співробітництву; підвищення ролі громадянського суспільства як генератора 

реформ. На регіональному рівні було визначено дві стратегічні цілі: сталий розвиток 

і поліпшення навколишнього середовища та підтримка розвитку 

інфраструктури [51]. 

Особливу роль у процесі перегляду Європейської політики сусідства та 

програми Східного партнерства зіграв Ризький саміт Східного партнерства, який 

відбувся 21-22 травня 2015 р. підсумковій декларації Ризького Саміту було 

визначено, що «масштаби глибина співробітництва визначаються ЄС і амбіціями, 

потребами, а також темпами реформ партнерів» [49]. Було підкреслено, що 

реалізація Угод про асоціацію (УА) та поглиблених і всеосяжних зони вільної 

торгівлі (ПВЗВТ) буде головним пріоритетом ЄС та зацікавлених партнерів на 

найближчі роки. Слід зазначити, що серед країн Східного партнерства ЄС має угоди 

про асоціацію та зону вільної торгівлі з Україною, Грузією та Молдовою, але, на 

відміну від України, угоди у Грузії та Молдові вступили в силу у 2014 р. 

Ризькій декларації зазначається, що «ЄС надав і далі надаватиме за допомогою 

інструменту Європейської політики сусідства значну підтримку, у тому числі з 

інституціонального зміцнення і реформ державного управління, щоб зміцнити 

потенціал партнерів для просування у здійсненні всеосяжних реформ, які необхідні 

для того, щоб отримати максимальну вигоду від угод про асоціацію» [49]. 

В декларації також акцентувалася увага на тому, що фонд ПВЗВТ для малого 

та середнього бізнесу, нова спільна ініціатива Європейської Комісії, Європейського 

інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку відкриє 

нові важливі інвестиції для підтримки малого і середнього бізнесу з тим, щоб він 

повною мірою скористався новими бізнес-можливостями, що випливають з 

УА/ПВЗВТ [49]. 

Інший важливий пункт Декларації містить висновок про те, що успішна 

реалізація УА/ПВЗВТ, повне наближення до законодавства і стандартів ЄС призведе 

до поступової економічної інтеграції партнерів до внутрішнього ринку ЄС і, у 

підсумку, до створення економічної зони [49]. 

18 листопада 2015 р. було прийнято Спільне повідомлення Європейської 
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Комісії «Перегляд Європейської політики сусідства: міцніше партнерство заради 

сильнішого сусідства», підготовлене для Європейського Парламенту, Європейської 

Ради, Європейського економічно-соціального комітету та Комітету регіонів [47]. 

Спільному повідомленні наголошується на тому, що внесення змін до ЄПС як 

по суті, так і методологічно, є нагальною потребою. Європейська Комісія 

підкреслює, що «для нової ЄПС стабільність буде головним політичним 

пріоритетом, а заходи, передбачені Спільним повідомленням, мають на меті 

запропонувати шляхи посилення стійкості партнерів ЄС в умовах зовнішнього тиску 

та їхню здатність робити власний суверенний вибір» [47]. 

Водночас у повідомленні Комісії наголошувалося, що забезпечення 

верховенства права та становлення незалежних і дієвих судових систем залишаться 

пріоритетами ЄС. На погляд ЄС, ці сфери мають вирішальне значення для 

соціальної та економічної стабільності, створення довіри до державних інституцій 

та утвердження правової визначеності. Зокрема, «вільна від політичного впливу 

незалежна, прозора та неупереджена судова система, що гарантує рівний доступ до 

правосуддя, захист прав людини, гендерну рівність і відсутність дискримінації, а 

також всю повноту застосування закону залишатиметься метою ЄС у відносинах з 

усіма його партнерами», – наголошується в Повідомленні [47]. 

У документі зазначається, що суттєво важливою є також реформа державного 

управління, посилення демократичних і незалежних інституцій, розвиток місцевих і 

регіональних органів влади, деполітизація державної служби, розвиток 

електронного урядування, а також посилення інституційної прозорості та 

підзвітності. Мають уживатися, на погляд ЄС, ефективні антикорупційні заходи, 

переважно превентивного характеру, у відношенні масштабних державних 

закупівель, реформи підприємств, що перебувають у державній власності чи 

контролюються державою, а також у схожих сферах з високим ступенем 

корупційної вразливості, у тому числі, шляхом підтримки ключової ролі 

громадянського суспільства [47]. 

Повідомленні підтверджується, що метою співпраці з країнами, які мають 

угоди про ПВЗВТ, є створення економічної зони. У розділі «Економічна 
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модернізація і підприємництво» зазначається, що ЄС підтримуватиме партнерів 

модернізації їх економік для розумного та сталого зростання, шляхом участі в 

економічному діалозі, надання політичних консультацій і мобілізації фінансової 

допомоги. Це сприятиме кращому підприємницькому середовищу і реформам, які 

створюватимуть можливості для більших інвестицій і більшої кількості та кращої 

якості робочих місць. ЄС також зосередиться на сприянні сектору малих і середніх 

підприємств, що є первинним джерелом зайнятості [47]. 

 

1.2. Ретроспективний аналіз економічного співробітництва між Україною 

та ЄС в межах інтеграційних процесів 

 

В науковій літературі використовуються різні класифікації співробітництва 

між Україною та ЄС. Так, Л.Прокопенко і О.Ракша, аналізуючи розвиток 

інституційної структури співробітництва України та ЄС протягом 1991–2018 рр., 

виділяють наступні періоди: 1991-1998 рр. – початковий, етап становлення 

тимчасових форм організаційного забезпечення двосторонніх відносин між 

Україною та ЄС, 1998-2014 рр. – етап формування стабільної інституційної 

структури співпраці та третій – з 2014 р. – етап удосконалення інституційної основи 

співробітництва України та ЄС [34, c.57]. 

На основі аналізу розвитку економічного співробітництва між Україною та 

ЄС, можна виділити такі етапи: 

– підписання Угоди про партнерство та співробітництво з державами-

членами ЄС (червень, 1994 р.), співпраця в рамках Європейської політики сусідства, 

ухвалення Спільної стратегії ЄС щодо України (1999); 

– затвердження Програми інтеграції України до ЄС (2000), плану дій 

Україна – ЄС (2005), парафування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2012 

р.), призупинення підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (21 

листопада 2013 р.), переговори щодо створення зони вільної торгівлі між Україною 

та ЄС; 

– підписання, ратифікація та імплементація положень Угоди про 
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асоціацію між Україною та ЄС (2014 і по теперішній час). 

Протягом першого етапу після проголошення незалежності Україна мала 

визначитися з вектором розвитку і подальшим майбутнім як член міжнародної 

спільноти. Позиція Європейського Союзу щодо України, який визнав створення 

нашої держави однією з найважливіших подій в історії сучасної Європи і висловив 

переконання, що демократична сильна Україна зможе зробити значний внесок у 

загальну європейську стабільність, мала важливе значення для такого вибору. Отже, 

державна політика України у сфері європейської інтеграції почала формуватися як 

стратегія партнерства і співробітництва з ЄС, зокрема 6 квітня 1992 р. Європейська 

Комісія прийняла Директиву про започаткування переговорів з Білоруссю, Росією, 

Україною та Казахстаном щодо угод про партнерство і співробітництво. 

23-24 березня 1992 р. було розпочато офіційні переговори між ЄС та 

Україною, наслідком яких стала схвалена у 1993 р. Верховною Радою України 

постанова «Про основні напрями зовнішньої політики України», у яких було 

визначено членство в Європейських Співтовариствах як перспективна мета 

української зовнішньої політики [29]. 

Як зазначає М. Гнатюк, Україна стала першою серед країн СНД, що підписала 

16 червня 1994 р. в Люксембурзі Угоду про партнерство і співробітництво з 

Європейським Союзом (УПС), отже підписання УПС фактично завершило 

початковий етап становлення відносин між Україною та ЄС [2, c.505]. 

Угода про партнерство і співробітництво була ратифікована Верховною Радою 

України 10 листопада 1994 р., а набула чинності 1 березня 1998 р. після ратифікації 

всіма державами-членами ЄС. Ця Угода стала базовим документом, що визначав 

правовий механізм двостороннього співробітництва між Україною та ЄС на десять 

років. Укладаючи УПС, сторонам вдалося охопити всі основні сфери двосторонньої 

співпраці. До визначених цілей партнерських стосунків були віднесені такі: тісна 

політична співпраця завдяки розвитку політичного діалогу; гармонійні економічні 

відносини, які включали б сприяння торгівлі й інвестиціям; забезпечення основи для 

взаємовигідного економічного, соціального, фінансового, науково-технічного й 

культурного співробітництва; підтримка зусиль України щодо зміцнення демократії 
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та розвитку її економіки і завершення переходу до ринкової економіки [45]. 

Для забезпечення виконання УПС було запроваджено інституційне 

співробітництво на рівнях: самітів ЄС-Україна, Ради з питань співробітництва, 

Комітету з питань співробітництва та його семи підкомітетів. 

Аналіз подальшого розвитку відносин між Україною та ЄС характеризується 

такими подіями як: затвердження 11 червня 1998 р. Стратегії інтеграції України до 

Європейського Союзу [49]; відкриття у вересні 1993 р. в Україні Представництва 

Європейської Комісії, а в липні 1995 р. представництва України при ЄС. 

В рамках виконання Угоди про партнерство та співробітництво 24 березня 

1995 р. відбулось перше засідання Спільного комітету Україна – ЄС, який до 

набуття чинності УПС був офіційним інструментом моніторингу економічного та 

торговельного співробітництва між ЄС та Україною. У вересні 1997 р. у Києві 

відбувся перший саміт Україна – ЄС, в ході якого було підтверджено європейський 

вибір України, обговорено наявні проблеми в договірно-правовій сфері, розглянуто 

шляхи активізації економічного співробітництва [2, c.506-507]. 

Набуття чинності Угодою про партнерство і співробітництво між Україною та 

ЄС [45] з 1 березня 1998 р. обумовило подальше посилення інституційного та 

організаційного забезпечення двосторонніх відносин, що було реалізовано через 

створення відповідних інституційних структур, про які йшлося вище (Рада та 

Комітет з питань співробітництва між Україною та ЄС, Комітет з парламентського 

співробітництва між Україною та ЄС) та адаптацію українського законодавства до 

законодавства ЄС (ст. 51 УПС) [45]. 

Основними інструментами адаптації, визначеними Законами України «Про 

Концепцію загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу» від 21 листопада 2002 р. № 228– ІV [9] та 

«Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року №1629-IV [7] стали 

такі: 

– щорічні плани роботи з адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС, що затверджуються Урядом; 
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– превентивний моніторинг урядових законопроектів і проектів, інших 

нормативно-правових актів на відповідність основним положенням законодавства 

ЄС. 

Протягом першого етапу співробітництва між Україною та ЄС, крім 

підписання Угоди про партнерство та співробітництво з державами-членами ЄС 

(червень, 1994 р.) [45], ухвалення Спільної стратегії ЄС щодо України [42], 

важливими подіями стали: вступ України до Ради Європи (1995 р.), затвердження 

плану дій в рамках Європейської політики сусідства, ініціювання Україною питання 

стосовно надання Україні статусу країни з ринковою економікою, безвізового 

режиму з ЄС та спільної розбудови кордону Україна-ЄС. Це свідчило про 

європейський вибір нашої держави та необхідність подальших кроків щодо 

зближення з ЄС. 

На другому етапі співробітництва між Україною та ЄС програмним 

документом стало представлене у 2002 р. Послання Президента України до 

Верховної Ради України «Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії 

економічного та соціального розвитку України на 2002–2011 роки», у якому 

окреслювалися головні пріоритети й конкретизувалися завдання у сфері 

реформування та модернізації країни з урахуванням поточних глобалізаційних 

викликів, зокрема процес європейської інтеграції розглядався як стрижень стратегії 

економічного та соціального розвитку [28]. 

18 березня 2004 р. було прийнято Закон України «Про Загальнодержавну 

програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», 

у якому був виписаний механізм запобігання проходженню через Парламент 

законопроектів, що суперечать acquis communautaire та запроваджено інститут 

щорічної доповіді про стан виконання Загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС [7]. Це означало досягнення певного 

прогресу у виконанні УПС та можливості створення нового формату відносин між 

Україною та ЄС, більш наближеного до визнання європейської перспективи 

України. 30 грудня 2005 р. Україна отримала від ЄС статус країни з ринковою 

економікою і була вилучена з переліку «країн із перехідною економікою» в рамках 
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антидемпінгового законодавства Європейського Союзу, що сприяло розвитку 

економічного співробітництва між Україною та ЄС. 

У подальшому відносини між Україною та ЄС регулювалися прийнятим на 

початку 2005 р. Планом дій на 2005-2008 роки, який передбачав досягнення нашою 

країною певних пріоритетів, що мали сприяти поступовій інтеграції України в 

європейські економічні та соціальні структури, наближенню українського 

законодавства до європейського, створенню передумов для започаткування зони 

вільної торгівлі з ЄС, а також укладенню нової посиленої угоди [24]. 

За офіційними підсумками виконання Плану дій у 2008 р., можна виділити як 

позитивні, так і негативні результати. До позитивних результатів можна віднести 

поглиблення партнерства в управлінні кризовими ситуаціями, економічній та 

енергетичній сферах, сфері юстиції, свободи й безпеки, у т. ч. й питаннях візової 

політики. Україна отримала право приєднання до заяв та виступів від імені ЄС із 

регіональних і міжнародних питань до моменту їх оприлюднення в межах спільної 

зовнішньої та безпекової політики ЄС. У внутрішній політиці Україна 

продемонструвала за цей час позитивні результати сфері забезпеченні прав людини, 

свободи слова, розвитку громадянського суспільства. 

У жовтні 2006 р. Україна та ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння 

щодо діалогу з аграрних питань між Міністерством аграрної політики України та 

Генеральним Директоратом Європейської Комісії «Сільське господарство та 

розвиток сільської місцевості» [19], який позитивно вплинув на розвиток 

двостороннього партнерства між сторонами у сфері сільського господарства, 

зокрема у сфері реформування аграрного сектору України, розвитку ринків 

сільськогосподарської продукції, використання ГМО, забезпечення безпеки 

продуктів харчування [19]. 

До негативних результатів слід віднести те, що План дій не враховував мети 

України щодо вступу до ЄС і у подальшому різне бачення ЄС та України основ 

співробітництва, зокрема перспективи членства України в ЄС, стало однією з 

причин розчарування між двома сторонами. Це привело до того, що Україна мала 

значні політичні зобов’язання щодо проведення внутрішніх демократичних 

http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/mediafiles/files/memorandum2006.pdf
http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/mediafiles/files/memorandum2006.pdf
http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/mediafiles/files/memorandum2006.pdf
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перетворень, економічних реформ та адаптації національного законодавства до норм 

і стандартів ЄС, а роль ЄС при цьому звелася до консультативної та фінансової 

допомоги. 

Загалом, результати виконання Плану дій виявили низку проблем, які мали 

суттєвий негативний вплив на ефективність виконання Плану дій: 

– відсутність єдиного механізму планування та звітності, яка б відповідала 

загальноприйнятим стандартам (різні підходи України та ЄС), що робило 

неможливим відповідний контроль за виконанням Плану; 

– загальне формулювання пріоритетів і заходів та критеріїв їх виконання у 

Плані дій та у відповідних документах Уряду, що унеможливлювало визначення 

критеріїв досягнення мети чи успішності виконання Плану. 

Найбільшої актуальності на той час набуло питання розробки нової угоди 

Україна – ЄС на заміну УПС, тому у березні 2007 р. було започатковано 

переговорний процес щодо Нової посиленої угоди (НПУ). Позиція української 

сторони полягала в тому, що нова Угода повинна мати додаткову значущість 

порівняно з попереднім документом та надати можливість Україні зробити перехід 

від партнерства і співробітництва з ЄС до відносин політичної асоціації та 

економічної інтеграції. 

Для забезпечення цього процесу в 2008 р. було створене Координаційне бюро 

європейської інтеграції, потім 31 березня 2010 р. постановою Кабінету Міністрів 

України №286 у структурі Секретаріату Кабінету Міністрів України замість 

Координаційного бюро було утворено Бюро європейської інтеграції. До основних 

завдань Бюро європейської інтеграції було зараховано організаційне, експертно-

аналітичне, інформаційне та інше забезпечення діяльності Кабінету Міністрів та 

його урядових комітетів, а також Прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів і 

керівництва Секретаріату Кабінету Міністрів щодо стратегічного планування 

європейської інтеграції, моніторингу домовленостей між Україною та ЄС, 

підготовки до участі України у програмах та агентствах ЄС, адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС, загалом - горизонтальна координація роботи органів 

виконавчої влади з питань європейської інтеграції. 
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У вересні 2008 року, в ході саміту Україна – ЄС була підписана Спільна 

Декларація у якій зафіксовані такі важливі документи як «Угода про асоціацію, 

визнання України Європейською державою» і початок візового діалогу. 

Європейський Союз визнав європейські прагнення України та вітав європейський 

вибір України [3, с.88-89]. 

На початку роботи над Угодою про асоціацію у 2009 р. було прийнято новий 

практичний інструмент на заміну Плану дій – Порядок денний асоціації Україна – 

ЄС (ПДА) [27]. 

Переговори щодо укладення Угоди про асоціацію тривали вісімнадцять 

раундів і завершилися в грудні 2011 р. Це були зустрічі на рівні вищого політичного 

керівництва України та ЄС, робочі консультації на рівні глав переговорних 

делегацій, під час яких відбувався пошук балансу інтересів, зокрема для України 

було важливо забезпечити якісне наповнення змістовної частини Угоди про 

асоціацію та закласти положення, що відповідають національним інтересам. 

Одним з таких важливих питань було укладення Угоди про «глибоку та 

всеосяжну зону вільної торгівлі», якою мало бути передбачено не тільки зниження 

тарифів, а й зниження витрат торгівлі за рахунок гармонізації регуляторних практик, 

спрощення митного режиму тощо. Прикладом стали країни Центральної та Східної 

Європи, у яких аналогічні вимоги щодо гармонізації законодавства та 

адміністративно-регуляторних практик, а також моніторинг їх виконання й технічна 

підтримка з боку ЄС позитивно вплинули на розвиток інституцій, проведення 

реформ, забезпечення темпів і стабільності економічного зростання. 

Аналізуючи цей етап співробітництва між Україною та ЄС, можна зробити 

висновки про неоднозначні результати, яких досягла Україна на цьому етапі 

євроінтеграційного процесу. Так, з метою здійснення огляду прогресу в реалізації 

ПДА було створено Спільний комітет на рівні старших посадових осіб, який мав 

регулярно представляти свої доповіді Раді з питань співробітництва Україна – ЄС. У 

межах першої зустрічі на початку 2010 р. Спільний комітет схвалив Перелік 

пріоритетів Порядку денного асоціації Україна – ЄС на 2010 рік, який нараховував 

78 пріоритетів. У травні 2011 р. було схвалено Перелік пріоритетів Порядку денного 
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асоціації Україна – ЄС на 2011-2012 рр. Але, на даному етапі євроінтеграційного 

процесу, маючи певні офіційні досягнення, Україна не використала повною мірою 

можливості Порядку денного асоціації, за основними напрямами реалізації 

пріоритетів євроінтеграції не було встановлено відповідного контролю, був 

відсутній достатній моніторинг виконання зобов’язань, взятих на себе сторонами. 

Відповідно, сторонами було прийнято принципове рішення усунути такий недолік і 

разом з прийняттям переліків завдань запроваджувати й ефективні механізми 

контролю за досягненням поставлених цілей. 

В подальшому Угода про асоціацію мала б бути підписана на саміті ЄС у 

Вільнюсі в листопаді 2013 р. Але в останній момент президент В.Янукович вирішив 

не підписувати її, що спричинило Майдан, а згодом і агресію з боку Росії у вигляді 

анексії Криму та гібридної війни на сході Донбасу. 

В результаті тривалого процесу, 21 березня 2014 р., в Брюсселі, були підписані 

політичні положення Угоди про асоціацію. Решту розділів, включно з ПВЗВТ, 

підписали в Брюсселі 27 червня 2014 р. Однак в результаті тристоронніх 

консультацій між Україною, Росією та ЄС у вересні 2014 р. в рамках загального 

мирного процесу, застосування ПВЗВТ відклали до грудня 2015 р., хоча ЄС 

продовжило одностороннє застосування своїх зобов’язань (автономних 

преференцій) стосовно доступу до ринку, і Президент України заявив, що програма 

реформ заради гармонізації українського законодавства з правовим доробком ЄС 

триватиме. 

Таким чином, підписання Угоди про асоціацію та ПВЗВТ в 2014 р. стало 

актом стратегічного та геополітичного значення в історії України, символом 

життєво важливої боротьби за «європейський вибір» України як демократичної 

незалежної держави. Політичні та економічні цілі Угоди отримали принципове 

значення для майбутнього України як незалежної і безпечної європейського 

держави. 

Економічні цілі Угоди полягають у можливості за сприяння ЄС модернізувати 

українську економіку за рахунок нарощування обсягів торгівлі реформування 

регулювання економіки відповідно до передової європейської практики, 
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покращення бізнес-клімату для іноземних і внутрішніх інвестицій. 

Угода регламентує приведення стандартів України у відповідність до 

стандартів європейської практики для подальшої економічної інтеграції України. 

У вересні 2014 р. Верховна рада України та Європейський парламент 

синхронно ратифікували Угоду, проте для повного набуття чинності Угода про 

асоціацію мала бути ратифікована всіма 28 країнами-членами ЄС. Через спробу 

заблокувати цей процес через референдум у Нідерландах, ратифікація Угоди 

затягнулася на три роки і була завершена лише влітку 2017 р. 

При цьому Європейський Союз запровадив механізм тимчасового виконання, 

який дозволив почати виконання угоди, не очікуючи на її ратифікацію, з 1 

листопада 2014 р. (через тиск Росії торговельні положення почали працювати від 1 

січня 2016 р.). 

Угода про асоціацію налічує понад тисячу сторінок, а за своєю структурою 

складається з преамбули, семи частин, 43 додатків та 3 протоколів [44]. 

У частині «Преамбула, загальні цілі та принципи» окреслюється підґрунтя, яке 

існує для укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема визнання з 

боку ЄС європейського вибору та європейських устремлінь України як європейської 

країни, що поділяє з ЄС спільну історію і спільні цінності, а також визначені цілі 

Угоди, серед яких – створення асоціації, поступове зближення між Україною та ЄС 

на основі спільних цінностей, поглиблення економічних та торгівельних відносин, 

зокрема шляхом створення ЗВТ, посилення співробітництва у сфері юстиції, 

свободи і безпеки. Закріплюються основні принципи, які лежать в основі асоціації, 

передусім забезпечення прав людини та основоположних свобод, повага до 

принципу верховенства права, дотримання принципів суверенітету і територіальної 

цілісності, непорушності кордонів і незалежності. Підкреслюється, що подальші 

відносини між Україною та ЄС базуватимуться також на принципах вільної 

ринкової економіки, верховенства права, ефективному урядуванні тощо [44]. 

Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі Україна – ЄС (ЗВТ) є 

невід’ємною складовою Угоди про асоціацію і передбачає лібералізацію торгівлі як 

товарами, так і послугами, лібералізацію руху капіталів та до певної міри – руху 
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робочої сили. Відмінною рисою ЗВТ Україна – ЄС є комплексна програма адаптації 

регуляторних норм у сферах, пов’язаних з торгівлею, до відповідних стандартів ЄС. 

Це дозволить значною мірою усунути нетарифні (технічні) бар’єри у торгівлі між 

Україною та ЄС та забезпечити розширений доступ до внутрішнього ринку ЄС для 

українських експортерів і навпаки – європейських експортерів до українського 

ринку. Таким чином поглиблена та всеохоплююча ЗВТ має забезпечити поступову 

інтеграцію економіки України до внутрішнього ринку ЄС. 

Частина Угоди, яка стосується створення ЗВТ, охоплює такі основні сфери: 

торгівля товарами, в т.ч. технічні бар’єри в торгівлі; інструменти торговельного 

захисту; санітарні та фітосанітарні заходи; сприяння торгівлі та співробітництво в 

митній сфері; адміністративне співробітництво в митній сфері; правила походження 

товарів; торговельні відносини в енергетичній сфері; послуги, заснування компаній 

та інвестиції; визнання кваліфікації; рух капіталів та платежів; конкурентна політика 

(антимонопольні заходи та державна допомога); права інтелектуальної власності, в 

т. ч. географічні зазначення; державні закупівлі; торгівля та сталий розвиток; 

транспарентність; врегулювання суперечок [44]. 

Частина Угоди «Економічне та секторальне співробітництво» містить 

положення про умови, модальності та часові рамки гармонізації законодавства 

України до законодавства ЄС, зобов’язання України щодо реформування 

інституційної спроможності відповідних установ та принципи співробітництва між 

Україною, ЄС та його державами-членами у низці секторів економіки України та 

напрямків реалізації державної галузевої політики. 28 глав цього розділу Угоди 

передбачають відповідні заходи у таких секторах як енергетика, в т.ч. ядерна, 

транспорт, захист навколишнього середовища, промислова політика та 

підприємництво, сільське господарство, оподаткування, статистика, надання 

фінансових послуг, туризм, аудіовізуальна політика, космічні дослідження, охорона 

здоров’я, науково-технічна співпраця, культура, освіта тощо [44]. 

Імплементація цього розділу Угоди дасть змогу, по-перше, забезпечити 

поглиблене виконання положень Угоди щодо зони вільної торгівлі, оскільки 

сприятиме наближенню законодавства та регуляторного середовища України та ЄС, 
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а відтак усуненню нетарифних торговельних бар’єрів, а, по-друге, сприятиме 

інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС та єдиного нормативного простору в 

переважній більшості секторів економіки та суспільного життя України. 

Відповідно до «Інституційних, загальних та прикінцевих положень» 

передбачається запровадження нових форматів та рівнів співробітництва між 

Україною та ЄС після набуття чинності Угодою про асоціацію, зокрема створення 

Ради та Комітету з питань асоціації, Парламентського комітету з питань асоціації. З 

метою залучення до реалізації Угоди громадянського суспільства створена 

Платформа громадянського суспільства [44]. 

В контексті забезпечення належного виконання Угоди впроваджений 

відповідний механізм моніторингу та врегулювання спорів, які можуть виникати у 

ході виконання Угоди. 

У зв’язку з необмеженим терміном дії Угоди було передбачено можливість 

здійснення всебічного її перегляду, у т.ч. що стосується її цілей протягом п’яти 

років від набрання нею чинності, а також у будь-який час за взаємною згодою 

Сторін. 

Угода перекладена українською мовою та всіма мовами ЄС, всі тексти мають 

однакову юридичну силу. 

Від 1 вересня 2017 р. «тимчасове виконання» завершилося і Угода стала 

юридично чинною. Також почалася дія низки статей, що не входили до обсягу 

тимчасового виконання. Зміни стосувалися розділу 5 Угоди «Економічне та 

секторальне співробітництво», де режим тимчасового виконання застосовували 

лише щодо 11 з 28 його глав. Зокрема, почалася дія Угоди щодо наступних 

секторальних напрямків: макроекономічне співробітництво, управління державними 

фінансами, статистика, космос, наука і технології, політика у сфері промисловості і 

підприємництва, інформаційне суспільство, туризм та інші. 

Загалом, Угода про асоціацію ставить за мету оновити спільні інституційні 

рамки співпраці України та ЄС; сприяти поглибленню стосунків у всіх сферах; 

посилити політичну асоціацію й економічну інтеграцію на основі взаємних прав та 

обов'язків. А створення всебічної та поглибленої зони вільної торгівлі має сприяти 
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поступовій інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС. 

Як зазначається в «Енциклопедії з експортування», поглиблена і всебічна зона 

вільної торгівлі (ПВЗВТ), описана в Розділі IV Угоди про асоціацію, значно 

перевершує традиційну угоду про зону вільної торгівлі про взаємне скасування 

тарифів і зобов’язує Україну впровадити значну частину пов’язаного з 

підприємництвом правового доробку Європейського Союзу (acquis) протягом 

десятирічного перехідного періоду [5]. 

ПВЗВТ – це значно більше, ніж угода про лібералізацію тарифів. ПВЗВТ 

складається з 15 глав, 14 додатків і 3 протоколів. Вона охоплює широке коло 

складних тем, окреслених нижче: 

– скасування тарифів. Переважна більшість чинних митних тарифів 

будуть скасовані, що зменшить вартість товарів в обох країнах; 

– технічне регулювання. Наразі в Україні та ЄС різні технічні нормативи, 

що вимагає взаємної відповідності та сертифікації. Україна поступово узгодить свої 

норми і процедури з європейськими, так, що сертифіковані товари вважатимуться 

такими, що відповідають вимогам ЄС без подальших перевірок. Це зменшить 

вартість узгодження та сертифікації відповідно до двох різних систем правил; 

– санітарні та фітосанітарні норми. Так само, українські норми 

сільськогосподарських товарів та безпеки харчів зараз відрізняються від 

європейських. Україна поступово узгодить їх з європейськими, так, що 

сертифіковані товари вважатимуться такими, що відповідають вимогам ЄС без 

подальших перевірок; 

– торгівля послугами. Український бізнес зможе продавати товари 

державам ЄС на вигідніших умовах, ніж будь-яка інша країна, а в деяких випадках 

дістане право на національний режим. Угода передбачає право на створення 

підприємства постачальників українських послуг (обумовлене низкою застережень), 

яке автоматично поширюється на нові послуги в майбутньому; 

– державні закупівлі. Україна застосовуватиме правила ЄС про державні 

закупівлі, що надасть підприємствам ЄС право на участь у державних тендерах 

України і на точно таке ж ставлення, як до українських компаній. Українські 
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підприємства навзаєм зможуть, як рівні, конкурувати за державні контракти в ЄС; 

– захисні заходи. Щодо імпорту в Україну автомобілів та уживаного одягу 

застосовано спеціальний режим. Це зроблено для того, щоб захистити відповідні 

українські галузі промисловості від зростання конкуренції з боку європейських 

постачальників [5, c.28]. 

Інструментами реалізації ПВЗВТ можна вважати відкриття ринків шляхом 

поступового скасування митних тарифів, надання безмитного доступу рамках квот, 

а також масштабна гармонізація українських законів, норм та стандартів з тими, що 

діють у ЄС у різних прямо або опосередковано пов’язаних із торгівлею секторах. Це 

створить умови для гармонізації стандартів України та ЄС у ключових галузях, що 

забезпечить справедливий доступ українського експорту на ринки ЄС. 

За підсумками Звіту про виконання Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом (вересень 2014 року – січень 2015 року), підготовленого 

Урядовим офісом з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів 

України, перше засідання новоствореної Ради асоціації відбулося 15 грудня 2014 р., 

а четверте – перше після набуття чинності Угодою про асоціацію – 8 грудня 2017 р. 

Основними питаннями, розглянутими на цих засіданнях, стали: створення Україною 

інституційної та нормативно-правової бази для посилення імплементації, 

координації та моніторингу виконання Угоди про асоціацію, процес реформ в 

Україні, зокрема процес децентралізації, реформа державного управління і судової 

системи, боротьба з корупцією, торговельно-економічне співробітництво у рамках 

поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, а також процес відновлення 

суверенітету і територіальної цілісності України. Серед конкретних практичних 

рішень для України за результатами останнього засідання стало укладання двох 

угод: про надання Єврокомісією 50 млн. євро для посилення місцевих органів влади, 

економічного відновлення, безпеки громади та соціальної згуртованості на Донбасі 

та ще 5 млн. євро – на розвиток Дунайського регіону в Україні [13]. 

25.10.2017 р. Уряд затвердив найбільший за свою історію урядовий акт – План 

заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми 
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державами-членами, з іншої сторони. Його особливістю є те, що він базується на 

ґрунтовному аналізі зобов’язань в межах Угоди, зокрема на аналізі актів права ЄС, 

імплементація яких передбачена її положеннями, та надає можливість кожному 

чітко сформулювати бачення змін в усіх 25 сферах правовідносин, які охоплюються 

зобов’язаннями в межах Угоди про асоціацію [31]. 

Подальший перебіг подій, пов’язаних з імплементацією Угоди про асоціацію 

та створенням ПВЗВТ, наведений у подальших розділах. Зазначимо, що під час 20-

го саміту Україна – ЄС, який відбувся у липні 2018 р., у спільній заяві Президента 

Європейської ради Дональда Туска, президента Європейської комісії Жана-Клода 

Юнкера і президента України Петра Порошенка було зазначено, що ЄС визнає 

європейські прагнення України і вітає її європейський вибір, як зазначено в Угоді 

про асоціацію [13]. 

Цю тезу підкреслював також посол ЄС в Україні Х.Мінгареллі: «як 

Європейський Союз, ми готові допомагати вам вирішувати й долати складні 

завдання та виклики, які приносять з собою реформи, у тому числі ті, що 

передбачені Угодою про асоціацію. Однак українці, особливо українська влада, 

мають пам’ятати, що цей процес трансформації повністю залежить від них. 

Партнерство ЄС з Україною – це не відносини між донором й отримувачем, а 

взаємини, які спираються на рівносильний внесок і прагнення обох сторін. 

Європейському Союзу потрібно побачити реформи для їхньої підтримки» [20]. 

Підсумовуюче вищезазначене, можна зазначити, що: 

1. Теоретичні засади економічного співробітництва між Україною та ЄС 

засновуються на основних положеннях теорії європейської інтеграції та 

Європейської політики сусідства, що передбачає встановлення системи державного 

управління у цій сфері, яка ґрунтується на компетентності, відповідальності, 

стратегічному довгостроковому плануванні, поширенні зв’язків між суб’єктами 

економічної співпраці. 

2. На підставі аналізу теорій європейської інтеграції (федералізму, 

функціоналізму/неофункціоналізму, реалізму, взаємозалежності тощо) можна 

зазначити, що європейська інтеграція є процесом усуспільнення державами-членами 



37 

Європейського Союзу (ЄС) власних суверенітетів, створення ними спільних 

інституцій, яким вони делегували частину своїх національних повноважень. 

3. В межах європейської інтеграції економічна інтеграція розглядається як 

процес зближення національних економік шляхом утворення єдиного економічного 

простору для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, робочої сили через 

національні кордони. 

4. В межах Європейської політики сусідства у сфері економічного 

співробітництва було визначено пріоритетними напрямами: укладення угод про 

зони вільної торгівлі, лібералізацію торгових потоків між країнами-партнерами, 

удосконалення торгово-економічного регуляторного середовища та інвестиційного 

клімату, посилення економічної інтеграції та співпраці у ключових сферах. 

5. Можна виділити основні етапи співпраці України та ЄС: 1 етап – 

підписання Угоди про партнерство та співробітництво з державами-членами ЄС 

(1994), співпраця в рамках Європейської політики сусідства, ухвалення Спільної 

стратегії ЄС щодо України (1999); 2 етап – затвердження Програми інтеграції 

України до ЄС (2000), плану дій Україна – ЄС (2005), парафування Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС (2012), призупинення процесу підготування до 

підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2013), переговори щодо 

створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС; 3 етап – підписання та 

імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (з 2014 по теперішній час). 

 

1.3. Розвиток публічного управління в Україні в умовах глобалізації та 

європейської інтеграції 

 

Перехід до постіндустріальної епохи, яка характеризується розвитком 

інформаційної економіки, мережевої структури соціально-економічних і політичних 

відносин, визначає нові тренди публічного управління, які змінюють на 

міжнародному рівні існуючий порядок, а процеси глобалізації та глокалізації 

активно об'єднують/роз'єднують країни, регіони, політичні та громадські рухи. 

Сьогодні, як свідчить теорія і практика публічного управління, моделі 
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світового порядку та ідеологічні концепти, актуальні ще 10-20 років назад, 

переживають кризу, тому нагальними стають пошуки нових управлінських рішень 

щодо подолання нових викликів глобалізованого світу, зокрема: забезпечення 

глобальної безпеки; вирішення локальних конфліктів; 38 ефективність структур 

ООН, НАТО та інших міжнародних інституцій; подолання економічних криз; 

залучення якомога більшого кола суспільних груп та груп інтересів до процесу 

формування політики у тій чи іншій сфері, пошук компромісу між ними. В центрі 

цих проблем опинилася сьогодні Україна і від того, яким буде новий міжнародний 

порядок, залежить подальший розвиток країни, її територіальна цілісність, 

спроможність захищати суверенітет, результати реформ [54]. 

Прогноз світового розвитку до 2035 р., презентований на Всесвітньому 

економічному форумі в Давосі, свідчить про те, що глобалізаційні процеси будуть 

характеризуватися сповільненням темпів росту економіки, зростанням економічного 

протекціонізму, збільшенням нерівності між країнами та людьми. Економічне 

зростання планети в найближчі 20 років не перевищить 2-3% ВВП на рік, що 

суттєво впливатиме як на рівень розвитку окремих країн, так і на характер 

управління, оскільки виникає глобальний розрив між тими, хто мав можливість 

модернізуватися, і тими, хто цього не зробив. Якщо за цими прогнозами майбутнє 

України розглядається песимістично – як перетворення на найбіднішу країну світу 

через низькі темпи зростання економіки і відсутність технологічних проривів – 

реформування публічного управління, здатного прискорити модернізацію країни, 

стає особливо актуальними. 

Однією з центральних проблем сучасної науки публічного управління є 

вивчення процесів глобалізації та їх впливу на діяльність органів влади різних 

рівнів. Ця проблема має неабияку значущість у зв’язку з тими геополітичними, 

економічними та соціально-політичними змінами, які відбулися у світі за останні 

два десятиліття. Масштаби цих змін великі і значні. Саме тому виникає необхідність 

у цілісному теоретичному розгляді питань, пов’язаних із глобальними процесами 

сучасності та їх наслідками для країн, які трансформуються, до яких належить й 

Україна. Практично всі автори, які викладали хоч би короткі тези по будь-якому з 
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аспектів різноманітних і різноспрямованих сучасних процесів глобалізації, 

обов’язково торкаються ролі і функцій держави, що змінюються у зв’язку з цим, 

відтак і публічного управління. Це, напевно, єдина тема, що привертає увагу як 

прибічників, так і супротивників глобалізації. Думки дослідників розходяться лише 

мірою розкиду: від повної переконаності в поступовому відмиранні держави як 

інституту до не менш повної переконаності в тому, що вплив національних держав 

тільки зростатиме.  

Сучасні тренди вдосконалення публічного управління орієнтовані на 

підвищення його ефективності та гнучкості у відповідь на нові виклики, що 

виникають унаслідок глобалізації, децентралізації і менеджеріалізаціі. Процес 

модернізації супроводжується спробами концептуального осмислення змін, що 

відбуваються, бажанням методологічно обґрунтувати дії реформаторів. Як показує 

практика, здійснення адміністративних реформ у різних країнах, різноманітність 

реальних сценаріїв дій урядів зводиться до трьох основних моделей, що задають 

концептуальні орієнтири перетворень: раціонально-бюрократична модель, модель 

державного менеджменту і мережева модель управління. 

Мінливість зовнішнього середовища під впливом глобальних процесів 

ускладнює одночасне вирішення завдань реагування на поточні події і виклики 

(яких стає все більше, а їх характер – усе складніший) та структурування 

національної стратегії, що дає змогу підтримувати стратегічне бачення, 

сформулювати цінності, докладно описати завдання національного розвитку. 

Успішне вирішення зазначеного завдання пов’язано з розв’язанням п’яти ключових 

проблем: формуванням налагодженого процесу прийняття політичних рішень, 

забезпеченням відкритого і прозорого управління, підтриманням простого і ясного 

законодавства, наявністю реальної підзвітності уряду й неангажованої і професійної 

державної служби. 

Разом з тим проведення адміністративних перетворень за лекалами “нового 

публічного управління” породжує численні труднощі для успішного 

функціонування державного управління. Значна частина з них була пов’язана з 

приватизацією або аутсорсингом державних послуг, коли приватна монополія 
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приходила на зміну державної, що тільки погіршувало становище. Стає очевидним 

існування багатьох перешкод на шляху впровадження принципів менеджменту в 

державний сектор: традиційна бюрократична ментальність, недостатнє знання нових 

управлінських технологій, ринкової економіки та демократичних процедур, 

консервативне законодавство. 

Одним із найбільш відчутних впливів глобалізації на систему публічного 

управління в Україні є широке застосування сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ). 

Зазначена теза підтверджується також порівнянням наявних і бажаних ознак 

органів публічного управління на місцевому рівні. Так, за оцінками експертів, для 

ефективного розв’язання нагальних місцевих проблем органи публічного 

управління повинні мати такі характеристики, як: активне використання 

інформаційних технологій у процесі діяльності, і зокрема, електронного 

документообігу (94%); мотивування і надихання працівників на ефективну працю 

(89%); в основному командна робота працівників (86%); зорієнтованість на 

задоволення потреб та інтересів громади (85%); постійна підтримка і розвиток 

зв’язку із населенням (83%); оплата праці залежно від якості виконаної роботи 

(79%); абсолютна прозорість діяльності (78%); наявність гнучкої організаційної 

структури (76%). Крім того, для ефективного виконання своїх обов’язків в умовах 

глобалізації працівники органів публічного управління на місцевому рівні повинні 

вміти користуватися технологіями електронного документообігу (92%), 

електронним листуванням (е-mail) (80 %) та технологіями електронного врядування 

(76%). Водночас наявний рівень володіння ІКТ залишається все ще недостатнім. 

Тому не дивно, що більшість опитаних працівників органів публічного управління 

висловили бажання підвищити рівень своїх знань щодо технологій електронного 

урядування (72%) та технологій електронного документообігу (63%). 

Аналіз і узагальнення досвіду зарубіжних країн щодо комплексного 

реформування системи управління або впровадження окремих технологій 

результативного управління дає змогу, на думку експертів, виявити деякі типові 

проблеми.  
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1. Створення, апробація і впровадження нових технологій управління 

потребують тривалого часу, незважаючи на наявність типових регламентів і готових 

методологічних рішень. Так, у розвинених країнах упровадження управління за 

результатами займало в середньому близько десяти років.  

2. Традиційно складною є проблема формування цілей і завдань органу 

виконавчої влади і відповідних їм показників результативності. Набір показників 

результативності повинен забезпечувати можливість двох альтернативних способів 

визначення їх значень – під час внутрішнього і зовнішнього аудиту.  

3. При впровадженні нового публічного управління важливу роль відіграє 

ступінь засвоєння контрактних засад у діяльності державних службовців та органів 

державного управління. Використання нових технологій управління потребує 

наявності кадрів належної управлінської кваліфікації.  

4. Упровадження нової управлінської системи викликає зміну завдань, 

повноважень і відповідальності співробітників органів виконавчої влади різного 

рівня. У низці випадків виникає необхідність реорганізації або зміни статусу органу 

виконавчої влади.  

5. Відсутність інформаційної підтримки заходів щодо запровадження 

державного менеджменту викликає додаткові фінансові та часові затрати. 

Інтеграція України в європейський простір відбувається з прийняттям 

концепцій, викладених у Білій книзі європейського управління, згідно з якою 

публічне управління забезпечує реалізацію публічної політики, яка є результатом 

переходу від політики відповідальності лідерів до особистої участі кожного 

окремого громадянина та інститутів громадянського суспільства. Разом з тим, 

переймаючи досвід інших держав для застосування в Україні, потрібно враховувати 

і деякі свої особливості. Якщо в країнах Заходу моделі управління і взаємини влади 

із суспільством створювалися протягом тривалого історичного періоду, а 

громадянське суспільство еволюційно розвивалося з архаїчних інститутів, то в 

нашій державі ці процеси відбуваються в прискореному темпі. Нагадаємо, що в 

Україні на різних етапах історичного розвитку існували тільки окремі елементи 

громадянського суспільства, які не сформувалися в цілісну модель. Отже, можемо 
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припустити, що модель взаємовідносин влади і суспільства в Україні в завершеній 

своїй формі буде відрізнятися від суспільства західного лібералізму, тому не варто 

захоплюватися прямим перенесенням досвіду інших країн на наші реалії. І таку 

особливість нашої держави потрібно враховувати при розробці української моделі 

публічного управління.  

На сьогодні в Україні громадянами створено досить велика кількість 

інститутів громадянського суспільства: асоціацій, громадських та благодійних 

організацій, профспілок і організацій роботодавців, друкованих засобів масової 

інформації. За даними органів юстиції, в Україні легалізовано/зареєстровано 

близько 50 тис. громадських формувань, з яких 66% становлять місцеві 

всеукраїнські та міжнародні громадські організації, 0,3% – політичні партії, 31% – 

місцеві, всеукраїнські та міжнародні благодійні організації. Для їх діяльності в 

існуючому на сьогодні правовому полі створено досить форм і механізмів взаємодії 

з органами публічної влади: вибори, референдуми, загальні збори, місцеві 

ініціативи, громадські слухання, громадські ради, конференції, семінари, форуми, 

круглі столи, громадські приймальні, телевізійні і радіодебати, дискусії, діалоги, 

інтерв’ю, інтернет-конференції, електронні консультації, телефонні “гарячі лінії” та 

ін. Однак, незважаючи на досить широкі можливості, вони не використовуються 

інститутами громадянського суспільства повною мірою. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ МІЖ 

УКРАЇНОЮ ТА ЄС В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ 

 

2.1. Аналіз стану та розвитку договірно-правового співробітництва між 

Україною та ЄС 

 

Першою  правовою основою відносин між Україною та ЄС, яка започаткувала 

співробітництво з широкого кола політичних, торговельно-економічних та 

гуманітарних питань стала  Угода про партнерство та співробітництво (УПС) від 14 

червня 1994 р. (набула чинності 1 березня 1998 р.). Укладення УПС дозволило 

встановити регулярний двосторонній діалог між Україною та ЄС на політичному та 

секторальних рівнях, впровадити впорядкований режим торгівлі між обома 

сторонами на основі принципів ГАТТ/СОТ, визначити пріоритети адаптації 

законодавства України до стандартів та норм Європейського Співтовариства у 

визначених секторах української економіки. 

У рамках УПС було визначено 7 пріоритетів співпраці між Україною та ЄС:  

 енергетика,  

 торгівля та інвестиції, 

 юстиція та внутрішні справи,  

 наближення законодавства України до законодавства Євросоюзу,  

 охорона навколишнього середовища,  

 транспортна сфера,  

 транскордонне співробітництво,  

 співпраця у сфері науки,  

 технологій та космосу. 

З метою надання двостороннім відносинам нового імпульсу і для врахування 

нових умов співробітництва, зокрема в контексті розширення ЄС 2004 року, сторони 

розробили та 21 лютого 2005 року під час засідання Ради з питань співробітництва 

схвалили План дій Україна – ЄС – двосторонній політичний документ, який дав 

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_012
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змогу суттєво розширити двостороннє співробітництво України до ЄС без внесення 

змін до чинної договірно-правової бази. За своїм змістом План дій містив перелік 

конкретизованих зобов'язань України у сфері зміцнення демократичних інституцій, 

боротьби з корупцією, структурних економічних реформ та заходів по розвитку 

співпраці з ЄС в секторальних сферах. Серед ключових здобутків у розвитку 

відносин протягом терміну Плану дій: надання Україні статусу країни з ринковою 

економікою в рамках антидемпінгового законодавства ЄС, надання Україні права 

приєднуватися до зовнішньополітичних заяв і позицій ЄС, укладення Угоди про 

спрощення оформлення віз та Угоди про реадмісію осіб, поширення на Україну 

фінансування Європейського інвестиційного банку (Рамкова угода між Україною та 

Європейським інвестиційним банком), поглиблення секторальної співпраці, 

започаткування переговорів щодо укладення нового базового договору на заміну 

УПС. 

З огляду на завершення у березні 2008 року 10-річного терміну дії УПС, 5 

березня 2007 року Україна та ЄС розпочали переговорний процес щодо укладення 

нової угоди між Україною та ЄС. На період до укладення нової угоди чинність УПС 

щороку автоматично продовжується за взаємною згодою сторін. Після завершення 

вступу України до Світової організації торгівлі 18 лютого 2008 року були 

започатковані переговори в частині створення поглибленої та всеохоплюючої зони 

вільної торгівлі між Україною та ЄС, що відкриває шлях до лібералізації руху 

товарів, капіталів та послуг та широку гармонізацію нетарифних інструментів 

економічного регулювання. 9 вересня 2008 року на Паризькому саміті Україна та ЄС 

досягли політичної домовленості про укладення майбутньої угоди в форматі Угоди 

про асоціацію, яка будуватиметься на принципах політичної асоціації та 

економічної інтеграції.  

Відповідно до домовленостей, досягнутих в ході Паризького саміту Україна-

ЄС, у 2009 року сторонами був розроблений та схвалений Порядок денний асоціації 

(ПДА), який замінив План дій Україна – ЄС та поставив собі за мету слугувати 

орієнтиром для проведення реформ в Україні у процесі підготовки імплементації 

майбутньої Угоди про асоціацію. Реалізація Порядку денного асоціації дала 

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_850
https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_850
https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_851
https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_585
https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_585
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можливість розпочати виконання вже погоджених положень Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС ще до її укладення. 

У ході  15-го Саміту Україна – ЄС в Києві 19 грудня 2011 року сторони 

оголосили про завершення перегорів по майбутній Угоді про асоціацію, а 30 березня 

2012 року текст майбутньої Угоди було парафовано главами переговірних команд 

України та ЄС. 

Політичну частину Угоди про асоціацію було підписано 21 березня 2014 року, 

економічну частину – 27 червня 2014 року. 16 вересня 2014 року Верховна Рада 

України та Європейський Парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію 

між Україною та ЄС. 

Відповідно до статті 486 Угоди з 1 листопада 2014 року здійснюється її 

тимчасове застосування. Повністю Угода про асоціацію між Україною та ЄС 

набирає чинності після її ратифікації усіма державами-членами, в перший день 

другого місяця, що настає після дати здачі на зберігання до Генерального 

секретаріату Ради Європейського Союзу останньої ратифікаційної грамоти або 

останнього документа про затвердження. 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС є міжнародно-правовим 

документом, який на договірно-правовому рівні закріплює перехід відносин між 

Україною та ЄС від партнерства та співробітництва до політичної асоціації та 

економічної інтеграції.  

Щодо економічного співробітництва у рамках УПС, то ст. 52 даної угоди 

наголошує, що: 

По-перше, Україна і Співтовариство сприяють широкомасштабному 

економічному співробітництву, з тим щоб сприяти розвитку процесу економічних 

реформ, відновлення економіки і сталого розвитку України. Така співпраця сприяє 

зміцненню і розвитку взаємовигідних економічних зв'язків. 

По-друге, політика і заходи Сторін формуються, зокрема, таким чином, щоб 

сприяти проведенню економічних і соціальних реформ та розбудові економіки на 

Україні, виходячи з потреб стійкого розвитку і гармонійного соціального розвитку; 

вони також в повній мірі враховують екологічні міркування. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n2797
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n2797
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По-третє, співробітництво зосереджується на промисловому співробітництві, 

заохоченні і захисті інвестицій, державних закупівлях, стандартизації та перевірки 

відповідності, сировинної та гірничодобувної промисловості, науки і техніки, освіти 

і професійної підготовки, сільському господарстві та агропромисловому секторі, 

енергетиці, мирному використанні атомної енергії , навколишньому середовищі, 

транспорті, космічній діяльності, телекомунікаціях, фінансових послугах, 

«відмиванні» грошових коштів, грошовій політики, регіональному розвитку, 

співробітництві з соціальних питань, туризмі, підтримці малого і середнього 

бізнесу, інформатиці та відповідній інфраструктурі, захисті споживачів, митній 

справі, статистиці, економіці та обмеженні обігу наркотичних засобів. 

По-четверте, особлива увага надається заходам, спрямованим на підтримку і 

розвиток співпраці між незалежними державами і іншими сусідніми країнами з 

метою гармонійного розвитку регіону. 

По-п’яте, економічна і інші форми співпраці, що передбачаються цією 

Угодою, можуть підтримуватися Співтовариством, де це можливо, на основі 

відповідних нормативних документів Ради ЄС щодо технічного сприяння 

незалежним державам з урахуванням пріоритетів, погоджених на основі 

індикативної програми Співтовариства стосовно технічної допомоги Співтовариства 

Україні і з використанням інших відповідних механізмів, наявних в Співтоваристві. 

Отже, Сторони сприяють процесу економічних реформ та координації 

економічної політики шляхом поліпшення взаєморозуміння з питань 

фундаментальних принципів своїх економічних систем, розробки і реалізації 

економічної політики в умовах ринкових економік. У зв'язку з цим Сторони 

обмінюються інформацією щодо макроекономічних показників і прогнозів та по 

стратегіях розвитку. 

Спільнота надає технічну допомогу з метою:  

- підтримки України в процесі економічних реформ шляхом експертних 

висновків і технічної допомоги; 

- заохочення розширення співпраці між економістами і старшими посадовими 

особами з метою прискорення передачі «ноу-хау» в процесі питань економічної 
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політики, а також забезпечують широке поширення результатів досліджень і 

розробок в області економічної політики. 

 

2.2. Правове забезпечення публічного управління взаємодією між 

Україною та ЄС в економічній сфері 

 

Для досягнення збалансованого економічного співробітництва між Україною 

та ЄС необхідно мати відповідний рівень узгодженості законодавства України з 

правовими нормами Євросоюзу. Процес гармонізації національного законодавства 

до права ЄС включає два компоненти: 1) процес перенесення (транспозиції) у 

національне законодавство відповідних норм спільного правового здобутку ЄС (так 

званого acquis communautaire, або просто acquis); 2) процес впровадження та 

виконання нормативно-правових положень. 

До підписання Угоди про асоціацію рамковими документами, які визначали 

режим економічного співробітництва між ЄС і Україною були Угода про 

партнерство та співробітництво, що набула чинності в 1998 р., і положення 

Генеральної системи преференцій [45]. 

Після підписання в 1994 р. Угоди про партнерство та співробітництво з ЄС 

Україною були взяті на себе зобов’язання вживати заходів з поступового 

приведення національного законодавства у відповідність до законодавства ЄС у 

таких пріоритетних сферах: митне право, законодавство про компанії, банківське 

право, бухгалтерський облік компаній, податки, інтелектуальна власність, охорона 

праці, фінансові послуги, правила конкуренції, державні закупівлі, охорона здоров’я 

та життя людей, тварин, рослин, довкілля, захист прав споживачів, технічні правила 

і стандарти, транспорт, енергетика [45]. 

Що стосується економічного співробітництва, Угода про партнерство та 

співробітництво передбачала лібералізацію і синхронізоване відкриття ринків ЄС та 

України, взаємне збалансування торгівлі, надання на засадах взаємності режиму 

сприяння інвестиціям з ЄС в Україну та українським експортерам на ринках ЄС, 

запровадження спільного правового поля і єдиних стандартів у сфері конкуренції та 
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державної підтримки виробників [45]. 

Це передбачало ліквідацію обмежень розвитку конкуренції та обмеження 

застосування засобів протекціонізму. Відповідно до Угоди про партнерство та 

співробітництво сторони застосовували один до одного режим найбільшого 

сприяння і звужували можливість введення обмежень на імпорт і експорт, а 

Генеральна система преференцій дозволяла застосовувати нижчі мита, ніж ставки 

режиму найбільшого сприяння на понад 6000 продуктів [45]. 

Після 2008 р., коли Угода про партнерство і співробітництво вступила в силу, 

було прийнято понад 40 технічних регламентів, в основі яких лежать директиви ЄС. 

Станом на кінець 2014 р. було прийнято технічні регламенти для двадцяти чотирьох 

з двадцяти семи секторів, передбачених положеннями щодо ПВЗВТ. Сімнадцять з 

них було запроваджено, але ці технічні регламенти не були цілком ідентичними з 

директивами ЄС, тому залишалось завдання подальшого узгодження секторального 

законодавства за сприяння проектів технічної підтримки ЄС [13]. 

Що стосується подальшого розвитку правового простору співробітництва з 

ЄС, нагадаємо, що це завдання залишається актуальним і дотепер. Погоджуємося з 

О.Прилипчуком, що відповідно до чинних нормативно-правових актів, адаптація 

законодавства України до законодавства ЄС складається з декількох етапів, а саме: 

– визначення акта acquis communautaire в певній конкретній сфері; 

переклад даного визначеного акта; здійснення порівняльного аналізу; 

– розроблення рекомендації стосовно приведення актів національного 

законодавства у відповідність до визначених актів ЄС; 

– проведення аналізу наслідків реалізації упровадження даного акта; 

підготовка законопроекту щодо внесення змін до чинного законодавства або 

підготовка нового нормативно-правового акта; контроль виконання прийнятого акта 

[32, с.2]. 

Для забезпечення процесу адаптації національного законодавства до права ЄС 

у 2004 р. було прийнято Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу», у якому 

зазначалось, що Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до 



49 

законодавства Європейського Союзу визначає механізм досягнення Україною 

відповідності третьому Копенгагенському та Мадридському критеріям набуття 

членства в Європейському Союзі. Цей механізм включає адаптацію законодавства, 

утворення відповідних інституцій та інші додаткові заходи, необхідні для 

ефективного право-творення та правозастосування [7]. 

У Законі зазначається, що метою адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу є досягнення відповідності правової системи 

України acquis communautaire з урахуванням критеріїв, що висуваються 

Європейським Союзом (ЄС) до держав, які мають намір вступити до нього. 

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС є пріоритетною складовою 

процесу інтеграції України до Європейського Союзу,  що в свою чергу є 

пріоритетним напрямом української зовнішньої політики [7]. 

Аналіз Угоди про асоціацію свідчить, що майже кожен із розділів містить 

визначений перелік, відповідні етапи та терміни імплементації актів законодавства 

ЄС, які Україна зобов’язалась імплементувати у національне законодавство. Ідеться 

переважно про основні та найважливіші акти ЄС у відповідних сферах, тому для 

адаптації до права ЄС потрібно орієнтуватися на перелік рішень ЄС, які мають бути 

імплементовані в Україні, враховуючи, що ці рішення теж можуть змінюватися. 

Загалом, вищезазначена частина Угоди про асоціацію містить зобов’язання 

щодо імплементації та практичного впровадження понад 300 регламентів і директив 

ЄС, а також інших актів acquis ЄС, у т.ч. повідомлень та роз’яснень Європейської 

Комісії та міжнародних договорів. Строки імплементації актів законодавства ЄС 

складають 2-3-5-7 років з моменту набуття чинності Угодою, при цьому близько 

двох третин актів має бути імплементовано протягом 2-5 років. 

Адаптація національного законодавства до вимог законодавства ЄС 

направлена на виконання експортних вимог, але введення нових стандартів 

переводить всі підприємства України на європейські стандарти. Отже, значна 

частина підприємств, яка не працює на експорт, має також запроваджувати 

європейські стандарти. Це означає необхідність підготовки та впровадження 

відповідних механізмів державного контролю та нагляду, які сприятимуть переходу 
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українських підприємств на нові стандарти та відповідність виробленої ними 

продукції необхідним показникам якості. 

Згідно Угоди про асоціацію Україна має прийняти цілий перелік європейських 

стандартів: п’ять тисяч гармонізованих стандартів, близько двадцяти чотирьох тисяч 

європейських стандартів (тобто стандартів, розроблених CEN, CELELEC або ETSI). 

Крім цього, якщо національні стандарти є несумісними з європейськими, 

Україні треба їх відміняти, що стосується в першу чергу стандартів ГОСТ, 

розроблених до 1992 року. 

Участь у адаптації законодавства, визначення сумісності національних та 

європейських стандартів потребує активної участі органів державної влади у роботі 

європейських і міжнародних організацій зі стандартизації та оцінки відповідності, 

включаючи акредитацію. Україна також зобов’язана поступово виконати умови 

членства в європейських організаціях зі стандартизації (CEN, CENELEC та ETSI). 

Саме економічна, секторальна та торговельна частини є найбільшими за 

обсягом та найскладнішими за рівнем деталізації складовими Угоди про асоціацію, 

що мають важливі додатки. Саме ця частина Угоди найбільш тісно пов’язана з 

перспективами європейського вибору України, адже надання українським суб’єктам 

господарювання доступу на внутрішній ринок ЄС та створення поглибленої та 

всебічної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС створює можливості для 

впровадження європейських правил і стандартів, впливає на макроекономічні 

показники економіки країни. 

Розділ IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею», у якому розглядається 

питання створення між Україною та ЄС зони вільної торгівлі, акцентує увагу на 

розвиток партнерських відносин, регулює спрощений режим пересування між 

партнерами товарів, послуг та капіталу. 

Для створення поглибленої ЗВТ визначені завдання скасування чи зниження 

митних тарифів на майже 95% тарифних позицій, лібералізація торгівлі послугами, 

інвестицій, охорони інтелектуальної власності, державних закупівель, правил 

конкуренції, прозорості регулювання, усунення нетарифних обмежень [44]. 

Незважаючи на досить детальне регулювання торгівлі та пов’язаних сфер 
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тексті Угоди про асоціацію знадобилось ще 25 додатків до цього розділу та два 

графіки скасування мит для того, щоб належним чином унормувати відносини у 

сфері торгівельного співробітництва України і ЄС. 

З 1 січня 2016 р., розпочалося тимчасове застосування Розділу IV Угоди 

«Торгівля та пов’язані з торгівлею питання» у частині: скасування сторонами 

ввізних мит на більшість товарів; запровадження правил визначення походження 

товарів; приведення Україною своїх технічних регламентів, процедур, санітарних та 

фітосанітарних заходів та заходів щодо безпеки харчових продуктів у відповідність 

до європейських; спрощення митних процедур та попередження шахрайства, 

контрабанди, інших правопорушень у сфері транскордонного переміщення 

вантажів; посилення Україною захисту прав інтелектуальної власності. 

Представництвом ЄС в Україні було підготовлено та розповсюджено з цього 

приводу інформаційний буклет «ЄС – Україна: поглиблена та всеохоплююча зона 

вільної торгівлі», у якому були виділені наступні напрями лібералізації торгівлі: 

– для промислових товарів лібералізація означало негайне скасування 

діючих увізних мит на більшість товарів (82,6% – Україна та 91,8% – ЄС). Для 

решти було встановлено перехідні періоди, а для легкових автомобілів та одягу, 

який був у використанні, було передбачено застосування спеціальних захисних 

механізмів; 

– для сільськогосподарської продукції з моменту тимчасового 

застосування Угоди з боку ЄС та її ратифікації Україною було скасовано на 35,2% 

тарифних ліній Україною та 83,1% – Євросоюзом. Що стосується решти товарів, то 

по 52% тарифних ліній Україна запроваджувала перехідні періоди тривалістю від 1 

до 7 років, на 9,8% – часткову лібералізацію та на 3,0% – безмитні тарифні квоти; 

– стосовно експортних мит сторони домовилися, що від набуття Угодою 

чинності не запроваджуватимуть у двосторонній торгівлі нових, а діючі на сьогодні 

в Україні експортні мита буде поступово впродовж 10 років скасовано. Водночас по 

окремих товарах – насінню соняшнику, шкірсировині, окремих видах брухту 

кольорових та чорних металів – запроваджувався спеціальний захисний механізм, 

який передбачав стягнення додаткового збору. Загальний термін дії захисного 
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механізму складає 15 років; 

– стосовно нетарифних бар’єрів у торгівлі товарами Угода інкорпорує 

відповідні фундаментальні правила СОТ, наприклад, що стосується національного 

режиму, заборони обмеження імпорту та експорту, порядку державної торгівлі 

тощо. Наслідки від тарифної лібералізації ПВЗВТ сприяли розвитку торгівлі через 

скасування чи зменшення мит на імпорт. У результаті українські експортери 

заощаджували 487 млн. євро щороку. Своєю чергою, в результаті скасування 

українських імпортних мит експортери ЄС заощаджували 391 млн. євро щороку; 

– у сфері інструментів торговельного захисту (антидемпінгові, 

компенсаційні та глобальні захисні заходи) було визначено, що розгляд справ 

відбуватиметься відповідно до правил СОТ. Наприклад, розмір ставки попередніх 

або остаточних антидемпінгових або компенсаційних мит не повинен перевищувати 

антидемпінгову маржу або загальну суму нелегітимної субсидії. Розкриття повної та 

змістовної інформації про усі важливі факти та міркування, які складають основу 

для ухвалення рішення про застосування заходів, має бути забезпечено відразу після 

застосування попередніх заходів та до винесення остаточного рішення. При цьому 

інформація повинна бути подана письмовій формі та так, щоб забезпечити 

зацікавленим сторонам достатній час для подання власних коментарів. Загалом 

передбачалось, що ПВЗВТ підвищить прозорість пов’язаних із захистом торгівлі 

розслідувань. Крім того, сторони погодилися встановити на рівні експертів діалог 

щодо торговельних заходів, який буде форумом з питань співробітництва в цій 

сфері [16]. 

Таким чином, створення зони вільної торгівлі передбачало диференційований 

підхід до різних груп товарів та встановлювало різний режим адаптації до 

конкурентного ринку ЄС. Так, Європейський Союз встановив перехідні періоди на 

2,0% тарифних ліній (тривалістю 3 та 7 років), а по найбільш чутливих товарах 

(14,9%) було запропоновано доступ в рамках безмитних тарифних квот. Їх було 

надано Україні по зернових, м’ясу свинини, яловичини та птиці, а також по деяких 

інших продуктах. 

Адаптація національного законодавства до законодавства Європейського 
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Союзу торкнулась такого важливого питання економічного співробітництва як 

технічні регламенти. Якщо порівняти європейську та українську системи технічного 

регулювання, вони побудовані на принципово різних підходах. У ЄС діє ефективна 

система технічного регулювання, коли сертифікація та виробництво стандартів 

мають бути на користь виробнику, тобто бізнесу. В Україні ж система технічного 

регулювання фактично лише ускладнювала доступ українських товарів на зовнішні 

ринки через невідповідність міжнародним технічним стандартам, що не сприяло їх 

конкурентоздатності і, на відміну від європейських правил, де використання 

стандартів є добровільним, була обов’язковою. 

У міжнародній практиці до технічних бар’єрів у торгівлі відносять як технічні 

регламенти та стандарти, так і оцінку відповідності. Перш за все, зазначимо, що у 

міжнародній практиці технічні бар’єри у торгівлі можуть встановлюватися 

державою та приватними організаціями, що є незвичним для вітчизняної практики 

технічного регулювання. Як правило, технічні регламенти встановлює держава, а за 

приватними організаціями залишається право приймати стандарти, але для цього 

існує ряд певних вимог. Наприклад, згідно з практикою європейських країн, 

розробляти та приймати стандарти може організація, діяльність якої у цій сфері є 

загальновизнаною та відповідає вимогам до органів стандартизації. 

Що стосується оцінки відповідності, до її процедур відносять: реєстрацію 

товару, тестування, сертифікацію, інспекцію, реалізацію вимог щодо розкриття 

інформації. 

Для європейських країн наявність технічних регламентів та стандартів є 

обов’язковою умовою виходу на ринок або виробництва товарів. Тому, 

досліджуючи це питання, автори наукової доповіді «Імплементація Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості» цілком 

справедливо рекомендують забезпечити участь вітчизняних організацій у роботі 

міжнародних та європейських організацій у сфері метрології, стандартизації, 

тестування, сертифікації, акредитації та ринкового нагляду та економічну 

доцільність та ефективність заходів щодо приведення української промислової 

продукції у відповідність до технічних стандартів ЄС [17, с.52-53]. 
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В серпні 2015 р. Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію розвитку 

системи технічного регулювання на період до 2020 року [37], мета якої полягає в 

усуненні технічних бар’єрів у торгівлі між ЄС та Україною, що потребує адаптації 

законодавства України у сфері технічного регулювання до законодавства ЄС 

(перелік відповідних нормативних вимог ЄС наведено в Плані дій, що додається до 

Стратегії), зміцнення інституціонального потенціалу 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 [37]. 

З метою адаптації технічного регулювання до вимог ЄС було прийнято закони 

«Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про стандартизацію» [10; 11]. Дані 

закони передбачають створення єдиного недержавного органу з питань 

стандартизації, забезпечення збалансованого представництва зацікавлених сторін у 

керівній раді даного органу, встановлюють принцип добровільності використання 

національних стандартів, вільний доступ до текстів стандартів, забезпечення 

ідентичності українських стандартів європейським, гармонізацію законодавчих 

актів у повному обсязі з документами Міжнародної організації законодавчої 

метрології, актами законодавства Європейського союзу з питань метрології та 

документами Європейської співпраці із законодавчої метрології, створення 

державної метрологічної інспекції, запровадження адміністративної 

відповідальності за порушення перевірки засобів вимірювальної техніки та 

виконання вимірювань. 

Важливим змістом цих законів стало те, що в Україні можна працювати за 

будь-якими стандартами та навіть розробляти власні. Єдине що залишиться 

обов’язковим для всіх – це дотримання базових вимог безпеки продукції. Для 

повного завершення реформування системи технічного регулювання в Україні було 

прийнято закон «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» [12]. 

У 2017 р. Україна набула нового статусу організації-компаньйона (CSB) зі 

стандартизації в Європейському комітеті зі стандартизації (CEN) та Європейському 



55 

комітеті зі стандартизації в галузі електротехніки (CENELEC), також підписала 

Меморандум про взаєморозуміння між Національним органом стандартизації та 

Європейським інститутом телекомунікаційних стандартів ETSI (2018 р.), що надасть 

можливість прискорити наближення української системи стандартизації до 

європейської моделі. 

Іншим напрямом узгодження правових засад економічного співробітництва 

стало встановлення оцінки відповідності товарів і ринкового нагляду. Для цього 

Україні було необхідно імплементувати положення Рішення ЄС 2008 року про 

спільні рамки щодо реалізації продукції [35]. 

Крім цього Україна мала адаптувати своє законодавство до положень 

Регламенту ЄС від 2008 року у частині встановлення правила стосовно вимог до 

акредитації органів з оцінки відповідності й ринкового нагляду за товарами з метою 

забезпечення відповідності товарів, що поставляються на ринок ЄС, конкретним 

вимогам з охорони здоров’я і загальної безпечності, які визначені в секторальному 

законодавстві. Цей регламент містить докладні правила організації роботи 

національного органу з акредитації (тобто органу, який визначає, чи відповідає за 

оцінки відповідності певним вимогам) [52]. 

Одним з важливих питань, передбачених Угодою про асоціацію та створення 

ПВЗВТ, є необхідність укладання Угоди про оцінку відповідності й прийнятності 

промислових товарів (ACAA), яка 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. 

Стаття 57 Угоди про асоціацію передбачає, що Угода АСАА буде додана як 

Протокол до Угоди про асоціацію та поступово поширюватиметься на усі сектори з 

Додатку ІІІ. Це дасть можливість забезпечити взаємне визнання сертифікатів 

відповідності між Україною та ЄС у зазначених секторах промисловості. Українські 
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виробники зможуть отримувати в Україні сертифікати відповідності, які будуть 

визнаватися ЄС, та не потребуватимуть додаткової оцінки відповідності в ЄС. Це 

дозволить зменшити витрати бізнесу на отримання відповідної документації, 

проходження процедур оцінки відповідності (сертифікації та випробувань) [44]. 

Як зазначається у Звіті про виконання Угоди про асоціацію за 2018 р., у 

Спільній заяві за результатами засідання Ради асоціації в грудні 2018 року визнано 

досягнутий Україною прогрес у підготовці до підписання Угоди про оцінку 

відповідності та прийнятність промислових товарів для пріоритетних секторів 

промислової продукції [15, с.16]. 

2017 р. завершилось прийняття нормативно-правових актів, необхідних для 

реалізації Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності». 

Зокрема, були ухвалені критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних 

регламентів і визначається періодичність проведення планових перевірок (постанова 

КМУ від 31.05.2017 р. №384) та порядок і правила проведення обов’язкового 

страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки 

відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути 

заподіяно третім особам (постанова КМУ від 04.10.2017 р. №751) [12]. 

Як зазначається в урядовому Звіті про виконання Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС за 2017 р., відповідно до ухваленого законодавства, формується 

інфраструктура якості в Україні європейського зразка, до якої входять: Національне 

агентство з акредитації України (НААУ), Національний орган стандартизації (ДП 

«УкрНДНЦ»), Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів 

та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) та інші органи державного 

ринкового нагляду [14, с.18]. 

Основними проблемами, які мають вирішуватися у даній сфері у правовому 

полі, залишаються: непрозорість та необ’єктивність застосування штрафних 

санкцій, посилення відповідальності суб’єктів господарювання за порушення 

законодавства та створення перешкод посадовим особам, які здійснюють державний 

ринковий нагляд. 
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Слід також враховувати, що у європейському законодавстві також 

здійснюється перегляд затверджених технічних регламентів з метою приведення їх у 

відповідність до нових директив та регламентів ЄС. Це зумовлює необхідність 

постійного вивчення європейського законодавства та своєчасного реагування на 

введення нових регламентів. Повна узгодженість та ідентичність національних 

регламентів з актами ЄС є основною вимогою для пріоритетних секторів з Додатку 

ІІІ, на які буде поширюватися Угода АСАА. 

Приєднання у 2018 р. України до Регіональної Конвенції про пан-Євро-

Середземноморські преференційні правила походження (Пан-Євро-Мед) сприяє 

розвитку економічних зв’язків, оскільки Конвенція створена на основі мережі зон 

вільної торгівлі, які мають єдині правила визначення походження товарів, а 

приєднання до Конвенції дозволяє її сторонам застосовувати принцип діагональної 

кумуляції при визначенні країни походження товарів. 

Важливим питанням державного управління економічним співробітництвом 

між Україною та ЄС є застосування антидемпінгових та компенсаційних заходів, 

зокрема в рамках ПВЗВТ є додаткові особливості до практики захисту торгівлі ЄС, 

такі як правила «національних інтересів» і «меншого мита». Автори дослідження 

«Поглиблення відносин між ЄС та Україною Що, чому і як?» пояснюють, що перше 

передбачає, що 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 [25, c.49]. 

Для вирішення цих питань між Україною та ЄС запроваджено експертний 

рівень «Діалогу щодо заходів захисту торгівлі» як платформи для співробітництва. 

Таким чином, в рамках ПВЗВТ для убезпечення економіки країни-імпортера 

від серйозних збитків або від загрози таких збитків передбачені положення щодо 
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застосування антидемпінгових, антисубсидиційних і спеціальних захисних заходів. 

Як зазначають автори дослідження «Поглиблення відносин між ЄС та Україною. 

Що, чому і як?», 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 [25, с.50]. 

Угодою про асоціацію передбачено наближення України до норм Митного 

кодексу Європейського Союзу, приєднання до Конвенції про спрощення 

формальностей у торгівлі товарами та Конвенції про єдиний режим транзиту, 

імплементацію європейських норм щодо звільнення від сплати мит та митного 

контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності. Угодою встановлено, що 

митні процедури мають бути пропорційними, передбачуваними, мають 

застосовуватися уніфіковано та ефективно, що сприятиме захисту законної торгівлі, 

уникненню непотрібних або дискримінаційних навантажень на об’єкти 

господарювання, запобіганню шахрайству, а також сприянню господарській 

діяльності економічних операторів, які мають підтверджений високий рівень 

відповідності вимогам законодавства. Відповідно до статті 84 Угоди про асоціацію 

Україна зобов’язана протягом трьох років здійснити поступове наближення 

законодавства до митного законодавства ЄС у відповідності до Додатку XV до цієї 

Угоди [44]. 

В сфері вирішення митних питань Україна мала приєднатися до Конвенції про 

єдиний режим транзиту від 20 травня 1987 р. (Конвенція NCTS) та Конвенції про 

спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 травня 1987 р. (Конвенція 

SAD). За результатами впровадження цих документів ми маємо Закон України «Про 

внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо 

запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних 

процедур при переміщенні товарів через митний кордон України» [6], гармонізацію 

деяких класифікаторів для заповнення митних декларацій з вимогами Конвенції 

NCTS, застосування форм документів, класифікаторів та процедур контролю, 
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відповідно до вимог Конвенцій NCTS та SAD. 

Одним з актуальних питань економічного співробітництва між Україною та 

ЄС є взаємне визнання уповноважених економічних операторів. Уповноваженим 

експортером може стати підприємство-експортер, юридична особа, зареєстрована в 

Україні, за винятком митного брокера, який здійснює постійні відправлення товарів 

на умовах угод та має право самостійно оформлювати декларацію, незалежно від 

вартості товару. Внаслідок цього спростяться митні процедури в ЄС для українських 

підприємств, які отримали статус уповноваженого економічного оператора від 

українських митних органів. Тобто, маючи привілеї першочергового митного 

оформлення та спрощення митних процедур в Україні, таке підприємство буде 

автоматично користуватись такими самими спрощеннями при митному оформленні 

в ЄС. 

Протягом 2016 року статус уповноваженого експортера отримали 113 

українських підприємств. Порядок схвалено Наказом Мінфіну №1013 «Про 

затвердження Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого 

(схваленого) експортера» [21]. 

Таким чином, правові засади економічного співробітництва між Україною та 

ЄС створюють можливості для формування адекватного правового простору для 

забезпечення діяльності суб’єктів економічної співпраці; удосконалення митних 

процедур та підвищення ефективності діяльності митних органів; покращення умов 

експорту української продукції; підвищення конкурентоспроможності вітчизняної 

продукції; зменшення нетарифних обмежень у сфері санітарних та фітосанітарних 

заходів; розширення номенклатури товарів та послуг на внутрішньому ринку, 

забезпечення їх якості та безпеки відповідно до європейських стандартів. 

 

2.3. Інституційні засади та організаційні механізми публічного управління 

взаємодією між Україною та ЄС в економічній сфері 

 

Аналіз правових засад державного управління економічним співробітництвом 

між Україною та ЄС, шляхів адаптації національного законодавства до 
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законодавства Європейського Союзу свідчать про необхідність створення 

відповідних інституційних структур та організаційних механізмів для забезпечення 

процесу економічної співпраці та реалізації економічної частини Угоди про 

асоціацію, створення ПВЗВТ. 

Як свідчить досвід країн, які ставили за мету зближення з ЄС, у кожній з них 

засновувались інституції, що об’єднували такі функції, як: адаптація законодавства, 

координація міжнародної технічної допомоги, заходи з підготовки кадрів у сфері 

європейської інтеграції, проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів. Так, 

прикладом може слугувати польський Комітет європейської інтеграції, закон про 

який було ухвалено ще у серпні 1996 р. 

Серед повноважень комітету закон визначив: 

– координацію процесів адаптації та інтеграції з ЄС; координацію дій з 

адаптації у сфері правових інституцій, підготовку висновків про відповідність 

проектів законодавчих актів праву ЄС; 

– координацію заходів щодо отримання та використання іноземної 

підтримки; 

– заходи з підготовки персоналу з питань європейської інтеграції. 

Інституційна розбудова економічного співробітництва між Україною та ЄС 

пройшла декілька етапів. Спочатку Угодою про партнерство та співробітництво між 

Україною та ЄС (глава Х. «Інституційні, загальні та заключні положення») було 

передбачено створення Ради з питань співробітництва, яка стежить за виконанням 

цієї Угоди (засідання Ради проводяться на рівні міністрів один раз на рік, а також 

тоді, коли цього вимагають обставини); Комітет з питань співробітництва, який 

складається з представників членів Ради Європейського союзу і членів Комісії 

європейських співтовариств з одного боку, та з представників Уряду України з 

іншого боку, як правило, на рівні старших посадових осіб державної служби; 

Комітет з парламентського співробітництва, який складався з членів Європейського 

парламенту з одного боку, та членів Українського парламенту з другого боку [45]. 

Згідно Угоди про асоціацію (Глава 1 «Інституційна структура» Розділу VII 

«Інституційні, загальні та прикінцеві положення» Угоди (статті 460-470)), 
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передбачена система таких двосторонніх органів співпраці України та ЄС, до якої 

входять: щорічний саміт, Рада асоціації у складі членів Ради ЄС, членів ЄК (Сторона 

ЄС), а також членів уряду України (Українська сторона), Комітет асоціації, 

підкомітети, Парламентський комітет асоціації, Платформа громадянського 

суспільства [44]. 

Така інституційна структура дозволяє на рівні самітів – систематичних 

зустрічей президентів України та ЄС, які мають відбуватись не рідше одного разу на 

рік (проте це положення не є імперативним і допускає відміну самітів або ж навпаки 

проведення їх частіше, одного разу на рік) – вирішувати питання загального нагляду 

за виконанням угоди та обговорювати будь-які двосторонні або міжнародні питання, 

що становлять взаємний інтерес [44]. 

Останній 20-й саміт, який відбувся 9 липня 2018 р. у Брюсселі, засвідчив, що 

європейські партнери задоволені прогресом у проведенні реформ в Україні, 

засвідчили зростання обсягів торгівлі між ЄС і Україною в 2017 р. на 24 відсотки, 

збільшення кількості українських компаній, що займаються експортом у Євросоюз, 

з 10 тисяч до понад 14 тисяч та повідомили про нову фінансову підтримку в розмірі 

1 млрд. євро. 

Рада асоціації, яка складається з міністрів, здійснює контроль і моніторинг 

застосування і виконання угоди та періодично переглядає функціонування Угоди 

про асоціацію у світлі її цілей; вивчає будь-які головні питання, що виникають в 

рамках угоди або інші двосторонні або міжнародні питання, що становлять 

взаємний інтерес; проводить регулярний політичний діалог та діалог з питань 

політики, а також проводить консультації для вирішення спорів. Діяльність Ради 

асоціації відбувається відповідно до регламенту, який вона сама ж і затверджує. 

Проте в Угоді про асоціацію виписано, що засідання Ради асоціації проводяться 

регулярно на рівні міністрів щонайменше один раз на рік, а також тоді, коли цього 

вимагають обставини. За взаємною згодою засідання Ради асоціації проводяться у 

будь-якому необхідному складі. Головування в Раді асоціації здійснюється по черзі 

представником України і представником ЄС. У випадку необхідності та взаємної 

згоди інші органи можуть також залучатись до роботи Ради асоціації. Запрошені 
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органи отримують статус спостерігачів, а тому не мають права голосу під час 

прийняття рішень. 

Рішення, ухвалені Радою асоціації, є обов’язковими для України і ЄС. Обидва 

партнери зобов’язані вживати необхідних заходів, у тому числі, у разі необхідності, 

заходів в рамках спеціальних органів, створених відповідно до УА, для виконання 

прийнятих рішень. Рада асоціації може також надавати рекомендації. Рада асоціації 

може приймати рішення про створення будь-якого спеціального комітету чи органу 

у конкретних сферах, які необхідні для виконання Угоди, і визначає склад, 

обов’язки і порядок функціонування таких органів [44]. 

Відповідно до статті 465 (4) Угоди про асоціацію Комітет асоціації у 

спеціальному складі, щонайменше раз на рік розглядає питання, прописані у 

положеннях Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди (статті 25-

336). Комітет асоціації може також створювати підкомітети для вивчення прогресу, 

досягнутого у ході регулярних діалогів, визначених у Розділі V (Економічне і 

галузеве співробітництво) Угоди. 

Комітетові асоціації у торговельному складі є підзвітними підкомітети, 

створені відповідно до Розділу IV Угоди: Підкомітет з управління санітарними та 

фітосанітарними заходами; Підкомітет з питань митного співробітництва; 

Підкомітет з питань географічних зазначень; Підкомітет з питань торгівлі та сталого 

розвитку. Рішенням Ради асоціації від 15 грудня 2014 р. утворено Підкомітет з 

питань економіки та іншого секторального співробітництва. Підкомітети мають 

повноваження приймати рішення у випадках, передбачених Угодою. Вони 

регулярно та в міру необхідності звітують про свою діяльність Комітету асоціації у 

торговельній конфігурації [44]. 

Згідно з домовленістю Сторін, за підсумками першого засідання Комітету 

асоціації (13-14 липня 2015 р.), діяльність підкомітету з питань економіки та іншого 

галузевого співробітництва має здійснюватися за кластерним принципом – з 

фокусом на ключові питання, які закріплені за підкомітетом: 

– кластер 1: макроекономічне співробітництво, управління державними 

фінансами: бюджетна політика, внутрішній контроль та зовнішній аудит, 
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статистика, облік і аудит, боротьба із шахрайством; 

– кластер 2: промислова та підприємницька політика, гірнича справа і 

металургія, туризм, космос, законодавство про товариства та корпоративне 

управління, захист прав споживачів, оподаткування; 

– кластер 3: співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерні 

питання, навколишнє природне середовище, включаючи зміну клімату та цивільний 

захист, транспорт; 

– кластер 4: співробітництво у сфері науки та технологій, інформаційне 

суспільство, аудіовізуальна політика, освіта, навчання та молодь, культура, 

співробітництво в галузі спорту та фізичної культури; 

– кластер 5: сільське господарство та розвиток сільських районів, 

рибальство та морська політика, Дунайський регіон, транскордонне та регіональне 

співробітництво; 

– кластер 6: співробітництво в галузі зайнятості, соціальної політики та 

рівних можливостей, охорона здоров’я. 

Угодою також передбачено створення Парламентського комітету асоціації у 

якості форуму для обміну думками, який складається з членів Європейського 

парламенту з одного боку та Українського парламенту з іншого. Головування у 

Парламентському комітеті з асоціації відбувається почергово, представниками 

Європейського парламенту та Українського парламенту згідно положеннями, що 

передбачені у власному регламенті. При цьому Парламентський комітет може 

запитувати певну інформацію з питань імплементації Угоди у Ради асоціації, а 

також отримувати інформацію про її рішення та рекомендації, надавати власні 

рекомендації Раді асоціації, утворювати парламентські підкомітети з асоціації. 

Комітет асоціації та Парламентський комітет асоціації здійснюють регулярні 

контакти з представниками Платформи громадянського суспільства з метою 

отримання їхньої думки щодо досягнення цілей цієї Угоди Платформа 

громадянського суспільства складається з членів Європейського економічного та 

соціального комітету та представників громадянського суспільства України. 

Головування відбувається почергово представниками Європейського економічного 
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та соціального комітету та представниками громадянського суспільства України 

відповідно, згідно з положеннями, що будуть передбачені в правилах процедури. 

Що стосується національних органів влади, інституційне забезпечення 

економічного співробітництва України та ЄС здійснюється Президентом України, 

Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, центральними та 

місцевими органами виконавчої влади України у співпраці з органом законодавчої 

влади, відповідними органами місцевого самоврядування. 

Парламент України визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики, як 

проголошено в Конституції України, відповідно до своїх нормотворчих функцій 

забезпечує адаптацію законодавства України до законодавства ЄС в економічній 

сфері. Верховною Радою України утворено Комітет з питань європейської інтеграції 

та Комітет у закордонних справах, визначено їх повноваження. 

Керівництво стратегією інтеграції України до ЄС здійснює Президент 

України, оскільки на нього покладено повноваження здійснювати керівництво 

зовнішньополітичною діяльністю держави. Президент України щорічно бере участь 

у Саміті Україна – ЄС, який є механізмом регулярного політичного діалогу на 

найвищому рівні. 

Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію інтеграції України до ЄС, 

тобто забезпечує реалізацію внутрішньої і зовнішньої політики держави, організовує 

і забезпечує провадження зовнішньоекономічної діяльності. 

Провідну роль в імплементації Угоди про асоціацію відіграють Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі, Міністерство закордонних справ, Міністерство 

юстиції України. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України здійснює 

міжвідомчу координацію з питань міжгалузевого економічного та соціального 

співробітництва України з ЄС. Міністр економічного розвитку і торгівлі за посадою 

є Національним координатором з питань технічної допомоги ЄС. В свою чергу 

Міністерство закордонних справ бере участь у формуванні та реалізації державної 

політики, спрямованої на інтеграцію України в європейський економічний простір з 

метою набуття членства в ЄС. Воно здійснює заходи щодо забезпечення політичних 

відносин України з ЄС та координацію діяльності органів виконавчої влади у сфері 
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зовнішньої політики та політики безпеки. Представники Міністерства закордонних 

справ України беруть участь у роботі Трійки Робочої групи з питань експортного 

контролю (COARM). Міністерство юстиції є спеціально уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади у сфері адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС. 

Інші міністерства та центральні органи виконавчої влади забезпечують 

реалізацію галузевого співробітництва України з ЄС, для цього у центральних 

органах виконавчої влади створено структурні підрозділи, до компетенції яких 

віднесені питання європейської інтеграції, а також питання адаптації національного 

законодавства до законодавства ЄС та підготовки і реалізації проектів технічної 

допомоги. 

В місцевих органах виконавчої влади визначено структурні підрозділи, до 

компетенції яких належать питання європейської інтеграції та імплементації Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС. 

З метою забезпечення належної організації реалізації завдань у сфері 

європейської інтеграції та виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

Урядом України було створено Урядовий офіс координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

На додаток до описаної інституційної системи Угода про асоціацію 

передбачає діалоги на рівні експертів з питань торговельних заходів. Вони 

проводяться на вимогу однієї із сторін форуму з питань співробітництва в сфері 

торговельних заходів. Наприклад, діалог з питань торговельних заходів може 

здійснюватися з метою: підвищення рівня знань та розуміння однією Стороною 

законів, підходів та методів іншої Сторони стосовно торговельних заходів; 

покращення співробітництва між органами Сторін, які відповідають запитання 

торговельних заходів тощо. 

У випадку виникнення спірних або конфліктних ситуацій проводяться 

невідкладно консультації. При цьому Україна і ЄС зобов’язуються передавати на 

розгляд Ради асоціації будь-які спори щодо тлумачення, виконання або сумлінного 

застосування положень УА. Рішення, які приймає Рада асоціації для вирішення 
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спору є обов’язковими для виконання. Сторони намагаються прагнути вирішити 

спір шляхом проведення сумлінних консультацій в рамках Ради асоціації та інших 

відповідних органів з метою досягнення взаємоприйнятного рішення у максимально 

стислі строки. 

Варто підкреслити, що вирішення спорів, які виникли під час впровадження, 

тлумачення або добросовісного застосування Розділу IV (Торгівля і питання, 

пов’язані з торгівлею) регулюються виключно Главою 14 «Врегулювання спорів» 

цього розділу [44]. 

Особливістю процесу врегулювання спорів є те, що процедура проведення 

консультацій є більш регламентованою і має чіткі часові межі. Але, якщо не 

вдається залагодити спір впродовж визначеного часу з допомогою консультацій то 

одна із сторін може звернутись до арбітражного суду. Порушення арбітражної 

процедури, склад суду та інші питання вирішення спору також передбачені 

Розділом IV главою 14. Арбітражне вирішення спорів сфері торгівлі покликане 

подолати можливі недоліки процедури двосторонніх консультацій [44]. 

ЄС створив спеціальну Групу підтримки імплементації УА, яка забезпечувала 

координацію, підготовку головних напрямів роботи Комісії ЄС щодо підтримки 

України. Група мала повноваження залучати профільних спеціалістів з країн-членів 

ЄС для зміцнення співпраці у частині імплементації УА, а також налагоджувати 

контакти з міжнародною донорською спільнотою та міжнародними фінансовими 

інституціями. 

В процесі розвитку економічного співробітництва між Україною та ЄС 

інституційні структури мали певні зміни, що зумовило: 

– запровадження посади Віце-прем’єр-міністра України з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції та посад заступників міністрів з питань 

європейської інтеграції; 

– створення Урядового офісу з координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції, Генеральних директоратів міністерств, які відповідають, 

в тому числі, за реалізацію євроінтеграційних політик та виконання Угоди; 

– створення Ради з питань торгівлі та сталого розвитку для впровадження 
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і дотримання чіткої імплементації заходів, охоплених главою 13 «Торгівля і сталий 

розвиток»; 

– відкриття Офісу просування експорту при Міністерстві економічного 

розвитку та торгівлі України; 

– створення на рівні громадськості Робочої групи 3 «Економічна 

співпраця, зона вільної торгівлі, транскордонне співробітництво» Української 

сторони Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС. 

Важливим організаційним кроком для удосконалення координації державного 

управління процесом євроінтеграції та виконання Угоди про асоціацію стало 

прийняття Постанови Кабінету міністрів України від 4 жовтня 2017 р. №759 «Про 

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції», на який 

покладено організаційне, експертно-аналітичне та інформаційне забезпечення 

діяльності Кабінету Міністрів України у сфері європейської та євроатлантичної 

інтеграції [30]. 

Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції 

здійснюється: спрямування, координація та контроль у сфері європейської інтеграції 

з питань: 

– розроблення та здійснення заходів з виконання Угоди, інших 

міжнародних договорів України та домовленостей між Україною та Європейським 

Союзом; 

– співробітництва між Україною та Європейським Союзом, а також 

державами-членами Європейського Союзу відповідно до їх повноважень за 

Договором про функціонування Європейського Союзу; 

– адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis 

ЄС); 

– виконання міжнародних договорів України і домовленостей між 

Україною та Європейським Союзом; 

– діяльності двосторонніх органів, передбачених Угодою та іншими 

міжнародними договорами України; 

– цільового спрямування бюджетного фінансування; 

http://epo.org.ua/
http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
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– залучення та використання міжнародної допомоги Європейського 

Союзу та інших донорів, спрямованої на підтримку виконання завдань; 

– інформування громадськості; 

– залучення громадян до процесу прийняття Кабінетом Міністрів України, 

іншими органами виконавчої влади відповідних рішень; 

– кадрового забезпечення органів виконавчої влади, навчання, підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб 

органів місцевого самоврядування [30]. 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. №1057 

відповідальним за реалізацію зобов’язань України щодо гармонізації 

горизонтального законодавства є Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України (МЕРТ), щодо секторального законодавства – центральні органи виконавчої 

влади, що здійснюють функції технічного регулювання у визначених сферах. 

Як зазначалось у розділі 2.1., відповідно до ухваленого законодавства в 

Україні створена інфраструктура якості європейського зразка, до якої зараховано: 

Національне агентство з акредитації України (НААУ), Національний орган 

стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»), Державна служба України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) та інші органи 

державного ринкового нагляду, що в організаційному плані забезпечує комплексний 

підхід до виходу української продукції на ринки ЄС та створює основу для 

модернізації внутрішнього ринку за європейським прикладом. 

2015 р. виконання функцій, пов’язаних зі стандартизацією, було передано від 

органу державної влади до незалежного неурядового 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. Це надало можливість зареєструвати при УкрНДНЦ 

понад 170 технічних комітетів з питань стандартизації, до складу яких входять 
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представники всіх зацікавлених осіб. Для того, щоб забезпечити належний баланс 

інтересів між усіма зацікавленими особами, було створено Керівну Раду як 

консультативний і контролюючий орган національного органу зі стандартизації, а 

також Апеляційну комісію. УкрНДНЦ уже отримав підтвердження свого членства в 

Міжнародній організації зі стандартизації (ISO) і в Міжнародній електротехнічній 

комісії, яка є міжнародним аналогом CENELEC. 

Значною мірою розвиток економічного співробітництва залежить від 

підтримки українських експортерів українськими представництвами за кордоном. 

Економічна дипломатія була посилена створенням низки координаційних 

інституцій, в тому числі Національної інвестиційної ради при Президентові України 

та Ради з міжнародної торгівлі при Кабміні (до складу останньої увійшли й народні 

депутати). При Мінекономрозвитку достатньо активно діють Рада з просування 

експорту та Офіс з просування експорту, а при МЗС – Рада експортерів та 

інвесторів. У червні 2018 р. уряд утворив Міжвідомчу комісію з питань 

популяризації України у світі за участі неурядових структур, зокрема створення 

бренду України [15]. 

З метою надання належного сприяння національним товаровиробникам у 

встановленні контактів з потенційними партнерами в Європі, Представництвом 

України при ЄС реалізовано проект «Центр підтримки експортерів». Центр надає як 

консультативну – інформування та роз’яснення щодо загальних та окремих умов 

доступу на ринки ЄС, так і практичну допомогу – сприяння в пошуку партнерів, 

організації зустрічей тощо. 

Разом з тим, проблеми інституційної розбудови підтримки економічного 

співробітництва між Україною та ЄС до кінця не вирішені, про що свідчать такі 

факти: 

– певне розбалансування координаційної діяльності між виконавчою 

владою та парламентом, що інколи призводило до внутрішніх дискусій та 

непорозумінь із сусідніми державами (приклад – законопроект «Купуй українське – 

плати українцям»); 

– недостатньо ефективною є співпраця між виконавчою та законодавчою 
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гілками влади у питанні імплементації Угоди про асоціацію, що привело до 

відставання від графіку виконання Угоди; 

– потрібна більш тісна взаємодія між державними, експертними, 

громадськими структурами у прийнятті стратегічних рішень щодо подальшого 

розвитку економічного співробітництва між Україною та ЄС. 

Для вирішення проблем економічної співпраці між Україною та ЄС важливо 

удосконалити організаційний механізм державного управління, зокрема надати 

організаційним заходам комплексності, чіткого розподілу функцій, взаємодії при 

вирішенні проблем та упередженні ризиків. 

Так, 25 жовтня 2017 р. Уряд затвердив найбільший за свою історію урядовий 

акт – План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 

та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та 

їхніми державами-членами, з іншої сторони. Його особливістю є те, що він 

базується на ґрунтовному аналізі зобов’язань в межах Угоди, зокрема на аналізі 

актів права ЄС, імплементація яких передбачена її положеннями, та надає 

можливість кожному чітко сформулювати бачення змін в усіх 25 сферах 

правовідносин, які охоплюються зобов’язаннями в межах УА [31]. 

Урядовому Плані заходів із виконання Угоди про асоціацію встановлюються 

чіткі терміни та відповідальність органів влади за виконання конкретних завдань з 

виконання Угоди про асоціацію, його обсяг складає 1199 сторінок і має 1943 

завдання, що охоплюють 27 сфер. За виконання завдань відповідальні 106 органів 

влади України. Кожне з цих завдань відповідає окремій статті Угоди або 

імплементує визначені норми права (аcquis) Європейського Союзу [31]. 

Найбільшими розділами Плану стали ті, що визначають завдання для 

виконання розділу IV «Торгівля і питання пов'язані з торгівлею» та відповідають за 

запуск повної та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС. Його значимість полягає 

у можливості підвищити відповідальність виконавчої влади за виконання Угоди про 

асоціацію та спростити контроль за цим процесом з боку Уряду та громадськості. 

Результатами організаційних зусиль імплементації Угоди про асоціацію у 

сфері економічної співпраці є показники торгівельного обороту. На сьогодні ЄС є 
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ключовим торговим партнером України, його частка складає 42,1% українського 

експорту та 41,5% імпорту в Україну. Найбільше до ЄС Україна продає товари 

сільськогосподарської продукції, електрообладнання, а також недорогоцінні метали 

та продукти рослинного походження. 

Окремо зупинимося на такому важливому організаційному напрямі 

державного управління як захист українського виробника. Для цього в Україні були 

здійснені наступні заходи: 

– розроблено механізм переходу українських виробників до зони вільної 

торгівлі з ЄС шляхом застосування перехідних періодів для ряду української 

продукції відповідно до Графіку, встановленому у Додатку I-A до Угоди; 

– затверджено «Порядок контролю за використанням тарифної квоти», що 

дає можливість українському виробнику облаштувати виробництво для гідної 

конкуренції із європейською сільськогосподарською продукцією; 

– згідно з вищезгаданим Порядком, розподіл квот здійснюється без 

людського втручання програмно-інформаційним комплексом, що входить до складу 

Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДФС. Інформація щодо загальних 

обсягів та залишку невикористаної тарифної квоти щоденно оновлюється на 

офіційному веб-порталі ДФС України. 

Висновки до розділу 2: 

На основі аналізу правової бази економічного співробітництва між Україною 

та ЄС можна зазначити, що економічні інтеграційні процеси потребують 

удосконалення, узгодження і приведення національного законодавства України до 

норм і стандартів Європейського Союзу та створення таким чином нової правової 

бази співробітництва, яка зорієнтована на адаптацію законодавства в сегментах 

економічного acquis, який стосується визначення пріоритетів в економічній сфері, 

врахування характеру адаптації та особливостей застосування способів здійснення 

цього процесу. 

Для розвитку економічного співробітництва між Україною та ЄС потрібна 

розбудова інституційної спроможності виконання Угоди, що зумовило 

запровадження посади Віце-прем’єр-міністра України з питань європейської та 
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євроатлантичної інтеграції, посад заступників міністрів питань європейської 

інтеграції; створення Урядового офісу з європейської та євроатлантичної інтеграції; 

Генеральних директоратів міністерств, які відповідають, в тому числі, за реалізацію 

євроінтеграційних політик та виконання Угоди; Ради з питань торгівлі та сталого 

розвитку для впровадження і дотримання чіткої імплементації заходів, охоплених 

главою 13 «Торгівля і сталий розвиток»; Офісу з просування експорту при 

Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України; Парламентського комітету 

асоціації між Україною та Європейським Союзом (ПКА); на рівні громадськості – 

Робочої групи 3 «Економічна співпраця, зона вільної торгівлі, транскордонне 

співробітництво» Української сторони Платформи громадянського суспільства 

Україна – ЄС. 

На сьогодні ЄС є ключовим торговим партнером України. Частка ЄС 

становить 42,1% українського експорту та 41,5%, імпорту в Україну. Найбільше до 

ЄС Україна продає товари сільськогосподарської продукції, електрообладнання, а 

також недорогоцінні метали та продукти рослинного походження. Разом з тим, 

незважаючи на те, що українські підприємства показують прогрес в освоєнні 

європейських ринків, торговельне сальдо залишається мінусовим. У 2017 р. в 

грошовому вираженні український імпорт перевищував експорт на 3,3 млрд. дол., за 

6 місяців 2018 р. імпорт товарів з ЄС перевищив експорт на 1 млрд. дол. (10,8 млрд. 

дол. проти 9,8 млрд. дол.) 

http://epo.org.ua/
http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС В ЕКОНОМІЧНІЙ 

СФЕРІ 

 

3.1. Актуальні ризики економічного співробітництва України та ЄС в 

умовах наявних внутрішніх та зовнішніх проблем. 

 

Аналіз економічного співробітництва Україна – ЄС свідчить, що цей процес 

відбувається в умовах певних ризиків, які виникають як в результаті внутрішніх 

українських проблем, так і в контексті геополітичних змін. 

До внутрішніх проблем, які суттєво впливають на розвиток економічного 

співробітництва між Україною та ЄС, слід віднести, в першу чергу, дестабілізацію 

політичної ситуації та проведення військових дій на території Луганської та 

Донецької областей, що негативно відбилися на обсягах експортних поставок із 

зазначеного регіону продукції хімічної промисловості, добувної промисловості, 

текстильного виробництва, виробництва одягу, харчової промисловості та 

сільського господарства. Скорочення промислового виробництва на Донбасі дало 

42% загального зменшення експорту до ЄС у 2015 р. 

Крім цього, розвиток економічного співробітництва між Україною та ЄС може 

супроводжуватися такими ризиками, як: 

– подальше спрямування економіки держави на експортну модель 

розвитку, яка об'єктивно означає випереджаюче збільшення обсягів реалізації 

продукції національних підприємств на зовнішніх ринках при незначному 

позитивному впливі на економічну ситуацію всередині країни; 

– погіршення структури експорту внаслідок збільшенню його сировинної 

та низькотехнологічної складової з низькою доданою вартістю через спрощення 

доступу такої продукції на зовнішні ринки; 

– обмеженість технічних, у першу чергу інфраструктурних (особливо 

транспортних) можливостей для забезпечення експортної активності; 
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– недостатня активність державних інститутів до послідовного і 

жорсткого захисту інтересів вітчизняних експортерів на міжнародному рівні; 

– збільшення на внутрішньому ринку низькоякісної, небезпечної для 

споживачів імпортної продукції. 

Автори наукової доповіді «Імплементація Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС: економічні виклики та нові можливості» зазначають, що зі зняттям ЄС 

тарифних бар’єрів доступ промислових товарів на європейський ринок залишається 

утрудненим через наявність технічних (нетарифних) бар’єрів та неповністю 

сформовану систему технічного регулювання України. 

Оскільки при підписанні Угоди АСАА умовами Угоди про оцінку 

відповідності та прийнятність промислової продукції передбачено, що торгівля 

товарами між Україною та ЄС в охоплених цією угодою секторах буде 

здійснюватися на тих самих умовах, що застосовуються в торгівлі товарами між 

країнами-членами ЄС, то доцільно включити до неї широке коло товарів 

українського експорту. 

Це стимулюватиме модернізацію промислових потужностей, застосування 

новітніх стандартів, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності промислової 

продукції. На жаль, через збільшення питомої ваги низько технологічних 

виробництв у структурі вітчизняної економіки частка високотехнологічної продукції 

в загальному обсязі експорту продукції переробної промисловості до країн ЄС, 

починаючи з 2013 р. не перевищувала 3,8% [17, с.10]. 

Отже, орієнтація в експорті на сировинні товари є однією з основних вад 

економічного співробітництва між Україною та ЄС, враховуючи, що такі ринки не є 

сталими. Інша проблема – це порушення балансу між експортом та імпортом на 

користь імпорту з ЄС, тобто протягом періоду реалізації Угоди не вдалося досягти 

балансу експорту-імпорту і забезпечити захист інтересів вітчизняних експортерів на 

відповідному рівні. 

В заяві Європарламенту у 2015 р. у зв’язку з цим дійсно попереджалось 

українську сторону, що у коротко і середньостроковому періодах імплементація 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС породжуватиме певні економічні втрати 
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та потребуватиме значних інвестицій. Йдеться передусім про: 

– вихід з ринку економічних суб’єктів унаслідок посилення конкуренції з 

виробниками/постачальниками з ЄС та наступний перерозподіл секторів 

виробництва; 

– підвищення рівня безробіття та необхідність перенавчання і 

працевлаштування робочої сили, що вивільнятиметься у процесі реструктуризації 

економіки; 

– упровадження і дотримання стандартів ЄС (технічних стандартів, 

фітосанітарних норм, екологічних стандартів, стандартів соціальної безпеки), які 

вимагають значних зусиль та інвестицій від виробників/постачальників товарів і 

послуг [46]. 

Важливо розуміти, що одним з ризиків економічного співробітництва є те, що 

велика частина вітчизняних суб’єктів господарювання не поінформована про 

можливості, що відкриваються для них на європейських ринках, не всі підприємці в 

повній мірі володіють ситуацією щодо входження України в зону вільної торгівлі. 

Зокрема, багато з них не робили спроб аналізувати текст Угоди про асоціацію або 

принаймні звернутися до професійних консультантів і прорахувати економічний 

ефект від переорієнтації власного бізнесу на ринок Євросоюзу. Отже, створення 

Ради та Офісу просування експорту дійсно є важливими організаційними заходами 

для того, що змінити ситуацію на краще. 

Іншою проблемою, що має значення як для малих, так і для великих 

підприємств, є складнощі з пошуками торгових партнерів у ЄС, оскільки 

представники вітчизняного бізнесу не надто активно беруть участь в роботі 

семінарів, виставок та ярмарків, що проводяться в ЄС та за його межами. Тому так 

важливо, щоб активно працювала Рада експортерів та інвесторів при МЗС і 

українські представництва за кордоном сприяли встановленню торгівельно-

економічних зв’язків для українських експортерів. 

Для активного впровадження економічної співпраці необхідна активна 

державна фінансова підтримка, адже для розвитку виробництва за європейськими 

стандартами потрібні, як правило, додаткові кошти, отже актуальними є вирішення 



76 

питань щодо доступу українських експортерів до кредитних ресурсів на прийнятних 

умовах, доступ до закупки сировини та матеріалів належної якості для можливого 

нарощування експорту. 

Також до фінансових ризиків слід віднести необхідність залучення значних 

фінансових ресурсів для адаптації та реалізації нових актів законодавства. 

Однією з фінансових проблем, яка зашкоджує фінансовим інтересам 

українських експортерів залишається непрозора та, часто, несвоєчасна система 

повернення ПДВ. Хоча на даний час ця проблема частково вирішена шляхом 

системи автоматичного повернення ПДВ, залишаються проблеми з раніше 

накопиченою заборгованістю з повернення податку, а реінвестування прибутку як 

джерело внутрішніх інвестицій не в повній мірі використовується на потреби 

модернізації. 

Щодо іноземних інвестицій, оскільки Україна отримує різні варіанти 

фінансової допомоги ЄС, потрібна більш прозора система державного розподілу цих 

коштів, адже, незважаючи на антикорупційні заходи, залишаються певні корупційні 

схеми і є приклади, коли державна підтримка розподіляється несправедливо. 

Подальший розвиток зовнішньоторговельних відносин з ЄС ускладнюється 

синергетичним впливом проблем макрорівня в умовах зовнішньої військової агресії 

в Україні, анексії Криму, «газової війни» проти України тощо. Ці ризики 

уповільнюють темп реалізації реформ, не сприяють розвитку найбільш вразливих 

галузей економіки, породжують бідність населення, активну трудову міграцію з 

України. 

Але особливо тривожним в цих умовах стає розрив між юридичною і 

фактичною імплементацією Угоди, зокрема затримка імплементації до 

національного законодавства переліку нормативно-правових актів ЄС та їх реальне 

впровадження на практиці (про що йдеться в урядових звітах щодо виконання Угоди 

про асоціацію). 

Існує ризик того, що економіка країни не зможе повністю і своєчасно перейти 

на нові правила, навіть, з урахуванням перехідного періоду, наданого цією Угодою. 

Це тягне за собою збільшення витрат домогосподарств через запровадження 
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європейських стандартів, адже вищий рівень безпеки означає, що товари, які не 

відповідають вимогам безпеки, але є, ймовірно, дешевшими, будуть витіснені з 

ринку. Це стосуватиметься як товарів національного виробника, який не зможе 

адаптуватись до нових вимог, так і менш безпечних імпортних товарів. 

Є ризик того, що отримання права на безмитний експорт по більшості 

товарних позицій на ринок ЄС є стимулом для вітчизняних виробників повністю 

сконцентрувати свої зусилля на цьому ринку, не приділяючи при цьому уваги 

потребам внутрішнього ринку. З іншого боку, така тенденція може приводити до 

консервації спеціалізації експорту України на товарах з порівняно низькою доданою 

вартістю. Як показав досвід приєднання України до СОТ, найбільшу вигоду від 

глобальних торговельних угод мають сектори традиційного експорту України – 

виробники продукції чорної металургії та сільськогосподарських товарів. 

Серед інших ймовірних ризиків: зростання втрат для окремих галузей 

промисловості України через їх низьку конкурентоспроможність; відсутність коштів 

і необхідність пошуку партнерів та інвесторів для цілей модернізації наявних 

виробництв; зниження конкурентоспроможності національних 

сільськогосподарських продуктів на внутрішньому ринку у зв’язку з наявністю 

потужної системи державної підтримки сільського господарства в ЄС та інших 

країнах. 

Що стосується ризиків на галузевому рівні, ми погоджуємося з авторами 

наукової доповіді «Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: 

економічні виклики та нові можливості», що значне скорочення експорту 

металургійної продукції в 2015 р. (62,2% від експорту 2014 р.) з розділу XV «Чорні 

метали та вироби з них» було викликане втратою виробничих потужностей на 

Донбасі. Але виробництв, розміщених за межами окупованих територій, було 

цілком достатньо, щоб задовольнити попит, який багато в чому залежить від 

кон’юнктури світового ринку. Головною проблемою вітчизняних підприємств 

металургійного комплексу в умовах євроінтеграції є низька якість продукції. Хоча 

Україна входить в десятку світових виробників металургійної продукції, за якістю 

вона поступається виробникам з інших країн внаслідок технічної відсталості галузі, 
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високої енергомісткості виробництва, низької якості сировини тощо) [17, с.12]. 

Найбільш активно розвивається експорт в країни ЄС сільськогосподарської 

продукції, про що свідчать наступні цифри: продукція агропромислового комплексу 

та харчової промисловості у 2017 р. складала 32,2% від загального обсягу експорту 

[41]. 

Експорт сільськогосподарської продукції рослинництва і тваринництва з 

України до ЄС ускладнюється тим, що 80% сільгосппідприємств країни є дрібними, 

а в Європі не вважають сільськогосподарськими підприємствами ферми площею 

менше двох гектарів. До того ж, дрібні господарства з технологіями «вчорашнього 

дня» і не в змозі конкурувати з високопродуктивними, високотехнологічними 

фермерськими господарствами Євросоюзу, які ще й користуються надзвичайно 

потужною державною підтримкою галузі [1]. 

Співробітництво між сторонами Угоди передбачає зближення вітчизняної 

аграрної політики та законодавства з відповідними нормами ЄС, що сприятиме 

підвищенню конкурентоспроможності, насамперед, трудо- і капіталомістких видів 

української агропродовольчої продукції, 60-95% виробництва якої зосереджено в 

малих і середніх господарствах. Для цього необхідно: підтримання процесу 

стандартизації такої продукції; переорієнтація програм державної підтримки на малі 

та середні господарства; сприяння об’єднанню зазначених господарств на 

кооперативних засадах для формування власних продуктових ланцюжків з виходом 

на національний та європейський ринки; інституалізація між професійних 

організацій в агропродовольчому комплексі для вирівнювання можливостей впливу 

всіх учасників агропродовольчих ринків на процеси обміну і розподілу 

сільгосппродукції [17, с.14]. 

Інша проблема вітчизняної зовнішньої торгівлі – високий рівень тіньового 

експорту та імпорту з країнами ЄС (деревина, контрабанда сигарет тощо). Частина 

«Фінансове співробітництво» передбачає поглиблення співпраці України та ЄС з 

метою попередження та боротьби з шахрайством, корупцією та незаконною 

діяльністю, зокрема шляхом поступової гармонізації українського законодавства у 

цій сфері із законодавством ЄС, обміну відповідною інформацією тощо. 
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Стратегічній Програмі допомоги ЄС Україні (2018-2020 рр.) зазначається, що 

управління кордонами не відповідає передовій міжнародній практиці, що створює 

ризики для безпеки та перешкоджає ефективному переміщенню товарів і людей, що 

негативно впливає на економічний розвиток [33]. Це обумовило приєднання 

вітчизняних інформаційно-телекомунікаційних систем до баз даних та 

інформаційних платформ Європейської агенції з питань управління оперативним 

співробітництвом на зовнішніх кордонах ЄС; обмін відкритою статистичною 

інформацією, інформаційними повідомленнями про види характерних 

правопорушень на державному кордоні, про ризики та загрози прикордонній 

безпеці. 

Одним з важливих кроків щодо вирішення цієї проблеми стало прийняття 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. №1149-р, яким 

схвалено Концепцію інтегрованого управління кордонами [38]. 

Нагальним стало також прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 19 квітня 2017 р. №265-р «Про забезпечення доступу Національного агентства з 

питань запобігання корупції до інтегрованої міжвідомчої інформаційно-

телекомунікаційної системи здійснення контролю осіб, транспортних засобів та 

вантажів, які перетинають державний кордон», згідно з яким Національне агентство 

з питань запобігання корупції визначено користувачем системи «Аркан» – 

інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю 

осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон, що 

дозволить посилити боротьбу з корупцією на кордонах [39]. 

Незважаючи на досить високий рівень державного регулювання, сфера 

міжнародної торгівлі залишається привабливою для використання з метою 

виведення коштів за кордон для ускладнення пошуку та конфіскації злочинних 

доходів або зворотного інвестування засобів у легальну економіку. Оскільки 

внутрішній ринок ЄС передбачає максимальну лібералізацію руху товарів та 

капіталу, то й проблема податкового шахрайства для його країн стоїть досить 

гостро. Наприклад, так зване карусельне шахрайство є досить поширеним на 

території ЄС і полягає в тому, що шахраї імпортують товари, які не обкладаються 
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ПДВ з інших країн, після чого перепродують їх з ПДВ низці інших компаній. В 

результаті товар може, навіть, повернутись до первісного продавця, а потім 

експортуватися. Після цього продавці зникають не заплативши податку. 

Адаптація окремих положень деяких директив ЄС щодо ПДВ(Директива Ради 

ЄС №2006/112/ЄС від 28.11.2006 року про спільну систему податку на додану 

вартість; Директива Ради №2007/74/ЄС від 20.12.2007 року про звільнення від 

податку на додану вартість і мита на товари, що ввозяться особами, які 

подорожують з третіх країн) покликана знизити кількість проблем та усунути 

основні розбіжності між ЄС та Україною у цій сфері. 

На боротьбу із ухиленням від сплати податків спрямована стаття 127, яка 

покладає зобов’язання на партнерів докладати необхідних зусиль для забезпечення 

впровадження міжнародних стандартів регулювання та нагляду у сфері фінансових 

послуг та для боротьби з ухиленням від сплати податків на їхніх територіях. Такі 

міжнародні стандарти включають, зокрема, Угоду ОEСР про обмін інформацією з 

питань оподаткування, Заяву країн-членів «Групи двадцяти» про прозорість 

інформації та обмін інформацією для цілей оподаткування та «Сорок рекомендацій» 

і «Дев’ять спеціальних рекомендацій» стосовно боротьби із фінансуванням 

тероризму Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей 

(FATF). 

Стаття 352 глави 4 «Оподаткування» також покликана забезпечити співпрацю 

України з ЄС у сфері протидії та боротьби із шахрайством, зокрема із контрабандою 

підакцизних товарів. Це співробітництво включає поступове зближення акцизних 

ставок на тютюнові вироби. Відповідно до визначених 

Угодою про асоціацію графіків Україна має адаптувати такі нормативно-

правові акти ЄС як: Директива Ради №2008/118/ЄС від 16 грудня 2008 року 

стосовно загальних умов акцизного збору, що відміняє Директиву №92/12/ЄЕС, 

Директива Ради №2008/118/ЄС від 16 грудня 2008 року стосовно загальних умов 

акцизного збору, що відміняє Директиву №92/12/ЄЕС, Директива Ради 

№2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року про структуру та ставки акцизного збору на 

тютюнові вироби (кодифікація) [44]. 
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Визначено, що одним з останніх ризиків є європейська політика 

протекціонізму, яка негативно впливає на розвиток економічного співробітництва, 

коли державне регулювання ринку сировини в ЄС урозумінні Регламенту ЄС 

2018/825 може бути спрямоване на: металургію з експортним митом на 

металобрухт; соняшникову олію з експортним митом на насіння соняшнику; 

виробників ДВП, ДСП, меблів та іншої продукції з експортною забороною лісу-

кругляку, які складають основну частину експорту України. 

Так, у науковій доповіді «Імплементація Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС: економічні виклики та нові можливості» зазначається, що Угода не 

передбачає можливість проведення Україною активних протекціоністських заходів 

щодо започаткування випуску нових видів товарів і послуг, які у перспективі могли 

б замістити імпортні аналоги на внутрішньому ринку [17, с.35]. 

В арсеналі найбільш потужних протекціоністських заходів держави щодо 

зміни структури внутрішнього виробництва на користь інноваційної та якіснішої 

продукції є такі: високий митний тариф на імпорт аналогічної іноземної продукції, 

державні закупівлі винятково національних видів продукції, державна допомога 

підприємствам, які реалізують проекти імпортозаміщення та виводу на внутрішній 

ринок нових зразків продукції. 

Положення Угоди про асоціацію Україна – ЄС, які спрямовані на формування 

ЗВТ, побудовані на умові, що впродовж п’ятирічного періоду Україна практично 

«обнулить» імпортні мита щодо товарів з країн ЄС. Угода також передбачає на 

загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях доступ товаровиробників з 

країн ЄС до українських ринків державних закупівель на основі принципу 

національного режиму [44]. 

Крім того, зі змісту Угоди про асоціацію випливає, що український уряд буде 

обмеженим у діях щодо надання державної допомоги підприємствам, які реалізують 

свою продукцію на внутрішніх ринках, де присутні також товари з країн-членів ЄС. 

Це випливає з пункту 2 ст. 262 Угоди, де Україна добровільно взяла на себе 

зобов’язання не надавати в будь-якій формі державну допомогу внутрішнім 

виробникам товарів і послуг, які конкурують або можуть конкурувати з 
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імпортерами з ЄС [44]. 

До зовнішніх факторів, які впливають на державне управління економічним 

співробітництвом Україна – ЄС, відносимо: повільне після кризове зростання 

економіки Євросоюзу; несприятливу кон’юнктуру світових ринків та зниження 

світових цін на продукцію традиційного українського експорту. Проблемними 

питаннями у контексті структурних диспропорцій вітчизняного експорту є 

залежність динаміки українського ВВП та експортної виручки від рівня світових цін 

на сировину, а також незначна доходність експортних операцій в умовах дії 

довгострокового тренду зниження реальних цін на сировинну продукцію. Україна 

не може розраховувати на високу доходність операцій з експорту продукції з 

низьким вмістом доданої вартості, і при закріпленні сировинної спеціалізації 

України у системі міжнародного поділу праці не зможе досягти очікуваних 

результатів. 

Як зазначається у науковій доповіді «Імплементація Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості», торгівля України та ЄС 

наразі гальмується повільною динамікою розширення ринку та низькими темпами 

приросту промислового виробництва в ЄС, і у разі збереження ці тенденції 

створюватимуть об’єктивні перешкоди для динамічного зростання українського 

експорту на тривалому часовому проміжку. Згідно з оцінками, уповільнення темпів 

зростання промислового виробництва у ЄС на 1% (відносно відповідного кварталу 

попереднього року) викликає зменшення темпів приросту експорту товарів з 

України до ЄС на 2,7% [17, с.10]. 

До зовнішніх ризиків слід віднести проблеми ЄС, про які автори дослідження 

«Переформатування європейської інтеграції: можливості і ризики для асоціації 

Україна – ЄС» зазначають, що за певних умов процеси диференціації всередині ЄС 

можуть перерости у фрагментацію єдиного простору – з утворенням у ньому різних 

зон з різним рівнем інтеграції [23, с.109]. 

Таким чином, складається парадоксальна ситуація, коли і суттєве поглиблення 

процесу європейської інтеграції, і можливі явища дезінтеграції будуть викликом для 

України, її процесу соціально-економічних перетворень та взаємодії у рамках Угоди 
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про асоціацію з ЄС. 

З іншої сторони, для України кардинальні зміни в системі європейської 

інтеграції є одночасно і новими можливостями, і новими викликами. Слід 

враховувати можливість виникнення конфлікту нових інституційних форматів з 

Угодою про асоціацію між Україною та ЄС як з позиції формальних, так і 

неформальних інституційних засад. Інтенсивний процес змін у механізмах ЄС може 

призвести до прогресуючого відставання змісту Угоди від регулятивної системи ЄС 

в умовах, коли темп інституційних змін в ЄС помітно перевищить темп 

інституційних змін в Україні. Основні ризики для України, що виникають із 

переформатування європейської інтеграції, пов’язані з можливістю фрагментації 

європейського простору та, як наслідок, виникненням складних політичних дилем 

вибору та додаткових фінансових витрат, певним звуженням можливостей доступу 

до коштів ЄС. 

В процесі адаптації до змін, що відбуваються в ЄС, необхідно враховувати як 

власний досвід реформ на основі адаптації до європейських норм, так і аналогічний 

досвід країн Центральної та Східної Європи, що вже приєдналися до ЄС. Цей досвід 

свідчить, що висуваючи на порядок денний завдання, для реалізації яких немає 

достатніх передумов, країна може наразитися на ризик можливої дискредитації 

усього політичного курсу, втрати суспільної довіри до нього та вимушеного 

перегляду стратегічних пріоритетів. 

Відтак, слід виключити механічне перенесення європейських інститутів на 

український лад, а створювати умови для прогресуючого піднесення рівня 

цивілізованості соціально-економічних і політичних процесів у межах України на 

основі імперативів, укорінених у національній культурі [23, с.124-125]. 

 

3.2 Державна підтримка економічної сфери в умовах європейської 

інтеграції України 

 

Реалізація Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі передбачає 

формат економічного співробітництва між Україною та ЄС, який засновується на 
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принципах вільної ринкової економіки. Але за певних умов це не заперечує 

державної підтримки національних виробників, що прописано у главі 10 Угоди 

«Конкуренція», хоча така підтримка має наступні обмеження: сторони в Угоді 

забороняють та мають намір накладати санкції на певні практики та домовленості, 

які могли б зашкодити конкуренції та торгівлі (антиконкурентна практика – така як 

картелі, зловживання домінуючим становищем на ринку та антиконкурентні злиття 

– будуть предметом ефективної протидії відповідних інституцій); визнають 

важливість застосування відповідного законодавства про конкуренцію у прозорий, 

своєчасний та недискримінаційний спосіб, поважаючи принципи процесуальної 

справедливості та права на захист [44]. 

Положення глави передбачають також співробітництво між сторонами та 

проведення консультацій щодо питань, порушених однією із сторін. Євросоюз та 

Україна зобов’язуються виправляти або усувати перешкоди для конкуренції, 

спричинені дотаціями, там де це зачіпає торгівлю. Україна також бере зобов’язання 

адаптувати систему контролю над державною допомогою відповідно до тієї, яка є в 

Євросоюзі, включаючи створення незалежних органів. Це унеможливить деякі види 

державної допомоги із використанням державних ресурсів, що спотворюють або 

можуть загрожувати спотворенням конкуренції шляхом надання переваг окремим 

підприємствам або виробництву окремих товарів. Сторони щорічно 

інформуватимуть одна одну про загальний обсяг, види та галузевий розподіл 

державної допомоги, яка може вплинути на торгівлю між сторонами. Правила щодо 

надання державної допомоги буде застосовано в усіх лібералізованих в результаті 

створення ПВЗВТ сферах, за винятком сільського господарства та рибальства [44]. 

Окремо виділимо важливе положення, яке стосується того, що сторони також 

забезпечуватимуть застосування законодавства про конкуренцію до державних 

підприємств та підприємств, яким надано спеціальні або виключні права. Це 

забезпечить рівний доступ компаній сторін до ринків одна одної та унеможливить 

дискримінацію з боку монополій [44]. 

Що стосується практики ЄС щодо державної підтримки виробників, то 

відповідно до Лісабонського договору допомога, яку в будь-якій формі надає 
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держава-член чи яку надано за рахунок державних ресурсів, що спотворює або 

загрожує спотворити конкуренцію, надаючи переваги певним суб’єктам 

господарювання або виробництву певних товарів, є несумісною з внутрішнім 

ринком тією мірою, якою вона впливає на торгівлю між державами – членами. Для 

того, щоб визначити необхідність надання державної допомоги, у ЄС проводиться 

оцінка її впливу на загальний економічний ефект, суспільні наслідки, досягнення 

стійкого економічного зростання держави. 

Отже, орієнтуючись на вимоги європейського законодавства, Україні потрібна 

відповідна правова база для визначення суб’єктів державної допомоги. Загалом, 

державна допомога, що покращує фінансовий стан суб’єктів господарювання, може 

мати різноманітні форми: пільги щодо податку на прибуток, який спрямовується на 

реалізацію проектів імпортозаміщення або випуску нової продукції, субсидії; 

списання боргів і штрафних санкцій; компенсація збитків; гарантії; кредити на 

пільгових умовах; продаж суб’єктам господарювання товарів за цінами, нижчими за 

ринкові; участь у формуванні статутного капіталу підприємств на умовах, які були б 

неприйнятними для приватних інвесторів тощо. 

Європейська практика державної підтримки експортерів використовує такі 

інструменти як страхування, кредитування та гарантування експорту, які 

гарантують, що будь-який ризик з боку іноземного покупця буде покритий значною 

мірою державою, а не експортером, банком або фінансовою установою, що є 

стороною зовнішньоторговельної угоди. Зобов’язуючись відшкодовувати збитки 

експортних страхувальників, створюються умови, за яких у національних 

виробників виникають певні конкурентні переваги на міжнародному ринку, 

оскільки експортні кредити надаються банками на більш вигідних умовах, 

наприклад на більший термін, нижчі ставки, більш лояльні умови погашення 

кредиту тощо. І хоча приватний фінансовий сектор також має право здійснювати ці 

операції, в ЄС саме уряди беруть на себе функцію страхування ризиків експортної 

діяльності, оскільки мають більше можливостей для узгодження цих питань через 

міжнародні клуби кредиторів, міжнародні організації, міжнародні арбітражні 

інстанції тощо. Мета кожного уряду визначається при цьому необхідністю 
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розширення та розвитку національного експорту, захистом національних інтересів, 

адже зростання експорту підвищує платіжний баланс країни, стимулює розвиток 

промислового сектору й суміжних галузей, а також сприяє зростанню зайнятості 

населення. 

Зацікавленість держави у підтримці експорту ініціювала створення 

спеціалізованих уповноважених установ – експортно-кредитних агентств (ЕКА), які 

на сьогодні об’єднані в Міжнародний союз страховиків кредитів та інвестицій 

(Berne Union), який бере участь у розробці умов міжнародної торгівлі кредитування 

та сприяє узгодженості дій при страхуванні експортних кредитів, забезпечує обмін 

досвідом та відповідною інформацією. 

Крім послуг страхування, кредитування та гарантування експорту держава 

може допомагати національним виробникам-експортерам, надаючи їм різноманітні 

послуги – від надання інформації про наявні можливості на світових ринках до 

спеціалізованої допомоги при складанні та здійсненні програм маркетингу з 

продажу їхньої продукції за кордон. Цю діяльність реалізують організації сприяння 

розвитку торгівлі, які концентрують більшу частину своєї роботи на стимулюванні 

експорту виробленої в країні продукції, в заохоченні зростання продажів такої 

продукції за кордоном та у просуванні на нові зовнішні ринки. 

ЄС поширеною є практика стимулювання експорту через організацію 

торговельних ярмарків і виставок, налагодження активної роботи двосторонніх 

торговельних комісій. Особлива увага у країнах ЄС надається питанням координації 

між установами, відповідальними за різні види діяльності у сфері зовнішньої 

торгівлі, а також широкий спектр стратегій, програм і процедур, що впливають на 

показники зовнішньої торгівлі. Тому завжди чітко встановлюються правила 

взаємодії між усіма інституціями, пов’язаними зі стимулюванням і розвитком 

експорту. 

Зазначимо, що в Україні тривалий час державна підтримка експорту 

здійснювалася за принципом субсидування окремих галузей і виробників. 

Державними структурами здійснювалося лобіювання пільг, преференцій, 

податкових «канікул» тощо на користь наближених до влади представників 
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великого приватного бізнесу, що значно вплинуло на формування незбалансованої 

товарно-географічної структури і зовнішньої торгівлі загалом, і експорту зокрема. 

Тому політику державної підтримки експортерів, здійснювану в Україні до 

підписання Угоди про асоціацію, важко назвати ефективною та оптимальною, 

оскільки вона не сприяла підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних товарів 

та послуг на європейських ринках, розвитку та впровадженню у виробництво 

технологічних та інноваційних досягнень, розбудові ринкової інфраструктури. 

Заходи, що вживалися в Україні, не змогли достатньо захистити на зовнішніх 

ринках вітчизняних експортерів від конкурентів в інших країнах, обмежували 

торгівельну активність українських експортерів, не стимулювали суб’єктів 

господарювання до виходу на зовнішній європейський ринок з більш високими 

стандартами та правилами. 

Реалізація Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі зумовили 

необхідність формування нової позиції держави щодо підтримки національних 

виробників-експортерів, тому важливим документом стало прийняття Експортної 

стратегії України («дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017-2021 

роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. 

№1017-р [40]. 

Експортній стратегії виділені питання розвитку послуг з підтримки бізнесу та 

торгівлі, здатних підвищити конкурентоспроможність підприємств, зокрема малих 

та середніх: створення заінтересованими центральними органами виконавчої влади, 

установами та організаціями, до компетенції яких віднесені питання розвитку 

міжнародної торгівлі, єдиної цілісної системи, яка має ефективний механізм 

координації своїх дій та «надаватиме підприємствам, зокрема малим та середнім, 

широкий спектр послуг, необхідних для їх успішної діяльності на зовнішніх ринках. 

Такими послугами мають бути: поширення інформації про чинні умови та 

можливості виходу на нові ринки, надання консультацій щодо визначення 

зовнішнього попиту на товари (роботи, послуги), надання практичних рекомендацій 

стосовно вдосконалення продукції метою підвищення конкурентоспроможності на 

міжнародних ринках [40]. Основним елементом реалізації цього стратегічного 
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завдання, як зазначається у стратегії, є поліпшення наявної інфраструктури з 

підтримки торгівлі, а також розроблення дієвих фінансових рішень для підприємств 

і спрощення процедури торгівлі [40]. 

Для удосконалення навичок і компетенцій підприємств, необхідних для участі 

в міжнародній торгівлі, стратегією передбачено підтримку всіх, хто має намір 

займатися підприємництвом, шляхом створення умов для розвитку бізнес-ідей, 

забезпечення синхронізації і досягнення балансу між навичками, які потребують 

сьогодні підприємства, та навичками, які формує система освіти; виведення бізнесу 

з тіні; мобільності робочої сили [40]. 

Для реалізації завдань стратегії система державної підтримки експорту в 

Україні може здійснюватися як за рахунок розширення та підвищення ефективності 

існуючих функцій державних органів, так і шляхом створення нових інституцій для 

впровадження нових механізмів, які може використовувати держава в цій сфері. 

До державних органів з підтримки експортної діяльності українських 

підприємств традиційно належать: Мінекономіки як провідний орган у системі 

центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної 

зовнішньоекономічної політики; галузеві центральні органи виконавчої влади як 

органи, які формують державну політику з підтримки експорту підприємств 

відповідних галузях економіки України; регіональні (обласні, місцеві) органи влади; 

публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» 

як державний банк, метою діяльності якого є створення сприятливих умов для 

розвитку економіки та підтримки вітчизняного товаровиробника, кредитно-

фінансова підтримка процесів структурної перебудови, зміцнення та реалізація 

виробничого і торговельного потенціалу галузей економіки, переважно 

експортоорієнтованих та імпортозаміщуючих. В системі торгово-промислових палат 

в Україні створено Центри підтримки експорту (ЦПЕ), основною метою створення 

та функціонування яких є ефективна інформаційно-сервісна підтримка експортної 

діяльності підприємств України відповідно до чинного законодавства. 

Але, як зазначається в Експортній стратегії України, «існуюча в Україні 

мережа інституцій з підтримки торгівлі не спроможна забезпечити належний рівень 
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якості та спектр послуг, необхідних для ефективної підтримки українських 

експортерів на міжнародних ринках. Причина полягає у відсутності орієнтації на 

клієнта, прогалинах у наданні послуг, регуляторних обмеженнях, а також у 

недостатній географічній присутності на місцевому та міжнародному ринках» [40]. 

Про те, що умови надання державної допомоги є чутливим питанням 

економічної співпраці між Україною та ЄС свідчить ситуація, яка виникла з 

проектом закону «Купуй українське, плати українцям!». Посол ЄС Х.Мінгареллі 

заявив з цього приводу, що реєстрація законопроектів, що суперечать чи навіть 

шкодять Угоді про асоціацію/ПВЗВТ, таких як законопроект «Купуй українське, 

плати українцям!», може призвести до втрати Україною міжнародної репутації та 

порушення зобов’язань, взятих нею у відносинах з ЄС, якщо вони не будуть 

переглянуті [20]. 

Аналізуючи стан державної допомоги, автори наукової доповіді 

«Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та 

нові можливості» доводять, що положення Угоди не дають Україні повторити 

помилки цілої низки країн, які в 70-90-тих роках ХХ ст. намагалися змінити 

структуру національного виробництва за допомогою державних протекціоністських 

заходів. Ідеться про Аргентину, Болівію, Бразилію, Чилі, Індонезію, Уганду, 

Ямайку, Мексику, Туреччину, Туніс та інші. Їхні протекціоністські програми були 

орієнтовані переважно на імпортозаміщення, захист внутрішніх ринків, що 

змушувало споживачів цих країн закупати менш конкурентоспроможну продукцію 

національних виробників. Природно, що така продукція не могла експортуватися на 

зовнішні ринки та слугувати джерелом валюти для імпорту передових технологій у 

ці країни. У результаті їх економічний розвиток уповільнився і вони були змушені 

лібералізувати власні внутрішні ринки, радикально зменшивши ввізні мита в 

декілька разів [17, с.35]. 

Отже, використовуючи заходи державної підтримки для національного 

виробника, перед органами державного управління постають наступні завдання: 

– державна підтримка має бути спрямована на захист національних 

інтересів і відповідати вимогам діючого законодавства; 
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– державна підтримка не може створювати перешкоди для конкуренції, а 

має створювати умови для прозорої, доброчесної конкуренції; 

– серед напрямів державної підтримки для виходу національних 

виробників на європейський ринок слід орієнтуватися, перш за все, на розвиток 

нових технологій, адже у подальшому це забезпечить зростання доходів, 

поліпшення інфраструктури, збільшення інвестицій; 

– потрібна система контролю з залученням незалежних органів за 

порядком надання державної допомоги і широке інформування про такі рішення. 

В ситуаціях, коли це стосується розвитку малих і середніх підприємств, з боку 

ЄС звертається особлива увага на їх підтримку, адже антимонопольне законодавство 

в Україні працює не оптимальним чином. 

Формування нового законодавства щодо державної підтримки суб’єктів 

господарювання почалось у 2014 р., коли в Україні було прийнято Закон України 

«Про державну допомогу суб’єктам господарювання» та визначено 

Антимонопольний комітет уповноваженим органом щодо забезпечення виконання 

цього законодавства. Ухвалення зазначеного закону та відповідної підзаконної 

нормативної бази відбувалося виключно на основі та відповідно до зобов’язань в 

межах Угоди про асоціацію. Аналізуючи цей закон, вважаємо, що його дія певною 

мірою забезпечує прозорість функціонування системи державної допомоги та 

гарантує умови для вільного розвитку конкуренції. 

Стаття 1 Закону державна допомога суб’єктам господарювання тлумачиться 

як підтримка у будь-якій формі суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів 

держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням 

економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів 

товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;програма державної 

допомоги – це нормативно-правовий акт або сукупність актів, на підставі яких 

певним категоріям суб’єктів господарювання передбачається надання державної 

допомоги впродовж певного або невизначеного періоду у визначеному або 

невизначеному розмірі [7]. 

Стаття 6 Закону визначає, що державна допомога, що може бути визнана 
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допустимою – це сприяння окремим видам господарської діяльності або суб’єктам 

господарювання в окремих економічних зонах, за умови, що це не суперечить 

міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України [7]. 

Отже, для державної підтримки національного виробника Україна має правові 

засади і подальша співпраця передбачає визначення тих механізмів і інструментів, 

які в рамках правил міжнародної торгівлі і угоди про ПВЗВТ є ефективними для 

підтримки виробника на стадії виробництва та експорту готової продукції. 

В першу чергу, для цього можуть бути використані експортні мита, але 

застосування обмежувальних заходів потрібно аналізувати з позицій наслідків для 

галузі і створення доданої вартості, термінів дії, впливу на розвиток бізнесу тощо. 

До цих інструментів можна віднести також інструменти страхування, заохочення і 

допомоги участі українським компаніям у міжнародних виставках тощо. 

Одним з важливих напрямів державної підтримки національного виробника, 

як пропонується у науковій доповіді «Імплементація Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості», може стати ефективна 

вітчизняна промислова політика, узгоджена з цілями промислової політики ЄС 

щодо ренесансу індустріального базису економіки. На думку авторів доповіді, 

передумовами промислового відродження повинні стати: перетворення власного 

внутрішнього ринку – поряд із інтеграцією до ринку ЄС – на основу для 

пожвавлення економіки країни, привабливе місце для виробництва товарів і послуг; 

інтеграція інфраструктурних мереж у сфері морського, повітряного, залізничного 

транспорту, а також у сфері енергетики; інтеграція у мережі зв’язку та 

телекомунікацій; потенціал України дозволяє брати участь у створенні космічної 

інфраструктури та пов’язаних з нею промислових і сервісних додатків; забезпечення 

безбар’єрного руху промислових товарів, вільного обігу «зелених» продуктів для 

уникнення зайвих витрат; залучення малого і середнього бізнесу до сфери дії 

промислової політики; полегшення інтернаціоналізації діяльності вітчизняних 

промислових компаній, їхній інтеграції у глобальні ланцюжки створення вартості, 

забезпечення доступу до глобальних ринків на конкурентних умовах [17]. 
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Звернемо увагу, що стаття 263 Угоди передбачає, що обидві сторони щорічно 

надсилатимуть одна одній повідомлення про загальний обсяг, види та галузевий 

розподіл державної допомоги, яка може вплинути на торгівлю між ними [44]. Тому 

допомога, яка надаватиметься вітчизняним підприємствам, що працюють і на 

українському ринку, і на ринку ЄС, однозначно буде прискіпливо вивчатися на 

предмет дотримання законодавства. 

Якщо євроінтеграцію України розглядати як можливість переходу на новий 

технологічний уклад та перетворення країни в провідну, економічно розвинуту 

державу, то інтеграція до ринку ЄС має стати активним елементом створення 

конкурентного внутрішнього ринку. З цієї точки зору державна підтримка 

спрощення правил внутрішнього ринку, кооперації вітчизняних виробників з 

європейськими фірмами не суперечить основним умовам Угоди. 

Інший важливий напрям державної підтримки національного виробника 

полягає в удосконаленні бізнес-середовища, правової бази та системи сприяння 

розвитку бізнесу. В ЄС активно запроваджується практика, коли результати заходів 

зі спрощення законодавства та зменшення регуляторного навантаження предметом 

постійної уваги Єврокомісії та інших органів європейського управління. 

Використовуючи цю практику сприяння бізнесу, в Україні необхідні такі заходи, як: 

прийняття на законодавчому рівні норм зі сприяння інвестиціям у виробничі 

інновації; участь у програмах ЄС, які сприяють розвитку бізнесу; участь у створенні 

нової технологічної платформи європейської промисловості – смарт-виробництві; 

полегшення доступу промислового бізнесу до факторів виробництва (капіталів, 

енергетичних ресурсів і сировини); забезпечення доступності фінансування. 

Важливо також створити можливості для збільшення виробництва нових 

зразків вітчизняної продукції, що у перспективі могли замістити на внутрішньому 

ринку іноземні аналоги та експортуватися до інших країн. Для цього має бути 

сформована певна програма (концепція) з визначення середньо-та довгострокових 

орієнтирів стимулювання випуску вітчизняної продукції, які надалі мають бути 

втілені в конкретні національні проекти. Основні напрями таких проектів, на думку 

фахівців, стосуються: процесу імпортозаміщення, зокрема розширення випуску 
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якісно кращих зразків легкових автомобілів, міських автобусів, трамваїв, 

тролейбусів, станків та обладнання, електропобутових приладів, 

електроінструментів, будівельних матеріалів, фармацевтичних та полімерних 

виробів, взуття тощо; поглиблення рівня переробки наявних запасів природних 

ресурсів. Напевно найбільшим національним проектом у цьому напрямі могла би 

стати програма розвитку тваринництва, птахівництва, в межах якої частина 

фуражного зерна спрямовувалася б на переробку в корми, для виробництва в 

подальшому більших обсягів продукції тваринного походження, в тому числі м’яса, 

молока, яєць, для внутрішнього ринку. До цих напрямів зарахуємо також програми 

енерго- та теплозбереження у комунальному господарстві, скорочення витрат 

пального в сфері транспортних послуг, споживання природного газу в металургійній 

та хімічній промисловості, надання послуг з промислової переробки побутових 

відходів міст тощо; збільшення випуску високотехнологічної продукції для 

внутрішнього ринку. При включенні до національних проектів випуску зазначеної 

продукції органам державної влади варто дотримуватися єдиного правила – 

державну підтримку мають отримати лише ті виробники, які спроможні вивести на 

внутрішній ринок високотехнологічні товари і послуги, що в перспективі можуть у 

великих обсягах продаватися всередині країни та експортуватися на зарубіжні 

ринки. 

Впровадження таких проектів створює можливості уникати ризиків, 

пов’язаних з нестабільністю ринкових змін, збільшити зовнішні та внутрішні 

інвестиції у найбільш привабливі проекти, змінювати структуру експорту на 

користь високотехнологічної продукції. 

Окремим питанням є підтримка аграрного сектору, адже Україна 

позиціонується на ринку ЄС, в першу чергу, як експортер аграрної продукції. У 

цьому відношенні державна підтримка аграрного сектору, на нашу думку, має 

полягати в тому, що, крім збільшення обсягів тарифних квот, які на даний час 

повністю використані вітчизняними експортерами, необхідно збільшувати перелік 

товарів, які можуть стати конкурентними на ринку ЄС при експорті поза тарифними 

квотами. 
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Для цього необхідна організаційна та інформаційна підтримка експортерів 

агропродовольчої продукції; спільні зусилля Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, Держслужби з питань безпечності харчових продуктів, 

самих підприємств та об’єднань виробників в забезпеченні якісної та безпечної 

продукції; залучення зовнішнього фінансування на модернізацію м'ясо-молочного 

сектора господарств населення та ветеринарну службу; створення сучасної 

обслуговуючої та транспортної інфраструктури. Джерелом зовнішнього 

фінансування можуть бути фонди Програми Європейського сусідства для сільського 

господарства та сільського розвитку (ENPARD). 

Автори наукової доповіді «Імплементація Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС: економічні виклики та нові можливості» пропонують у перспективі за 

результатами імплементації законодавства ЄС щодо СФЗ ініціювати укладання 

ветеринарної угоди і угоди СФЗ з ЄС, які полегшать процеси сертифікації продукції 

тваринного походження для експорту в ЄС і скасують необхідність санітарного 

сертифікату для експорту в ЄС продуктів нетваринного походження (такі угоди ЄС 

має з обмеженою кількістю країн) [17]. 

Крім цього, автори доповіді рекомендують Держслужбі з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів спільно із виробничими асоціаціями 

проводити роботу з внесення вітчизняних продуктів рослинного походження до 

списку країн – імпортерів ЄС із зменшеною частотою перевірок, який формується 

залежно від ступеня ризику, а для успішної конкуренції на ринках ЄС галузевим 

виробничим асоціаціям – розробляти, впроваджувати та рекламувати добровільні 

галузеві стандарти, які містять більш суворі вимоги до якості продукції [17]. 

Таким чином, державна допомога українським виробникам передбачає 

систему фінансової підтримки, зокрема створення експортно-кредитного агентства, 

наявність інституції з підтримки та просування експорту, залучення економічної 

дипломатії та реалізація експортної стратегії, використання Експортного бренду. 

Лише за наявності цих умов державна підтримка національного виробника буде 

ефективною і доцільною. Угода забезпечує для України можливість зробити експорт 

до країн ЄС більш конкурентоспроможним та диверсифікованим. 
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Серед викликів, з якими планує боротися ЄС: втручання окремих країн в 

торгівлю сировиною з метою забезпечення особливих/пільгових умов доступу до 

такої сировини своїх споживачів; значні програми субсидування, що й досі існують 

в різних країнах, але все менше застосовуються в ЄС, чим європейські виробники 

ставляться в нерівні конкурентні умови; більша відкритість процедур та врахування 

досвіду, виробленого Європейською комісією протягом років проведення 

антидемпінгових та антисубсидаційних розслідувань [52]. 

Як зазначено у Регламенті ЄС 2018/825, на сьогоднішній день багато країн de 

factoчи de jure можуть втручатися в регулювання ринків сировини і тим самим 

сприяти тому, що власні виробники отримують таку сировину на пільгових умовах. 

Зрозуміло, що виробники з країн, де такого державного втручання немає, купують 

сировину за вищими цінами, мають вищу собівартість і не можуть конкурувати на 

рівних умовах з виробниками, які отримують сировину на пільгових умовах. Серед 

такого державного втручання Регламент ЄС 2018/825 розглядає практику 

подвійного ціноутворення (dualpricing); експортні мита; додаткове експортне мито; 

заборона експорту; фіскальні податки на експорт; ліцензування експорту; мінімальні 

експортні ціни; зменшення відшкодування ПДВ для експорту; відкликання чи 

обмеження пунктів митного оформлення для експортерів; кваліфікаційні вимоги для 

експортерів. Пізніше цей перелік може бути змінений/доповнений шляхом 

прийняття окремого рішення Європейською комісією [52]. 

У випадку виявлення зазначених випадків державного втручання. Регламент 

ЄС 2018/825 детально визначає порядок антидемпінгового розслідування, зокрема, 

якщо розслідування встановить, що є докази наявності державного втручання в 

регулювання ринку сировини; або регульований сировинний компонент (неважливо, 

оброблений він чи ні) складає не менше 17% від собівартості; або ціна на таку 

сировину у досліджуваній країні є значно нижчою у порівнянні з цінами на 

репрезентативних міжнародних ринках – це призведе до того, що не буде 

застосовуватися правило «меншого мита»під час розрахунку ставки 

антидемпінгового мита [52]. 

Також наявність державного втручання в регулювання ринків сировини 
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впливатиме й на інші моменти. Наприклад, матиме значення для ініціювання 

переглядів у зв’язку із закінченням строків застосування антидемпінгових заходів. 

Зокрема, Регламент ЄС 2018/825 прямо передбачає, що ймовірність продовження 

або відновлення демпінгу та шкоди тепер може бути доведена, окрім іншого, 

доказами подальшого застосування державного втручання в регулювання ринків 

сировини [52]. 

Новий регламент передбачає внесення змін також і в інші положення, частина 

з яких йде на користь іноземних виробників, а частина – ні. Наприклад, тепер усі 

зацікавлені сторони розслідування матимуть право запросити у Європейської комісії 

інформацію про застосування попередніх антидемпінгових/компенсаційних заходів. 

Комісія повинна буде за три тижні до їх застосування надати інформацію про 

потенційну ставку мита, інформацію про розрахунок демпінгової маржі/специфічної 

субсидії та маржі, достатньої для того, щоб усунути шкоду. Сторонам буде надано 

три дні для коментарів. 

Якщо в період між розкриттям інформації про застосування заходів і до 

фактичного застосування заходів імпорт істотно зросте, Європейська комісія зможе 

тепер врахувати додатково даний фактор під час дослідження шкоди [52]. 

Разом з тим, новий Регламент прямо передбачає необхідність сприяти 

індустріям, які переважно складаються з малих та середніх підприємств, в частині 

доступу до заходів торговельного захисту. Зокрема, передбачається створення 

ґрунтовного Helpdesk, де буде проводитися роз’яснювальна робота, у тому числі в 

частині підготовки заяв про ініціювання розслідування, заздалегідь будуть 

оприлюднюватися запитальники тощо [52]. 

Для розвитку економічного співробітництва між Україною та ЄС це означає, 

для українських виробників, які експортують до ЄС, може зрости кількість 

розслідувань антидемпінгових/компенсаційних заходів. Особливо це може 

торкнутися галузей, де є очевидне втручання держави в державне регулювання 

ринку сировини в розумінні Регламенту ЄС 2018/825, а саме: металургія з 

експортним митом на металобрухт; соняшникова олія з експортним митом на 

насіння соняшнику; виробники ДВП, ДСП, меблів та інших виробів з деревини з 
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експортною забороною лісу-кругляку. 

Цілком справедливо, що на початку 2018 р. Уряд схвалив пакет з трьох 

законопроектів, якими модернізується система торговельного захисту, зокрема 

запропонував запровадження двоетапного проведення розслідувань та чітке 

дотримання строків їхнього проведення, розмежування та уточнення повноважень і 

функцій компетентних органів, врегулювання участі бізнесу в розслідуваннях та 

запровадження механізму внесення імпортером фінансової гарантії у вигляді 

грошової застави (для сплати особливих видів мит). 

З боку бізнесу сьогодні теж потрібна відповідна активність, адже потрібно 

знати механізми, які широко використовуються у світі і дозволяють ефективно 

захищати власний ринок. 
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ВИСНОВКИ 

 

В результаті даного дослідження проведено розгляд напрямів публічного 

управління взаємодією між Україною та ЄС в економічній сфері та розроблено 

практичні рекомендації для підвищення ефективності роботи органів державної 

влади у даній сфері, сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, 

спрямованих на досягнення поставленої мети. Основні з них такі: 

1. Визначено теоретичні засади європейської інтеграції в контексті 

економічного співробітництва, які базуються на основних положеннях теорії 

європейської інтеграції та Європейської політики сусідства, що передбачає 

встановлення системи публічного управління у цій сфері, яка ґрунтується на 

компетентності, відповідальності, стратегічному довгостроковому плануванні, 

розширенні зв’язків між суб’єктами економічної співпраці. В межах Європейської 

політики сусідства у сфері економічного співробітництва було визначено 

пріоритетними напрямами: укладення угод про зони вільної торгівлі, лібералізацію 

торгових потоків між країнами-партнерами, удосконалення торгово-економічного 

регуляторного середовища та інвестиційного клімату, посилення економічної 

інтеграції та співпраці у ключових сферах. 

2. Здійснено ретроспективний аналіз розвитку взаємодії між Україною та 

ЄС в економічній сфері в межах інтеграційних процесів. Можна виділити основні 

етапи співпраці України та ЄС: 1 етап – підписання Угоди про партнерство та 

співробітництво з державами-членами ЄС (1994), співпраця в рамках Європейської 

політики сусідства, ухвалення Спільної стратегії ЄС щодо України (1999); 2 етап – 

затвердження Програми інтеграції України до ЄС (2000), плану дій Україна – ЄС 

(2005), парафування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2012), призупинення 

процесу підготування до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

(2013), переговори щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС; 3 етап 

– підписання та імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (з 2014 по 

теперішній час). 

3. Проаналізовано правове забезпечення публічного управління 
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взаємодією між Україною та ЄС в економічній сфері. На основі аналізу правової 

бази економічного співробітництва між Україною та ЄС можна зазначити, що 

економічні інтеграційні процеси потребують удосконалення, узгодження і 

приведення національного законодавства України до норм і стандартів 

Європейського Союзу та створення таким чином нової правової бази 

співробітництва, яка зорієнтована на адаптацію законодавства в сегментах 

економічного acquis, який стосується визначення пріоритетів в економічній сфері, 

врахування характеру адаптації та особливостей застосування способів здійснення 

цього процесу. 

4. Проведено оцінку ефективності інституційних та організаційних 

механізмів публічного управління взаємодією між Україною та ЄС в економічній 

сфері. Для розвитку економічного співробітництва між Україною та ЄС потрібна 

розбудова інституційної спроможності виконання Угоди, що зумовило 

запровадження посади Віце-прем’єр-міністра України з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції, посад заступників міністрів питань європейської 

інтеграції; створення Урядового офісу з європейської та євроатлантичної інтеграції; 

Генеральних директоратів міністерств, які відповідають, в тому числі, за реалізацію 

євроінтеграційних політик та виконання Угоди. 

5. Обґрунтовано напрями вдосконалення публічного управління 

взаємодією між Україною та ЄС в економічній сфері. Таким чином, державна 

допомога українським виробникам передбачає систему фінансової підтримки, 

зокрема створення експортно-кредитного агентства, наявність інституції з 

підтримки та просування експорту, залучення економічної дипломатії та реалізація 

експортної стратегії, використання Експортного бренду. Лише за наявності цих 

умов державна підтримка національного виробника буде ефективною і доцільною. 

Угода забезпечує для України можливість зробити експорт до країн ЄС більш 

конкурентоспроможним та диверсифікованим. З боку бізнесу сьогодні теж потрібна 

відповідна активність, адже потрібно знати механізми, які широко 

використовуються у світі і дозволяють ефективно захищати власний ринок. 
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